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หน้าท่ี 1 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2489 ภายใต้ช่ือ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ากัด 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น20,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษฉบับแรกของ
ประเทศไทย ภายใต้ช่ือ “Bangkok Post” ในเวลาต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2527 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดในปี 2536 

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 500,000,000 บาท และได้เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท 
บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) ในปี 2560 

1.1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ของบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) คือ “การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทยและ

ภูมิภาค” ด้วยการน าเสนอข่าวและข่าวสารที่แม่นย าข่าวธุรกิจและบทความเชิงไลฟ์สไตล์ที่รวดเร็วและสอดคล้องกับยุคสมัย
ความต้องการและความสนใจของกลุ่มผู้อ่านโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ ในฐานะ “หนังสือพิมพ์ที่คุณ
เชื่อถือได้”อย่างแท้จริง 

พันธกิจ 
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน)จะด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้เพื่อให้บรรลุ “วิสัยทัศน์” ดังระบุข้างต้น 

 สืบค้นแหล่งข่าวและเผยแพร่เนื้อหาที่แม่นย ารวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการและไลฟ์สไตล์  
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายที่มีความหลากหลาย 

 ขยายการรายงานข่าวสารให้ครอบคลุมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกรวมทั้งขยายช่องทางสื่อท่ีมีอยู่และเนื้อหา
เพื่อให้สามารถเข้าถึงฐานผู้อ่านและผู้ชมได้กว้างที่สุด 

 ใช้ความแข็งแกร่งด้านข้อมูลข่าวสารความเช่ียวชาญด้านสื่อช่ือเสียงของแบรนด์และช่องทางการจัด
จ าหน่ายผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจรวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายธุรกิจ
ลูกค้าผู้ซื้อโฆษณาและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 มองหาโอกาสใหม่ๆในธุรกิจสื่อและการสื่อสารจากสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันสื่อที่เกิดขึ้นใหม่และสื่อการ
กระจายเสียงและออกอากาศเพื่อท าให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายการเข้าถึงและน าเสนอเนื้อหาทีต่รง
กับความสนใจของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชนรวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม
ทางธุรกิจในทุกด้านของการด าเนินธุรกิจและเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีในการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมช่วยปกป้องและพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 



 

 
หน้าท่ี 2 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

1.2.1 ความเป็นมา 

 หนังสือพิมพ์ “Bangkok Post” เกิดขึ้นจากความสนใจพื้นฐานด้านสื่อสารมวลชนของ นายทหารอเมริกัน 
คือ พลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ จึงได้ชักชวนนายประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ ร่วมกันก่อตั้งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
ฉบับแรกของประเทศไทยในช่ือ "Bangkok Post" โดยถือก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2489 และมีพลตรี อเล็กซานเดอร์ 
แม็คโดนัลด์ เป็นบรรณาธิการบริหารคนแรก 
 ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นายไคเบล นักลงทุนชาวเยอรมัน ได้ขอซื้อหุ้นของพลตรี อเล็กซานเดอร์ 
และแต่งตั้ง นายแฮร์รี่ เฟรเดอริค เป็นบรรณาธิการบริหารคนที่สอง ในปี 2506 ลอร์ด ธอมป์สัน เจ้าพ่อธุรกิจหนังสือพิมพ์
เครือข่ายฟลีท ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีการติดตั้งแท่นพิมพ์ และอุปกรณ์การพิมพ์ พร้อมกับน าเทคนิคการ
พิมพ์สมัยใหม่มาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  
 บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) (ได้เปลี่ยนช่ือจาก บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 
28 เมษายน 2560) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2527 
 บริษัท ได้เข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท สยามโพสต์ จ ากัด 
จ าหน่ายหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันในช่ือ "สยามโพสต์" บริษัท ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์ จ ากัด (ภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็น 
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จ ากัด) ผลิตและจ าหน่ายนิตยสารรายเดือน “แอล” “แอล เมน” และ “แอล เดคคอ
เรช่ัน” บริษัท ฮาเชท ฟิลิปปาคิโพสต์ – เอซีพี จ ากัด (ภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท บางกอกโพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จ ากัด) 
ผลิตและจ าหน่ายนิตยสารรายเดือน “คลีโอ” และ บริษัท บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ติน คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็น
นายหน้าขายโฆษณาให้กับต่างประเทศ และในปี 2539 บริษัท ตรีทศ ทรี-เจเนอเรช่ัน จ ากัด ได้เข้าด าเนินกิจการของบริษัท 
สยามโพสต์ จ ากัดแทนและได้ปิดกิจการลงในต้นปี 2541 
 ปี 2541 บริษัทได้ปิดแผนกแม็กกาซีน และขายหุ้นในบริษัทร่วมทุน "บจก. บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ติน 
คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์" รวมทั้งปิดกิจการของบริษัทย่อย "อัลลายด์ นิวสเพเพอร์" ด้วย 
 ในกลางปี 2542 โครงการติดตั้งระบบการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเช่ือมโยงการท างานใน
ส่วนของหน้าข่าวและหน้าโฆษณา และได้มีการปรับโครงสร้างการท างานของกองบรรณาธิการบางกอกโพสต์ใหม่ ช่วงปลายปี 
2542 บริษัทได้ยุติการผลิตนิตยสาร Tatler และได้เลิกกิจการบริษัท เวิลด์ เพรส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
 เดือนพฤศจิกายนของปี 2543 บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท เว็บ แอดไวซอรี่ จ ากัด เพื่อสร้างเว็บไซต์ด้าน
การเงินแห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความส าเร็จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544 
 ในระหว่างปี 2544บริษัทมีความพยายามที่จะเข้าสู่ตลาดโฆษณาสมัครงาน จึงได้เริ่มผลิตและจ าหน่าย
นิตยสารชีวิตงานขึ้นมา แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ จึงต้องท าให้หยุดการผลิตในเดือนมกราคม 2545 
 นอกจากนั้นในรอบปี 2544 บริษัทยังได้เพิ่มส่วนต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ขึ้นมา อันจะเป็น
ประโยชน์และเพื่อสนองความต้องการแก่ผู้อ่านในกลุ่มต่าง ๆ โดยในส่วนของ Your Money จะน าเสนอข่าวทางด้านการเงิน 
การธนาคาร ข้อมูลและข้อแนะน าต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเงินและธุรกิจในชีวิตประจ าวัน Learning Post จะ
เป็นส่วนท่ีน าเสนอบทความต่าง ๆ ที่ครอบคลุมหัวข้อข่าวท่ีส าคัญ ๆ ด้านการศึกษาในมุมมองของนักเรียน อาจารย์ นอกจากน้ี
ยังมีบทเรียนภาษาไทยท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านชาวต่างประเทศอีกด้วย 
   



 

 
หน้าท่ี 3 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  ในช่วงปลายปี 2545บริษัทได้เตรียมการขยายธุรกิจเพิ่ม คือ ผลิตและจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันฉบับ
ภาษาไทยฉบับใหม่ โดยในไตรมาสสุดท้าย บริษัทได้รับพนักงานใหม่ส าหรับกองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ และในเดือน
พฤศจิกายน 2545 ได้มีการแนะน าหนังสือพิมพ์ใหม่ให้กับตัวแทนผู้ซื้อโฆษณาได้รับทราบ 

 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2546 บริษัทเปิดตัวหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใหม่ภายใต้ช่ือว่า “โพสต์ ทูเดย์” 
ซึ่งเป็นการน าเสนอหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อรองรับกลุ่มผู้อ่านทั้งผู้อ่านโดยทั่วไปและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านธุรกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนังสือ ซึ่งเน้นการพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษได้หยุดธุรกรรมต่าง ๆ 
 ปี 2547 เป็นปีที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ มีอายุครบ 58 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รูปแบบใหม่จึงได้
เริ่มออกสู่สายตาประชาชนเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2547 โดยรูปแบบใหม่นี้มีความผสมผสานกันมากขึ้นระหว่างเนื้อที่ข่าวท่ีเพิ่ม
มากขึ้นและการจัดวางเนื้อหาของข่าวที่เหมาะสม รวมถึงการเปิดตัว “THE MAGAZINE” นิตยสารแฟช่ันรายปักษ์แทรกใน
บางกอกโพสต์ ส่วนหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งถือว่าเพียงด าเนินงานมาเป็นปีท่ี 2 ก็สามารถติดอันดับเป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมียอด
ผู้อ่านมากที่สุด 1 ใน 10 อันดับแรก 
 ในระหว่างปี บริษัท ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์ จ ากัดได้ร่วมลงทุนเปิดบริษัทเอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จ ากัด 
(ภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ากัด) เพื่อท าการผลิตและจ าหน่ายนิตยสาร “แมรี แคลร์” ซึ่งในปัจจุบัน
นิตยสาร “แมรี แคลร์” ก็เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้อ่านและผู้โฆษณาอย่างกว้างขวาง  
 ในเดือนกรกฎาคม 2548 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ท าการเปิดตัว “กูรู” นิตยสารส าหรับชาวเมืองโดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้อ่านอายุ 20-35 ปี มีเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบในเมือง ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว
และสถานบันเทิงที่อยู่ในความนิยม และเมื่อ 1 สิงหาคม 2548 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 59 ปีของการก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่โลกของสื่อแห่งอนาคต โดยได้จัดตั้งฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์มีเดีย มีช่ือว่า “Post Digital” เพื่อให้บริการ
ข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล 
 Post Digital ยังได้สร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือ การจัดท าหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ในรูปแบบ “Smart Edition” ซึ่งผู้อ่านที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถคลิกเข้าไปอ่านหนังสือพิมพ์
ดังกล่าวได้อย่างง่าย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ ณ มุมใดของโลก โดยจะมีรูปลักษณ์และสไตล์ที่เหมือนกับหนังสือพิมพ์จริงทุกอย่าง และที่
ส าคัญยังมีฟังก์ช่ันการท างานอัจฉริยะอื่น ๆ อาทิเช่น การสั่งให้ระบบอ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟัง การแปลบทความในหนังสือพิมพ์
เป็นภาษาต่าง ๆ เป็นต้น 
 นอกจากนี้  ได้ปรับปรุ งการ เสนอบริการบน เว็บไซต์อย่ างต่อ เนื่ อง  ได้จัดตั้ ง เว็บไซต์ งานใหม่
www.jobjob.co.thที่ได้เปิดตัวครัง้แรกไตรมาสท่ี 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการโฆษณาหางานสามารถเข้าถงึ
ได้ง่าย ท้ังในรูปของสิ่งพิมพ์และออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันสื่อทั้ง 2 รูปแบบ น้ีมีความเช่ือมโยงกันมากยิ่งข้ึน 
 การก่อสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่ายแห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 19 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 
และอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที ได้เริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2548 แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2549 และเริ่มติดตั้ง
เครื่องจักรในเดือนเดียวกันนี้ โรงพิมพ์เริ่มพิมพ์บางส่วนของหนังสือพิมพ์เพื่อจ าหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 และได้เริ่ม
พิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ทั้งฉบับเป็นครั้งแรกคือ ฉบับวันท่ี 1 มิถุนายน 2550 โดยท าการปรับขนาดหนังสือพิมพ์ลงจาก
เดิมที่มีขนาดกว้าง 15.5 นิ้ว ลดลงเหลือ 14 นิ้ว และความสูงเดิม 22.75 นิ้ว เหลือ 21.5 นิ้ว ท าให้สามารถประหยัดกระดาษ
ได้ถึงร้อยละ 12 ทั้งนี้ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยท าให้สามารถลดการสูญเสียกระดาษได้กว่าร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องจักรเดิม 



 

 
หน้าท่ี 4 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน
มาเปิดศูนย์การพิมพ์แห่งใหม่นี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ศูนย์การพิมพ์ใหม่แห่งนี้ นับเป็นการ
ลงทุนที่สูงท่ีสุดเท่าท่ี บริษัทเคยลงทุนมา 
 ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้เริ่มด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์และกระจายเสียงทางวิทยุตามเป้าหมายทาง
กลยุทธ์ในการขยายช่องทางในการกระจายข่าวไปยังสื่อชนิดอื่น ๆ 
 ข่าวโพสต์ทูเดย์ ซึ่งเป็นรายการข่าวภาคภาษาไทยทางโทรทัศน์ความยาว 2 ช่ัวโมง เริ่มแพร่ภาพผ่านระบบ
โทรทัศน์ดาวเทียมชนิด C-band เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ทางช่อง Next Step ผู้ชมโทรทัศน์ดาวเทียมส่วนใหญ่อาศัยอยู่
นอกกรุงเทพฯ และการแพร่ภาพผ่านระบบดาวเทียมนี้ยังเข้าถึงผู้ชมโทรทัศน์เคเบิ้ลแบบเสียเงินในส่วนภูมิภาคอีกด้วย โดยทั้ง 
2 ช่องทางนี้รวมกันสามารถเข้าถึงผู้ชมประมาณ 5 ล้านครัวเรือน นอกเหนือไปจากการขยายช่องทางในการกระจายข่าวแล้ว 
รายการโทรทัศน์ยังช่วยเสริมการประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ของบริษัทไปพร้อม ๆ กัน และยังก่อให้เกิดรายได้จากการโฆษณา
ทางโทรทัศน์ รวมไปถึงช่วยเพิ่มยอดขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อีกด้วย เพราะเป็นการขายโฆษณาร่วมกัน
ระหว่างสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 
 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 40 ของบริษัท แฟลช นิวส์ จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้ด าเนินการผลิต Business Radio ในขณะนั้นกระจายเสียงทาง FM 98.0 
 ในปี 2551 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้มีการปรับเนื้อหาของข่าวให้อ่านง่ายและปรับปรุงรูปแบบของ
หนังสือพิมพ์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ได้แทรก “My Life” แมกกาซีนรายสัปดาห์ฉบับใหม่เพิ่มขึ้น มีเนื้อหาเป็นแบบไลฟ์สไตล์ 
จุดประสงค์เพื่อดึงดูดนักอ่านรุ่นใหม่ และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ยังได้ท าการเปลี่ยนรูปโฉมและสาระของหนังสือพิมพ์ฉบับ
วันอาทิตย์ใช้ช่ือใหม่ว่า บางกอกโพสต์ซันเดย์ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วน Spectrum ที่เสนอข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน และ 
Brunch จะเป็นส่วนของแมกกาซีนแบบไลฟ์สไตล์ อีกทั้งในส่วนของข่าวกีฬาก็ได้มีการปรับปรุงเช่นกัน เริ่มออกเป็นฉบับแรก
ในเดือนกันยายน 2551 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้เพิ่ม Muse ในวันเสาร์ ซึ่งมีเนื้อหาเหมาะ
ส าหรับผู้อ่านท่ีเป็นสตรี เพื่อเพิ่มยอดผู้อ่านและยอดโฆษณาของสินค้าส าหรับสตรีอีกด้วย 
 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้เปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องหมาย “โพสต์ทูเดย์” ให้เป็นภาษาไทยเพื่อขจัดความ
สับสนอันอาจเกิดจากเครื่องหมายเดิมที่มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ส าหรับเนื้อหาได้ปรับใหม่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
รวมทั้งหัวข้อข่าวต่าง ๆ ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ให้เป็นที่น่าสนใจ แต่การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือได้เพิ่มในส่วนของการ
วิเคราะห์เศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเขียนโดยนักวิเคราะห์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 ส าหรับเว็บไซต์ บางกอกโพสต์ ได้ปรับรูปแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่เมื่อปลายปี 2551 โดยเน้นจุดยืนของเว็บไซต์ 
บางกอกโพสต์ในการเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยในภาคภาษาอังกฤษ ท าให้สามารถขยาย 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 บริษัทได้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัทโพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ากัด และหุ้นสามัญของบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล มีเดีย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้พิมพ์และจ าหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ช่ือ “แมรี แคลร์” “แอล” และ “แอล 
เดคคอเรชั่น” เมื่อปลายปี 2550 และกลางปี 2551 ตามล าดับเพิ่มเติม ท าให้ปัจจุบันท้ังสองบริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมทั้งหมด 
 ในปี 2552 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ก็ได้รับรางวัลเกียรติยศเพิ่มขึ้นจากรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับมามากมาย 
เป็นรางวัลระดับนานาชาติจากธนาคารพัฒนาเอเชีย โดย คุณปริษฐา ยุทธมานพ ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสสายเศรษฐกิจของ
บางกอกโพสต์ ได้น าเสนอบทความเรื่อง “Government Policies Fail the Poor” ซึ่งตีพิมพ์ในส่วน Spectrum ของฉบับ 
Sunday ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ซึ่งทางธนาคารพัฒนาเอเชียได้ประกาศให้บทความดังกล่าวเป็นบทความรองชนะเลิศอันดับ
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 หนึ่งในสาขา “ผลกระทบด้านความยากจนจากวิกฤตการณ์การเงินของโลก” และคุณปริษฐาก็เป็นนักหนังสือพิมพ์ไทยเพียงผู้
เดียวท่ีได้รับรางวัลจากธนาคารพัฒนาเอเชียในปี 2552 
 ส าหรับเกียรติยศอีกประการหนึ่งที่ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รับ ก็คือ การได้รับคัดเลือกจากสหภาพ
ยุโรป หรือ อียู ให้บางกอกโพสต์เป็นสื่อทางการเพียงฉบับเดียวในการรายงานข่าวการประชุม Euro Green Days Forum ซึ่ง
จัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2552 
 หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ยังคงประสบความส าเร็จทั้งในแง่ของธุรกิจ ยอดจ าหน่าย และการได้รับการยอมรบั
อย่างสูงในกลุ่มผู้อ่าน โดยสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอย่างไม่หยุดนิ่ง อาทิ หนังสือพิมพ์ฉบับ
วันเสาร์ ที่เพิ่มเซ็กช่ันใหม่ ๆ เพื่อความหลากหลาย ได้แก่ โพสต์ทูเดย์สุดสัปดาห์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองเชิงวิเคราะห์ 
และรายงานที่น่าสนใจ “แซ่ดสุดสัปดาห์” ที่เน้นข่าวดารา กีฬา ต่างประเทศ โดยถือเป็นเซ็กช่ันท่ีได้รับการยอมรับอย่างสูงจาก
กลุ่มผู้อ่านใหม่ ๆ รวมถึงลูกค้าโฆษณา  และเซ็กช่ัน “COOL” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ขณะเดียวกัน สิ่งที่ถือเป็นโครงการใหม่ของ โพสต์ทูเดย์ ในปี 2552 คือ การจัดงาน POSTTODAY 
INVESTMENT EXPO 2009 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อฉลองครบรอบ 
6 ปี การจัดงานในครั้งนี้ ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีทั้งในด้านรายได้ และภาพพจน์ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จ
ของธุรกิจที่พร้อมจะก้าวต่อไปสู่การพัฒนาในอนาคต  
 หนังสือพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่ ฉลองครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2552 และพร้อมก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ในฐานะ
นิตยสารส าหรับวัยรุ่นเพียงฉบับเดียวในประเทศไทยที่น าเสนอความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู้เป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่ม สติว
เด้นท์ วีคลี่ ยังคงเป็นที่ช่ืนชอบไม่เพียงเฉพาะในกลุ่มนักอ่านวัยรุ่น แต่รวมไปถึงผู้อ่านทุกวัยท่ีสนใจอ่านบทความที่น่าสนใจ ให้
ความบันเทิง และช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย 
 ส านักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ เปิดตัวหนังสือที่น่าสนใจหลายเล่ม ทั้งหนังสือที่ต่อยอดกับหมวดหนังสือที่ตีพิมพ์อยู่
แล้ว และหนังสือท่ีเปิดหมวดขึ้นมาใหม่ ด้วยทางเลือกหลากหลายนี่เอง ท าให้โพสต์บุ๊กส์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่าน
ทุกเพศทุกวัย ทั้งกลุ่มลูกค้าประจ าและลูกค้าใหม่ และท ายอดขายในระดับท่ีน่าพอใจ เนื่องจากโพสต์บุ๊กส์สามารถตอบสนอง
ต่อไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้อ่านได้อย่างลงตัว  
 Post Digital มีการเปิดตัวพอร์ทัลใหม่ (m.bangkokpost.com) เพื่อให้บริการข่าวจากเว็บไซต์บางกอก
โพสต์บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น นอกจากน้ี ในเว็บไซต์บางกอกโพสต์ 
ยังมีพอร์ทัลในเครือข่าย Guru Bangkok Online (www.gurubangkok.com) ที่ให้บริการในการเป็นแหล่งรวมสังคมออนไลน์
ของกลุ่มผู้ ใ ช้ภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ นอกจากนี้บริษัทยังมี เว็บไซต์ข่าวภาษาไทย คือ โพสต์ทู เดย์  ออนไลน์ 
(www.posttoday.com) ซึ่งเน้นการน าเสนอข่าวภาษาไทยในด้านสังคมและชุมชนธุรกิจของไทย ตลอดจนครอบคลุมไปถึง
ข่าวด่วนและฟังก์ชัน RSS เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านยิ่งขึ้น และ jobjob website (www.jobjob.co.th) เป็นอีก
พอร์ทัลหนึ่งของบริษัท เป็นเว็บไซต์จัดหางานแบบอัจฉริยะ ท่ีมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลบริษัทช้ันน าต่าง  ๆ 
มากมายในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของการค้าทางดิจิทัล คือ digital front page printing 
(www.bangkokpost.com/digital frontpage) ผู้อ่านสามารถสั่งซื้อหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ 
ฉบับวันใดก็ได้ นับตั้งแต่ที่หนังสือพิมพ์เริ่มตีพิมพ์เป็นฉบับแรก โดยจะพิมพ์ลงบนกระดาษคุณภาพดี ใส่กรอบ และบริการ
จัดส่งให้ถึงมือลูกค้า ลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ท่ีต้องการหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแบบ
ดิจิทัลเพื่อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนและลูกค้าในวันเกิด หรือในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 
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  ส าหรับสื่ออื่น ๆ บริษัทได้ผลิตหลากหลายรายการคุณภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ  ภายใต้
การดูแลและสนับสนุนจากกองบรรณาธิการของบางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 รายการต่าง ๆ ได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในแข่งขัน ทั้งในด้านเนื้อหาและการผลิต และปัจจุบัน หนึ่งใน
รายการของเราได้รับการจัดอันดับโดยผู้ชมของ TNN 24 ให้เป็นผู้ผลิตรายการยอดเยี่ยมของสถานี 
 มกราคม พ.ศ. 2552 เปลี่ยนเครือข่ายจาก Next Step TV มาเป็น ทรู วิช่ันส์ ช่อง 8 (TNN 2) โดยเปลี่ยน
การออกอากาศ 2 รายการ คือ “สุรนันท์วันนี้” ซึ่งเป็นรายการที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจทั้งในด้านข่าว การให้แง่คิด 
ภาพจ าลอง และทฤษฎีทางธุรกิจ และรายการ “โพสต์ทูเดย์ ทอล์ค” ซึ่งเป็นรายการวิเคราะห์เจาะลึกการเมืองและเศรษฐกิจ 

