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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

0วสัิยทศัน์ 

วสิยัทศัน์ของ บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) คือ การเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมส่ือของประเทศไทย 

โดยผา่นช่องทางส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือดิจิตอลท่ีมีความหลากหลาย ดว้ยการนาํเสนอข่าวสารและขอ้มูลท่ีแม่นยาํ 

ครบครันดว้ยเน้ือหาและหวัขอ้ดา้นธุรกิจและไลฟ์สไตล ์ท่ีทนัต่อเหตุการณ์ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

และความสนใจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาของผูอ้่านและผูช้มกลุ่มเป้าหมาย 

0พนัธกจิ 

เพ่ือใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ดงัระบุไวข้า้งตน้บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) จะดาํเนินกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

• เป็นแหล่งข่าวและเผยแพร่เน้ือหาถูกตอ้ง ทนัเหตุการณ์ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและวถีิชีวติท่ี

เปล่ียนแปลงตลอดเวลาของผูอ้่านและผูช้มกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  

• ขยายการรายงานเน้ือหาข่าวสารประจาํวนัและช่องทางของส่ือท่ีมีอยูใ่หค้รอบคลุมทั้งมิติดา้นกวา้งและ

ดา้นลึก เพ่ือใหเ้ขา้ถึงผูอ่้านและผูช้มไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

• ใชป้ระโยชน์จากความแขง็แกร่งดา้นขอ้มูลข่าวสารและความเช่ียวชาญดา้นส่ือ ตราสินคา้ และช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ผา่นการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจในส่ือส่ิงพิมพแ์ละการแพร่ภาพกระจายเสียงเน้ือหา

สาระ พร้อมทั้งการหาผูร่้วมสนบัสนุนในการจดังานกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลใหธุ้รกิจของบริษทัและ

ฐานลูกคา้ปลายนํ้ าขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

• คอยมองหาโอกาสจากช่องทางส่ือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีเกิดข้ึนใหม่ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงและนาํเสนอ

ขอ้มูลข่าวสารท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• ในฐานะท่ีเป็นบริษทัมหาชน บริษทัถือปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ยดึมัน่ในจริยธรรมทาง

ธุรกิจในทุกดา้นของการดาํเนินงานเป็นพลเมืองดีท่ีดาํเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือ

ตอบสนองผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัๆ และเพ่ือช่วยปกป้องและพฒันาสงัคม ชุมชนทอ้งถ่ิน และส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งย ัง่ยนื 

 1.2  ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 1.2.1 ความเป็นมา 

จากความสนใจพ้ืนฐานดา้นส่ือสารมวลชน นายทหารอเมริกนั พลตรี อเลก็ซานเดอร์ แมค็โดนลัด ์ไดช้กัชวน

นายประสิทธ์ิ  ลุลิตานนท ์ ร่วมกนัก่อตั้งหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษฉบบัแรกของประเทศไทยในช่ือ   " Bangkok 

Post"  โดยถือกาํเนิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2489 และมีพลตรี อเลก็ซานเดอร์ แมค็โดนลัด ์เป็นบรรณาธิการบริหาร

คนแรก 
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ต่อมาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง นายไคเบล นกัลงทุนชาวเยอรมนั ไดข้อซ้ือหุน้ของพลตรี  อเลก็ซานเดอร์ 

และแต่งตั้ง นายแฮร์ร่ี เฟรเดอริค เป็นบรรณาธิการบริหารคนท่ีสอง ในปี 2506 ลอร์ด ธอมป์สนั เจา้พอ่ธุรกิจ

หนงัสือพิมพเ์ครือข่ายฟลีท ไดเ้ขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั มีการติดตั้งแท่นพิมพ ์และอุปกรณ์การพิมพ ์

พร้อมกบันาํเทคนิคการพิมพส์มยัใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรกในประเทศไทย  

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน ) ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2527 

บริษทั ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัหนงัสือพิมพ ์และส่ิงพิมพต์่างๆ  ไดแ้ก่  บริษทั สยามโพสต ์จาํ กดั 

จาํหน่ายหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนัในช่ือ "สยามโพสต"์  บริษทั ฮาเชท  ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั (ภายหลงัเปล่ียนช่ือ

เป็น บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั ) ผลิตและจาํหน่ายนิตยสารรายเดือน ELLE และ ELLE Decoration 

บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิโพสต ์ – เอซีพี จาํกั ด (ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โพสต-์ เอซีพี จาํกดั ) ผลิตและจาํหน่าย