 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เริ่มออกอากาศรายการใหม่ “เจาะข่าว เล่าความ” ทาง ทรูวิช่ัน ช่อง 7 (TNN 24) 
น าเสนอข่าวและวิเคราะห์ข่าว โดยผู้วิเคราะห์ข่าวรับเชิญจาก โพสต์ทูเดย์ และบางกอกโพสต์ รายการนี้ออกอากาศจนถึง
ปลายเดือนกรกฎาคม 2552 
 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เสนอรายการของบางกอกโพสต์ ในช่ือ “Postscript รู้จริง รู้ทัน” ใน
รูปแบบการคุยข่าวประจ าวัน โดยมีแขกรับเชิญมาพูดคุยเนื้อหาในประเด็นส าคัญ ๆ ทางด้านธุรกิจและสังคม ออกอากาศทาง
สถานี TNN 24 
 ปลายปี พ.ศ. 2552 ยกเลิกรายการ 2 รายการที่ออกอากาศทาง ทรูวิช่ัน ช่อง 8 (TNN 2) เพื่อให้สามารถ
สร้างสรรค์รายการใหม่ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ที่ออกอากาศทางช่อง 5 ได้อย่างเต็มที่ และรายการใหม่นี้น าเสนอเป็นครั้งแรก
เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านธุรกิจ ผลิตรายกายโดยกองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ และเมื่อ
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เปลี่ยนช่ือรายการเป็น “ธุรกิจติดดาว” 
 ในส่วนของรายการวิทยุ เริ่มโครงการใหม่ FM 101 RR ONE Radio Report ONE เมื่อเดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2552 โดยร่วมมือกับ บริษัท คลิก เรดิโอ จ ากัด การตัดสินใจครั้งนี้น ามาสู่การสร้างห้องส่งวิทยุใหม่ เพื่อให้สามารถจัด
รายการ “โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค” ซึ่งเป็นรายการสดได้ รายการนี้น าเสนอเนื้อหาและจัดรายการโดย โพสต์ทูเดย์ เริ่ม
ออกอากาศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 
 ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด ออกนิตยสารอเมริกันยอดนิยม ใน
ภาคภาษาไทย ฉบับใหม่ คือ “Martha Stewart Living”  
 ในปี 2553 บางกอกโพสต์มุ่งมั่นขยายการน าเสนอเนื้อหาสาระสู่หลากหลายช่องทางการสื่อสาร โดย
นอกเหนือจากหนังสือพิมพ์และฉบับออนไลน์แล้ว ยังเริ่มจัดท าข่าวและบทวิเคราะห์ข่าวภาษาอังกฤษเป็นประจ าทุกวันทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ในรายการ Morning Focus และในเดือนสิงหาคม 2553 บางกอกโพสต์เป็นหนังสือพิมพ์รายแรกใน
ประเทศไทยท่ีจัดท าหนังสือพิมพ์ 3 มิติทั้งภาพข่าวและโฆษณา พัฒนาการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การปรับองค์กรของฝ่าย
บรรณาธิการข่าวให้ถึงพร้อมด้วยอุปกรณ์การสื่อสารหลายทางเต็มรูปแบบ และได้เริ่มปฏิบัติตามแผนงานผนวกรวม Outlook 
กับเซ็กช่ันรายสัปดาห์อื่น ๆ ได้แก่ Horizon, Motoring, Real Time, Database และ My life เข้าด้วยกันแล้วปรับให้เป็น
เซ็กชั่นสาระพิเศษใหม่ Life ซึ่งเปิดตัวเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2554 
 ทางด้านโพสต์ทูเดย์ ยังคงรักษาต าแหน่งผู้น าตลาดหนังสือพิมพ์ธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทย พร้อม
ด้วยพัฒนาการส าคัญโดยการเข้าร่วมผลิตข่าวกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 โดยจัดตั้งบริษัทโพสต์ นิวส์ จ ากัด ขึ้นเป็นบริษัทย่อย
เพื่อด าเนินการ ส่วนเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีการวิเคราะห์เจาะลึกมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงบุคลิกของ 
โพสต์ทูเดย์ ที่ท าข่าวให้ง่ายต่อการเข้าใจอันน าไปสู่การเสนอข่าวด้วยกราฟฟิคมากยิ่งข้ึน 
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  สติวเด้นท์ วีคลี่ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 ด้วยย่างก้าวที่แข็งแกร่ง พร้อมมุ่งสู่ศักราชใหม่ของการศึกษาภาษาอังกฤษ
และความบันเทิงในประเทศไทยด้วยการออกแบบท่ีตื่นตา การเปลี่ยนแปลงการจัดวางหน้าและเนื้อหาสาระเพื่อให้นิตยสารมี
ความสดใหม่อยู่เสมอ และพร้อมที่จะเข้าสู่ผู้อ่านกลุ่มใหม่ด้วยทางเลือกใหม่ผ่านสื่อดิจิทัล โดยการปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มขนาด
ของเครือข่ายสังคม และเพิ่มเครื่องมือบนมือถือเพื่อท าให้การเรียนรู้กับสติวเด้นท์ วีคลี่ นั้นง่ายและสะดวก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
หรือเวลาใดก็ตาม 
 แผนกดิจิทัล มีเดียเป็นองค์ประกอบส าคัญในกลยุทธ์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ ในการจัดส่งข่าวและข้อมูลผ่าน
ช่องทางสื่ออันหลากหลาย ในด้านข่าวและข้อมูลออนไลน์นั้น บางกอกโพสต์ ออนไลน์ (www.bangkokpost.com) ติดอันดับ
พอร์ทัลข่าวภาษาอังกฤษช้ันน าของประเทศไทยจากการประเมินโดย Alexa และ Truehits ซึ่ง มีการเปิดตัวบริการ 
ไดเร็กทอรีและแผนที่ออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลด้านธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ บันเทิง อสังหาริมทรัพย์ และการศึกษาในประเทศไทย
ปัจจุบัน นอกจากนี้บางกอกโพสต์ออนไลน์ยังสามารถเข้าชมผ่านมือถือและแอปพลิเคชันในไอโฟน ส่วนทางด้านดิจิทัล 
คอนเทนท์ได้มีการเปิดตัวหนังสือพิมพ์รายวันฉบับออนไลน์ที่สามารถให้บริการพิเศษที่เด่น  ๆ ได้หลากหลาย อาทิ ไฟล์เสียง 
แปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาต่าง ๆ บล็อก นอกจากนี้ยังเดินหน้าให้บริการข่าวด่วนผ่าน SMS ทางมือถือทั้งในภาคภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย 
 เซ็คช่ันไลฟ์ เป็นเซ็คช่ันสารคดีใหม่ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ได้เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2554 ได้รับ
การตอบรับอย่างดี หนังสือพิมพ์บางกอกโสต์ยังเสนอข่าวในสื่อหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องโดยได้ออกนิตยสารดิจิทัล
ภาษาอังกฤษรายเดือนช่ือ ไทยแพ็ด เมื่อเดือนตุลาคม2554ที่ผ่านมา 
 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้จัดเปิดตัว “โพสต์ทูเดย์สมาร์ทไฟแนนท์” เป็นสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษรายเดือนแทรก
ในหนังสือพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล และการบริหารจัดการความมั่งคั่ง มีการ
ด าเนินการที่ดีและได้ขยายกลุ่มผูอ้่านในตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กิจกรรมของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ที่จัดร่วมกบั
ภาคการธนาคารเป็นการเพิ่มการขยายฐานผู้อ่านในตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การขยายตัวด้านมัลติมีเดียของ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในสองปีท่ีผ่านมาจะช่วยสร้างก าไรและการขยายตัวของยอดขายหนังสือพิมพ์ในปี 2555 
 บริษัทได้เปิดตัว หนังสือพิมพ์ M2F เมื่อวันอังคารที่ 11ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
แจกฟรี หนังสือพิมพ์ M2F มียอดพิมพ์จ านวน 400,000 ฉบับต่อวันและแจกจ่ายไปยังจุดแจกประมาณ 200 จุดใจกลาง
กรุงเทพฯ รวมถึงสถานีรถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน ตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์  
 ผู้อ่านให้การตอบรับต่อกิจกรรมและข่าวทางการตลาดของหนังสือพิมพ์ M2F อย่างเกินความคาดหมาย โดย
กลุ่มเป้าหมายของหนังสือพิมพ์ M2F คือ กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบยอดพิมพ์และ
แจกหนังสือพิมพ์โดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation และผลการตรวจสอบครั้งแรกประมาณเดือนพฤษภาคม 
2555 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการประกาศผลการส ารวจผู้อ่านของเนลสัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในการขายโฆษณาดิสเพลย์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโฆษณาที่ไม่ได้ลงโฆษณากับหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์และโพสต์ทูเดย์ เช่นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ และแฟช่ัน 
 จากการที่หนังสือพิมพ์ M2F เป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วในกลุ่มของคนท างานในกรุงเทพมหานคร บริษัท
ตัดสินใจที่จะปรับปรุงระบบหางานทางเว็บไซต์โดยเปิดรับลงโฆษณาหางานในหน้า M2FJob ร่วมกับเว็บไซต์M2FJob.com 
 นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยมีผลการด าเนินงานที่ดีในปี 2554 “คลีโอ” มีผลการด าเนินการที่ดีมาก
ในด้านของรายได้โฆษณา และยอดขาย “แอล” มีรายได้โฆษณามากเป็นพิเศษ เป็นการยืนยันถึงการเป็นท่ีหนึ่งในประเทศใน
ด้านแฟช่ันและความงาม แม้ว่าจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ “แอล เดคคอเรช่ัน” ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักออกแบบ
รุ่นใหม่ของไทย ในงาน ELLE Decoration Young Talent Design Project 2011 อย่างเต็มที่ 
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  ฝ่ายบรรณาธิการและฝ่ายการตลาดของ นิตยสาร Marie Claire ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลด้านความงาม
ประจ าปีครั้งที่ 1 ซึ่งท าให้มีความแข็งแกร่งในตลาดต่อผู้ลงโฆษณาแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจด้านความงาม 
 ในปลายปี 2554 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนลมีเดีย จ ากัด ได้ออก นิตยสารฉบับใหม่ช่ือ Science 
Illustrated ที่ฉีกแนวจากนิตยสารส าหรับผู้หญิงในกลุ่ม Science Illustrated เป็นนิตยสารของเดนมาร์ก ซึ่งประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกในเอเชียตีพิมพ์เป็นภาษาท้องถิ่นจากท้ังหมด 22 ประเทศท่ัวโลก บริษัทไม่มุ่งหวังจะหารายได้จากการขายโฆษณา
แต่จะเป็นรายได้ที่มาจากการจ าหน่ายหนังสือเป็นหลัก 
 บริษัทได้ขยายการให้บริการข่าวสารและข้อมูลทางธุรกิจในด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลประเภทต่าง ๆ 
เว็บไซต์ของบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ มุ่งมั่นที่จะเป็นหน้าต่างของประเทศไทย บริษัทขยายการให้บริการข่าวสารข้อมูล 
โดยการผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศทาง TNN 24 และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นอกจากนี้ บริษัทขยายการ
ผลิตโดยร่วมผลิตรายการข่าวทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท และรายการวิทยุในภาคภาษาไทย
กระจายเสียงทางสถานี FM 101.0 อีกด้วย 

 ในปี 2556 บางกอกโพสต์ได้เพิ่มเซ็กช่ัน “ASIA FOCUS” เสนอข่าวธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาค เพื่อขยาย
ฐานผู้อ่านในภูมิภาคเอเชียและเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเซ็กช่ันใหม่นี้
ออกเป็นรายสัปดาห์และได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี โดยวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาการน าเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับ
บรรยากาศและผลพวงของธุรกิจในภูมิภาค เมื่อประเทศไทยก้าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายชุมชนธุรกิจระดับภูมิภาคที่กว้าง
ใหญ่ พร้อมทั้งเปิดตัวนิตยสารรายเดือน (ภาษาอังกฤษ) “THE MAGAZINE” 
 ส าหรับโพสต์ทูเดย์ได้ปรับปรุงนิตยสารที่ออกทุกวันเสาร์ @weekly ให้ครอบคลุมข่าวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของ
คนเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวท่องเที่ยว และการตกแต่งบ้าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เว็บไซต์ของ 
โพสต์ทูเดย์ยังคงขยายตัวและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มียอดแฟนเพจ
เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด 
 “สติวเด้นท์ วีคลี่” เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 46 ด้วยความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน และยังคงมุ่งมั่น
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษแล้วท่ี สติวเด้นท์ วีคลี่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของ
เยาวชนไทยมาหลายรุ่นหลายสมัย ท่ามกลางเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย สติวเด้นท์ วีคลี่ ก็ได้พัฒนาตัวเองให้ทันยุคสมัยดึงดูด
กลุ่มผู้อ่านรุ่นเยาว์ 
 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งบนสื่อสังคม ในปีที่ผ่านมา สติวเด้นท์ วีคลี่ เปิดตัวแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่ผู้อ่าน
สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลาและรองรับความนิยมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ เนื้อหาของ สติวเด้นท์ วีคลี่ 
ครอบคลุมถึงบทสัมภาษณ์พิเศษทั้งดาราไทยและนานาชาติ ข่าวล่าสุดในวงการบันเทิง ข่าวสาระเกี่ยวกับการศึกษา และเคล็ด
ลับในการท าข้อสอบ 
 สื่อสิ่งพิมพ์และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ  รวมทั้งกลุ่มนิตยสารในเครอื ยังคงให้การสนับสนุนการจัดอีเว้นท์หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง ทั้งอีเว้นท์ทางด้านธุรกิจ แฟช่ัน และไลฟ์สไตล์ ซึ่งช่วยท าให้บริษัทเป็นที่รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่าน
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างรายได้จากการโฆษณา เช่น Luxury Living, Bangkok Career Expo, Investment Expo, 50 
หนุ่มโสดในฝัน Cleo, Elle Fashion Week เป็นต้น 
 ปลายปี 2556 แม้ว่ากลุ่มบริษัทไม่ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทัลที่รัฐบาลจัดขึ้น  แต่กลุ่มบริษัทเล็งเห็นศักยภาพในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการด าเนินงานด้าน
ข่าวโทรทัศน์และการผลิตคอนเทนต์เชิงธุรกิจและไลฟ์สไตล์ให้แก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล24 ช่องใหม่ และช่องแอนะล็อกเดิม
นอกจากนี้ ยังร่วมกับพันธมิตรธุรกิจโทรทัศน์กลุ่มต่าง ๆ เช่าเวลาออกอากาศจากประกอบการทีวีดิจิทัล และด าเนินการผลิต
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 รายการออกอากาศของตัวเองซึ่งกลุ่มบริษัทจะหาแหล่งรายได้ใหม่จากการโฆษณาบนสื่อในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเรว็นี้ 
ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุรูปแบบการด าเนินธุรกิจและการผสานรายได้ที่สมดุลยิ่งข้ึนตลอดระยะเวลาอีก 3-5 ปีข้างหน้า 
 ปลายปี 2556 กลุ่มนิตยสารเปิดตัวนิตยสาร Forbes ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีช่ือเสียงของ
สหรัฐอเมริกา มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ของกลุ่มบริษัท ในฐานะแหล่งข้อมูลระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก ที่มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือในด้านเนื้อหาทางธุรกิจ ส่วนหัวนิตยสารแฟช่ันและไลฟ์สไตล์อื่น  ๆ ที่เปิดตัวใน 
ปี 2556 ได้แก่ “แอล เมน” “Fast Bikes” และ “Cycling Plus” ทั้งหมดนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถดึงดูดกลุ่มผู้อ่านและ 
ผู้โฆษณาให้ขยายวงกว้างขึ้นบนพ้ืนฐานการเติบโตที่ยั่งยืน และได้ปิดนิตยสาร Martha Stewart Living ในเดือนธันวาคม 

 ในปี 2557 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉลองครบรอบ 68 ปีด้วยรูปแบบออนไลน์ที่ดึงดูดผู้อ่านได้มากกว่า 
70,000 ครั้งต่อวัน ส่วนหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เตรียมฉลองครบรอบ 12 ในปี 2558 ด้วยการเพิ่มยอดผู้อ่านหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ไปถึง 350,000 ครั้งต่อวัน และผู้ติดตามเฟซบุ๊กถึง 2 ล้านคน  

 ในปี 2558กลุ่มบางกอกโพสต์ยังคงมุ่งมั่นรักษาต าแหน่งความเป็นผู้น าในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยการน าเสนอ
สิ่งพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับและข้อมูลที่เชื่อถือได้ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ ‘บางกอกโพสต์’ ที่ฉลองครบรอบ 69 ปี 
ในปี 2558 และมีชื่อเสียงด้านข่าวสารที่เช่ือถือได้ ทั้งข่าวใหม่รายวัน ข่าวธุรกิจ และสารคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสังคมและไลฟ์
สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน หนังสือพิมพ์รายวันแนวธุรกิจภาษาไทย ‘โพสต์ทูเดย์’ ที่ฉลองครบรอบ 12 ปี เมื่อปี 2558 
หนังสือพิมพ์แจกฟรีรายวันภาษาไทย ‘M2F’ ที่ฉลองครบรอบ 4 ปี ในปี 2558 มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งข่าวสารและไลฟ์สไตล์ 
ได้รับความนิยมสูง และเป็นผู้น าในตลาดสิ่งพิมพ์แจกฟรี และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ‘สติวเด้นท์ วีคลี่’ หรือ  
S Weekly ในปัจจุบัน ที่ถือเป็นแหล่งของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนไทย ด้วยเนื้อหาสาระ ทั้งข่าว บันเทิง สาร
คดีพิเศษ นอกจากนี้ กลุ่มบางกอกโพสต์ ยังมีนิตยสารหัวต่างประเทศช้ันน าต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมเรื่องแฟช่ัน 
ตกแต่งบ้าน งานอดิเรก และไลฟ์สไตล์ ดังนั้น กลุ่มบางกอกโพสต์ จึงยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง โดยเพิ่มหัวหนังสือและเนื้อหาสาระใหม่ ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนหรือร่วมสนับสนุนการจัดงาน 
อีเว้นท์ส าคัญ ๆ เพื่อตอกย้ าการรับรู้และจดจ าของผู้บริโภค รวมทั้งขยายฐานผู้อ่านและฐานผู้ซื้อโฆษณาให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 
 ในขณะเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2557กลุ่มบางกอกโพสต์ ได้เริ่มด าเนินการตามกลยุทธ์ท่ีมีเป้าหมายที่จะท าให้กลุ่ม
บริษัทอยู่ในต าแหน่งที่มั่นคง ด้วยการน าเสนอข้อมูล ข่าวสารทั้งที่มีอยู่และข่าวใหม่ ซึ่งได้น าเสนอผ่านสื่อสิง่พิมพ์ของบริษัท มา
ต่อยอดไปน าเสนอผ่านสื่อดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งผ่านอุปกรณ์มือถือดิจิทัลที่หลากหลาย (บริการสมาชิก
ออนไลน์เพื่อให้บริการข้อมูลเฉพาะด้าน รวมถึงข่าวท่ัวไปล่าสุด ข่าวธุรกิจ สารคดีพิเศษ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว บันเทิง และ
ร้านอาหาร) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยรุ่นใหม่ที่ช่ืนชอบเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเมื่อมีเครือข่ายระบบ 4G ลูกค้าที่
เสพติดอุปกรณ์มือถือและเทคโนโลยีจะได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นจากการเช่ือมต่อท่ีไร้ขีดจ ากัดนี้ 
 กลยุทธ์ด้านสื่อดิจิทัลของกลุ่มบางกอกโพสต์  มุ่งเน้นท่ีจะมีบทบาทส าคัญในธุรกิจกระจายเสียงและภาพทาง
ทีวีดิจิทัล โดยผ่านการด าเนินธุรกิจของ บริษัท โพสต์ ทีวี จ ากัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และคอนเทนต์ให้แก่ผู้ประกอบการทีวี
ดิจิทัล จนถึงช่วงกลางปี 2559 จึงได้ปรับกลยุทธ์ใหม่ โดยเน้นไปที่ธุรกิจที่บริษัทได้เปรียบในการแข่งขันแทน  
 ในช่วงเดือนกันยายน 2558กลุ่มบางกอกโพสต์ ได้ลงทนุซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของ บริษัท มัชรูม เทเลวิช่ัน จ ากดั 
ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนเข้าซื้อธุรกิจผลิตรายการสือ่ดิจิทัลขนาดกลาง เพื่อขยาย
การด าเนินการด้านสื่อดิจิทัล และสร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้ธุรกิจของโพสต์ ทีวี 
ในการเพิ่มการผลิตเนื้อหาให้กับช่องทีวีระบบดิจิทัลและแอนะล็อก  
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  ในส่วนของสื่อหนังสือพิมพ์ ได้มีการลดบทบาทในส่วนของการผลิตนิตยสารแฟช่ัน ภาษาอังกฤษ รายเดือน 
The Magazine หันมามุ่งเน้นการน าเสนอข้อมูลคุณภาพด้านข่าวสารของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ อันเป็นจุดแข็งที่ท าให้กลุ่ม
บางกอกโพสต์ ยังคงรักษาต าแหน่งความเป็นผู้น าในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มาจนถึงปัจจุบัน มีการปรับช่ือของหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ รายสัปดาห์ Student Weekly มาเป็น S Weekly เพื่อความกระชับและง่ายต่อการจดจ าของผู้อ่าน รวมไปถึง
การควบรวมธุรกิจโพสต์พริ้นต์ที่รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์พาณิชย์เข้ากับกิจการโรงพิมพ์ เป็นการปรับโครงสร้างเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์แข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากการรับจ้างผลิตไม่ใช่ Core Business ของกลุ่ม จึงควบรวบหน่วยย่อยทางธุรกิจเพื่อหา
ช่องทางด าเนินงานท่ีเพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต 
 ปี 2560 เป็นอีกปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายทางเศรษฐกิจท่ามกลางความโศกสลดของปวงชนชาวไทยที่รวม
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ปี 2561 กลุ่มบางกอกโพสต์มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งการลงทุนในบริการและเทคโนโลยีใหม่  ๆ เพื่อให้ทันกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของไทย 

ปี 2562 กลุ่มบางกอกโพสต์ ยังคงให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานและประสิทธิภาพในการผลิต
อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 1/2562 ได้หยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ แล้วเปลี่ยนมามุ่งเน้นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
บนช่องทางออนไลน์ รวมทั้งหยุดผลิตและจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ M2F และในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทในเครือได้ท าการหยุด
ผลิตนิตยสารต่างประเทศ ฉบับภาษาไทย บางฉบับที่ไม่ท าก าไร ได้แก่ นิตยสารคลีโอ ประเทศไทย และนิตยสาร ไซแอนซ์ 
อิลลัสเตรเต็ด ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของกลุ่มบริษัท นอกจากน้ัน ไตรมาสที่ 3/2562 
ได้หยุดท าการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่ายที่บางนา และว่าจ้างบริษัทภายนอกในการพิมพ์
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์แทน 

การใช้สื่อดิจิทัลได้มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดคิด นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ีไม่เคยมีมา
ก่อน จึงเป็นที่แน่นอนว่า ปัจจัยภายนอกเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง  ๆ อย่าง
ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ กลุ่มบางกอกโพสต์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน 

 คณะผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบางกอกโพสต์ตระหนักดีถึงความท้าทายนี้ และได้ผนึกก าลังเพื่อก้าวไป
ข้างหน้าอย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้นแนวทางหลักในการด าเนินธุรกิจ 5 แนวทาง ได้แก ่

1. ความส าคญัของเนื้อหาท่ีน าเสนอ โดยเนื้อหาต้องมีคุณภาพและทันตอ่เหตุการณ์ 
2. โครงสร้างและขนาดขององค์กรที่เหมาะสมกับภาวการณ์ของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นท่ีประสิทธิภาพของการ

ท างานเป็นหลัก 
3. กระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า เน้นความส าคญัของการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน 
4. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
5. มุ่งเน้นการพัฒนาด้านดิจิทัลและสือ่ออนไลน์อย่างเร่งด่วน 

 แนวทางหลักท้ัง 5 ข้อนี้จะได้ถูกน ามาสานต่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในปี 2562 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมีความ
เชื่อมั่นว่า แนวนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ประกอบกับการวางแผนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการต่าง ๆ จะช่วยให้กลุ่มบางกอก
โพสต์รักษาความเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทย และจะยังคงด ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ เป็นสื่อที่มีคุณภาพเคียงคู่
สังคมไทยต่อไป 
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 ปี2563 กลุ่มกลุม่บางกอกโพสตไ์ดร้ับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่เกิดการแพร่ระบาดไปท่ัว

โลกและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการท่องเที่ยวการลงทุนและการบริโภค  แต่กลุ่มบางกอกโพสต์ยังคงให้วามส าคัญกับ

การปรับปรุงการด าเนินงานและประสิทธิภาพในการผลติรวมถึงการลงทุนในการบรกิารและเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อ

รับมือกับความท้าทายทีเ่กิดขึ้นในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ไทย 

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 

 

หมายเหตุ : ไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกนั และไม่มีบุคคลที่เกี่ยวขอ้งหรือที่อาจมคีวามขัดแย้งถอืหุ้นมากเกินกว่า 10% 

บจ.โพสต์นวิส์ ช าระบัญชแีล้วเสร็จ ปี 2563 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษที่
เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นการด าเนินธุรกิจครบรอบ 74 ปี ในปี 2563รวมทั้ง เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ที่น าเสนอข่าวสาร
และข้อมูลเชิงธุรกิจเป็นภาษาไทย ในรูปแบบดิจิทัล 

 ธุรกิจการพิมพ์เพื่อน าเสนอข่าวและข้อมูลของกลุ่มบางกอกโพสต์เติบโต อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2489 
ผ่านการริเริ่มทางกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อขยายช่องทางสื่อ กิจกรรม และบริการในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
โดยมีเป้าหมายในการขยายส่วนแบ่งการตลาดและการเจาะกลุ่มลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น กลยุทธ์
ของ กลุ่มบางกอกโพสต์ ได้แก่ 

 กลุ่มบางกอกโพสต์ด าเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จ ากัด และบริษัทร่วม
ทุน ได้แก่ บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จ ากัด จัดพิมพ์และจัดจ าหน่ายนิตยสารต่างประเทศที่ได้รับความ
นิยม เป็นฉบับภาษาไทย ครอบคลุม เนื้อหาทั้งธุรกิจ สังคม แฟช่ัน ตกแต่งบ้าน ไลฟ์สไตล์ และท่องเที่ยว อาทิ แอล 
ประเทศไทย ฟอร์บส ไทยแลนด์ และคลีโอ ประเทศไทย 

 บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด ด าเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์วิดีโอและมัลติมีเดียส าหรับโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล โดยมีตลาด
ในประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

 กลุ่มบางกอกโพสต์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารบนสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ แก่สมาชิกผู้อ่านชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งบริการข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ บน
อุปกรณ์ต่างๆ ท้ังคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต และ โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ 

 ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ให้บริการงานพิมพ์ท่ัวไปแก่องค์กรภาครัฐบาลและเอกชน 
 กลุ่มบางกอกโพสต์ให้บริการด้านคอนเทนต์ การจัดการงานอีเว้นท์ และการตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัล แก่องค์กร

ภาครัฐบาลและเอกชนธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ให้บรกิารงานพิมพ์ท่ัวไปให้กับองค์กรภาครัฐบาล
และเอกชน 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตและพัฒนาธุรกิจ ผ่านการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อรูปแบบ
ต่างๆ สินค้า และบริการ โดยมีเป้าหมายหมายเพื่อขยายฐานผู้อ่านและผู้เข้าชมสื่อ ทั้งนี้ กลุ่มบางกอกโพสต์ ยังยึดมั่นในพันธ
กิจท่ีจะรักษาการเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจ าหน่ายสื่อมัลติมีเดียช้ันน าของประเทศไทย โดยอาศัยช่ือเสียงท่ีได้สั่งสมมายาวนานใน
อุตสาหกรรมสื่อของไทยในฐานะ “แหล่งข่าวและบทความที่น่าเชื่อถือที่สุด” 
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 รายได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตามประเภทธุรกิจในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา มีดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทธุรกิจ ด าเนินการโดย 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 
ธุรกิจหนังสือพิมพ ์
 

บมจ. บางกอก โพสต์ 310.7 68.3 520.5 64.3 784.7 61.8 

ธุรกิจนิตยสาร
ต่างประเทศ 
 

บจ. โพสต์ อินเตอร์
เนช่ันแนล มีเดยี 
และ บริษัทย่อย 

80.8 17.7 164.1 20.3 215.4 16.9 

ธุรกิจผลิตคอนเทนต์
และรายการโทรทัศน์ 
 

บจ. มัชรูม กรุ๊ป,  
บจ. โพสต์ ทีวี และ  
บจ.โพสต์ นิวส ์

63.6 14.0 124.2 15.4 
 

270.1 21.3 

รายได้รวม 455.1 100.0 808.8 100.0 1,270.2 100.0 
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.1.1 ธุรกิจหนังสือพิมพ์ 

 บางกอกโพสต์: บางกอกโพสต์ เข้าสู่ปีที่ 74 ในปี 2563 และได้ท าหน้าที่อย่างมั่นคงในฐานะสื่อมวลชนที่มี
ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมตลอดช่วงเวลาอันยาวนานจนขณะนี้นับเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีอายุ ยาวนานที่สุดใน
ประเทศ 

 ในขณะที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นและส าคัญมากขึ้นในสังคมโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นผู้น า ตลาดข่าวสารภาษาอังกฤษของประเทศไทย มีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่เป็นหน้าต่างของ
ประเทศในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยท่ีถูกต้องและเที่ยงตรง สู่สายตาชาวโลก ผ่านช่องทางสื่ออันหลากหลาย  

ทั้งนี้บางกอกโพสต์ได้พัฒนาสื่อดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เฟซบุ๊กหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บริการข่าวสาร

ผ่านโทรศัพท์มือถือการรายงานสถานการณ์ข่าวแบบไลฟ์สดและการท ารายการคุยข่าวบนสื่อออนไลน์ตอบสนองความ

ต้องการของผู้อ่านและผู้ชม 

  แม้ว่าปี 2563 จะเป็นปีที่ยากล าบากส าหรับธุรกิจต่างๆทั่วโลกจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ช่องทางสื่อออนไลน์ของบางกอกโพสต์ก็สามารถขยายตัวได้มากโดยในปี 2563 เว็บไซต์บางกอกโพ

สต์มีผู้เข้าชมเป็นจ านวนหน้าที่ถูกแสดง (page view) สูงถึง 165.7 ล้านหน้าเพิ่มขึ้น 51.19% เมื่อเทียบกับป ี2562 และผู้

เข้าชมเว็บไซต์บางกอกโพสต์ใช้เวลาเฉลี่ยในการชมสูงกว่าเว็บไซต์ข่าวอื่นๆในประเทศถึงสองเท่า 

            นอกจากนั้นบางกอกโพสต์ยังได้ท าความร่วมมือกับ The Wall Street Journalและ The New York Times 

เพื่อเสริมความแกร่งด้านเนื้อหาข่าวและให้ผู้อ่านได้อ่านข่าวรอบโลกและบทวิเคราะห์จากสองสื่อใหญ่ระดับโลกโดยในปี 2563 

ได้ออกเซกชันใหม่ส าหรับวันอาทิตย์ช่ือ “Spotlight” น าเสนอข่าวสกู๊ปข่าวบทความบทวิเคราะห์ที่เลือกสรรโดยทีมงานของ 
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 The New York Timesมีเนื้อหาครอบคลุมแนวโน้มทิศทางของโลกในด้านต่างๆเช่นธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะและ

วัฒนธรรม 

แม้ในปี 2563 จะมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 แต่บางกอกโพสต์ก็ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยได้ปรับ

รูปแบบการจัดสัมมนาและการประชุมเป็นแบบไฮบริดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อาทิ 5G ระบบปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence) และเทคโนโลยี Cloud Computing รวมทั้งงานสัมมนาประจ าปี “บางกอกโพสต์อินเตอร์เนช่ันแนล

ฟอรัม” ซึ่งมีผู้น าของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคมาร่วมแสดงแนวคิดและมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายและ

นโยบายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

ส าหรับปี 2564 บางกอกโพสต์จะยังคงวางแผนขยายการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรมโดยยึดมั่นใน

หลักปฏิบัติของการเป็น “สื่อท่ีเชื่อถือได้” 

 โพสต์ทูเดย์: ปี 2563 โพสต์ทูเดย์เติบโตอย่างมั ่นคงและได้ก้าวเข้าสู ่สื ่อดิจิทัลอย่าง เต็มรูปแบบภายใต้แนวคิด 

“ก้าวใหม่ให้ความต่างอย่างมืออาชีพ” ด้วยการผสมผสานระหว่างทีมงานท่ีมีประสบการณ์สูงในวงการข่าวกับทีมงานคนรุ่นใหม่

ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลท าให้โพสต์ทูเดย์สามารถเข้าถึงผู้อ่านผ่านช่องทางดิจิทัลในทุก

แพลตฟอร์มอาทิเฟซบุ๊กยูทูบทวิตเตอร์อินสตาแกรมสตรีมมิ่งพอดแคสต์ซาวน์คลาวด์เดลี่โมช่ันและไลน์ออฟฟิเชียลซึ่งปัจจุบัน

ทุกแพลตฟอร์มของโพสต์ทูเดย์มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ได้มีการปรับรูปแบบการจัดสัมมนาที่เคยจัดเป็น

ประจ าทุกปีเพื่อให้ความรู้กับประชาชนมาเป็นการจัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “5 อุตสาหกรรมอนาคต” โดยความ

ร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน .) โดยมีนักธุรกิจระดับสูง

ผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดย่อมเข้ารับชมและติดตามมากกว่า 10 ล้านราย 

การส ัมมนาออนไลน ์ “5 อุตสาหกรรมอนาคต” ได ้จ ัด เป ็น  2 ซ ีซั ่น โดยในซ ีซั ่นที ่ 1 จ ัด  5 ห้วข ้อได ้แ ก่

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารส่วนในซีซั่นที่  2 จัดอีก 5 หัวข้อได้แก่

อุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์และ

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

 นอกจากน้ี ยังมีนิตยสารอื่นที่แทรกในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์อาทิ 

 Life : นิตยสารไลฟ์สไตล์ภาษาอังกฤษ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
 GURU : นิตยสารเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ภาษาอังกฤษ ทุกวันศุกร์ 

 

โพสต์ดิจิทัล: ตลอดปี 2563 กลุ่มบางกอกโพสต์ได้พัฒนาสื่อดิจิทัลและเพิ่ม ช่องทางออนไลน์โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมกับผู้อ่าน (Engagement) ให้มากขึ้นรวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ท าให้มียอดผู้ติดตามบางกอกโพสต์

และโพสต์ทูเดย์รวมกันมากกว่า 13 ล้านคนทั่วโลก 
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 การสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลแก่ผู้อ่านและการปรับปรุงการเช่ือมต่อ(interface) ช่วยเพิ่มยอดผู้อ่านและ

ประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางช่องทางโทรศัพท์มือถือ 

ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่เปิดตัวใหม่ในปี 2563 ยังรวมถึงการไลฟ์รายงานข่าวและเหตุการณ์ส าคัญการออกรายการ 

“Making Sense” วิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันในเชิงลึกและการจัดรายการในพอดแคสต์ของโพสต์ทูเดย์เช่นรายการ “Big 

Talk”, “Deep Talk”, “The Expert” และ “PostToday รับแขก” รายการใหม่เหล่านี้จะมาเสรมิภาพลกัษณ์ความเปน็สือ่

ช้ันน าด้านธุรกิจของโพสต์ทูเดย์ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์นักธุรกิจรุ่นใหม่ 

นอกจากนั้นโพสต์ดิจิทัลยังได้รับการตอบรับที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าที่ต้องการท าการตลาดที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล

โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในป ี2564 กลุ่มบางกอกโพสต์ยังคงพัฒนาคอนเทนต์และช่องทางสื่อดิจิทัลอย่างต่อเนื่องด้วยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ

มาใช้ 

2.1.2 ธุรกิจนิตยสารต่างประเทศ 

 นิตยสารแอล ประเทศไทย :บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด ก่อตั้งข้ึนในปี 2537 เพื่อผลิตและ
จัดพิมพ์นิตยสารแอล ประเทศไทย ซึ่งเป็นนิตยสาร แฟช่ันหัวนอกฉบับแรกของประเทศไทย 

ตลอดระยะเวลา 26 ปีแอลประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการเป็นสื่อกลางด้านแฟช่ันและเทรนด์ดังตามกระแสโลกให้กับ

ผู้อ่านจนได้เป็นนิตยสารแฟช่ันช้ันน าของประเทศไทยและในหลายปีที่ผ่านมาแอลประเทศไทยได้พัฒนาสู่การผลิตคอนเทนต์

ด้วยแนวคิด 360 องศาครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวมทั้งสื่อดิจิทัลและอีเว้นท์รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้อ่าน

และผู้บริโภค 

แม้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในป ี2563 แอลประเทศไทยยังคงสร้างปรากฏการณ์มากมายด้วย

คอนเทนต์หลากรูปแบบและสื่อต่างๆทั้งเว็บไซต์วิดีโอและโซเชียลมีเดียรวมทั้งยังมีโปรเจกต์ที่ท าร่วมกับสินค้าแบรนด์ดัง

ระดับโลก 

ในส่วนของอีเว้นท์แอลประเทศไทยจัดงานแฟช่ันความงามและไลฟ์สไตล์โดยงานใหญ่ประจ าปี  “ELLE Digital 

Fashion Week 2020 Powered by Lazada” จัดร่วมกับ Lazada ผู้น าแพลตฟอร์ม e-commerce ของเมืองไทยMistine 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางช้ันน าของเมืองไทยและสมาคมแฟช่ันดีไซเนอร์กรุงเทพ (BFS) เพื ่อน าเสนอคอลเล็กชั่น 

Fall/Winter 2020 จากดีไซเนอร์ไทยแถวหน้าของวงการโดยจัดในรูปแบบ  Virtual Runway รับชมที่บ้านและสร้าง

ประสบการณ์การชมแฟช่ันโชว์แบบ Front Row at Home สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนไป 

ในด้านความงามแอลประเทศไทยยังสานต่อ “ELLE Thailand Beauty Awards 2020” การประกาศรางวัลสุดยอด

ผลิตภัณฑ์ความงามในด้านต่างๆจากการคัดเลือกของคณะกรรมการจากหลายวงการและผู้ทดลองใช้จริงซึ่งได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดีจากผู้อ่านและแบรนด์ความงามชั้นน า 
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 อีกโปรเจกต์ใหม่คือ “Elle Beauty Star” กิจกรรมใหม่ที่เฟ้นหาผลิตภัณฑ์ความงามดาวเด่นทั้งด้านคุณภาพและ

ราคาจากการโหวตของผู้อ่านผ่านเว็บไซต์ ELLE Thailand จนได้ “50 Best Beauty Star Items” ในปีนี ้

นอกจากนี้ยังมีงาน “ELLE x CentralWorld Fashion Re-Stage” ซึ่งจัดร่วมกับ CentralWorld ภายใต้แนวคิด 

‘I dress to express, not toimpress.’ ที่ให้ความส าคัญกับความต่างและความชอบที่หลากหลายโดยมีกิจกรรมอาทิ

เวิร์กชอปแฟช่ันโชว์แนะน าสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์การค้าฯจากมุมมองผู้น าแฟช่ันของแอล 

แอลประเทศไทยได้ตอกย้ าความเป็นผู้น าด้านคอนเทนต์ด้วย “ELLE IDOL” แพลตฟอร์มใหม่ที่ได้รับความส าเรจ็เปน็

อย่างดีโดยมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดศิลปินท่ีช่ืนชอบมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งท าให้สามารถ

เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ยิ่งขึ้นจนสร้างปรากฏการณ์ส าคัญบนออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง Twitter ที่ติดเทรนด์ประเทศไทย

และเทรนด์โลกในระดับท็อป 

ในปี 2564 แอล ประเทศไทย ยังคงสานต่อความเป็นผู้น าในด้านแฟช่ันและความงามด้วยคอนเทนต์คุณภาพจาก

ประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านรวมทั้งความมุ่งหวังยกระดับและเป็นแรงสนับสนุนให้ผู้หญิงไทยได้

แสดงพลังและศักยภาพในสังคมได้มากข้ึน 

 นิตยสารฟอร์บส ไทยแลนด์ :นิตยสารฟอร์บสมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี อยู่เคียงคู่กับ
พัฒนาการของโลกทุนนิยม จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความส าเร็จในโลกของธุรกิจ นักลงทุน 
ผู้ประกอบการ และผู้บริหารกิจการช้ันน าในะดับประเทศ 

 ท่ามกลางมรสุมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่ท าให้นิตยสารต่างๆ พากันปิดตัวหรือเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นออนไลน์ 
นิตยสารฟอร์บส ไทยแลนด์ยังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งสิ่งพิมพ์และออนไลน์ โดยเว็บไซต์ ฟอร์บส ไทยแลนด์เติบโต
อย่างต่อเนื่องรับเทรนด์พฤติกรรมผู้อ่านที่เปลี่ยนไป 

 ตลอดเวลา 7 ปีในประเทศไทย นิตยสารฟอร์บส ไทยแลนด์ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้อ่านนักธุรกิจรุ่นใหม่ 
ในฐานะนิตยสารธุรกิจและเศรษฐกิจการเงินแถวหน้าท่ีมีเนื้อหาลุ่มลึกและถอดบทเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี  

  ปี 2563 มรสุมลูกใหญ่จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้หลายธุรกิจหยุดชะงักแต่ฟอร์บสไทย

แลนด์ยังสามารถก้าวผ่านมาได้ เนื่องจากสินค้าไฮแบรนด์ที่เป็นลูกค้าหลักของฟอร์บสไทยแลนด์ยังมีการใช้จ่ายต่อเนื่องและ

จ านวนผู้อ่านไม่เปลี่ยนแปลง 

ในเดือนมิถุนายนฟอร์บสไทยแลนด์ได้จัดพิมพ์คู่มือการลงทุนประจ าปี“Wealth Management Investing 2020” 

เพื่อให้ข้อมูลการลงทุนที่ทันสมัย และเหมาะสมกับเวลาโดยเฉพาะโอกาสการลงทุนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 

นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์ฉบับพิเศษได้แก่ “Forbes Life 2020” ในเดือนพฤศจิกายนและ “Forbes Life Family 

2020” ในเดือนธันวาคมน าเสนอความส าเร็จของ 9 ครอบครัวนักธุรกิจ 
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 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายฟอร์บสไทยแลนด์ได้จัดอีเว้นท์ใหญ่ “Forbes 

Thailand: Thailand’s Mega Trends Forum 2020” ในวันที่ 3 ธันวาคมในรูปแบบไฮบริดอีเว้นท์โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้

ก าหนดนโยบายภาครฐัประกอบด้วยนายดอนปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนาย

อาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและศ . ดร. นพ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนี้ยังมีตัวแทนภาคเอกชนผู้ประสบความส าเร็จในภาคส่วนต่างๆประกอบด้วยนางสาว

จรีพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรช่ันจ ากัด(มหาชน) 

นายจุตินันท์ภิรมย์ภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จ ากัดและบริษัทสิงห์คอร์

เปอเรช่ันจ ากัดนายสุระคณิตทวีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคอมเซเว่นจ ากัด (มหาชน) มาร่วมถ่ายทอดมุมมองต่อการ

เปลี่ยนแปลงใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ส าหรับปี 2564 ฟอร์บสไทยแลนด์จะก้าวสู่ปีที่ 8 ของการด าเนินกิจการในไทยแม้อยู่ในสถานการณ์เศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมสื่อท่ีท้าทายแต่ฟอร์บสไทยแลนด์มั่นใจว่าจะสามารถปรับตัว และเดินหน้าต่อไปได้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 

2.1.3 ธุรกิจผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์ 

 บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดกลางที่มีความมั่นคงสูง และผลิตรายการ
ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย ทั้งรายการท่องเที่ยว อาหาร บันเทิง และไลฟ์สไตล์ การเข้าร่วมในกลุ่มบางกอกโพสต์ตั้งแต ่
ปี 2558 ท าให้ธุรกิจโทรทัศน์สามารถใช้ต่อยอดจากเนื้อหาสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลที่มีอยู่ มาผลิตเป็นรายการโทรทัศน์
ออกอากาศในช่องทีวีดิจิทัล รายการธุรกิจ “Academy” ซึ่งเป็น Reality Show เพื่อส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการ SME 
เช่น รายการ “อายุน้อย ร้อยล้าน” ซึ่งออกอากาศทางช่อง Workpoint 23 และรายการ Kong story  ออนไลน์ท่ีได้พัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง 

  ส าหรับปี 2563 มัชรูม กรุ๊ป แม้ว่าจะประสบปัญหากับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 ยังคง
เดินหน้า ในส่วนงานผลิตรายการทีวีและงานผลิตโฆษณาสินค้ายังคงด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 ด้านธุรกิจ Marketing Solutions ในปี 2564 บริษัทคาดว่าจะได้รับงานมากขึ้นหลังจากมีผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จหลายงานในปีท่ีผ่านมา ทั้งกลุ่มลูกค้าเอกชนและราชการ 

2.1.4 ธุรกิจอื่น ๆ 

 ผลจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ท าให้กลุ่มบางกอกโพสต์ปรับรูปแบบการจัด

กิจกรรมเป็นแบบผสมผสานระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ (hybrid event) มากขึ้นซึ่งช่วยให้บริษัทยังคงสามารถจัดกิจกรรม

ต่างๆได้รวมทั้งสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขึ้น 

กิจกรรมและการประชุมสัมมนาท่ีกลุ่มบางกอกโพสต์จัดในปี 2563 อาทิ 

• งาน “Bangkok Post Conference 2020: 5G the Game Changer” ได้รับเกียรติจากนายพุทธิพงษ์

ปุณณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บริหารองค์กรผู้ให้บริการสื่อสาร

โทรคมนาคมและผู้เช่ียวชาญด้านดิจิทัลมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ทิศทางและการขับเคลื่อน 5G ได้หลากมิติ 
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 • งาน “Powering Digital Thailand 2021” จัดร่วมกับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัดและ

ได้รับเกียรติจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายพุทธิพงษ์ปุณณกันต์รัฐมนตรี ว่าการ

ก ร ะ ท ร ว ง ด ิจ ิท ัล เ พื ่อ เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ ส ัง ค ม แ ล ะ น า ย ณ ัฏ ฐ พ ล ทีปสุ ว รรณร ัฐ ม น ต ร ีว ่า ก า ร

กระทรวงศึกษาธิการมากล่าวปาฐกถาพิเศษนอกจากนั้นยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีล้ าสมัยมาให้

ความรู้ เกี่ยวกับระบบ Cloud Computing เทคโนโลยีด้านการประมวลผลแบบ  AI การเปลี่ยนผ่านทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลฯลฯ 

• งานบางกอกโพสต์อินเตอร์เนชั่นแนลฟอรัม  2020 “Beyond thePandemic: A Decade of Challenges 

from 2021” ได้รับเกียรติจากนายอาคมเติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมากล่าวเปิดงานและ

พันโทหญิงลัดดาแทมมีดักเวิร์ธสมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาจากรัฐอิลลินอยส์รวมทั้งตัวแทนจากองค์กร

เอกชนช้ันน าต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายที่ประเทศไทยและภูมิภาคก าลังเผชิญอยู่ 

• งานสัมมนา “5 First S-Curve Virtual Conference”จัดร่วมกับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(สสปน.) และหอการค้าไทยเพื่อส่งเสริมตลาด MICE และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของ

อุตสาหกรรมต่างๆในยุค New Normal โดยจัดทั้งหมด 10 หัวข้อ 

 

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมกลุ่มบางกอกโพสต์ได้จัดแรลลี่ “Bangkok Post Green Rally 2020” กิจกรรมที่

มุ ่งเน้นการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีโครงการใหม่ “Bangkok Post Chairs for a Good Cause” ซึ่งจัดร่วมกับ

บริษัทซีเคพาวเวอร์จ ากัด (มหาชน) น าหนังสือพิมพ์และนิตยสารเก่ามาผลิตเป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้เปเปอร์มาเช่เพื่อบริจาค

ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 

ส าหรับปี 2564 กลุ่มบางกอกโพสต์ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

 นิตยสารในเครืออ่ืน ๆ ก็มีการจัดกิจกรรม เช่น 

  “ELLE Digital Fashion Week 2020 Powered by Lazada” จัดร่ วมกับ  Lazada ผู้น าแพลตฟอร์ม  
e-commerce ของเมืองไทยMistine แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางช้ันน าของเมืองไทยและสมาคมแฟช่ันดีไซเนอร์กรุงเทพ 
(BFS) เพื ่อน า เ สนอคอล เล ็ก ชั ่น  Fall/Winter 2020 จากดี ไซ เนอร์ ไทยแถวหน้ าของวงการโดยจัดในรูปแบบ  
Virtual Runway 

 ฟอร์บสไทยแลนด์ ได้จัดอีเว้นท์ใหญ่ “Forbes Thailand: Thailand’s Mega Trends Forum 2020”  
ในวันที ่3 ธันวาคม ในรูปแบบไฮบริดอีเว้นท ์
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 2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 นโยบายการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

 กลุ่มบางกอกโพสต์จ าหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสาร โดยการรับสมัครสมาชิกรายปี รายสองปี ราย 6 เดือน 
ส าหรับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ สมาชิกจะได้ราคาพิเศษเมื่อเทียบกับการซื้อตามแผงหนังสือ นอกจากน้ันยัง
มีการแจกแถมของขวัญหรือของสมนาคุณต่าง ๆ แก่สมาชิกโดยตลอดตามโอกาสต่าง ๆ ส าหรับการขายโดยผ่านเอเย่นต์
หนังสือ มีการให้ส่วนลดประมาณร้อยละ 28 ของราคาขายปกหนังสือพิมพ ์

 กลุ่มบางกอกโพสต์ขายโฆษณาโดยมีส่วนลดให้กับบริษัทตัวแทนโฆษณา ในการซื้อหน้าโฆษณาแต่ละครั้ง 
และคอมมิชช่ันตอนสิ้นปี 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

(1) ลูกค้าด้านการจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ แบ่งออกเป็นลูกค้าเอเย่นต์ มีสัดส่วนประมาณ 28% รองลงมาเป็น
กลุ่มลูกค้าที่สมัครสมาชิก มีสัดส่วนประมาณ 54% ส่วนที่เหลือเป็นลูกค้าประเภท Bulk Sales มี
สัดส่วนประมาณ 18%ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 ท าให้
สัดส่วนของการขายลูกค้าเอเย่นต์และลูกค้าประเภท Bulk ลดลงแต่ในทางตรงข้ามลูกค้าสมาชิกมี
สัดส่วนท่ีสูงมากขึ้น 

(2) ลูกค้าด้านการขายโฆษณา ได้แก่ บริษัทห้างร้านทั่วไป ที่ต้องการลงโฆษณาในหนั งสือพิมพ์และ
นิตยสาร ทั้งการโฆษณาผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัทต่าง  ๆ การโฆษณาเปิดโรงงาน
ใหม่ การโฆษณารับสมัครงาน เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ลงโฆษณาผ่านเอเย่นต์ ซึ่งจะได้รับ
ส่วนลด 15% จากราคาขาย 

 ช่องทางการจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของบริษัท มีดังนี้ 
 การจัดจ าหน่ายโดยตรง (สมาชิก) 
 การจัดจ าหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง (เอเย่นต์) 
 การจัดจ าหน่ายผ่านผู้ค้าปลีก (แผงร้าน) 
 การจัดจ าหน่ายโดยตรงให้กับสถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาล และสายการบิน 

ช่องทางการขายโฆษณาของบริษัท มีดังนี้ 
 การขายโฆษณาผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณา 
 การขายโฆษณาแก่ลูกค้าผู้ลงโฆษณาโดยตรง 

 
2.2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 

เศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 จากปีก่อนถือเป็นอัตราการเติบโตต่ าที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ

เอเชียในปี 2540-2541 อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลกและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการ

ท่องเที่ยวการลงทุนและการบริโภค 
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 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินว่าเศรษฐกิจในปี 2564จะขยายตัวเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 

2.5-3.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือการบริโภคในประเทศและการลงทุนที่คาดว่าจะมีแนวโน้มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากมี

การรณรงค์ฉีดวัคซีนทั่วโลกซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยที่ดิ่งต่ าลงในปี 2563 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้จ่ายเพื่อการตลาดและ

โฆษณาโดยบริษัทเดอะนีลเส็นคอมปะน ี(ประเทศไทย) จ ากัดและสมาคมโฆษณาดิจิทัลเปิดเผยว่าในปี 2563มูลค่าเม็ดเงินโฆษณา

อยู่ที ่106.25 ล้านล้านบาทลดลงร้อยละ 14 จากปีก่อน 

ส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ในปี 2563 มีเม็ดเงินโฆษณาทั้งสิ้น 3.83 ล้านล้านบาทลดลงร้อยละ 32 จากปีก่อนขณะที่สื่อในโรง

ภาพยนตร์ลดลงร้อยละ 51 และสื่อในร้านค้าลดลงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอันเป็นผลจาก

มาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการบริโภค 

 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 ที่ต้ังและโรงงาน 

 อาคารส านักงานของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เป็นที่ตั้งของส านักงานบริหาร และส านักงานของกองบรรณาธิการ ฝ่ายขาย ฝ่ายครีเอทีฟ ของ
หนังสือพิมพแ์ละนิตยสารในเครือของบริษัทท้ังหมด บนท่ีดินเนื้อที่ 7 ไร่ 64 ตารางวา 

 ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่ายตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
บนท่ีดินเนื้อที่กว่า 19 ไร่1 งาน 40 ตารางวา 

2.3.2 ก าลังการผลิต 

 บริษัทได้ลงทุนในการสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่ายแห่งใหม่นี้ดว้ยเงินลงทุนประมาณ 980 ล้านบาท ซึ่ง
นับเป็นการลงทุนที่มากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท และเป็นการตอกย้ าความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ในการรบัใช้สังคมไทย
และประเทศชาติในฐานะสื่อมวลชน ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่ายแห่งนี้ ประกอบด้วยโรงพิมพ์ซึ่งมีเนื้อท่ี 8,500 ตารางเมตร 
และมีโรงเก็บกระดาษอีก 1,200 ตารางเมตร การท างานที่นี่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุดของ KBA รุ่น Prisma ของ
บริษัท Koenig & Bauer AG จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นแท่นพิมพ์ระบบ 4/1 หรือ double width/single plate แท่นแรก
ในเอเชียอาคเนย์ โดยระบบการท างานทุกอย่างได้รับการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถผลิตสิ่งพิมพ์ที่มี
คุณภาพสูงสุด นอกจากน้ัน ยังสามารถใช้ในการพิมพ์หน้าหนังสือพิมพ์ 8 หน้าติดกัน (Panorama) เป็นเครื่องแรกในประเทศ
ไทย และสามารถพิมพ์หนาสี่สีได้พร้อมกันถึง 32 หน้า มีก าลังการผลิตสูงถึง 75,000 ฉบับต่อช่ัวโมง หรือ 600,000 ฉบับต่อ
วัน 

 นอกจากนั้น บริษัทยังได้น าระบบ Computer to Plate ของ Agfa Polaris XEV มาใช้ในการส่งต้นฉบับ 
ที่จัดหน้าเสร็จแล้วมายังเครื่องท าเพลต โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการท าเพลตแบบใช้ฟิล์มอย่างแต่ก่อน ท าให้สามารถส่งหน้า
หนังสือพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ของกองบรรณาธิการที่คลองเตยมายังศูนย์การพิมพ์แห่งนี้ได้โดยตรง 

 ส าหรับขั้นตอนหลังการพิมพ์นั้นได้น าเอาเทคโนโลยีเมล์รูมจาก Schur Packaging Systems ประเทศ
เยอรมนี ประกอบด้วยเครื่องสอดหนังสือพิมพ์ 4 เครื่อง ระบบสายพานส่งหนังสือพิมพ์จากแท่นพิมพ์มายังเครื่องหีบห่อ  
เครื่องมัด และเครื่องห่อ 
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 2.3.3 วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 

 วัตถุดิบที่ส าคัญที่ใช้ในการผลิตคือกระดาษหนังสือพิมพ์ เพลต และหมึกพิมพ์ ซึ่งบริษัทสั่งซื้อจากในประเทศ 
โดยผ่านตัวแทนภายในประเทศท้ังหมด 

 กระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีบริษัทใช้เป็นกระดาษรีไซเคิล และหมึกพิมพ์เป็นประเภทท่ีผลิตจาก vegetableoil  

 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- - ไม่มี - - 

 อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทได้หยุดการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัด
จ าหน่าย โดยว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการจัดพิมพ์แทน 
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 3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 3.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบางกอกโพสต์ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 

 รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากค่าโฆษณา ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทจึงขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณามักจะผันแปรไปตามภาวะ
เศรษฐกิจ เช่น หากภาวะ เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว จะส่งผลให้มีการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น และหากเป็นภาวะ
ที่เศรษฐกิจชะลอตัว การโฆษณาจะลดลงเช่นกัน 