นิตยสารรายเดือน  Cleo  และบริษทั บางกอกโพสต ์แอนด ์มาร์ติน คลินซ์ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ เป็นนายหนา้ขาย

โฆษณาใหก้บัต่างประเทศ  ในปี 2539 บริษทั ตรีทศ ทรี-เจเนอเรชัน่ จาํกดั ไดเ้ขา้ดาํเนินกิจการของบริษทั สยามโพสต ์

จาํกดั แทน  และไดปิ้ดกิจการลงในตน้ปี 2541 

ปี 2541 บริษทัไดปิ้ดแผนกแมก็กาซีน และขายหุน้ในบริษทัร่วมทุน "บจก. บางกอกโพสต ์แอนด ์มาร์ติน 

คลินซ์ แอนด ์แอสโซซิเอทส์" รวมทั้งปิดกิจการของบริษทัยอ่ย "อลัลายด ์นิวสเพเพอร์" ดว้ย 

ในกลางปี 2542 โครงการติดตั้งระบบการจดัหนา้หนงัสือพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเช่ือมโยงการทาํงานใน

ส่วนของหนา้ข่าวและหนา้โฆษณา และไดมี้การปรับโครงสร้างการทาํงานของกองบรรณาธิการบางกอกโพสตใ์หม่  

ช่วงปลายปี 2542  บริษทัไดย้ติุการผลิตนิตยสาร Tatler  และไดเ้ลิกกิจการบริษทั เวลิด ์เพรส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

เดือนพฤศจิกายนของปี 2543 บริษทัไดร่้วมลงทุนในบริษทั เวบ็ แอดไวซอร่ี จาํกดั เพ่ือสร้างเวบ็ไซทด์า้น

การเงินแห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสาํเร็จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544 

ในระหวา่งปี 2544 บริษทัมีความพยายามท่ีจะเขา้สู่ตลาดโฆษณาสมคัรงา น จึงไดเ้ร่ิมผลิตและจาํหน่าย

นิตยสารชีวติงานข้ึนมา  แต่ก็ไม่ประสบความสาํเร็จ จึงตอ้งทาํใหห้ยดุการผลิตในเดือนมกราคม 2545 

นอกจากนั้นในรอบปี 2544 บริษทัยงัไดเ้พ่ิมส่วนต่างๆ ในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตข้ึ์นมา อนัจะเป็น

ประโยชน์และเพ่ือสนองความตอ้งการแก่ผูอ่้านในกลุ่มต่ างๆ โดยในส่วนของ Your Money  จะนาํเสนอข่าวทางดา้น

การเงิน การธนาคาร ขอ้มูลและขอ้แนะนาํต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการเงินและธุรกิจในชีวติประจาํวนั  

Learning Post จะเป็นส่วนท่ีนาํเสนอบทความต่างๆ ท่ีครอบคลุมหวัขอ้ข่าวท่ีสาํคญัๆ ดา้นการศึกษาในมุมมองของ

นกัเรียน อาจารย ์นอกจากน้ียงัมีบทเรียนภาษาไทยท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านชาวต่างประเทศอีกดว้ย 

ในช่วงปลายปี 2545 บริษทัไดเ้ตรียมการขยายธุรกิจเพ่ิม คือ ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัฉบบั

ภาษาไทยฉบบัใหม่  โดยในไตรมาสสุดทา้ย บริษทัไดรั้บพนกังานใหม่สาํหรับกองบรรณาธิ การโพสตทู์เดย ์และใน

เดือนพฤศจิกายน 2545 ไดมี้การแนะนาํหนงัสือพิมพใ์หม่ใหก้บัตวัแทนผูซ้ื้อโฆษณาไดรั้บทราบ 

เดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2546  บริษทัเปิดตวัหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยฉบบัใหม่ภายใตช่ื้อวา่   “โพสต ์ ทูเดย์”  

ซ่ึงเป็นการนาํเสนอหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัท่ีมีรู ปแบบท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยั เพ่ือรองรับกลุ่มผูอ่้านทั้งผูอ่้าน  

โดยทัว่ไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะดา้นธุรกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนงัสือ ซ่ึงเนน้การพิมพห์นงัสือภาษาองักฤษ

ไดห้ยดุธุรกรรมต่างๆ  

ปี 2547 เป็นปีท่ีหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์มีอายคุรบ 58 ปี หนงัสือพิมพบ์า งกอกโพสตรู์ปแบบใหม่จึงได้