 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้ก าหนดแผนกลยุทธ์และนโยบายที่จะลดความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 
โดยการเพิ่มพื้นที่โฆษณากระจายออกไปนอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการเพิ่ม
ช่องทางโฆษณาผ่านงานอีเว้นท์และสื่อดิจิทัล จากเดิมที่มีสัดส่วนเพียง 15% ของรายได้ทั้งหมด ให้มีไม่น้อยกว่า 20% ของ
รายได้ทั้งหมด รวมทั้งบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมและเหมาะสมตามสัดส่วนของยอดขาย 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 พัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกระจายเสียงและออกอากาศ รวมถึงการสื่อสารแบบไร้สายและเทคโนโลยี
ดิจิทัล ท าให้มีการน าเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อได้หลากหลายมากขึ้น ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร เพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องเสียเงินเพื่อซื้อหาข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป เรื่องดังกล่าวมี
ผลกระทบในทางลบต่อการจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างมาก กลุ่มบริษัทจึงต้องพัฒนาการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อต่างๆ เพิ่มเติมจากสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร
และผู้ซื้อสื่อโฆษณา 

 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารเนื้อหาใหม่ทางดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้สามารถส่งคอนเทนต์ที่เป็นหัวใจของกลุ่มบริษัทไปสู่กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น พร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาที่
หลากหลาย อันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าที่สุด 

3.1.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ กระดาษจึงเป็นวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่งของธุรกิจ โดยมีสัดส่วน
ต้นทุนกระดาษอยู่ที่ประมาณ 5% ของต้นทุนขายและบริการ ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านปริมาณตลอดจนราคา
ตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามและวางแผนการจัดซือ้ล่วงหน้าและเก็บกระดาษหนังสือพิมพ์
ในปริมาณที่คาดว่าเพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งได้สั่งซื้อจากแหล่งผลิตในประเทศมากข้ึน 

 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีนโยบายควบคุมการใช้กระดาษอย่างเคร่งครัด เช่น การท า
ข้อตกลงกับผู้รับจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ให้ควบคุมประสิทธิภาพในการผลิตให้มีต้นทุนของเสียน้อยที่สุด รวมทั้ง
บริหารจัดการเพื่อลดปริมาณหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเก็บคืน 
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 3.1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสด เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จ านวน 1,239.17 ล้านบาท 

 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน 
และทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินความเสี่ยง
เป็นประจ าเพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่บริหารงานได้ 

3.1.5 ความเสี่ยงจากการรับช าระหนี้จากลูกหนี้การค้า 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงในการรับช าระหนี้จากลูกหนี้การค้า โดยเฉพาะหนี้ที่มีระยะเวลาการค้างช าระนานๆ 
โดยในปี 2563กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 68 วัน 

 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้ก าหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมการขายเชื่อและ
เครดิตเทอมอย่างเคร่งครัด มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายคอมมิชช่ันใหม่ให้สอดคล้องกับการรับช าระหนี้ กลุ่มบริษัทจึง
คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากการรับช าระหนี้ของลูกหนี้นอกเหนือจากจ านวนที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีค่า
เผื่อหนี้สูญไว้แล้ว นอกจากนี้ การขายของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีจ านวนมาก
รายทางบริษัทได้มีมาตรการเร่งการติดตามทวงตามหนี้จากลูกค้าให้เร็วขึ้น เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้น ลูกหนี้การค้าที่
ค้างช าระเกินหนึ่งปีในปี 2563 มีจ านวน 4.5 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 4.1 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมดและได้ด าเนินการ
ติดตามตามขั้นตอนตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทได้ตั้งส ารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ไว้อย่างเพียงพอ 

3.1.6 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 

 กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ ซึ่งแตกต่างจาก
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของบริษัท จึงมีความเสี่ยงท่ีอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทจัดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการ
วิเคราะห์ผลจากการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายพิจารณามูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งช้ีการด้อยค่าส าหรับรอบระยะเวลาสิ้นปีอย่างต่อเนื่อง 

 จากผลประกอบการปี 2563 บริษัทได้มีการบันทึกการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 32 ล้าน
บาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 

3.1.7 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความไม่สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง 

 ประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาอุทกภัยร้ายแรงและความไม่สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองใน
หลายปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อยอดขายโฆษณาของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณาในสื่ อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคตก็จะเกิดภาวะชะงักงันในการใช้จ่ายงบโฆษณา
ของลูกค้าของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

   เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทจึงมีการตดิตามสถานการณแ์ละต้องออกมาตรการเร่งด่วนเพือ่บรรเทาความ

เสียหายเมื่อมภีาวะดังกล่าวเกดิขึ้น 
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 3.1.8 ความเสี่ยงด้านการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความสามารถ 

  บุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ กลุ่มบริษัทได้ใช้จ่ายลงทุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการท างาน อย่างไรก็ตาม การขยายตัว ของสื่อใหม่ๆ ท าให้เกิดปัญหาการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสบการณ์ 

  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทจัดให้มีการสื่อสาร การฝึกอบรม พัฒนาในทุกระดับ เพื่อให้ทัน
ต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ และเสริมทักษะ ใหม่ๆ ให้กับพนักงานเพื่อให้ทันกับภาวการณ์ที่ เปลี่ยนไป นอกจากนี้ กลุ่ม
บริษัทยังสรรหาพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพมาทดแทนในส่วนท่ีมีความจ าเป็น เพื่อรักษา คุณภาพสินค้าของบริษัท 

  3.1.9 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

            ผลจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษัทได้เผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกจิหลายดา้นอาทิ

จ านวนยอดขายทีล่ดลงการหยดุชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการประกอบธุรกิจดังนั้นบริษัทจึงเร่งปรับกระบวนการ

ท างานให้เป็นดิจิทัลเพื่อลดความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานรวมทั้งตอ่รองกบัผูข้ายสินคา้และลกูค้าเพื่อรักษากระแสเงินสดอีก

ทั้งยังน ามาตรการความปลอดภัยเพื่อลดความเสีย่งใหพ้นักงานและลกูค้าของบริษัท 

 

3.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

ความเสี่ยงจากการที่ขาดทุนสะสมจ านวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตอันใกล้ 

ในงวดบัญชีปี 2563 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิจ านวน (364.9) ล้านบาท ซึ่งเป็นการด าเนินงานขาดทุน
สุทธิต่อเนื่องเป็นปีที่ 6ของบริษัท และมีผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2563 เป็นจ านวน (1,610.7) 
ล้านบาท ทั้งนี้ การที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจ านวนมากในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมานั้น เนื่องจากบริษัทประสบภาวการณ์แข่งขันที่
ค่อนข้างสูงและสภาวะหยุดชะงักท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ท าให้ยอดขายของบริษัทและอัตราส่วนก าไร
สุทธิลดลงอย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจ านวนมากดังกล่าว ท าให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้
ตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวกลุ่มบริษัทจึงได้มีการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พิจารณายกเลิกธุรกิจและธุรกรรมที่ไม่ท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษัท รวมทั้งการจ าหน่าย
สินทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็นในการหารายได้ของกลุ่มบริษัท 

  



 

 
หน้าท่ี 25 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

  

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่า ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน 
-  ที่ตั้งอาคารส านักงานใหญ่ เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 64 ตารางวา 
 

 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 
859 

 
 

2. อาคารส านักงาน 
- อาคารบางกอกโพสต์ ตั้งอยู่เลขที่ 136  
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประกอบด้วยอาคาร
ส านักงาน 8 ช้ัน อาคารส านักพิมพ์ อาคาร
บริการ และอาคารจอดรถ พื้นที่ใช้สอยรวม 
35,480 ตารางเมตร 
 

 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 

 
121 

 

3. ท่ีดิน 
- ที่ตั้งศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
รวมเนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา 
 

 
ติดจ านอง 

 
261 

 
ติดภาระจ านอง (1) 

4. โรงงาน 
- ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย ตั้งอยู่เลขที่ 
999 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 ต.
บางโฉลง  อ .บางพลี  จ .สมุทรปราการ 
ประกอบด้วยอาคารโรงพิมพ์2 หลัง ที่จอดรถ 
ที่กลับรถ ทางเข้าออกรถ และ อาคารเก็บ
กระดาษ พื้นที่ใช้สอยรวม 9,040 ตารางเมตร 
 

 
ติดจ านอง 

 
42 
 

 
ติดภาระจ านอง (1) 
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ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่า ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

5. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ประกอบด้วย 
   - เครื่องพิมพ์หนังสือพิมพ์ (KBA)  
   - เครื่องผลิตเพลต (AGFA)  
   -ระบบ Mailroomพร้อมอุปกรณ์ 
(SCHUR) 
   - เครื่องสอดแทรกหนังสือพิมพ์  
(Inserting Equipment) 
   - อะไหล่ เครื่ องพิมพ์  SCHUR WHEEL 
TGG 3000 Gripper 
   - อุปกรณ์อื่น  ๆ 
 

 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 

 
- 
 

 

(1) ที่ดินและโรงงาน ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ติดภาระจ านองวงเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน  
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 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

บริษัท ประเภทกิจการ 
ทุนที่เรียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้น
ที่มีสิทธิออก

เสียง 

มูลค่าเงิน
ลงทุนสุทธิ* 
(ล้านบาท) 

1. บจ. โพสต์ ทีว ี
(ถือหุ้นโดยบจ. โพสต์ โฮลดิ้ง 100%) 

ผลิตรายการโทรทัศน์ 
(หยุดด าเนินธุรกิจหลัก) 

25.00 100.00 - 

2. บจ. โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดยี 
 

ผลิตนติยสาร 
Elle, Elle Menและ 

Forbes 

25.00 
 

100.00 
 

- 
 

3. บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลสั 
(ถือหุ้นโดย บจ.โพสต์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล มีเดยี 51%) 

ผลิตนติยสาร 
(หยุดด าเนินธุรกิจหลัก) 

50.00 100.00 - 

4. บจ.บางกอก โพสต์–บาวเออร์ มีเดีย 
(ถือหุ้นโดย บจ.โพสต์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล มีเดยี 70%) 

ผลิตนติยสาร Cleo 
(หยุดด าเนินธุรกิจหลัก) 

16.40 70.00 7.94 

5. บจ. แฟลช นิวส์ 
 

ผลิตรายการวิทย ุ
(หยุดด าเนินธุรกิจหลัก) 

23.00 
 

40.00 
 

- 
 

6. บจ.โพสต์ นิวส ์
 

ผลิตรายการข่าว 
(อยู่ระหว่างช าระบญัชี) 

10.00 
 

51.00 
 

- 
 

7. บจ.โพสต์ นิว มเีดีย 
 

ลงทุน 
(หยุดด าเนินธุรกิจหลัก) 

25.00 
 

100.00 
 

- 
 

8. บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง 
(ถือหุ้นโดย บจ.โพสต์ นิว มีเดีย 100%) 

ลงทุน 
(หยุดด าเนินธุรกิจหลัก) 

25.00 
 

100.00 
 

- 
 

9. บจ.มัชรูม กรุ๊ป ผลิตรายการโทรทัศน์ 80.00 60.00 12.1 
 *มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ รวมถึง ราคาทุนของเงินลงทุนหลังหักค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า  
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  4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน 

บริษัทมีการประเมินราคา (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) ประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
และเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ และ (2) อาคารส านักงาน (คลองเตย) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารส านักงาน โดยว่าจ้าง 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเมิน ณ วันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2563) และ บริษัท 15 ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จ ากัด (ประเมิน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่อยู่ในรายช่ือที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบมูลคา่ตลาดของทรัพยส์นิ
ตามตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน (Market Value for Existing Use) ในสภาพที่ไม่มีภาระผูกพัน ส าหรับวัตถุประสงค์
สาธารณะโดยประเมินจากราคาเฉลี่ยของผู้ประเมินทรัพย์สินทั้งสองราย ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าที่คิดจากต้นทุน (Cost 
Method) รายละเอียดดังนี้ 

(1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) ประกอบด้วย 

ที่ดิน ตั้งอยู่เลขท่ี 999 หมู่ที่ 9 แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวงหมายเลข 34) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 19+700 
(ฝั่งขาเข้า) ไปทางทิศใต้ประมาณ 70 เมตร ในต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ดิน
ตามเอกสารสิทธ์ิ 19 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งอาคารศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย 

อาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงพิมพ์ อาคารคลังเก็บกระดาษ อาคารส านักงานจัดจ าหน่าย โรงเก็บ
สารเคมี อาคารควบคุมไฟฟ้าย่อย อายุอาคารประมาณ 13 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ถนนและลาน
คอนกรีต รั้วลวดหนามและเสาคอนกรีตพร้อมประตูรั้ว และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เคร่ืองพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ มีจ านวน 6 รายการ รวม 23 ชุด/เครื่อง เครื่องจักร
ส่วนใหญ่เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีอายุใช้งานที่ผ่านมาประมาณ 2–12 ปี เครื่องจักรส่วนใหญ่ผลิตและ
น าเข้าจากประเทศเยอรมัน และบางส่วนเป็นเครื่องจักรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทย  

 

(2) อาคารส านักงาน (คลองเตย)  ประกอบด้วย 

ที่ดิน ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธ์ิ 7 ไร่ 64.0 ตารางวา ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งอาคารส านักงาน 

อาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารบริการ อาคารส านักพิมพ์ อาคารจอดรถ อายุอาคาร
ประมาณ 26 ปี มีพื้นที่ใช้สอยรวม 35,483 ตารางเมตร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ป้อมยาม ถนนและลาน
คอนกรีต รั้วและประตูรั้วเหล็กดัด 
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ล าดับ รายละเอียด มูลค่าตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินฯ 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
เฉลี่ย 

(ล้านบาท) KF1 15BA2 
1 ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) 

ที่ดิน 
อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
เครื่องจักร 

 
261.20 
96.41 
11.27 

 
261.20 
83.70 
92.60 

 
261.20 

- 
66.00 

 
 
 
 

 รวม 368.88 437.50 327.00 382.25 
2 อาคารส านักงาน (คลองเตย) 

ที่ดิน 
อาคารส านักงาน 

 
859.20 
305.14 

 
859.20 
242.20 

 
859.00 

- 

 
 

 รวม 1,164.34 1,101.40 859.00 980.20 

 รวมท้ังสิ้น 1,533.22 1,538.90 1,186.00 1,362.45 
หมายเหตุ:  *ราคามูลค่ายุติธรรมประเมินโดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2563 และ  

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

4.3.1 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ปรับด้วยราคาประเมิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ปรับด้วยราคาประเมิน ณ 31 ธ.ค. 2563= 1,768,342,301 บาท 

4.3.2 มูลค่าสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิหลังจากหักภาระผูกพัน ณ 31 ธ.ค. 2563= 1,494,874,901 บาท 

4.3.3 มูลค่าสินทรัพย์ต่อหุ้น 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์รวม ณ 31ธ.ค. 2563 = 2.99บาทต่อหุ้น (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น) 

 

5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

 - - ไม่มี - - 

  



 

 
หน้าท่ี 30 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ข้อมูลบริษัท 

 บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลติและจ าหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ 
“Bangkok Post” ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล การจัดกิจกรรมอีเว้นท์และสัมมนาหลากหลาย
รูปแบบ ภายใต้ช่ือ Bangkok Post Group และให้บริการด้านการพิมพ์พาณิชย์อื่นๆอีกทั้งผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือใน
นามของส านักพิมพ์โพสต์ บุ๊กส์  

 หุ้นสามัญของบริษัท มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ช่ือย่อ “POST” 
 ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้วประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย 

 บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ อาคารบางกอกโพสต ์เลขที่ 136 ถนนสนุทรโกษา  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารผา่นหนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมถึงช่องทางออนไลน์ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536001583 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 232) 

โทรศัพท์ 026164000 

โทรสาร 026164597 

Home Page www.bangkokpost.com 

ทุนจดทะเบยีน 505,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 505,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 500,000,000 บาท 

 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ อาคารบางกอกโพสต ์เลขที่ 136 ถนนสนุทรโกษา  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหนา่ยนิตยสาร  

เลขทะเบียนบริษัท 0105537122986 

โทรศัพท์ 026164666 

โทรสาร 026713174 

Home Page -- 

ทุนจดทะเบยีน 25,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

100 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จ ากัด 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่
อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหนา่ยนิตยสาร  

เลขทะเบียนบริษัท 0105539135015 

โทรศัพท์ 026164666 

โทรสาร 026713174 

Home Page www.cleothailand.com 

ทุนจดทะเบยีน 
16,400,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
และหุ้นบุริมสิทธิ์จ านวน 64,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

70 

* วันจดทะเบียนเลิกบริษัท 14 ธันวาคม 2563 

 บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายนิตยสาร  

เลขทะเบียนบริษัท 0105547017689 

โทรศัพท์ 026164666 

โทรสาร 026713174 

Home Page -- 

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 255,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
และหุ้นบุริมสิทธิ์จ านวน 245,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

100 

 บริษัท โพสต์ ทีวี จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ประเภทธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์  

เลขทะเบียนบริษัท 0105515003780 

โทรศัพท์ 026164000 

โทรสาร 026164597 

Home Page -- 

ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

100 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ประเภทธุรกิจ ลงทุน 

เลขทะเบียนบริษัท 0105556157773 

โทรศัพท์ 026164000 

โทรสาร 026164597 

Home Page -- 

ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

100 

 บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ประเภทธุรกิจ ลงทุน 

เลขทะเบียนบริษัท 0105556158206 

โทรศัพท์ 026164000 

โทรสาร 026164597 

Home Page -- 

ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

100 

 บริษัท แฟลช นิวส์ จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ประเภทธุรกิจ ผลิตรายการวิทยุ 

เลขทะเบียนบริษัท 0105547159653 

โทรศัพท์ 026164000 

โทรสาร 026164597 

Home Page -- 

ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

40 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 23/104 อาร์.ซี.เอ. บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9  

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ประเภทธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์ 

เลขทะเบียนบริษัท 0105547126861 

โทรศัพท์ 022031186-7 

โทรสาร 026414338 

Home Page www.ryounoi100lan.com 

ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

60 

 ข้อมูลส าคัญอื่น 
นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 020099000 
โทรสาร 020099991 

ผู้สอบบัญชีอิสระ บริษัท สอบบัญช ีธรรมนิติ จ ากัด 
ชั้น 6-7 อาคารธรรมนิติ  
เลขท่ี 178 ซอย เพิ่มทรัพย์ แขวง บางซ่ือ เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศัพท์ 025960500 
โทรสาร  025960560 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ ากัด 
ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์ เอ  
เลขท่ี 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 022566311, 026509691 
โทรสาร 022566317 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563บริษัทมีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท และมีทุนที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ประวัติการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น 

(ก) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2527 จ านวน 20 ล้านบาท ต่อมาในปี 2532 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
อีก 81,000,000บาท เป็น 101,000,000บาท ทุนที่เรียกช าระแล้วจ านวน 100,000,000บาท  

(ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 101,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการยกเลิกทุนจดทะเบียน
จ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทได้จดทะเบียนทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2539 

(ค) ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2539 ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
จาก 100,000,000 บาท เป็น 505,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มอีก 40,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  
โดยก าหนดใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี้ 

1. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 40,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นใหม่
ต่อ 1 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท 

2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 500,000 หุ้น ให้แก่บุคคล และตามวิธีการอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
พนักงานและฝ่ายจัดการของบริษัท ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อ ๆ ไป การเพิ่มทุนได้จด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2539 ทุนที่เรียกช าระแล้วเท่ากับ 500 ล้านบาท 

(ง) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2547 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่า 
หุ้นสามัญของบริษัท จาก 10 บาท ต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น (โดยการแตกหุ้นสามัญจ านวน 50,000,000หุ้นเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 500,000,000หุ้น) บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญนี้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 7.2 ผู้ถือหุ้น 

   รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น                    จ านวนหุ้น                  ร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
1. นาย สุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน ์ 121,096,150 24.22 
2. นาย ธีระเดช  จิราธิวัฒน์ 49,912,755 9.98 
3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 43,463,480 8.69 
4. นาย วรชัย  พิจารณ์จติร 36,350,960 7.27 
5. นาง สมกมล เวชชาชีวะ 24,844,755 4.97 
6. นาย ภัสสรกรณ์ จริาธิวัฒน์ 24,700,000 4.94 
7. นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน ์ 21,245,255 4.25 
8. คุณหญิง สจุิตรา มงคลกิต ิ 20,100,860 4.02 
9. บริษัท วัชรพล จ ากัด 13,911,790 2.78 
10. นาย เอกฤทธิ์ บุญปิต ิ 13,426,380 2.69 

(ที่มา: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด) 

 
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

- - ไม่มี - - 
 

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล 

 บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผลโดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 
ของก าไรสุทธิของทุก ๆ ปี ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและ
สภาพคล่องของกิจการ 

 การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 

ปี 2563 2562 2561 2560 2559 
อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.73) (0.62) (0.34) (0.72) (0.43) 

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - - - - - 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) - - - - - 
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 8. โครงสร้างการจัดการ 

 ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ท่าน มีรายช่ือดังนี้ 

รายชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร  รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร  
   และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช  กรรมการ 
4. นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์  กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์  กรรมการ 

รายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระ ต าแหน่ง 

1. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 14 สิงหาคม 2562) 

2. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
   และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
3. นายจอห์น ทอมพ์สัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา  กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายจรูญ อินทจาร  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

โดยมี นายวศิน โชติรวี เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท าหน้าที่ใดๆแทนคณะกรรมการได้โดยท า
เป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ 

1. นายสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์ 
2. นายวรชัยพิจารณ์จิตร 
3. นายเอกฤทธ์ิบุญปิติ 
4. นายธีระเกียรติจิราธิวัฒน์ 
5.    ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ 
 
กรรมการสองในห้าคนนี้ลงนามร่วมกันยกเว้นการรับรองส าเนาหรือภาพถ่ายสรรพเอกสารของบริษัทหรือเกี่ยวกับ

บริษัทการต่อสู้คดีอาญาทั้งปวงที่บริษัทถูกฟ้องในทุกระดับช้ันซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งทนายความการด าเนินการในช้ันพนักงาน
สอบสวนพนักงานอัยการและกระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาลการยื่นและส่งค าคู่ ความและเอกสารรวมถึงรับทราบข้อ
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 กล่าวหาการให้การต่อพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการและการเบิกความต่อศาลให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในห้าคนนี้ลง
ลายมือช่ือกระท าการแทนบริษัทได้ 

คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานของบริษัทรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะ
กรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2563คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5ท่าน มีรายชื่อดังนี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร  กรรมการบริหาร 
3. นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ  กรรมการบริหาร 
4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหาร 
5. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  กรรมการบริหาร 

โดยมี นาย วศิน โชติรวี เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. ติดตามก ากับดูแลผลการด าเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจ าทุกเดือน 
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วโดยมีจ านวนเงินไม่เกิน

กว่า 20 ล้านบาท 
3. อนุมัติการเข้าท าการเปิดบัญชีการท าสัญญากับสถาบันการเงินตามที่ เห็นสมควรและร ายงานต่อ

คณะกรรมการ 
4. ก าหนดโครงสร้างองค์กรนโยบายการจ้างงานและอ านาจการอนุมัติ 
5. แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยกเว้นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ธุรกิจหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีเลขานุการบริษัทและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน มีรายช่ือดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  กรรมการตรวจสอบ  
3. นายจอห์น ทอมพ์สัน  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
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 ทั้งนี้ ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา และ นายจอห์น ทอมพ์สัน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ านวน3 ท่าน  
มีรายชื่อดังนี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายวรชัย  พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

โดยมี นายวศิน โชติรวี  เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน มีรายช่ือดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยมี นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ ผู้จัดการกลุ่มงานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และระดับ ความเสี่ยงท่ียอมรับได้  
(Risk Levels) และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

2. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
3. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. ประเมินผลและดูแลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร 
5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และให้ค าแนะน าและค าปรึกษา

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานอื่นๆ ขององค์กรเพื่อการพัฒนาระบบการบริหาร  
ความเสี่ยง  
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 รายละเอียดจ านวนครั้งท่ีกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2563 มีดังนี ้

 คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ

ก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 4/7 7/7    
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร 6/7 7/7  1/1  
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช 5/7     

4. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา 7/7  7/7   
5. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์ 4/7  4/7 0/1  

6. นายจอห์น ทอมพ์สัน 6/7  7/7   
7. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา 6/7    4/4 
8. นายเอกฤทธ์ิ บุญปิต ิ 7/7 6/7   4/4 
9. นายธีระเกยีรติ จริาธิวัฒน์ 6/7 6/7   4/4 

10. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ ์ 7/7 7/7    
11. นายจรูญ อินทจาร 7/7   1/1  
12. นายศิริธัช โรจนพฤกษ ์ 3/7     

 

หมายเหตุ  

 นายสุทธิเกียรติจริาธิวัฒน์นายเอกฤทธิ์บุญปิตินายรสัเซลเลตันเคคูเอวาและนายวรชัยพิจารณ์จิตรได้รับการ

แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการในทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2563 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2563 
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 8.2 ผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจ านวน 6 ท่าน  

มีรายชื่อดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวศิน โชติรวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท 
2. นายจิรทัศน์  นิวัฒน์ภูมินทร์ ผู้จัดการกลุ่มงานธุรกิจพาณิชย์ 
3. นายศูนย์รัฐ  บุญยมณี บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
4. นายวุฒิ  นนทฤทธิ์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
5. นายวิทธณุ  ชุ่มสุวรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
6. นางภัทริกา  ชุติชูเดช ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 

 
 8.3เลขานุการบริษัท หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและหัวหน้าแผนกบัญชี 

ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2563 เลขานุการบริษัท และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นบุคคลเดียวกัน 
คือนายวศิน โชติรวี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ นางสุวิมล ขจรฤทธิ์เดชา 
หัวหน้าแผนกบัญชี เป็นผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการท าบัญชี โดยมีรายละเอียด  
ตามเอกสารแนบ 1  



 

 
หน้าท่ี 42 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563 

กรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(หน่วย : บาท) 
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการบริหาร 
630,000 

2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

530,000 

3. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 330,000 

4. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

530,000 

5. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

430,000 

6. นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 430,000 
7. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
330,000 

8. นายเอกฤทธ์ิ บุญปิต ิ กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

530,000 

9. นายธีระเกยีรติ จริาธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

530,000 

10. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 530,000 
11. นายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ  

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
330,000 

12. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ 330,000 

จ านวนรวมค่าตอบแทนของกรรมการ 5,460,000 

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ในปี 2563 เท่ากับ 14,086,898 บาท 

8.4.3 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของผู้บริหาร ในปี 2563 เช่น เงินสบทบกองทุนเลี้ยงชีพ เท่ากับ 632,344 บาท 

 

 

 

 8.5 บุคลากร 
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  ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2563 จ านวนพนักงานของบริษัทมีดังน้ี 

หน่วยงาน จ านวนพนกังาน 

1. ผู้บริหาร 4 
2. กองบรรณาธิการ 154 
3. สายงานธุรกิจหนังสือพิมพ์ 283 
4. สายงานธุรกิจดิจิตอลมีเดีย 23 

5. สายงานการเงินและบัญชี 24 
6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 22 
7. ส านักตรวจสอบภายใน 3 

รวม 513 

 ในปี 2563บริษัทจ่ายผลตอบแทนรวมให้กับพนักงานทั้งสิ้น 251.7 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา 
เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชช่ัน ฯลฯ 
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 9. การก ากับดูแลกิจการ 

 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งปรับปรุงโดย ฝ่ายส่งเสริม
บรรษัทภิบาล ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหลักการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี ้

9.1.1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

  บริษัทมีการก าหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีล่วงหน้า และได้แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุม รวมถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นทราบเพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนัก
ลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ส าหรับคัสโตเดียน สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 นั้น มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและเสนอตัวเพื่อให้
ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง บริษัทได้น าเสนอรายละเอียดและประสบการณ์การท างานของกรรมการ
ดังกล่าวและผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

  บริษัทอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยก าหนดเวลาประชุมในระหว่างเวลาท างานปกติที่อาคาร
บางกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง อาคาร
บางกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นใดในการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย 

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาส าหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการแสดง
ความเห็นและซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มีจ านวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

9.1.2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

  บริษัทได้ก าหนดขั้นตอนส าหรับผูถ้ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปเีพิ่มเติม และ

เสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี ซึ่งจะจดัขึ้นเป็นปกติในเดือน

เมษายน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอ

บุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมและไม่มลีักษณะต้องห้ามเขา้รับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี ้  
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  ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 
 แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส าเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท

หลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือส าคัญต่าง ๆ ของบริษัท 

  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องน าส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีเพิ่มเติม และ/หรือ 
แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมก่อน
การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีต่อไป 

  บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่ก าหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน และตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทได้จัดท าบัญชีรายช่ือผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มี
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็น
รายกรรมการอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ 

  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยบริษัทจะ
เก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมี  
ข้อโต้แย้ง 

  บริษัทได้จัดท ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีอิสระ ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกครั้ง 

9.1.3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและ
ความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้อ่าน ผู้ซื้อสื่อโฆษณา พนักงานของบริษัท ผู้จัด
จ าหน่าย เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 

ผู้ถือหุ้น บริษัทด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดก าไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่
เหมาะสมในระยะยาว บริษัทจะเก็บผลก าไรบางส่วนเพื่อคืนหนี้สถาบันการเงินและ
ลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัท เงินก าไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล 

ผู้อ่าน นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้พัฒนากลายเป็นหนึ่งใน
ผู้น าของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพื้นเอเชีย อันเนื่องมาจาก
ความไว้วางใจและความนับถือที่ได้รับจากผู้อ่าน ทั้งนี้ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากอุดมการณ์ที่
ยึดมั่นมายาวนานในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลาง 
ซึ่งเป็นหลักจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ ์

 บริษัทด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้อ่านอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการการบริโภคข่าวสาร จึงท าให้สามารถปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้อ่าน 
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  นอกจากน้ี บริษัทยังมีภาระผูกพันท่ีจะจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่มีประโยชน์
ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ซ้ือสื่อโฆษณา ปัจจุบันบริษัทได้ท าการว่าจ้างบรษิัทสยามสปอร์ตซินดิเคทจ ากัด (มหาชน) เพื่อพิมพ์

หนังสือพิมพ์ให้แก่บริษัทโดยบริษัทได้มีการควบคุมคุณภาพของหนังสือพิมพ์และ

โฆษณาของหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการ

ตลอดปเีพื่อเปิดโอกาสให้ผูซ้ื้อสื่อโฆษณาได้พบปะสังสรรค์กับผู้อ่านและลูกค้าของ

บริษัทได้โดยตรงการปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการช่วยให้บริษัทขยายการเสนอ

ข่าวผ่านสื่อต่างๆหลากหลายมากยิ่งข้ึนนอกจากน้ียังช่วยให้บริษัทสามารถขายสื่อ

โฆษณาได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออ่ืนๆได้แกโ่ทรทัศน์วิทยุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พนักงาน ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานในการด าเนินธุรกิจ และถือว่าพนักงาน
ที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดส าหรับบริษัท เพราะองค์กรจะประสบความส าเร็จและเป็นธุรกิจท่ี
ดีได้ก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจท างานด้วยความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ ขยันหมั่นเพียร และมีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน 
เพื่อให้ผลงานส่วนรวมมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จได้ในระดับอาเซียน 
รวมทั้งพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี การสื่อสาร 
และเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทจึงศึกษา วิเคราะห์ ปรับตัว และคาดการณ์ถึงความ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้วางแผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้การบริหารงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

 บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจ าปีและจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามผลงาน 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ได้แก่ การสอบทานขั้นตอนในการด าเนินการของบริษัท
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การสอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การ
ควบคุม และอื่น ๆ ให้เป็นความลับและการด าเนินการให้มีการสอบสวนและติดตามผล
อย่างเพียงพอ และให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ 

ผู้จัดจ าหน่าย ช่องทางส าคัญช่องทางหนึ่งในการจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ ได้แก่ ผู้จัดจ าหน่าย และแผง
หนังสือ บริษัทเพ่ิมจ านวนผู้จัดจ าหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของฐานการจ าหน่ายและยอดขายหนังสือพิมพ์ ในการ
ด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดให้มีค่านายหน้า ส่วนลด และระยะเวลาการช าระเงินที่
เหมาะสมแก่ผู้จัดจ าหน่ายและแผงหนังสืออย่างเหมาะสม โดยพนักงานของบริษัทได้
ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจ าหน่ายและแผงหนังสืออย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดจัดจ าหน่ายและลดยอดหนังสือคืน 
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 เจ้าหนี้ บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ธุรกรรมดังกล่าวได้แก่ เงิน
กู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว การออกหนังสือค้ าประกัน และการออกเลตเตอร์ออฟ
เครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสั่งซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ บริษัท
ควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคาร และส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะสั้น
และเงินกู้ยืมระยะยาวที่เหมาะสม การกู้ยืมทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน บริษัท
ติดตามและปฏิบัติตามเง่ือนไขของเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด 

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท บริษัทในเครือ และมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันท ากิจกรรมระดมเงินบริจาคเพื่อ
เป็นทุนในการช่วยเหลือในด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะด าเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่ างจริงจัง โดยต้องการให้เยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

9.1.4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และ
รายงานประจ าปี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจ าปี
ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และงบการเงินไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว นอกจากน้ี บริษัทยังได้
จัดท าแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีเพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท เพือ่ความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ 

บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจ าปีเรื่อง
โครงสร้างคณะกรรมการ ส าหรับจ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ได้แสดงไว้ใน
รายงานประจ าปี เรื่องบันทึกการเข้าประชุมประจ าปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของ
บริษัทเป็นจ านวนรวมส าหรับปีนั้น ๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัท
ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

9.1.5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563กรรมการบริษัทมีจ านวน12 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ส าหรับวาระใน
การด ารงต าแหน่งของกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่ง
ในสาม โดยให้กรรมการที่ได้อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  

บริษัทมิได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด กล่าวโดยสรุปคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน
ร้อยละ 1 และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจ าจาก
บริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระ  
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 บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งและประวัติของกรรมการทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท แยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจาก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจอย่างไม่จ ากัด  

คณะกรรมการชุดย่อย 

นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดตั้งข้ึนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแลว้ 
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 ประเมินคณะกรรมการและกรรมการบริษัท  
 พิจารณากระบวนการสรรหา จ านวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ การเสนอผูท้ีม่ี

คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท 
 ก าหนดนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท 
 พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 พิจารณาแผนการสืบทอดการด ารงต าแหน่งและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร ซึ่งจะด าเนินการโดย

คณะกรรมการบริหาร 
 ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะด าเนินการโดยคณกรรมการบริหาร 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจงึ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน และเพื่อให้การท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท างานเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ด ารง
ต าแหน่งประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทจัดให้มีก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบก าหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ 

ในเบื้องต้น บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน และจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารในเดือนที่มิได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะท าให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก ากับ ควบคุม 
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ 

ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
กรรมการแต่ละคนก็มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องและความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากน้ี อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้น าแจกในท่ีประชุมเพื่อให้น าอภิปรายกันในท่ีประชุมด้วย 

บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบ
โดยทั่วกัน นอกจากน้ี คณะกรรมการยังสนับสนุนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
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 ฝ่ายการเงินและบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหาร 
ส าหรับใช้ประเมินและพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

บริษัทจัดท าข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ที่ เป็นปัจจุบันให้แก่กรรมการของบริษัท เพื่อ
คณะกรรมการสามารถติดต่อขอข้อมูลที่จ าเป็นได้จากเลขานุการบริษัท และเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารได้ติดต่อสื่อสารกันเองตามต้องการ โดยมิต้องผ่านฝ่ายบริหารของบริษัท 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการด าเนินการประเมินตนเองแล้ว ส่วนคณะกรรมการของบริษัทยังมิได้
ด าเนินการประเมินตนเอง 

ค่าตอบแทน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัทเป็นจ านวนรวมในแต่ละปี 
โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้นให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะ
เห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี เรื่อง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจและหัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดภายใต้แผนงานงบประมาณประจ าปีที่
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารแต่ละคน 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดให้มีการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้ ซึ่งอาจเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอกด้วย รวมทั้งจัดให้กรรมการและ
ผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตรส าหรับกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัทพยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแนะน า
บริษัทแก่กรรมการใหม่ 

บริษัทยังมิไดจ้ัดท าแผนการพัฒนาและสบืทอดงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารใหค้วามส าคญักับการ

พัฒนาผู้บริหาร และพยายามจะจดัให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี  
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 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานของกลุ่มบางกอกโพสต์ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ อย่างสม่ าเสมอ คณะกรรมการชุดย่อย 4ชุด ประกอบดว้ย 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท และการก ากับดูแลให้
การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในกรอบของ
การมีจรรยาบรรณที่ดีและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และโปร่งใส (Duty of Disclosure) 

(2) ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทตลอดจนนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานของบริษัททุกรอบปีบัญชี  

(3) ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่าง
สม่ าเสมอ 

(4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามระดับวงเงินท่ีก าหนดในคู่มืออ านาจด าเนินการของบริษัทและเรื่องที่เป็น
สาระส าคัญ เช่น โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบริหารระดับสูง การท ารายการเกี่ยวโยงกัน การ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น 

(5) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง 
การรายงานทางการเงิน และการติดตามประเมินผล 

(6) ดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับ
บริษัท 

(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเท่าที่จ าเป็นเพื่อช่วยดูแลการบริหารงานและการก ากับดูแลกิจการในด้านต่าง  
ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วย
คณะกรรมการบริษัทตามขอบเขต อ านาจ และหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท 

(8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี และครอบคลุมเรื่องส าคัญอื่น  ๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรบั
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 (9) จัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบและภายในเวลาที่ก าหนด  

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

(2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม 
และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

(3) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีการหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการหรือ
ฝ่ายจัดการ เพื่อให้เรื่องที่มีความส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(4) พิจารณาการจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถ
เสนอเรื่องที่ส าคัญและข้อมูลได้ครบถ้วน และกรรมการบริษัทสามารถอภิปรายประเด็นส าคัญได้กันอยา่ง
รอบครอบและครบถ้วน 

(5) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และให้ความเห็นอย่างอิสระ 
(6) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ

บริษัทและฝ่ายจัดการ 

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ติดตามก ากับดูแลผลการด าเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจ าทุกเดือน 
(2) อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมีจ านวนเงินไม่

เกินกว่า 20 ล้านบาท 
(3) อนุมัติการเข้าท าการเปิดบัญชี การท าสัญญากับสถาบันการเงิน ตามที่เห็นสมควร และรายงานต่อ

คณะกรรมการ 
(4) ก าหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอ านาจการอนุมัติ 
(5) แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยกเว้นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่าย

ปฏิบัติการธุรกิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เลขานุการบริษัท และบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การบริหารความเสี่ยง  
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการบรหิารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ าเสมอ  
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 2) การควบคุมภายใน 
(1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมให้มี  “สภาพแวดล้อมของการควบคุม” ที่

เหมาะสม โดยการสื่อสารถึงความส าคัญของการควบคุมภายในและการจัดการกับความเสี่ยง และ
ด้วยการท าให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงานเข้าใจถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี 

(2) พิจารณาประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ส าหรับการจัดท างบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประปี รายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการ
ควบคุมระบบสารสนเทศของบริษัท 

(3) พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุ้มครองความสูญเสียและความ
ปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบปฏิบัติการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินส าหรับกรณีที่ระบบการเงินและ
การปฏิบัติงานตามปกติของบริษัทล้มเหลวอย่างไร 

(4) ติดตามการด าเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่ผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะน ามา 

 

3) รายงานทางการเงิน 

   ทั่วไป 
(1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน และการจัดการของฝ่ายบริหาร

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร 
(2) ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ได้

เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการกระท าผิดกฎหมาย ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็นอื่นที่
คล้ายคลึงกัน 

(3) สอบทานประเด็นทางบัญชีท่ีส าคัญและประเด็นเกี่ยวกับการรายงานต่าง ๆ รวมถึงประกาศข้อบังคับ
ในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด และท าความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงิน 

(4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับความเสี่ยงและความ
เสียหายที่มีนัยส าคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและแผนในการลดความเสี่ยงดังกล่าว 

(5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่องบการเงิน 

งบการเงินประจ าปี 
(1) สอบทานงบการเงินประจ าปีว่าถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่างบการเงินดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่เหมาะสม
แล้วหรือไม่ 

(2) ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ซับซ้อน และ/หรือผิดปกติ 
(3) ให้ความส าคัญในเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สิน การ

ค้ าประกัน ภาระหนี้สินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม การตั้งส ารองเผื่อความเสียหายที่เกิดจาก
การฟ้องร้อง ภาระผูกพันและภาระหนี้สินอ่ืนใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

(4) ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการสอบทานงบการเงินและผลของการ
ตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่พบ 
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 (5) ให้ค าแนะน าคณะกรรมการเพื่อน าเสนองบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

งบการเงินรายไตรมาส 
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้องตามควร รวมทั้งรับทราบ

ค าอธิบายจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราส่วน ทางการเงิน ซึ่งสืบเนื่องจากการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีของบริษัท เหตุการณ์หรือรายการ
ผิดปกติ และการควบคุมด้านการเงินและการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม 

4) การตรวจสอบภายใน 

(1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของส านักตรวจสอบภายในเพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่า ส านักตรวจสอบ
ภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ ปราศจาก ข้อจ ากัดใด ๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล 

(2) เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติการ
สรรหา การเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และการเลิกจ้างของผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี 

(3) สอบทานประสิทธิผลของส านักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยที่มีผล
ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของส านักตรวจสอบภายใน 

(4) ประชุมเป็นการส่วนตัวกับผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในในเรื่องที่เห็นสมควร 
(5) ดูแลเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่าผู้บริหารได้รับและปรึกษาหารือผลการตรวจสอบและค าแนะน าที่

ส าคัญในระยะเวลาอันควร 
(6) ดูแลให้เกิดความเช่ือมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มีการด าเนินการซึ่งเป็นผลมาจากค าแนะน าของผู้ตรวจสอบ

ภายในในระยะเวลาอันควร 
(7) ดูแลให้เกิดความเช่ือมั่นว่าส านักตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอก

ที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษา เป็นต้น ในการให้ความเช่ือมั่นหรือให้
ค าปรึกษาเพื่อให้เกิดความครอบคลุมอย่างเหมาะสมและลดการท างานซ้ าซ้อน 

5) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(1) ดูแลให้เกิดความเช่ือมั่นได้ในเรื่องความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจขัดต่อประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการให้ค าปรึกษาท้ังหมดที่บริษัทได้ว่าจ้างมา 
(3) อนุมัติบริการอื่นใดท่ีไม่ใช่งานตรวจสอบซึ่งกระท าโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(4) ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(5) สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอมาและด าเนินการให้

เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีการก าหนดข้อจ ากัดใด ๆ ไว้ในขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล 
(6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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 (7) ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของส านักงานผู้สอบบัญชีและดูแลว่ามีการคิดค่าสอบบัญชีอย่าง
สมเหตุสมผล 

(8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อที่จะ
เชื่อมั่นได้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์ 

(9) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง 
(10) ดูแลเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะน าเสนอผลการตรวจสอบและค าแนะน า

ในเวลาอันสมควร 
(11) สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและให้ความสนใจใน

ประเด็นท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
(12) สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ตอบ

ช้ีแจงผลการตรวจสอบและค าแนะน าของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะเวลาอันควร 
(13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีที่น่าสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้อง รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบในทันที เพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า 

6) การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 

(1) สอบทานประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ การสืบสวน
การทุจริตและการติดตามของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งการลงโทษทางวินัย และการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 

(2) รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารและ/หรือส านัก
ตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ 

(3) สอบทานให้เป็นท่ีพอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการจัดท ารายงานทางการเงิน
แล้ว 

(4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าท่ีก ากับดูแล 
(5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าการอันเป็นการฝ่าฝนืบทบัญญตัิทางกฎหมาย ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐท่ีก ากับดูแลและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ 

7) การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท 

(1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการจัดท านโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัทไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และด าเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ 

(2) ประเมินฝ่ายบริหารว่าไดท้ าตนเป็นตวัอย่าง โดยการสื่อสารถึงความส าคญัของนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน 
และจรรยาบรรณ รวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่ 

(3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และ
จรรยาบรรณของบริษัท 
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 (4) รับรายงานอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับการก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และ
จรรยาบรรณของบริษัทจากฝ่ายบริหาร 

8) การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน 

(1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีการในการด าเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
(2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุมต่าง  ๆ อันอาจไม่

เหมาะสม และอื่น ๆ ให้เป็นความลับ 
(3) ดูแลเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่า บริษัทมีขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้มีผู้สอบสวนอิสระใน

ประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ 

9) การรายงาน 

(1) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้
ค าแนะน าท่ีเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ  

(2) เช่ือมั่นได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงเหตุการที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

(3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงานครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจ าปี โดยมีประเด็นที่ต้องรายงานดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงาน ประจ าปี โดยมีประเดน็
ที่ต้องรายงาน ดังนี้ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
 ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ข้อสังเกตอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรได้รับทราบภายใตข้อบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท  
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 10) อื่น ๆ 

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการก ากับดูแลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ 
(2) จัดให้มีการสืบสวนพิเศษ หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ช านาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จ าเป็น 
(3) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการบริษัท 
(4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) กระบวนการประเมินคณะกรรมการและกรรมการบริษัท 
(2) จ านวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ 
(3) กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ 
(4) การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ 
(5) นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ 

ของคณะกรรมการ 
(6) การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
(7) แผนการสืบทอดการด ารงต าแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร

ระดับสูง ซึ่งจะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ตามล าดับ 
(8) กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะด าเนินการโดยคณะ

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามล าดับ 
(9) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะด าเนินการโดยคณะ

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามล าดับ 
(10) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Levels) และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

(2) พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
(3) ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(4) ประเมินผลและดูแลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของ

องค์กร 
(5) ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และให้ค าแนะน าและ

ค าปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานอ่ืน ๆ ขององค์กรเพื่อการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง 
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  9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ตามข้อบังคับของบริษัทการแต่งตั้งกรรมการผ่านท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้นท่ีตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น 
(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจ านวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนใน

ต าแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใด ๆ เกิน
กว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ต าแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
แต่งตั้งบุคคลขึ้นด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ว่าง เว้นแต่วาระในต าแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ดี 
ในกรณีที่จ านวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจ านวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะกระท าการในนาม
ของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อท าการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และ
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระท าภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่จ านวนกรรมการว่างลง ซึ่งท าให้ไม่ครบองค์ประชุม 
บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะด ารงต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้น
ชอบที่จะอยู่ได้ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะน าคณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
กรรมการอิสระและการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส าเนาใบหุ้นและหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่อ อกโดยบริษัท
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดง
ตน เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือส าคัญต่าง ๆ ของบริษัท เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่
มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนท่ีบริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ส าหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้น าเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท 

การแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อ านาจของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เลขานุการบริษัท และ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 



 

 
หน้าท่ี 58 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดกลไกในการก ากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท 
โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน รวมถึงก าหนดกลไกการก ากับดูแล
ผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการ
ติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้การประกอบธุรกิจของ
บริษัทย่อย เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีระเบียบปฎิบัติส าหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และ ป้องกันการน าข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผยไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้ 

 บริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในให้ท าการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (รายงานการมีส่วนได้เสีย) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535และจัดส่งส าเนารายงาน
นี้ ใ ห้ แก่ บริ ษั ท  ในวั น เดี ย วกั บวั นที่ ส่ ง ร าย งานต่ อส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บหลักท รั พย์ และ 
ตลาดหลักทรัพย์ 

 บริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในแจ้งต่อ
คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1วันล่วงหน้า
ก่อนท าการซื้อขาย 

 บริษัทได้จัดท ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบ
ข้อมูลภายในให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกครั้ง 

บริษัท แจ้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในให้ระงับการซือ้ขายหลักทรัพย์ของ

บริษัท ก่อนเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1เดือน และข้อมลูภายในท่ีอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และห้าม

ไม่ให้เปดิเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น   
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 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

รายการที่ ชื่อบริษัท ชื่อผู้สอบบัญช ี
ค่าสอบบัญชี 

(บาท) 

1 บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด
(โดยนางสาว สุลลิต  อาดสว่าง) 

1,040,000 

2 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จ ากดั 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด
(โดยนางสาว สุลลิต  อาดสว่าง) 

225,000 

3 บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จ ากดั 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด
(โดยนางสาว สุลลิต  อาดสว่าง) 

60,000 

4 บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลสั จ ากัด 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด
(โดยนางสาว สุลลิต  อาดสว่าง) 

20,000 

5 บริษัท โพสต์ ทีวี  จ ากัด 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด
(โดยนางสาว สุลลิต  อาดสว่าง) 

20,000 

6 บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด
(โดยนางสาว สุลลิต  อาดสว่าง) 

20,000 

7 บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ากัด 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด
(โดยนางสาว สุลลิต  อาดสว่าง) 

20,000 

8 บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด
(โดยนางสาว สุลลิต  อาดสว่าง) 

280,000 
 

รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 1,685,000 

 ในรอบปี 2563 กลุ่มบริษัท ไม่มีค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้แก่ส านักงานสอบบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับส านัก
งานสอบบัญช ี  
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 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 10.1 นโยบายภาพรวม 

กลุ่มบริษัทยึดมั่นด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความเช่ือถือ เช่ือมั่น ศรัทธา และไว้วางใจ
ต่อกลุ่มบริษัท อันจะน าไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป สะท้อนได้จากการด าเนินกิจการเพื่อสังคมชองกลุ่มบริษัทตลอดมา 

กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม โดยมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่เรียกหรือไม่รับ 
หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกหรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ 
ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีไม่ละเมิดความลบั 
หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้า ด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น ความลับของคู่แข่งขันทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย  

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การ
ปฏิบัติที่เป็นธรรม ท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ บริษัทยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้  

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นมนุษย์  
2. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน  
3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ในการท างานให้มีความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน  
4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึง การให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 
5. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา ความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ  
6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน  
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อย่างเคร่งครัด  
8. หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน หน้าที่การงานของพนักงาน 

หรือคุกคามและสร้างความกดดัน ต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

 10.2การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มเจ้าหนี้ กลุ่มคณะกรรมการ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่ม
พนักงาน กลุ่มลูกค้า กลุ่มคู่ค้า กลุ่มผู้สอบบัญชี กลุ่มคู่แข่งขัน กลุ่มสังคมและสิ่งแวดล้อม และ กลุ่มภาครัฐ 

บริษัท มีการจัดการให้เกิดความเป็นธรรมแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี ้

(1) การด าเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง จะต้องท าให้เกิดผลดี
ต่อกลุ่มสังคมและภาครัฐ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม 

(2) ก าหนดผลตอบแทนให้กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มคณะกรรมการ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มพนักงาน ด้วยความเหมาะสม
และยุติธรรม มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน 



 

 
หน้าท่ี 61 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 (3) ให้บริการกลุ่มลูกค้าด้วยคุณภาพ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนา
สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

(4) ด าเนินธุรกิจกับกลุ่มคู่ค้าด้วยความซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
เพื่อสร้างความเชื่อถือ พัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ดี 

(5) ด าเนินธุรกิจและแข่งขันกับกลุ่มคู่แข่งขันด้วยความโปร่งใสภายใต้กฎกติกา โดยไม่แข่งขันจนท าให้เกิดผล
กระทบด้านลบต่อธุรกิจโดยรวม 

(6) เปิดเผยข้อมูลการท าธุรกรรมของบริษัทตามมาตรฐานและข้อบังคับของทางการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์
ก าหนด 

(7) รับผิดชอบต่อกลุ่มลูกค้าและกลุ่มคู่ค้าในการให้บริการ เช่น ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ 
รักษาความลับของกลุ่มลูกค้าและกลุ่มคู่ค้า รวมทั้งมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

(8) กลุ่มคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนให้กลุ่มพนักงานบริษัทมีความรู้ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้านกลุ่มสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 10.3การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

กลุ่มบางกอกโพสต์ยึดมั่นในหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดในปี  2563กลุ่มบริษัทยังคง

เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและความส าเร็จที่ยั่งยืนได้แก่ 

 บริจาคโลหิตร่วมกัน 4 บริษัท 
กลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกับบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจ ากัดบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด

และบริษัทล็อกซเล่ย์จ ากัด (มหาชน) จัดโครงการ “บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” โดยร่วมเป็นเจ้าภาพและจัดการ
รับบริจาคโลหิตที่อาคารบางกอกโพสต์ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ ์2563 

 บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อท าอักษรเบรลล์ 
กลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อท าอักษรเบรลล์โดย

มีตัวแทนด าเนินการส่งมอบให้กับผู้อ านวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี11กุมภาพันธ ์2563 

 เก้าอี้เปเปอร์มาเช่เพื่อสังคม 
กลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกับกลุ่มซีเคพาวเวอร์จัดกิจกรรม “เก้าอี้เปเปอร์มาเช่เพื่อสังคม” ซึ่งเป็นโครงการที่ผลิต