เร่ิมออกสู่สายตาประชาชนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2547 โดยรูปแบบใหม่น้ีมีความผสมผสานกนัมากข้ึนระหวา่งเน้ือท่ีข่าว
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ท่ีเพ่ิมมากข้ึนและการจดัวางเน้ือหาของข่าวท่ีเหมาะสม รวมถึงการเปิดตวั “THEMAGAZINE” นิตยสารแฟชัน่ราย

ปักษแ์ทรกในบางกอกโพสต ์ส่วนหนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์ซ่ึงถือวา่เพียงดาํเนินงานมาเป็นปีท่ี 2 ก็สามารถติดอนัดบั

เป็นหนงัสือพิมพท่ี์มียอดผูอ้่านมากท่ีสุด 1 ใน 10 อนัดบัแรก    

ในระหวา่งปี บริษทั ฮาเชท  ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดัไดร่้วมลงทุนเปิดบริษทั เอชเอฟโพสต-์ เอม็ซี  จาํกดั 

(ภายหลงัเปล่ียนช่ื อเป็น บริษทั โพสต-์ ไอเอม็ พลสั จาํกดั ) เพ่ือทาํการผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร Marie Claire  ซ่ึงใน

ปัจจุบนันิตยสาร Marie Claire ก็เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจากผูอ้่านและผูโ้ฆษณาอยา่งกวา้งขวาง  

ในเดือนกรกฎาคม 2548 หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ไดท้าํการเปิดตวั “กรูู” นิตยสารสาํหรับชาวเมืองโดยมี

กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นผูอ่้านอาย ุ 20-35 ปี มีเน้ือหาเก่ียวกบั 4ไลฟ์สไตลห์ลากหลายรูปแบบในเมือง ตลอดจนแหล่ง

ท่องเท่ียวและสถานบนัเทิงท่ีอยูใ่นความนิยม 4  และเม่ือ 1 สิงหาคม 2548 ซ่ึงเป็นวนัครบรอบ 59 ปีของการก่อตั้ง

หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ ไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่โลกของส่ือแห่งอนาคต  โดยไดจ้ดัตั้งฝ่ายอิเลก็ทรอนิกส์มีเดีย มีช่ือวา่ 

“Post Digital”  เพ่ือใหบ้ริการข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิทลั 

Post Digital ยงัไดส้ร้างสรรคบ์ริการใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนอีกหลายรูปแบบ หน่ึงในนั้นก็คือ การจดัทาํหนงัสือพิมพ์

บางกอกโพสต ์และโพสตทู์เดยใ์นรูปแบบ “Smart Edition” ซ่ึงผูอ้่านท่ีมีอินเทอร์เน็ตสามารถคลิกเขา้ไปอ่าน

หนงัสือพิมพด์งักล่าวไดอ้ยา่งง่ายๆ ไม่วา่จะอยู ่ณ มุมใดของโลก โดยจะมีรูปลกัษณ์และสไตลท่ี์เหมือนกบั

หนงัสือพิมพจ์ริงทุกอยา่ง และท่ีสาํคญัยงัมีฟังกช์ัน่การทาํงานอจัฉริยะอ่ืนๆ อาทิเช่น การสัง่ใหร้ะบบอ่านหนงัสือพิมพ์

ใหฟั้ง การแปลบทความในหนงัสือพิมพเ์ป็นภาษาต่างๆ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ไดป้รับปรุงการเสนอบริการบนเวบ็ไซดอ์ยา่งต่อเน่ือง ไดจ้ดัตั้งเวบ็ไซดง์านใหม่ 

www.jobjob.co.th ท่ีไดเ้ปิดตวัคร้ังแรกไตรมาสท่ี 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหบ้ริการโฆษณาหางานสามารถ

เขา้ถึงไดง่้าย ทั้งในรูปของส่ิงพิมพแ์ละออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบนัส่ือทั้ง 2 รูปแบบ น้ีมีความเช่ือมโยงกนัมากยิง่ข้ึน 

การก่อสร้างศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งใหม่ ท่ีตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 19 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 19.5  และ

อยูห่่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที ไดเ้ร่ิมในเดือนพฤศจิกายน 2548 แลว้เสร็จในเดือนตุลาคม 2549  และเร่ิม

ติดตั้งเคร่ืองจกัรในเดือนเดียวกนัน้ี  โรงพิมพเ์ร่ิมพิมพบ์างส่วนของหนงัสือพิมพเ์พ่ือจาํหน่ายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 