โต๊ะและเก้าอี้จากกระดาษเพื่อน าไปบริจาคให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสและโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาโดยเมื่อวันที่ 

24 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้เชิญผู้เช่ียวชาญมาสอนวิธีการท าเปเปอร์มาเช่อย่างใกล้ชิดที่อาคารบางกอกโพสต์ 

 ทิ้ง EWaste กับ AIS 
กลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกิจกรรม “ทิ้ง EWaste กับ AIS” โดยได้รับมอบกล่องรับบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์เมื่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 และตั้งไว้ที่อาคารบางกอกโพสต์เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี

และน าไปรีไซเคิลเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 



 

 
หน้าท่ี 62 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  ปันความรู้สู่โรงเรียน 
บริษัทโพสต์อินเตอร์เนช่ันแนลมีเดียจ ากัดเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นสะพานความรู้น านิตยสารไซแอนซ์อิลลัส

เตรเต็ดซึ่งเป็นนิตยสารให้ความรู้ด้านโลกวิทยาศาสตร์ไปมอบให้โรงเรียนในชุมชนต่างๆจ านวน โรงเรียนละ 60 เล่ม 

โดยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ตัวแทนพนักงานได้มอบนิตยสารฯให้แก่ผู ้อ านวยการของโรงร ียนวิจ ิตรการนิม ิตร  

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 โครงการ “บริจาคขวดพลาสติกใสเพื่อท าผ้าบังสุกุลจีวร” 

 กลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกันน าขวดพลาสติกใส (PET) ใช้แล้วมาบริจาคเพื่อน าไปร่วมโครงการผลิตผ้า
บังสุกุลจีวรที่รีไซเคิลจากขวดพลาสติกโดยได้น าไปบริจาคที่วัดจากแดงต าบลทรงคะนองอ าเภอพระ
ประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่23 มกราคม 2563 โดยท าต่อเนื่องเป็นปีท่ี2 

มูลนิธิบางกอกโพสต์ 

มูลนิธิบางกอกโพสต์ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและ
ขาดแคลนผู้อุปการะทั่วประเทศปัจจุบันมีนักเรียนเกือบ 300 คนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิฯ 

ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯพิจารณาจากความจ าเป็นเป็นหลักนักเรียนจ านวนมากมาจากครอบครัวแตกแยกและมี
ฐานะยากจนดังน้ันเกณฑ์ส าคัญของการมอบทุนคือต้องมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะศึกษาและเรียนรู้ 

ลักษณะการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯเป็นการให้ทุนต่อเนื่องจนกว่าเด็กนักเรียนจะเรียนจบช้ันสูงสุดทุนนี้ไม่มีข้อ
ผูกมัดใดๆเพียงขอให้ผู้รับทุนใช้โอกาสที่ได้รับไปในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือชุมชนและสังคมต่อไป 

ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯมาจากการบริจาคทั้งจากผู้อ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์หุ้นส่วนของบริษัทและกิจกรรม
การกุศลประจ าปีต่างๆโดยเงินบริจาคทั้งหมดมอบให้มูลนิธิฯโดยไม่หักค่าใช้จ่าย 

ในปีการศึกษา 2563มีนักเรียนทุนของมูลนิธิฯส าเร็จการศึกษาทั้งหมด33 คนในจ านวนนี้มี8คนได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยม

อันดับหนึ่งและ3คนได้รับปริญญาบัตรเกียรตนิิยมอันดับสองและนักเรียนท่ีเหลือต่างก็ส าเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมที่

น่าพอใจ 

ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตึงเครียดจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 มูลนิธิฯจึงต้องงดจัดกิจกรรมเพื่อ

ระดมทุนต่างๆแต่ยังคงด าเนินโครงการ “ถุงผ้าลดโลกร้อน” ต่อไป 

การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากและจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนในทุกด้านให้เป็น ไปในทางที่ดีขึ ้น

ดังนั้นไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายอย่างไรมูลนิธิฯยังคงให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสให้ก้าวผ่านปัญหาความทุกข์ยาก

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้ 

มูลนิธิฯและนักเรียนทุนของมูลนิธิฯรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของผู้อ่านบางกอกโพสต์ที่ได้ร่วมบริจาคมายังมูลนิธิฯ

อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563 รวมถึงผู้ซื้อถุงผ้าลดโลกร้อนซึ่งเงินบริจาคนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายทาง

การศึกษาได้แต่ด้วยวิกฤติทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มูลนิธิฯจึงมีความจ าเป็นต้องงดการมอบ

ทุนการศึกษาใหม่เพิ่มเติมหรือทดแทนนักเรียนทุนที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วส าหรับปีการศึกษา 2563-2564 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 มูลนิธิโรคเร้ือนพุดหง 

มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหงในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม  2525 โดยมี
คุณประสิทธิ์ลุลิตานนท์เป็นประธานมูลนิธิฯและมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อนพุดหงที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ
ร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

เมื่อเริ่มก่อตั้งนิคมโรคเรื้อนพุดหงมีผู้ป่วยในการดูแลกว่า 1,000 คนในแต่ละปีมีผู้ป่วยเสียชีวิตตามธรรมชาติ 6-10 
รายปัจจุบันมีผู้ป่วยในการดูแลของมูลนิธิฯ 100 คนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอายุระหว่าง 60-90 ปีมีผู้ป่วยร้ายแรงติดเตียงท่ีต้อง
อาศัยการดูแลอย่างใกล้ชิด 15 คนและผู้ป่วยบางคนเป็นผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ภายในมูลนิธิฯมีแม่ชีมิชชันนารีชาวฟิลิปปินส์หลายคนเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยผ่านศูนย์ดอนบอสโกพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ใกล้นิคม
โรคเรื้อนพุดหงโดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิฯ 

 เงินบริจาคส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของผู้อ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ทั้งนี้ในปี 2563 มูลนิธิฯได้จัดส่งอาหาร

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นและเครื่องอุปโภคส าหรับชีวิตประจ าวันตามความต้องการของผู้ป่วยไปยังนิคมฯนอกจากนี้

มูลนิธิฯยังได้มีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยทุกคนภายในนิคมฯปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 

ในช่วงปลายปี 2563 พายุโซนร้อนซึ่งพัดเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราชท าให้หลังคาของนิคมโรคเรื้อนพุดหงได้รับความ

เสียหายและเกิดการรั่วไหลซึ่งทางมูลนิธิฯได้ด าเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 

ปัจจุบันมูลนิธิโรคเรื้อนพุดหงยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ต่างๆแก่สังคมด้วยการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค

เรื้อน 

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ คือการเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทย โดยยึดถือและปฏิบัติตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
พ.ศ. 2559ในการต่อต้านการรับอามิสสินจ้าง เรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม รวมถึงการอวดอ้างหรืออาศยั
ต าแหน่งหน้าที่เพื่อให้กระท าการหรือไม่กระท าการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องรอบด้าน มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ 

 กลุ่มบางกอกโพสต์ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition)ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและควบคุมป้องกัน
การด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  
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 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 บริษัทให้ความส าคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ 
การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เช่ือถือได้ และมีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งจะน าไปสู่
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ท าหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
รวมถึงการสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด าเนินธุรกิจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์อื่น  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทโดยครอบคลุมทั้ง  
5 องค์ประกอบของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้แก่ 

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) 
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้สนับสนุนให้
พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะด าเนินการให้
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน รวมทั้งได้ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และอ านาจอนุมัติการด าเนินงานท่ีเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร 
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 11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทบางกอกโพสต์จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ ครบถ้วน  

3 ท่าน คือ ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายจอห์น ทอมพ์สัน และผศ.วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ การสอบทานงบการเงินประจ าปีและงบการเงินระหว่างกาลสอบทาน และให้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในก ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน

นอกจากน้ันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าท่ีให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของ

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ  7 ครั้งเพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน

พิจารณาประเด็นการควบคุมภายในและให้ความเห็นรายการธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันคณะกรรมการ  

จะหารือข้อมูลประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบพร้อมกับผู้บรหิารที่เกี่ยวข้องในการประชุมนอกจากน้ีเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ

รายงานประเด็นข้อตรวจพบจากการสอบทานได้อย่างเป็นอิสระคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้จัดให้มีการประชุมเป็นส่วนตัว

กับผู้สอบบัญชีและในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบและปรึกษาหารือประเด็นต่างๆกับคณะกรรมการบริษัท 

  รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี พ.ศ. 2563 เป็นดังนี ้

การประชุม 1 2 3 4 5 6 7 
รวม 

ร้อย
ละ 

            วันท่ี 

ร่วมประชุม         
13 
ม.ค. 

21 
กพ. 

8  
พค. 

5  
สค. 

14 
ตค. 

6  
พย. 

25 
 พย. 

ศ. ดร.พรชัย  ชุนหจินดา 1 1 1 1 1 1 1 7 100 

นายจอห์น ทอมพ์สัน 1 1 1 1 1 1 1 7 100 

ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 1 - 1 - - 1 1 4 57.1 

 
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  2563 

นโยบายการบัญชีและข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีจะมีการเสนอรายงานการตั้งข้อสังเกตข้อมูลและเหตุการณ์

ที่เน้นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่องอันเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุน

ต่อเนื่องหลายปีและหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) ฝ่ายจัดการได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและ

ช้ีแจงแนวทางแก้ไขเหตุที่ถูกข้ึนเครื่องหมาย “C” ต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการน าเสนอแผนการปรบัโครงสรา้ง
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 และกลยุทธ์ทางธุรกิจการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรมในปัจจุบันอีกทั้งบริษัทยังได้รับการสนับสนุน

ทางการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อให้มีสภาพคล่องในช่วงเวลาของการปรับปรุงธุรกิจ 

 ด้วยสถานการณ์ที่กลุ่มบริษัท มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการบริหารสภาพคล่อง

ทางการเงินคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติให้มีการด าเนินการขายสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ที่ดินและอาคาร ที่ส านักงาน

คลองเตย และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่โรงพิมพ์บางนา ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ บริษัทคาดว่าจะมีกระแสเงินสดรับจาก

รายการจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งสามารถน ามาเป็นทุนหมุนเวียนปรับปรุงกิจการรวมถึงใช้คืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนซึ่งจะ

ท าให้ภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตลดลงได้ 

ส าหรับการจัดท ารายงานทางการเงิน นโยบายบัญชีที่ส าคัญและข้อมูลทางการเงินที่มีนัยส าคัญคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปรวมถึงข้อก าหนดในทางกฎหมายต่างๆ มีความถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีมี

ความสมเหตุสมผล ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทน างบการเงินและงบการเงินรวม

สิ้นสุดณวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

ในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบรายงานสรุปรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นระหว่างปี 

2563 และข้อมูลเปรียบเทียบของปริมาณการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้า ซึ่งประกอบไปด้วยรายการที่เปน็

ธุรกิจปกติของบริษัท และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งทั้งหมดผู้บริหารที่รับผิดชอบได้อธิบายถึงที่มากระบวนการ

พิจารณาความเหมาะสมของราคา และเงื่อนไขก่อนการเข้าท ารายการเหล่านั้น และผู้บริหารได้ให้การรับรองว่ารายการที่เกี่ยว

โยงกันเหล่านั้น มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติส าหรับธุรกิจการค้าเช่นเดียวกัน 

 ผู้บริหารได้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการท ารายการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายไปและ 

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร ที่อาจเป็นรายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณารายงานข้อมูล

ต่างๆ เกี่ยวกับการท ารายการที่ได้รับจากผู้บริหารและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงการร่วมหารือกระบวนการประเมิน

ราคา เพื่อจะสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในส่วนของการสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสม ของระบบการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับรายงานจากส านักตรวจสอบภายใน ถึงผลการตรวจสอบ

ตามแผนงาน การตรวจสอบประจ าปี ในป ี2563 พบวา่ บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจซึ่งสอดคลอ้ง

กับความเห็นของผู้สอบบัญชี ที่รายงานว่าจากการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่อง ที่จะมีผลกระทบร้ายแรงต่อรายงานทาง

การเงินของบริษัท ประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในได้ถูกน าเสนอ และหารือกับฝ่ายจัดการ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณารายงานการติดตามผลการปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในตามที่

เคยได้เสนอแนะไปเป็นระยะ 

 คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลส านักตรวจสอบภายในพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายใน

ประจ าปี ที่จัดท าโดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยงและทรัพยากรที่มีอยู่รับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ให้

ข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของส านักตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  ตลอดปี 2563 
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 คณะกรรมการตรวจสอบและส านักตรวจสอบภายใน ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บรหิาร และไม่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมลู

ในการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรได้ 

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นควร 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้น ารายช่ือผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือนางสาว นันท์นภัส 

วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือนาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 4752 และ/หรือนางสาว วันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 เป็นผู้สอบบัญชีและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รวมทั้งสิ้น 1.45 ล้านบาท ซึ่งเมื่อค านึงถึงอัตราค่าสอบบัญชี ในท้องตลาดปริมาณงาน และต้นทุน ในการให้บริการในปีท่ีก าลัง

จะมาถึงเห็นว่าค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และจะได้น าเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีนั้น เป็นจ านวนที่

เหมาะสม 

 

พรชัย ชุนหจินดา 

(ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

15 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2564  
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 12. รายการระหว่างกัน 

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกัน ระหว่างบริษัท และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดย
มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด 
ลักษณะธุรกจิ ผลิตจ าหน่ายนติยสารและโฆษณา “แอล” “แอลเมน” และ“ฟอร์บส”  
ความสัมพันธ ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
รายการระหว่างกัน จ าหน่ายนิตยสารให้กับบริษัทดอกเบี้ย จากเงินกู้ยืมจากบริษัท ค่าบรหิารจัดการ

และค่าเช่าส านักงานจากบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
นโยบายการก าหนดราคา อัตราคงท่ีส าหรับเงินกู้ยืมส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด 

2. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ากัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตจ าหน่ายนิตยสารและโฆษณา 
ความสัมพันธ ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษทั โพสต์ อินเตอรเ์นช่ันแนล มีเดีย จ ากัด 

ถือหุ้นร้อยละ 51 
รายการระหว่างกัน ไม่มี 
นโยบายการก าหนดราคา ไม่มี 
สถานะ  บริษัทหยุดด าเนินกิจการหลัก 

3. บริษัท โพสต์ นิวส์ จ ากัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์ 
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 
รายการระหว่างกัน ดอกเบี้ย จากเงินกู้ยืมจากบริษัท  
นโยบายการก าหนดราคา อัตราคงท่ีส าหรับเงินกู้ยืม 

 สถานะ          ช าระบัญชีแล้วเสร็จ ปี 2563 

4. บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จ ากัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตจ าหน่ายนิตยสาร “คลีโอ” 
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 70 
รายการระหว่างกัน - 
นโยบายการก าหนดราคา - 

สถานะ   จดเลิกกิจการ 14 ธันวาคม 2563  
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 5. บริษัท แฟลช นิวส์ จ ากัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการวิทยุ 
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 
รายการระหว่างกัน ไม่มี 
นโยบายการก าหนดราคา ไม่มี 
สถานะ บริษัทหยุดด าเนินธุรกิจหลัก 

6. บริษัท โพสต์ ทีวี จ ากัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์รายการโทรทัศน์และให้เช่าสตูดิโอ 
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 
รายการระหว่างกัน ค่าเช่าส านักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องดอกเบี้ย จากเงินกู้ยืมจาก

บริษัท 
นโยบายการก าหนดราคา อัตราคงท่ีส าหรับเงินกู้ยืมส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด 
สถานะ บริษัทหยุดด าเนินธุรกิจหลัก 

7. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
ลักษณะธุรกิจ ลงทุน 
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 
รายการระหว่างกัน ไม่มี 
นโยบายการก าหนดราคา ไม่มี 
สถานะ บริษัทหยุดด าเนินธุรกิจหลัก 

8. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ากัด 
ลักษณะธุรกิจ ลงทุน 
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
รายการระหว่างกัน ไม่มี 
นโยบายการก าหนดราคา ไม่มี 
สถานะ บริษัทหยุดด าเนินธุรกิจหลัก 

9. บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์ 
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 
รายการระหว่างกัน ค่าเช่าสตูดิโอ 
นโยบายการก าหนดราคา ราคาตลาด 
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 รายการระหว่างกัน ปี 2561-2563 

 

ปี 2563 บริษัทย่อย 

  

บจ.
โพสต์ 

อินเตอร์
เนชั่น
แนล 
มีเดีย 

บจ.
โพสต์- 
ไอเอ็ม 
พลัส 

บจ.
โพสต์ 
นิวส์* 

บจ. 
โพสต์ 
โฮลดิ้ง 

บจ.
โพสต์ 
นิว 

มีเดีย 

บจ.
โพสต์ 
ทีวี 

บจ.มัช
รูม กรุ๊ป 

บจ.
บางกอก 
โพสต์-
บาว
เออร์ 
มีเดีย* 

บจ.
แฟลซ 
นิวส์ 

จ าหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท และค่าโฆษณา 3.3 - - - - - - - - 

เงินกู้ยืมจากบริษัท 64.3 - - - - 332.5 - - - 

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบริษัท 3.7 - - - - 19.5 - - - 

ค่าบริหารจัดการ และค่าเช่าส านักงานจากบริษัท
และค่าใช้จ่ายอื่น 6.8 - - - - 3.0 - - - 

ค่าเช่าสตูดิโอ - - - - - - 0.1 - - 

บจ.โพสต์ นวิส์* : ช าระบัญชแีล้วเสร็จ ปี 2563 
บจ.บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย* : จดเลิกกิจการ 14 ธันวาคม 2563 

 

 

ปี 2562 บริษัทย่อย 

  

บจ.โพสต์ 
อินเตอร์
เนชั่น
แนล 
มีเดีย 

บจ.
โพสต-์ 
ไอเอ็ม 
พลัส 

บจ.โพสต์ 
นิวส ์

บจ. 
โพสต์ โฮ

ลดิ้ง 

บจ.โพสต์ 
นิว มีเดีย 

บจ.โพสต์ 
ทีวี 

บจ.มัชรูม 
กรุ๊ป 

บจ.
บางกอก 
โพสต์-

บาวเออร์ 
มีเดีย 

บจ.
แฟลซ 
นิวส ์

จ าหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท และค่าโฆษณา 5.5 - - - - - - 0.7 - 

เงินกู้ยืมจากบริษัท 66 - 6.1 - - 332.5 - - - 

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบริษัท 3.8 - 0.4 - - 18.9 - - - 

ค่าบริหารจัดการ และค่าเช่าส านักงานจาก
บริษัทและค่าใช้จ่ายอื่น 10.8 - - - - 4.5 - 1.5 - 

ค่าเช่าสตูดิโอ - - - - - - 0.1 - - 
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การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 ประเภทรายการ : บริษัทไดร้ับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมจากจ านวนไม่เกิน 250 ล้านบาทเป็นจ านวนไม่เกิน 400 
ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  

 ลักษณะรายการ : เป็นการกู้ยืมประเภทช าระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่ากับอ้างอิงจากอัตรา 
MLR ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยการท าสัญญากู้ยืมเป็นครั้งตามงวดของการกู้ยืม ท้ังน้ี 
ในการกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินล่าสุดมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR 
ลบด้วยร้อยละ 1.375 ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2563  

 ขนาดรายการ : การค านวณขนาดรายการตามประกาศการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงิน
รวมฉบับสอบทานของ บริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  และมูลค่าเงินกู้ยืมสูงสุดท่ีบริษัทฯ ได้รับ
อนุมัติให้สามารถรับความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดไม่
เกิน 18,000,000 บาท ค านวณจาก 400,000,000 x 4.50% โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมประมาณ 1 ปี 

   รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน โดยเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินท่ีมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนไม่เกิน  
20 ล้านบาท ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ
การท ารายการและได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

   อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติท่ีดีและตามค าแนะน าของ คณะกรรมการตรวจสอบ  
ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้น าเสนอท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในเ รื่อง
ของความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการท ารายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงบริษัทฯ จะน าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น  

ปี 2561 บริษัทย่อย 

  

บจ.
โพสต์ 

อินเตอร์
เนชั่น
แนล 
มีเดีย 

บจ.
โพสต-์ ไอ
เอ็ม พลัส 

บจ.โพสต์ 
นิวส*์ 

บจ. 
โพสต์ โฮ

ลดิ้ง 

บจ.
โพสต์ 
นิว 

มีเดีย 

บจ.
โพสต์ 
ทีวี 

บจ.มัชรูม 
กรุ๊ป 

บจ.
บางกอก 
โพสต-์

บาวเออร์ 
มีเดีย 

บจ.แฟลซ 
นิวส ์

จ าหน่ายนิตยสารให้กับบริษัทและค่าโฆษณา 10.5 - - - - - 0.6 5.0 - 

เงินกู้ยืมจากบริษัท 61 - 6.1 - - 338.6 - - - 

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบริษัท 3.5 - 0.4 - - 17.4 - - - 

ค่าบริหารจัดการและค่าเช่าส านกังานจาก
บริษัทและค่าจ่ายอื่น 14.2 - - - - 4.5 - 4.5 - 

ค่าเช่าสตูดิโอ - - - - - -   - - 
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 ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่1มกราคม2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญจ่ะไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส าหรับสัญญาเช่า
ทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ า 

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 
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 บริษัทและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก 
โดยปรับปรุงกับก าไร (ขาดทุน) สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่
ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4  

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ 
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้ 

-  เลือกที่จะไม่น าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวัด
มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

- เลือกที่จะไม่น าสถานการณ ์COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่1มกราคม2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับท่ี 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
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 ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณ
การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการ
เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี 
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ง. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส าหรับ
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 
2562 เป็นจ านวนหลายฉบับ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2564  เป็นต้นไป ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แก้ไขหลักการ ดังต่อไปนี้ 

การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด้วยการอ้างอิงหรือการอ้างถึง “IASC’s Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินได้ปรับการอ้างอิงหรือการอ้างถึงบางส่วนท่ีกล่าวข้างต้นให้เป็นปัจจุบันและท าการปรับปรุง
อื่นๆ เพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าเอกสารแต่ละฉบับนั้นเป็นการอ้างอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด 

 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเริ่มน า
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตัิ  
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  13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 

ตารางแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ Common Size 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

    
% ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

  
% ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

  
% ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

  
% ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3.0   0.2   5.7   0.2   8.8   0.4   12.1   0.5  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  85.1   4.8   218.7   9.6   388.0   17.0   394.1   17.7  

สินค้าคงเหลือ  3.8   0.2   13.1   0.6   69.8   3.0  69.9   3.2 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิการที-่
เกี่ยวข้องกัน 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

สินทรัพย์หมุนเวียนอิ่น  7.6   0.4   13.7   0.6   31.4   1.4   40.5   1.8  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  99.5   5.6   251.2   11.0   498.0   21.8   516.6   23.2  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า  8.0   0.5   7.5   0.3   10.1   0.4   16.8   0.8  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  -     -     -     -     -     -     -     -    

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  1,322.2   74.8   1,609.6   70.5   1,450.4   63.5   1,339.8   60.3  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  3.1   0.2   -     -     -   -   -   -  

ค่าความนิยม  -     -     32.1   1.4   94.8   4.2   94.8   4.3  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  31.2   1.8   44.1   1.9   86.4   3.8   114.1   5.1  

สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อตัดบญัชี  236.7   13.4   230.5   10.2  50.4   2.2   59.3   2.7  

ภาษีเงินได้นติิบุคคลหักณ ที่จ่าย  65.9   3.6  103.6   4.5   90.8   4.0   74.2   3.3  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอิ่น  1.7   0.1   5.2   0.2   3.0   0.1   7.2   0.3  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,668.8   94.4   2,032.6   89.0   1,785.9   78.2   1,706.2   76.8  

รวมสินทรัพย์  1,768.3   100.0   2,283.8   100.0   2,283.9   100.0   2,222.8   100.0  
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 งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ) 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

    
% ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

  
% ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

  
% ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

  
% ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้         
หนี้สินหมุนเวียน                 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น-
จากสถาบันการเงิน 965.1  54.6  981.8  43.0  936.2  41.0  843.9  38.0  
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 105.7  6.0  124.2  5.4  198.4  8.7  242.4  10.9  
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง-
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 0.6  0.0            -               -    -  -    - -    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผูม้ีส่วนได้เสยีที่-
ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 5.8  0.3  5.8  0.3  5.8  0.3  5.8  0.3  
เงินกู้ยืมระยะสั้นท่ีถึงก าหนดช าระ-
ภายในหนึ่งปี 132.0  7.5  99.0  4.3  64.0  2.8  12.5  0.6  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 305.0  17.2  161.0  7.0  -  -    -  -    
ค่าสมาชิกรอตัดบัญช ี 24.8  1.4  30.9  1.4  46.2  2.0  51.6  2.3  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17.8  1.0  29.4  1.3  56.2  2.5  56.6  2.5  

รวมหนี้สินหมนุเวียนอื่น 1,556.8  88.0  1,432.1  62.7  1,306.8  57.2  1,212.8  54.6  

หนี้สินไม่หมนุเวียน                 
หนี้สินตามสญัญาเช่า 2.4  0.1           -               -    -  -  -  -  
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนทีถ่ึง-
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 141.5  8.0  201.5  8.7 300.5  13.2  364.5  16.5 
หนี้สินภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี 208.0  11.8  252.4  11.1  188.6  8.3  151.7  6.8  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ-
พนักงาน 100.8  5.7  99.5  4.4  84.9  3.6 85.1  3.8  

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 452.7  25.6  553.4  24.2  574.0  25.1  601.3  27.1  
รวมหนี้สิน 2,009.5  113.6  1,985.5  86.9  1,880.8  82.4  1,814.1  81.6  
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 งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ) 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

    
% ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

  
% ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

  
% ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

  
% ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

ส่วนของผู้ถือหุน้                 

ทุนเรือนหุ้น 500.0  28.3  500.0  21.9  500.0  21.9  500.0  22.4 
ผลตา่งจากการเปลี่ยนสัดส่วนการ-
ลงทุนในบริษัทย่อย  (2.0) 

        
(0.1)  -             -     -  

           
-     -  

           
-    

ก าไรสะสม                 

จัดสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 50.5  2.9  50.5  2.2  50.5  2.2  50.5  2.3  

ยังไม่ได้จัดสรร (1,610.7)  (91.1)  (1,249.3)  (54.7)  (935.3)  (41.0)  (771.9)  (34.7) 

องค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหุ้น 832.0  47.0 993.9  43.6 735.1  32.2  577.4  26.0  
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจ-
ควบคุมของบริษัทย่อย  (11.0)  (0.6) 3.2  0.1  52.8  2.3  52.7  2.4  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  (241.2)  (13.6) 298.3  13.1  403.1  17.6  408.7  18.4  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,768.3  100.0  2,283.8  100.0  2,283.9  100.0  2,222.8  100.0  
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 
% ต่อรายได้