และไดเ้ร่ิมพิมพห์นงัสือพิมพบ์างกอกโพสตท์ั้งฉบบัเป็นคร้ังแรกคือ ฉบบัวนัท่ี 1 มิถุนายน 2550  โดยทาํการปรับขนาด

หนงัสือพิมพล์งจากเดิมท่ีมีขนาดกวา้ง 15.5 น้ิว  ลดลงเหลือ 14 น้ิว  และความสูงเดิม 22.75 น้ิว เหลือ 21.5 น้ิว  ทาํให้

สามารถประหยดักระดาษไดถึ้งร้อยละ 12 ทั้งน้ีดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัทาํใหส้า มารถลดการสูญเสียกระดาษไดก้วา่

ร้อยละ 50 เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองจกัรเดิม 

บริษทัไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชดาํเนิน

มาเปิดศูนยก์ารพิมพแ์ห่งใหม่น้ีอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี  7 พฤศจิกายน พ .ศ. 2550 ศูนยก์ารพิมพใ์หม่แห่งน้ี นบัเป็น

การลงทุนท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ี บริษทัเคยลงทุนมา  

ในปี พ.ศ. 2550 บริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินกา รผลิตรายการโทรทศัน์และกระจายเสียงทางวทิย ุตามเป้าหมายทาง 

กลยทุธ์ในการขยายช่องทางในการกระจายข่าวไปยงัส่ือชนิดอ่ืนๆ  

ข่าวโพสตทู์เดย ์ซ่ึงเป็นรายการข่าวภาคภาษาไทยทางโทรทศัน์ความยาว 2 ชัว่โมง เร่ิมแพร่ภาพผา่นระบบ

โทรทศัน์ดาวเทียมชนิด C-band เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ทางช่อง Next Step ผูช้มโทรทศัน์ดาวเทียมส่วนใหญ่อาศยั

อยูน่อกกรุงเทพฯ และการแพร่ภาพผา่นระบบดาว เทียมน้ียงัเขา้ถึงผูช้มโทรทศัน์เคเบ้ิลแบบเสียเงินในส่วนภูมิภาคอีก

ดว้ย โดยทั้ง 2 ช่องทางน้ีรวมกนัสามารถเขา้ถึงผูช้มประมาณ 5 ลา้นครัวเรือน   นอกเหนือไปจากการขยายช่องทางใน

การกระจายข่าวแลว้ รายการโทรทศัน์ยงัช่วยเสริมการประชาสมัพนัธ์หนงัสือพิมพข์องบริษทัไปพร้อม ๆ กนั  และยงั
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ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากการโฆษณาทางโทรทศัน์ รวมไปถึงช่วยเพ่ิมยอดขายโฆษณาใหก้บัหนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์อีก

ดว้ย เพราะเป็นการขายโฆษณาร่วมกนัระหวา่งส่ือโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ ์ 

เม่ือเดือนธนัวาคม พ .ศ. 2550 บริษทัไดเ้ขา้ถือหุน้ร้อยละ 40 ของบริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั  ซ่ึงเป็น

ผูด้าํเนินการผลิต Business Radio ในขณะนั้นกระจายเสียงทาง FM 98.0 

ในปี 2551 หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตไ์ดมี้การปรับเน้ือหาของข่าวใหอ่้านง่ายและปรับปรุงรู ปแบบของ

หนงัสือพิมพใ์หท้นัสมยัมากยิง่ข้ึน ไดแ้ทรก “My Life” แมกกาซีนรายสปัดาห์ฉบบัใหม่เพ่ิมข้ึน มีเน้ือหาเป็นแบบไลฟ์

สไตล ์จุดประสงคเ์พ่ือดึงดูดนกัอ่านรุ่นใหม่ และหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตย์งัไดท้าํการเปล่ียนรูปโฉมและสาระของ

หนงัสือพิมพฉ์บบัวนัอาทิตยใ์ชช่ื้อใหม่ว่ า บางกอกโพสตซ์นัเดย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วน Spectrum ท่ีเสนอข่าวและ

เหตุการณ์ปัจจุบนั และ Brunch จะเป็นส่วนของแมกกาซีนแบบไลฟ์สไตล ์อีกทั้งในส่วนของข่าวกีฬาก็ไดมี้การ