รวม 
 

% ต่อรายได้
รวม 

 
% ต่อ

รายได้รวม 
 

% ต่อ
รายได้รวม 

รายได้         
รายได้จากการขายและบริการ 455.1 97.6 800.8 98.2 1,230.0 96.8 1,328.5 97.4 
รายได้อื่น 10.8 2.4 14.5 1.8 40.2 3.2 35.7 2.6 

รวมรายได้ 465.9 100.0 815.3 100.0 1,270.2 100.0 1,364.2 100.0 

ค่าใช้จ่าย         

ต้นทุนขายและบริการ (481.3) (103.3) (748.4) (91.8) (991.3)  (78.1) (1,156.3) (84.7) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (205.6) (44.1) (334.7) (41.0) (367.2) (28.9) (491.3) (36.1) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอะไหล่ 
และอุปกรณ์และที่ดินอาคาร (44.1) (9.5) (103.7) (12.7) - - - - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - (23.6) (2.9) - - - - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่า 
ความนิยม (32.1) (6.9) (62.7) (7.7) - - - - 

รวมค่าใช้จ่าย (763.1) (163.8) (1,273.1) (156.1) (1,358.5) (106.9) (1,647.6) (120.8) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย 

(297.2) 
 

(0.5) 

(63.8) 
 

- 

(457.8) 
 

(2.6) 

(56.2) 
 

(0.3) 

(88.3) 
 

(0.4) 

(6.9) 
 

- 

(283.4) 
 

2.7 

(20.8) 
 

0.2 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได ้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 

(296.7) 
(83.9) 

5.9 

(63.7) 
(18.0) 

1.3 

 
(460.5) 
(78.6) 
179.9 

 
(56.5) 
(9.6) 
22.1 

 
(88.7) 
(69.7) 
(9.2) 

 
(6.9) 
(5.5) 
(0.7) 

 
(280.7) 
(56.1) 
(28.5) 

 
(20.6) 
(4.1) 
(2.1) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (374.7) (80.4) (359.2) (44.1) (167.6) (13.2) (365.3) (26.8) 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย 9.8 2.1 

 
50.4 

 
6.2 0.1 - (6.5) (0.5) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(364.9) (78.3) 

 
(308.8) 

 
(37.9) 

 
(167.7) 

 
(13.2) 

 
(358.8) 

 
(26.3) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) * (0.73) - (0.62) - (0.34) - (0.72) - 
* จ านวนหุ้นสามัญออกจ าหน่ายและช าระเต็มจ านวนแล้ว 500,000,000หุ้น (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น) 
 

  รายได้จากการขาย และบริการ ในปี 2563 รวมรายได้จากการขายสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์  นิตยสาร 
โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ และ ธุรกิจทีวี 

   รายได้อื่น ในปี 2563 ลดลงเป็นอัตราร้อยละ 25.5 จาก 14.5 ล้านบาทเป็น 10.8 ล้านบาท รายได้อื่นส่วน
ใหญ่มาจากการขายเศษกระดาษ ค่าเช่า ค่าบริหาร  
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  ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน   

ปี 2563  - อัตราสว่นหมุนเวยีนสินค้าคงคลัง เพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าคงคลัง ณ 31/12/2563 มีจ านวนลดลงมาก 
 - อัตราสว่นหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ลดลง จากการประเมินราคาที่ดินอาคารลดลง 
 - อัตราสว่นก าไรสุทธิต่อยอดขายติดลบเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สถานการณ์โควิท-19 ณ 31/12/2563 ท าให้รายได้ลดลงจากปีก่อน  

ร้อยละ 43.2  
 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ลดลง เนื่องจาก สถานการณ์โควิท-19 ณ 31/12/2563 ท าให้รายได้และก าไรสุทธิ ลดลงจากปี

ก่อน ร้อยละ 4.2 และสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 22.5 จากการประเมินราคาที่ดินอาคารลดลง 
 - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ติดลบ เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ส่วนของผู้ถือหุน้บริษัท ลดลง จากการประเมินราคาทีด่ินอาคาร

ลดลง 
 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1. อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)                                         

1.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 0.06 เท่า 0.18 เท่า 0.45 เท่า 0.49 เท่า 

1.2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) 0.06 เท่า 0.17 เท่า 0.40 เท่า 0.43 เท่า 
2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหาร

สินทรัพย์ (Asset Management Ratio) 
    

2.1 อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง  
     (Inventory Turnover) 

57.03 เท่า 18.92 เท่า 14.19 เท่า 18.62 เท่า 

2.2 Days Sales Outstanding 68.28 วัน 99.71 วัน 116.93 วัน 119.49 วัน 
2.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  
     (Fixed Asset Turnover) 

0.34 เท่า 0.50 เท่า 0.87 เท่า 0.99 เท่า 

2.4 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ท้ังหมด  
     (Total Asset Turnover) 

0.26 เท่า 0.35 เท่า 0.54 เท่า 0.60 เท่า 

3. อัตราส่วนหน้ีสิน (Debt Management Ratio)     

3.1 อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม  
     (Total Debt to Total Assets) 

113.65% 86.93% 83.47% 81.61% 

3.2 อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย 
(Times Interest Earned) 

(3.54) เท่า (5.86) เท่า (1.27) เท่า (5.00) เท่า 

4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
   (Profitability Ratios) 

    

4.1 อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย  
(Profit Margin on Sales) 

(82.34)% (44.85)% (13.29)% (26.78)% 

4.2 Basic Earning Power (16.78)% (20.16)% (3.94)% (12.63)% 
4.3 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  

(Return on Assets - ROA) 
(21.19)% (15.73)% (7.44)% (16.44)% 

4.4 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
(Return on Equity – ROE) 

(162.8)% (121.67)% (41.28)% (89.39)% 
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  13.2 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
รายได้รวม 87.4 167.7 251.1 243.1 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 115.9 193.2 249.5 293.4 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (28.5) (25.5) 1.6 (50.3) 

     
สินทรัพย์รวม 79.6 117.8 145.7 161.3 
หนี้สินรวม 129.6 139.3 141.8 159.0 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (50.0) (21.5) 3.9 2.3 
 

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ากัด 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รายได้รวม - -  -  0.3 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 0.1 0.1 (0.1)  0.2 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (0.1) (0.1) (0.1)  0.1 
     

สินทรัพย์รวม - -            -             - 
หนี้สินรวม 3.0 2.8 2.7  2.6 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (3.0) (2.8)         (2.7)  (2.6) 

 
บริษัท บางกอก โพสต์–บาวเออร์ มีเดีย จ ากัด 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รายได้รวม  0.7 13.0 50.5 60.0 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 0.1 18.6 51.7 55.1 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.6 (5.6)          (1.2) 4.9 

     
สินทรัพย์รวม 8.8 9.7 22.3 46.3 
หนี้สินรวม 0.3 1.6 8.6 19.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8.6 8.0 13.7 26.8 

    *14 ธันวาคม 2563 วันจดทะเบียนเลิกบริษัท  
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 บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ากัด 
 (หน่วย: บาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รายได้รวม - - - - 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 20,300 40,372 40,635 40,321 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (20,300) (40,372)       (40,635) (40,321) 

     

สินทรัพย์รวม - - - 404 

หนี้สินรวม 497,663 476,917 436,991 396,760 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (497,663) (476,917) (436,991) (396,356) 
 

บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
  (หน่วย: บาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รายได้รวม  - -           -            - 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 20,300 40,372 40,635  40,294 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (20,300) (40,372)       (40,635)  (40,294) 

     

สินทรัพย์รวม - -  -  404 

หนี้สินรวม 497,217 476,917 436,545 396,314 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (497,217) (476,917)     (436,545)     (395,910) 
 

บริษัท โพสต์ ทีวี จ ากัด 
  (หน่วย: บาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
รายได้รวม  2,993,056 5,415,130 4,453,160 3,956,010 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 22,579,647 23,498,238 22,375,137 26,746,191 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (19,586,591) (18,083,108) (17,921,977)   (22,790,181) 

     
สินทรัพย์รวม 1,742,267 1,511,715 6,719,679 9,212,566 

หนี้สินรวม 417,237,992 397,420,849 384,545,704 369,116,614 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (415,495,725) (395,909,134) (377,826,025)  (359,904,048) 
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 บริษัท โพสต์ นิวส์ จ ากัด 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
รายได้รวม  - -          -  0.7 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย - 0.9 0.9  0.9 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ - (0.9)        (0.9)  (0.2) 
     
สินทรัพย์รวม - -          -  - 
หนี้สินรวม - 17.7 16.9  16.0 

ส่วนของผู้ถือหุ้น - (17.7)       (16.9)  (16.0) 
    * ช าระบัญชีเสร็จสิ้นปี 2563 

 

บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 
  (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
รายได้รวม  63.8 124.3 231.9 187.3 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 110.7 202.1 221.2 186.4 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (46.9) 77.8 10.7 0.9 

     
สินทรัพย์รวม 26.7 100.4 217.8 174.0 
หนี้สินรวม 48.5 75.2 114.8 81.8 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (21.7) 25.2 103.0 92.2 
*บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ ากัด) เป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 

 
13.3 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้และตั๋วเงิน 

กลุ่มบริษัท ไม่เคยออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน และไม่มียอดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 
 
13.4 ข้อมูลต่อหุ้น 

  (หน่วย: บาท) 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น 
เงินปันผลต่อหุ้น 

0.48 
(0.73) 

- 

0.59 
(0.62) 

- 

0.80 
(0.34) 

- 

0.82 
(0.72) 

- 
หมายเหตุ: จ านวนหุ้นสามัญที่เรียกช าระแล้วมีจ านวน500,000,000 หุ้น (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น) 
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 13.5 อัตราการเติบโต 

งบการเงินรวม 

  (หน่วย : ล้านบาท) 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 % + / -  % + / -  % + / -  % + / - 

สินทรัพย์รวม 1,768 (22.6) 2,284 - 2,283 2.7 2,223 (13.7) 

หนี้สินรวม 2,009 1.2 1,985 5.5 1,881 3.7 1,814 1.0 

รายได้จากการขาย 455 (43) 801 (34.3) 1,220 (7.4) 1,329 (26.3) 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 762 (40) 1,274 (5.5) 1,349 (17.6) 1,648 (19.6) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสุทธิ (522) 397.1 (105) 1,650 (6) 98.2 (371) 75.00 

 
งบการเงินบริษัท 

  (หน่วย : ล้านบาท) 

 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 % + / -  % + / -  % + / -  % + / - 

สินทรัพย์รวม 1,720 (18.1) 2,101 1.1 2,078 2.3 2,032 (15.3) 

หนี้สินรวม 1,890 3.4 1,828 8.8 1,679 2.9 1,631 (3.0) 

รายได้จากการขาย 309 (40.5) 520 (33.1) 777 (16.7) 945 (28.8) 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 550 (46.1) 1,020 12.1 910 (25.1) 1,251 (18.5) 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสุทธิ (439) 251.2 (125) 6,150 (2) (99.2) (317) (99.4) 
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 14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ในปี 2563 งบโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ มีแนวโน้มลดลง สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบจากการชะลอตัวของสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม เป็นผลมาจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติ จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมสื่อประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อภาพยนตร์ได้รับผลกระทบสูงสุด รวมถึงสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และภายใน
อาคาร แม้กระทั่งสื่อดิจิทัล มีการปรับตัวสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย 

ภาพรวมของอุตสาหกรรม 

ตารางแสดงการใช้งบโฆษณาในสื่อประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
ประเภทสื่อ 2563 2562 2561 2560 2559 
โทรทัศน ์/ ดิจิทัลทีวี  63,177 70,310 70,382 65,786 70,995 
หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร 3,833 5,671 7,416 9,684 12,782 
ภาพยนตร์ 4,317 8,838 7,383 6,816 5,445 
วิทยุ 3,602 4,741 4,802 4,476 5,263 
สื่อกลางแจ้ง / คมนาคม 11,041 13,509 12,915 12,259 11,002 
ภายในอาคาร 674 1,040 1,060 946 703 
ดิจิทัล 19,610 19,555 16,928 12,402 9,479 

รวมท้ังหมด 106,254 123,664 120,886 112,369 115,669 
(ที่มา: สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)) 

ภาพรวมการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จาก 308.8 
ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 364.9 ล้านบาท ในปี 2563 สาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นผลมาจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้ลูกค้าในกลุ่ม
ธุรกิจการท่องเที่ยวลดลง อาทิสายการบิน โรงแรม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อรายได้จากการขายและบริการรวมของ
บริษัทฯอย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากการจัดอีเว้นท์สัมมนา การน าเสนอเนื้อหา (Content)  
บนช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงท าการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการด้อยค่าของอาคารที่ดิน อุปกรณ์ และค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
รวม 76.2 ล้านบาทหากไม่รวมรายการดังกล่าว บริษัทจะมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทส าหรับ 
ปี 2563 จ านวน 288.7 ล้านบาท จากผลขาดทุนทั้งสิ้น 364.9 ล้านบาท  
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 การวิเคราะห์การด าเนินงาน 

 รายได้จากการประกอบกิจการ 

 รายได้จากการขายคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 23.2 จาก 155.2 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 119.3 ล้านบาท 

รายได้จากการบริการคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 47.9 จาก 645.6 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 335.8 ล้านบาท 

รวมรายได้จากการขายและบรกิารรวมคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 43.2 จาก 800.8 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 455.1 
ล้านบาท ในปี 2563 ประกอบด้วย ยอดขายหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 42.9 ยอดโฆษณาของหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 49.6 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้จากการขายนิตยสารลดลงร้อยละ 50.7 รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ลดลง 
ร้อยละ 48.4 ซึ่งสาเหตุหลักโดยรวมเกิดจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ โดยรวม  เป็นผลมาจากสถานการณภ์าวะวกิฤติ
จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งบโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาลดลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคสื่อ จากสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อออนไลน์ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ 

ต้นทุนขายและบริการรวมลดลงร้อยละ 35.7 จาก 748.4 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 481.2 ล้านบาท ในปี 2563 
ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 40.6 จาก 136.9 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 81.3 ล้านบาท ในปี 2563 จากการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือพิมพ์และนิตยสารให้สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง
ร้อยละ 37.1 จาก 197.9 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 124.4 ล้านบาท ในปี 2563 จากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จาก 78.6 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 83.9 ล้านบาท ในปี 2563 จาก
การที่ธนาคารให้หยุดช าระหนี้เงินต้น และการกู้ยืมเงินกรรมการ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น 

ความสามารถในการท าก าไร 

อัตราส่วนก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขายลดลง จากร้อยละ (44.8) ในปี 2562 เป็นร้อยละ (82.3) ในปี 2563  
จากรายได้โดยรวมที่ลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจตามที่กล่าวข้างต้น 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย์รวมลดลง จากร้อยละ (15.7) ในปี 2562 เป็นร้อยละ (21.1) ในปี 2563 เนื่องจาก
การหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย ซึ่งบริษัทมีการบันทึก การด้อยค่าของ อาคาร 
จ านวน 44 ล้านบาท  

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ือหุ้นลดลง จากร้อยละ (121.7) ในปี 2562 เป็นร้อยละ 162.8 ในปี 2563 เนื่องจาก
บริษัทมีขาดทุนส าหรับปีเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ (4.3) หรือ (15.5) ล้านบาท จาก (359.2) ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 
(374.7) ล้านบาท ในปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (230) ล้านบาท และ ป ี2562 จ านวน 295 ล้านบาท ตามล าดับ 
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 ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง 

ลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้ารับคืนในปี 2563 มีจ านวน 108.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 
23.8 ของยอดขาย ลดลงร้อยละ 46.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จ านวน 203.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.4 ของยอดขาย 

ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระในปี 2563 มีจ านวน 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.4 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด 
เปรียบเทียบกับปี 2562 จ านวน 41.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.1 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ
สินค้ารับคืน 

ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระไม่เกินสามเดือนในปี 2563 มีจ านวน 33.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.3 ของลูกหนี้การค้า
ทั้งหมด เปรียบเทียบกับปี 2562 จ านวน 107.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.7 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญและสินค้ารับคืน 

ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินสามเดือนถึงหกเดือนในปี 2563 มีจ านวน 1.1ล้านบาท หรือร้อยละ1.0 ของลูกหนี้
การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับปี 2562 จ านวน 13.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5ของลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญและสินค้ารับคืน 

ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีในปี 2563 มีจ านวน 4.5 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 4.1 ของ
ลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบ กับปี 2562 จ านวน 7.3 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 3.6ของลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและสินค้ารับคืน 

ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินหนึ่งปีในปี 2563 มีจ านวน 31.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.1 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด 
เปรียบเทียบกับปี 2562 จ านวน 34.7 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 17.1 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และสินค้ารับคืน 

ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินหนึ่งปีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มโฆษณา โดยทางกลุ่มบริษัทได้มีมาตรการติดตามทวงถามหนี้ 
และอยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนด 

โดยบริษัทได้ตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ โดยวิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 

ลูกหนี้ห้าสิบรายแรกเป็นหน่วยงานราชการและบริษัทโฆษณาชั้นน ารายใหญ่ 

สินค้าคงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ลดลงจาก 13.1 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น  
3.8 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งบริษัท ได้ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับอย่างเพียงพอ 
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 สินทรัพย์อื่น 

สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 151.6 ล้านบาท จาก 251.2 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 99.6 ล้านบาท ในปี 2563  
เกิดจากลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือลดลง 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 363.9 ล้านบาท จาก 2,032.6 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 1 ,668.7 ล้านบาท  
ในปี 2563 เกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ลดลงจากการได้ภาษีนิติบุคคลคืนปี 2559 และ 2560 และ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ลดลง จาการประเมินราคาทรัพย์สินลดลง 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 6.1 ล้านบาท จาก 13.7 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 7.6 ล้านบาท ในปี 2563  
เกิดจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 3.6 ล้านบาท จาก 5.2 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 1.6 ล้านบาท ในปี 2563  
จากเงินค้ าประกันผลงานลดลง 

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนลดลง 13 ล้านบาท จาก 44.1 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 31.1 ล้านบาท ในปี 2563  
จากค่าเสื่อมราคาของซอฟแวร์ที่ใช้ในการด าเนินกิจการ 

 

โครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่อง 

เงินกู้ยืมธนาคารทั้งหมดลดลง 43.1 ล้านบาท จาก 1,282.3 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 1,239.2 ล้านบาท ในปี 
2563 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 27.0 ล้านบาท จาก 300.5 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 273.5 ล้านบาท ในปี 2563 ขณะที่เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง16.7 ล้านบาท จาก 981.8 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 965.1 ล้านบาท ในปี 2563 
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมกรรมการจ านวน 305 ล้านบาท ที่อัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี ประเภทช าระคืนเมื่อ
ทวงถาม ไม่มีหลักประกันเงินกู้ดังกล่าวเป็นรายการที่ได้ขอสัตยาบันจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2563 

การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ท าให้ความสามารถในการช าระคืนเงินกู้ระยะยาวแก่
สถาบันการเงินของบริษัท จาก 300.5 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 273.5 ล้านบาท ในปี 2563 หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 
8.96 โดยในปี 2563 อัตราส่วนหนี้สิน ต่อทุนเป็น (8.33) เท่า อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็น (6.39) เท่า 

ทางบริษัทมีแผนในระยะสั้นในการจ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อน ามาจ่ายช าระหนี้ดังกล่าว นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 บริษัทได้รับการผ่อนปรนเง่ือนไขเรื่องการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรับงบการเงินปี 2563 ให้
สามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินในอัตราที่สูงกว่าท่ีก าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมได้ 

ในปี 2562 และ 2563 บริษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

  



 

 
หน้าท่ี 88 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 งบกระแสเงินสด 

เงินสดสุทธิ – กิจกรรมด าเนินงาน ในปี 2562 เท่ากับ (66.7) ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 (22.9) ล้านบาท 

 เงินสดสุทธิ – กิจกรรมลงทุน ในปี 2562 เท่ากับ 0.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 0.7 ล้านบาท  

เงินสดสุทธิ–กิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2562 เท่ากับ 62.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 19.5 ล้านบาท ลดลง
จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16.6 ล้านบาท การช าระคืน เงินกู้ระยะยาว 27.0 ล้านบาท 
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 144.0 ล้านบาท ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปี 2562 จ านวน  
2.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 46.4 

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

1. ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว 
บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระผูกพัน เกี่ยวกับสัญญาจ้าง บริการต่างๆ ดังนี้  

 จ่ายช าระ  
 ภายใน 1 ปี             43 ล้านบาท  
 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24 ล้านบาท 
  รวมทั้งสิ้น                                      67 ล้านบาท 

2. ภาระผูกพันสัญญาการใช้เครื่องหมายการค้าจากบริษัทในต่างประเทศ 
บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจากบริษัทในต่างประเทศ โดยมีการจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ให้แก่คู่สัญญาทุกปี 

  
ทั้งนี้ผู้บริหารเชื่อว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการช าระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อย

ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดช าระหนี้ที่อาจเกิดขึ้น 
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 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ 
บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญทั้ง
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้นายวศิน โชติรวี เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
นายวศิน โชติรวกี ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
   

ผู้มอบอ านาจ 
 
 
 
1. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

 
 
 
 
กรรมการ 

 
 
 
 
________________________________ 

 
 
 
2. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ 

 
 
 
กรรมการ  

 
 
 
________________________________ 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 
 
 
 
1. นายวศิน   โชติรวี 

 
 
 
เลขานุการบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 

การท าบัญชี และ เลขานกุารบริษัท 

 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสุทธิเกียรต ิจิราธิวัฒน ์
กรรมการผู้มอี านาจลงนามตาม
หนังสือรับรอง  
ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

78  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาบริหารธรุกจิมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์สาขาการ
สื่อสารมวลชนมหาวทิยาลัยรามค าแหง 

 ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตคณะรฐัศาสตร์  
(ภาคพิเศษ) สาขาวิชารฐัศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 อนุปรญิญาวิศวกรเครื่องกล South-West Essex 
Technical College ประเทศอังกฤษ 

 วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักรไทยภาครฐัรว่มเอกชน
รุ่นที่ 1 

 Director Accreditation Program  
(DAP68/2008) 
 

24.22 
 

บิดา 
นายธีระเกียรต ิ

จิราธิวฒัน ์
 

1. 2557– ปัจจุบัน 
 
2. 2558– ปัจจุบัน 
3. 2556 – ปัจจุบัน 
4. 2556 – ปัจจุบัน 
5. 2556 – ปัจจุบัน 
6. 2554 – ปัจจุบัน 
7. 2551 - ปัจจุบัน 
8. 2551 - ปัจจุบัน 
9. 2551 – ปัจจุบัน 
10. 2551 – ปัจจุบัน 
 
11. 2536– ปัจจุบัน 
12. 2536– ปัจจุบัน 
13. 2536- ปัจจุบัน 
 

1. ประธานกรรมการและ ประธาน
กรรมการบริหาร 

2. กรรมการ 
3. กรรมการ 
4. กรรมการ 
5. กรรมการ 
6. กรรมการ 
7. กรรมการ 
8. กรรมการ 
9. นายกสมาคมศิษย์เก่ารฐัศาสตร ์
10. กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
11. รองประธานก ากับการบริหาร 
12. กรรมการ 
13. ประธานกรรมการ 
 

1. บมจ.บางกอก โพสต ์
 
2. บจ.มัชรมู กรุ๊ป 
3. บจ.โพสต์ ทีว ี
4. บจ.โพสต์ นวิ มเีดีย  
5. บจ.โพสต์ โฮลดิ้ง 
6. บจ.บางกอก โพสต-์บาวเออร์มเีดีย 
7. บจ.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 
8. บจ.โพสต์-ไอเอ็ม พลัส 
9. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
10. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
11. บริษัทในเครือเซ็นทรัล 
12. บมจ.เซ็นทรัล พัฒนา 
13. บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
 

เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายวรชัย พิจารณ์จติร 
กรรมการผู้มอี านาจลงนามตาม
หนังสือรับรอง 
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

66  วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักรไทย 

 ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาวทิยาลัยนิวยอรก์
ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 ปริญญาตรี นติิศาสตรม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

7.27 - 
 

1. 2561 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2. 2537 – 2561 
 
 
3. 2558– ปัจจุบัน 
4. 2556 – ปัจจุบัน 
5. 2556 – ปัจจุบัน 
6. 2556 – ปัจจุบัน 
7. 2554– ปัจจุบัน 
8. 2551 – ปัจจุบัน 
9. 2551 – ปัจจุบัน 
10. 2532– ปัจจุบัน 

1. รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

2. กรรมการกรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

3. กรรมการ 
4. กรรมการ 
5. กรรมการ 
6. กรรมการ 
7. กรรมการ 
8. กรรมการ 
9. กรรมการ 
10. กรรมการผู้จดัการ 

 

1. บมจ.บางกอก โพสต ์
 
 
 
2. บมจ.บางกอก โพสต ์
 
 
3. บจ.มัชรมู กรุ๊ป 
4. บจ.โพสต์ โฮลดิ้ง 
5. บจ.โพสต์ นวิ มเีดีย 
6. บจ.โพสต์ ทีว ี
7. บจ.บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มเีดีย 
8. บจ.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 
9. บจ.โพสต์-ไอเอ็ม พลัส 
10. บจ.วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายชาติศิริ โสภณพนิช 
กรรมการ 

61  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School 
of Management, Massachusetts Institute of 
Technology ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคม)ี Massachusetts 
Institute of Technologyประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคม)ี Worcester 
Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 Ethical Leadership Program (ELP)รุ่น1/2015 

 Directors Accreditation Program รุ่น TG/2004 

 The Role of Chairman Program รุ่น 2/2001 

 Directors Certification Program รุ่น 3/2000 
 

- - 1. 2535 - ปัจจุบัน 
2. 2557 - 2562 
 
3. 2556 – ปัจจุบัน 
 
4. 2553 – ปัจจุบัน 
5. 2553 – ปัจจุบัน 
6. 2553 - 2557 
7. 2552 - ปัจจุบัน 
 
8. 2552 – ปัจจุบัน 
9. 2547 - 2559 
 
10. 2546 - 2552 
 
11. 2537 – ปัจจุบัน 
12. 2535 – ปัจจุบัน 
 

1. กรรมการ 
2. กรรมการ 
 
3. กรรมการ 
 
4. กรรมการ 
5. กรรมการ 
6. ประธาน 
7. กรรมการ Board of Trustees 

 
8. ประธานกรรมการ 
9. กรรมการ Board of Trustees 

 
10. กรรมการ 
 
11. กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
12. กรรมการ 

 

1. บมจ.บางกอก โพสต์ 
2. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) 
3. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
4. TRG Management LP 
5. TRG Allocation LLC 
6. สมาคมธนาคารไทย 
7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
8. Bangkok Bank (China) Co.,Ltd.  
9. Singapore Management 

University 
10. คณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส ์
11. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
12. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enTH820TH820&q=9.+Singapore+Management+University&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj1kqmCqdjgAhUIuI8KHU42A4sQkeECCCkoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enTH820TH820&q=9.+Singapore+Management+University&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj1kqmCqdjgAhUIuI8KHU42A4sQkeECCCkoAA
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

57  ดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงนิ Florida International 
University  

 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงนิ Florida 
International University 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์  

 บัญชีบัณฑิต (เกียรตนิิยมอนัดับ 2) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
(IOD) รุ่นที ่36/2003 

 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
(IOD) รุ่นที ่4/2005 

 หลักสูตร พฒันาผู้บริหารระดับสูงด้านตลาดทุน 
(วตท.) รุน่ที่ 11/2010 

 หลักสูตร Role of Nomination and 
Compensation Committee (NCC) (IOD)  
รุ่นที่ 12/2011 

 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 
(IOD) รุ่นที ่27/2012 

- - 1. ส.ค 2562 – ปัจจุบัน 
 

2. 2561 –ส.ค 2562 
 
3. 2561 – ปัจจุบัน 
4. 2561 – ปัจจุบัน 
 
5. 2561 – ปัจจุบัน 
 
6. 2560 – ปัจจุบัน 
 
7. 2558 – ปัจจุบัน 
 
8. 2557 – ปัจจุบัน 
 
9. 2557 – ปัจจุบัน 
 

1. กรรมการอิสระ และ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

3. ประธานกรรมการ 
4. ประธานกรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ 
5. กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. คณะกรรมการนโยบายสถาบัน

การเงิน 
7. ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ 
8. คณะอนกุรรมการวินจิฉัยการเข้า

ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากจิการ 
9. คณะอนกุรรมการจัดท าบันทกึ

ข้อตกลงและประเมินผลการ
ด าเนนิงานรัฐวสิาหกิจ  
(สาขาขนส่ง) 

1. บมจ.บางกอก โพสต ์
 
2. บมจ.บางกอก โพสต ์

 
3. บมจ.เจ.เอส.พี.พรอ็พเพอร์ตี ้
4. บมจ. พรเีมียร์ แทงค ์คอร์ปอเรชั่น 
 
5. บมจ. คอปเปอร์ ไวร์ด 
 
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
7. ราชบัณฑิตยสภา 
 
8. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ 
9. ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
สรรหา และ ก าหนดค่าตอบแทน 

71  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ University of Chicago ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 Directors Accreditation Program รุ่น 80/2009 

 Directors Certification Program รุ่น 126/2009 

- - 1. ก.ค 2562 – ปัจจุบัน 
2. 2561 – 1 ก.ค 2562 
 
 
 
3. 2558 – ปัจจุบัน 
4. 2557 – ปัจจุบัน 
5. 2557 – 2562 
6. 2555 – 2557 
7. 2555 – 2557 
8. 2554 – ปัจจุบัน 
9. 2554 – 2557 
10. 2553 – 2554 
11. 2552 – 2557 
12. 2552 – 2554 
13. 2551 – 2552 
14. 2548 – 2554 
15. 2547 – 2552 
16. 2546 – 2555 
 
 
17. 2541 – 2555 

1. กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

3. ประธานกรรมการบริษัท  
4. กรรมการอิสระ 
5. กรรมการ 
6. กรรมการสภาการศึกษา 
7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
8. อธิการบดี 
9. กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
10. กรรมการ 
11. กรรมการ 
12. ประธานกรรมการบริหาร 
13. ประธานกรรมการ 
14. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
15. กรรมการสภา 
16. ประธานกรรมการ 

 
 

17. ประธานกรรมการ 

1. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 

2. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
 
3. บมจ.ชโย กรุ๊ป 
4. บมจ.บางกอก โพสต์ 
5. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
6. กระทรวงศึกษาธิการ 
7. ข้าราชการต ารวจ (ก.ต.ร.) 
8. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
9. ส านักนายกรัฐมนตรี 
10. บจ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ กระทรวงการคลัง 
11. บมจ. ท่าอากาศยานไทย กระทรวงคมนาคม 
12. กิจการส านักงานตลาด กรุงเทพฯ 
13. บจ.ไปรษณีย์ไทย 
14. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
15. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
16. โครงการรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

โครงการการจัดการทาง 
การเมือง 

17. โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ส าหรับนักบริหาร 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) - บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 

 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายจอห์น ทอมพ์สัน  
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

56  ปริญญาตร ี(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ 

 Fellow Chartered Accountant (FCA), The 
Institute of Chartered Accountants in England & 
Wales (ICAEW) ประเทศอังกฤษ 

 Directors Accreditation Program รุ่น57/2006 

- - 1. 2548 – ปัจจุบัน 
 

2. 2560 – ปัจจุบัน 
 
3. 2550 – ปัจจุบัน 
4. 2548 - 2550 

1. กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ 
3. กรรมการบริหาร 
4. กรรมการผู้จัดการ 

1. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
2. บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 
 
3. บจ. เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) 
4. บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี  

แมคควอรี 

นายรัสเซล เลตันเคคูเอวา 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

66  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การบริหารจัดการวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  
มหาวิทยาลัยแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 Director Certification Program (DCP 196/2014) 

- - 1. 2561 – ปัจจุบัน 
 
 

2. 2560 – 2561 
 
 

3. 2559 – ปัจจุบัน 
4. 2557 – ปัจจุบัน 

1. กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

2. กรรมการอิสระ  
และกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

3. กรรมการอิสระ 
4. กรรมการอิสระ  

1. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
 
2. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
 
3. บมจ.บูทิคคอร์ปอเรชั่น 
4. บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส  
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) - บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 

  
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรอง 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

58 

 
 ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรก์ารขนสง่ 

 Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)  
ประเทศออสเตรเลีย 

 DirectorsAccreditation Program รุ่น 66/2007 
 

2.69 - 1. 2549 – ปัจจุบัน 
 
2. 2559 – ปัจจุบัน 
3. 2559 – ปัจจุบัน 
4. 2558 – ปัจจุบัน 
5. 2558 – ปัจจุบัน 
6. 2558 – ปัจจุบัน 
7. 2558 – ปัจจุบัน 
8. 2558 – ปัจจุบัน 
9. 2557 – ปัจจุบัน 
10. 2554 – ปัจจุบัน 
11. 2547 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 

12. 2542 –  ปัจจุบัน 
13. 2539 – ปัจจุบัน 

14. 2548 - 2552 

1. กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. กรรมการบริหาร 
3. กรรมการ 
4. กรรมการ 
5. กรรมการ 
6. กรรมการ 
7. กรรมการ 
8. กรรมการ 
9. กรรมการ 
10. ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ 
11. กรรมการบริหาร และ 

กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
12. กรรมการบริหาร 
13. กรรมการผู้จัดการ 

14. กรรมการ และกรรมการ 
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

1. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 

2. บจ เคไอซี-บีเคเค 
3. บจ.โพสต์-ไอเอ็ม พลัส 
4. บจ.มัชรูม กรุ๊ป 
5. บจ.โพสต์ ทีวี 
6. บจ.โพสต์ นิว มีเดีย 
7. บจ.โพสต์ โฮลด้ิง 
8. บจ.แฟลช นิวส ์
9. บจ.โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย 

10. บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคม ี
11. บจ.คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ และ บจ. 

คริสตัลเจด-มายเบรด และ บจ.คริสตัล
เจด คอนเฟ็กช่ันเนอร์ร่ี และ บจ. 
คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเปา่ 
(ประเทศไทย) 

12. บจ.เอมซี โบรคเกอร ์
13. บมจ.เมโทร รีซอรส์เซส 
14. บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคม ี
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) - บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 

 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรอง  
กรรมการ กรรมการบริหารและ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

52  ปริญญาโท  Hotel Management, Johnson and Wales 
University, USA 

 ปริญญาตรี Business Administration Assumption 
University, Thailand 

 หลกัสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับนักบริหารระดับสงู รุ่นที่ 15 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝา่ยอ านวยการ รุ่นที่ 99 
สถาบนัจิตวิทยาความมั่นคง  
สถาบนัวิชาการปอ้งกันประเทศ 

 DirectorAccreditation Program(DAP 129/2016) 

2.63 บุตร  
นายสทุธิเกียรติ  

จิราธิวัฒน์ 

1. 2561 – ปัจจุบัน 
 

2. 2559 – 2561 
 
3. 2545 – ปัจจุบัน 
4. 2559 – ปัจจุบัน 
5. 2559 – ปัจจุบัน 
6. 2559 – ปัจจุบัน 
7. 2559 – ปัจจุบัน 
8. 2559 – ปัจจุบัน 
9. 2559 – ปัจจุบัน 
10. 2541 - 2545 
11. 2539-2541 

1. กรรมการ  
และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. รองประธานฝา่ยจัดซื้อ 
4. กรรมการ 
5. กรรมการ 
6. กรรมการ 
7. กรรมการ 
8. กรรมการ 
9. กรรมการ 
10. ผู้จัดการฝา่ยการตลาด 
11. เจ้าหนา้ทีบ่ริหารการขาย 

1. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 

2. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 

3. บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  
4. บจ. โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย 
5. บจ. มัชรูม กรุ๊ป  
6. บจ. โพสต์ โฮลด้ิง 
7. บจ. โพสต์ นิว มีเดีย 
8. บจ. โพสต์ ทีวี 
9. บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลสั 
10. บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  
11. บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธ์ิ 
กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร 
 

65  ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 ปริญญาโท การจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรีการบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 20 ปี 2545 

 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 30 ปี 2553 

 TLCA Executive Development Program  
(EDP)รุ่น 5 ปี 2553 

 Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI) รุ่น 6 ปี 2558 

- - 1. 2561– ปัจจุบัน 
2. 2559–2561 
3. 2561 – ปัจจุบัน 
4. 2556– ปัจจุบัน 
5. 2556– ปัจจุบัน 
 
6. 2556– ปัจจุบัน 
 
7. 2542– ปัจจุบัน 
 
8. 2537–2542 
9. 2532 - 2537 

1. กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
2. กรรมการ 
3. กรรมการ 
4. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
5. กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 
6. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 
7. ประธานเจ้าหน้าทีฝ่า่ยบญัชี 

และการเงนิ 
8. ผู้อ านวยการฝา่ยการเงิน 
9. หัวหนา้ผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิ 

1. บมจ.บางกอก โพสต์ 
2. บมจ.บางกอก โพสต์ 
3. บจ.แฟลช นิวส ์
4. บจ. เอเชีย เวลท์ โฮลด้ิง 
5. บลจเอเชีย เวลท์  
 
6. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทนุ  

เอเชีย เวลท์ จ ากัด 
7. บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 

 
8. บมจ.ประสิทธ์ิพัฒนา 
9. บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) - บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 

  
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายจรูญ อินทจาร 
กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

76  ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย 

 ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมาย  
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 Directors Certification Program รุ่น 176/2556 

 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13) 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT4) 

- - 1. 2561 – ปัจจุบัน 
 
 
2. ก.ค 2561 – ปัจจุบัน 
3. 2558 – ปัจจุบัน 
4. 2557 – 2561 
5. 2557 – ก.ย. 2558 

 
6. 2556 – พ.ค. 2557 
7. 28 พ.ค. 2551 
8. 31 มี.ค 2549 
9. 1 ต.ค 2546 

1. กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

2. กรรมการอิสระ 
3. กรรมการกฤษฎีกา 
4. กรรมการอิสระ 
5. กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

 
6. ประธาน 
7. ตุลาการ 
8. ตุลาการ 
9. ผู้พิพากษา 

1. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
 
2. บจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี 
3. ส านักงานกฤษฎีกา 
4. บมจ.บางกอก โพสต์ 
5. ส านักงานเลขาธิการ สภา

ผู้แทนราษฎร 
6. ศาลรัฐธรรมนูญ 
7. ศาลรัฐธรรมนูญ 
8. ศาลปกครองสูงสุด 
9. ศาลฎีกา 

ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 
กรรมการ 

75  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

 บัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 

 Directors Accreditation Program รุ่น 2008 

 - 1. 2557 – ปัจจุบัน 
2. 2561 – ปัจจุบัน 
3. 2553 - ปัจจุบัน 
4. 2552 - ปัจจุบัน 
5. 2550 - ปัจจุบัน 
6. 2550 – ปัจจุบัน 
7. 2547 - ปัจจุบัน 
8. 2538 – ปัจจุบัน 
9. 2535 – ปัจจุบัน 
10. 2534 – ปัจจุบัน 

1. กรรมการ 
2. ประธานกรรมการ 
3. ประธานกรรมการ 
4. ประธานกรรมการ 
5. ประธานกรรมการ 
6. ประธานกรรมการ 
7. ประธานกรรมการ 
8. กรรมการ 
9. ประธานกรรมการ 
10. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. บมจ.บางกอก โพสต์ 
2. บจ. เอ็กซ์อีที 
3. บจ.เอสเอสยูที 
4. บจ.พีพีทีซี 
5. บมจ.อีเทอเนิล เอ็นเนอยี 
6. บจ.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค 
7. บจ.ไอ ทาวเวอร์ 
8. บจ.เอ็กซ์เซล ลิงค์ 
9. บจ.ปรีดาปราโมทย์ 
10. บจ.คอม-ลิงค์ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นายวศิน โชติรว ี
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงินและบัญชี และ
เลขานกุารบริษัท * 

53  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธริาช 

 TFRS 9 เครือ่งมอืทางการเงิน 

 TFRS 16 สัญญาเช่าและประเดน็ Deferred Tax 

 หลักสูตร CFO for New IPOs 
 

- - 1. 2563 – ปัจจุบัน 
 
2. 2546 - 2562 
 
3. 2540 - 2546 

 
4. 2538 - 2540 

 

1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
บัญชี และเลขานุการบริษัท 

2. ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงิน 
สายงานการเงินและบัญช ี

3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชแีละ
การเงิน 

4. สมุห์บัญช ี

1. บมจ.บางกอก โพสต ์
 
2. บจ.เซ็นทรัล หัวหนิ บีชรีสอรท์ 

 
3. บจ.เซ็นทรัล หัวหนิ บีชรีสอรท์ 

 
4. บจ.เซ็นทรัล หัวหนิ บีชรีสอรท์ 

 

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมนิทร ์
ผู้จัดการกลุ่มงานธุรกิจ

พาณิชย์พิเศษ 

 

51  ปริญญาตรี อกัษรศาสตร UCLA สหรฐัอเมริกา - - 1. 2563 – ปัจจุบัน 
 
2. 2562 –2563 

 
3. 2559- 2562 
 
4. 2553 -2559 

 
5. 2545-2553 
 
6. 2539-2545 

 
7. 2538-2539

  

1. ผู้จัดการกลุม่งานธุรกิจพาณิชย์พเิศษ 
 

2. รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพมิพ ์

3. ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการธรุกจิหนังสอืพิมพ ์

4. บรรณาธกิารบริหาร 
น.ส.พ. บางกอกโพสต ์

5. บรรณาธกิารข่าวเศรษฐกิจ 
น.ส.พ. บางกอกโพสต ์

6. บรรณาธกิารข่าวการเงิน 
น.ส.พ. บางกอกโพสต7์รองข่าว 

7. เศรษฐกิจ  
น.ส.พ. บางกอกโพสต ์

1.บมจ..บางกอก โพสต ์
 
2.บมจ.บางกอก โพสต ์

 
3.บมจ.บางกอก โพสต ์

 
4.บมจ.บางกอก โพสต ์

 
5.บมจ.บางกอก โพสต ์

 
6.บมจ.บางกอก โพสต ์

 
7.บมจ.บางกอก โพสต ์
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นายศูนย์รัฐ บุณยมณี 
บรรณาธิการ  
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 

53  ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ มหาวทิยลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 หลักสูตรสถาบันวทิยาการพลังงาน รุน่ที่ 12 
 

- - 1. 2561 – ปัจจุบัน 
 
2. 2559 – 2561 
 
3. 2553 – 2559 
 
4. 2550 – 2553 
 
5. 2544 – 2550 
 
6. 2538 – 2544 
 
7. 2535 - 2537 

1. บรรณาธกิาร  
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์

2. รองบรรณาธกิาร หนังสอืพิมพ์
บางกอกโพสต ์

3. บรรณาธกิารข่าวทั่วไป 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์

4. รองบรรณาธกิารข่าวทั่วไป
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์

5. ผู้ช่วยบรรณาธกิารข่าวเศรษฐกิจ 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์

6. ผู้สื่อข่าวเศรษฐกจิ  
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์

7. ผู้สื่อข่าว ส านกัข่าวไทย  

1. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
2. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
3. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
4. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
5. บมจ.บางกอก โพสต์ 

 
6. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
7. บมจ.อสมท. 

นายวุฒิ นนทฤทธิ์
บรรณาธกิารโพสตท์ูเดย์ 

53  ปริญญาตรี นเิทศศาตรบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 หลักสูตรผูน้ าการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า 

 หลักสูตร Mini MBA คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 หลักสูตรสือ่สารมวลชนภายใต้โลกาภิวัฒนท์างการเงนิ  
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 หลักสูตรวิทยาการประกนัภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 

 หลักสูตรพฒันาสัมพนัธร์ะดับผู้บริหารกองทัพเรอื (พสบ.ทร.)  
รุ่นที่ 13 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 11  
สถาบันวทิยาการพลงังาน 

- - 1. 2559 – ปัจจุบัน 
 
2. 2554 - 2559 
 
3. 2553 -  2554 
4. 2549 - 2553 
 
5. 2546 - 2549 
 
6. 2537 - 2546 

1. บรรณาธกิารหนังสือพมิพ์  
โพสต์ทูเดย์ 

2. บรรณาธกิารข่าวการเมือง
หนังสือพิมพโ์พสต์ทเูดย์ 

3. ผู้อ านวยการ ฝ่ายข่าว  
4. ผู้ช่วยบรรณาธกิารข่าวการเมอืง 

หนังสือพิมพโ์พสต์ทเูดย์ 
5. หัวหน้าข่าวการเมอืง  

หนังสือพิมพโ์พสต์ทเูดย์ 
6. ผู้สื่อข่าว  

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์

1. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
2. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
3. บจ.โพสต์ นิวส์ 
4. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
5. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
6. บมจ.บางกอก โพสต์ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ 
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

60  Mini MBA การบริหารทรัพยากรบุคคล คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ 
การบัญช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 ปริญญาตรี นติิศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
 

 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 หลักสูตรการจัดการงานบุคคล และนวัตกรรมใหม่ในงานบุคคล 

 หลักสูตรความรูก้ฎหมายแรงงาน กฎหมายและสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กฎหมายการบริหาร
จัดการโรงแรม 

 หลักสูตรการบริหารคุณภาพองค์กร 

 หลักสูตรทักษะความเป็นผู้น า 

 หลักสูตรการพฒันาทักษะการเป็นวิทยากร 

 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง 
 

- - 1. 2560– ปัจจุบัน 
 
2. 2555–2560 
 
3. 2553–2555 
 
 
4. 2547–2553 
 
5. 2539 - 2547 

1. ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

2. ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

3. ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

4. ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล และฝึกอบรม 

5. รองผู้จัดการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

1. บมจ. บางกอก โพสต ์
 
2. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี

สอรท์และวิลลาหัวหิน 
3. กลุ่มโรงแรม ไมข้าวดรีมโฮ

เท็ลแอนด์รีสอรท์ ภูเก็ต และ 
พังงา 

4. โรงแรมเดอะราชา ภเูกต็ 
 
5. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

นางภัทริกา ชุติชูเดช 
ผู้อ านวยการ 
ส านักตรวจสอบภายใน 
 

49  Certified Internal Auditor (CIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท วทิยาศาสตรม์หาบัณฑิต ด้านการเงิน  
Wichita State University รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 Post Mini MBA โดยคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี  
จุฬาลงกรณ ์

 

- - 1. 2559 - ปัจจุบัน 
 
2. 2555– 2559 
 
3. 2549 - 2555 

1. ผู้อ านวยการ 
ส านักตรวจสอบภายใน 

2. รองผู้อ านวยการ 
ส านักตรวจสอบภายใน 

3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
ส านักตรวจสอบภายใน 

1. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
2. บมจ.บางกอก โพสต์ 
 
3. บมจ. บางกอก โพสต์ 
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* หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมี ผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551  
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติก รรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ของ
เลขานุการบริษัทมีดังน้ี 

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียตามมาจรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

4. นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายดังนี้ 

 ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก ากับดูแลในการด าเนินกิจกรรมาของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 ท าหน้าที่ในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ส านักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก า กับดูแลและสาธารณชน  
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
 หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท  
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รายนามกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท ที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย/กิจการที่ควบคุมร่วมกัน/ 
บริษัทร่วม 

 บริษัท บริษัทย่อย 
กิจการที่
ควบคุม
ร่วมกัน 

บริษัท
ร่วม 

                       ชื่อบริษัท 
 
 
 
 
ชื่อกรรมการ 

บมจ. 
บางกอก 
โพสต์ 

 

บจ.
โพสต์ 

อินเตอร์
เนชั่น 
แนล 
มีเดีย 

บจ.
โพสต์- 
ไอเอ็ม 
พลัส 

บจ.
โพสต์ 
นิวส์* 

 

บจ. 
โพสต์ 
โฮลดิ้ง 

 

บจ.
โพสต์ 
นิว 

มีเดีย 

บจ.
โพสต์ 
ทีวี 
 

บจ.   
มัชรูม 
กรุ๊ป 

บจ.
บางกอก 
โพสต์-
บาว
เออร์ 

มีเดีย** 

บจ.
แฟลซ 
นิวส์ 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ X, // X X  X X X X X  

นายวรชัย พิจารณ์จิตร /, // / /  / / / / /  

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ /, // / /  / / / /  / 

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ /, // / /  / / / /   

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ /, //         / 

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ        //   

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์             //   
* บริษัท โพสต์นิวส์ จ ากัด ช าระบัญชีแล้วเสร็จปี2563 
**บจ.บางกอก โพสต-์บาวเออร์ มีเดีย จดทะเบียนเลิกบริษัท 14 ธันวาคม 2563 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

ชื่อบริษัทย่อยและกิจการที ่ 
                            ควบคุมร่วมกนั 

ชื่อกรรมการ 

บจ. โพสต์ 
อินเตอร์ 

เนชั่นแนล มีเดีย 
บจ. มัชรูม กรุป๊ 

บจ.บางกอก 
โพสต์-บาวเออร์ 

มีเดีย 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ / / / 

นายวรชัย พิจารณ์จิตร / / / 

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ / /  

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ / /  

 บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ให้หมายถึงบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่มีนัยส าคัญ 

หมายเหตุ 

 /   กรรมการ 
 X   ประธานกรรมการ 
 //   กรรมการบริหาร 

  

เอกสารแนบ 2 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางภัทริกา ชุติชูเดช 
ผู้อ านวยการ ส านักตรวจสอบภายใน 
สัญชาติไทย อายุ 49 ปี 
 
สัดส่วนการถือหุ้น:           ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

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

 พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม 

 พ.ศ. 2554  หลักสูตรบริหารธุรกิจ Post Mini MBA โคยคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างาน 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2555  รองผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน)  

 พ.ศ. 2549  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
  

เอกสารแนบ 3 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

(1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) ประกอบด้วย 

ที่ดิน ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวงหมายเลข 34) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 19+700 (ฝั่งขา
เข้า) ไปทางทิศใต้ประมาณ 70 เมตร ในต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ 
19 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งอาคารศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย 

อาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงพิมพ์ อาคารคลังเก็บกระดาษ อาคารส านักงานจัดจ าหน่าย โรงเก็บสารเคมี อาคาร
ควบคุมไฟฟ้าย่อย อายุอาคารประมาณ 13 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ถนนและลานคอนกรีต รั้วลวดหนามและเสา
คอนกรีตพร้อมประตูรั้ว และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เคร่ืองพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ มีจ านวน 6 รายการ รวม 23 ชุด/เครื่อง เครื่องจักรส่วนใหญ่
เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีอายุใช้งานที่ผ่านมาประมาณ 2–12 ปี เครื่องจักรส่วนใหญ่ผลิตและน าเข้าจากประเทศ
เยอรมัน และบางส่วนเป็นเครื่องจักรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทย  

(2) อาคารส านักงาน (คลองเตย) ประกอบด้วย 

ที่ดิน ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ดินตามเอกสาร
สิทธ์ิ 7 ไร่ 64.0 ตารางวา ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งอาคารส านักงาน 

อาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารบริการ อาคารส านักพิมพ์ อาคารจอดรถ อายุอาคารประมาณ 26 ปี 
มีพื้นที่ใช้สอยรวม 35,483 ตารางเมตร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ป้อมยาม ถนนและลานคอนกรีต รั้วและประตูรั้ว
เหล็กดัด 
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ล าดับ รายละเอียด มูลค่าตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินฯ 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
เฉลี่ย 

(ล้านบาท) KF1 15BA2 

1 ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) 
ที่ดิน 
อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
เครื่องจักร 

 
261.20 
96.41 
11.27 

 
261.20 
83.70 
92.60 

 
261.20 

- 
66.00 

 
 
 
 

 รวม 368.88 437.50 327.00 382.25 
2 อาคารส านักงาน (คลองเตย) 

ที่ดิน 
อาคารส านักงาน 

 
859.20 
305.14 

 
859.20 
242.20 

 
859.00 

- 

 
 

 รวม 1,164.34 1,101.40 859.00 980.20 
 รวมท้ังสิ้น 1,533.22 1,538.90 1,186.00 1,362.45 
หมายเหตุ:  *ราคามูลค่ายุติธรรมประเมินโดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2563 และ  

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

 

ชื่อ/บริษัทผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ชื่อ/ผู้ประเมินหลัก : นายชาญณรงค์ พลพืช และนายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล 
วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : เพื่อให้ทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สินตามสภาพการใช้

ประโยชน์ปัจจุบัน (Market Value for Existing Use) ใน
สภาพที่ไม่มีภาระผูกพัน ส าหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ 

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : 4 และ 5 สิงหาคม 2563 
 
ชื่อ/บริษัทผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : บริษัท 15ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 
ชื่อ/ผู้ประเมินหลัก : นายยงยุทธ ศรีตุลานนท์ และนายไพรัช มณฑาพันธ์ุ 
วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : เพื่อให้ทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สินตามสภาพการใช้

ประโยชน์ปัจจุบัน (Market Value for Existing Use) ใน
สภาพที่ไม่มีภาระผูกพัน ส าหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ 

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : 2 พฤศจิกายน 2563  
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หนังสือรับรองบริษัท 
 
 

  

เอกสารแนบ 5 
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หน้าท่ี 109 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

   



 

 
 

หน้าท่ี 110 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

   



 

 
 

หน้าท่ี 111 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 



 

 
 

หน้าท่ี 112 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

   



 

 
 

หน้าท่ี 113 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

   



 

 
 

หน้าท่ี 114 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1)- บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  

 