ปรับปรุงเช่นกนั เร่ิมออกเป็นฉบบัแรกในเดือนกนัยายน 2551 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูอ้่านเป็นอยา่ง ดี นอกจากน้ียงั

ไดเ้พ่ิม Muse ในวนัเสาร์ ซ่ึงมีเน้ือหาเหมาะสาํหรับผูอ้่านท่ีเป็นสตรี เพ่ือเพ่ิมยอดผูอ่้านและยอดโฆษณาของสินคา้

สาํหรับสตรีอีกดว้ย 

หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงการใชเ้คร่ืองหมาย “โพสตทู์เดย์” ใหเ้ป็นภาษาไทยเพ่ือขจดัความ

สบัสนอนัอาจเกิดจากเ คร่ืองหมายเดิมท่ีมีทั้งภาษาไทยและองักฤษ สาํหรับเน้ือหาไดป้รับใหม่เพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจง่าย

ยิง่ข้ึนรวมทั้งหวัขอ้ข่าวต่างๆ ในหนา้แรกของหนงัสือพิมพใ์หเ้ป็นท่ีน่าสนใจ แต่การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือไดเ้พ่ิมใน

ส่วนของการวเิคราะห์เศรษฐกิจและการเมืองซ่ึงเขียนโดยนกัวเิคราะห์ท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

สาํหรับเวบ็ไซต ์บางกอกโพสต ์ไดป้รับรูปแบบหนา้เวบ็ไซตใ์หม่เม่ือปลายปี  2551  โดยเนน้จุดยนืของ

เวบ็ไซต ์ บางกอกโพสตใ์นการเป็นช่องทางหลกัในการเขา้ถึงข่าวสารเก่ียวกบัประเทศไทยในภาคภาษาองักฤษ ทาํให้

สามารถขยายผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตอ์อกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

บริษทัไดซ้ื้อหุน้บุริมสิทธิของ บริษทัโพสต-์ ไอเอม็ พลสั จาํกดั และหุน้สามญัของบริษทั โพสต ์อินเตอร์

เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั ซ่ึงเป็นผูพิ้มพแ์ละจาํหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยภายใตช่ื้อ Marie Claire  ELLE  

และ ELLE Decoration  เม่ือปลายปี  2550 และกลางปี  2551 ตามลาํดบัเพ่ิมเติม ทาํใหปั้จจุบนัทั้งสองบริษทัดงักล่าว

เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มทั้งหมด 

 ในปี 2552 น้ี หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตก็์ไดรั้บรางวลัเกียรติยศเพ่ิมข้ึนจากรางวลัต่างๆ ท่ีเราไดรั้บมา

มากมาย โดยรางวลัในปี 2552 น้ี เป็นรางวลัระดบันานาชาติจากธนาคารพฒันาเอเชีย โดย  คุณปริษฐา ยทุธมานพ ซ่ึง

เป็นผูส่ื้อข่าวอาวโุสสายเศรษฐกิจของบางกอกโพสต ์ไดน้าํเสนอบทความเร่ือง “Government Policies Fail the Poor” 

ซ่ึงตีพิมพใ์นส่วน Spectrum ของฉบบั Sunday ในเดือนกรกฎา คมปีน้ี ซ่ึงทางธนาคารพฒันาเอเชียไดป้ระกาศให้

บทความดงักล่าวเป็นบทความรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึงในสาขา “ผลกระทบดา้นความยากจนจากวกิฤตการณ์การเงิน

ของโลก” และคุณปริษฐาก็เป็นนกัหนงัสือพิมพไ์ทยเพียงผูเ้ดียวท่ีไดรั้บรางวลัจากธนาคารพฒันาเอเชียในปี 2552 น้ี 

 สาํหรับเกียรติยศอีกประการหน่ึงท่ีทางหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตไ์ดรั้บ ก็คือ การไดรั้บคดัเลือกจากสหภาพ

ยโุรป หรือ อีย ูใหบ้างกอกโพสตเ์ป็นส่ือทางการเพียงฉบบัเดียวในการรายงานข่าวการประชุม Euro Green Days 

Forum ซ่ึงจดัข้ึนในประเทศไทยในช่วงตน้เดือนตุลาคม 2552 

 หนงัสือพิมพ ์โพสตทู์เดย ์ยงัคงประสบความสาํเร็จทั้งในแง่ของธุรกิจ ยอดจาํหน่าย และการไดรั้บการยอมรับ

อยา่งสูงในกลุ่มผูอ่้าน โดยส่ิงท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนสาํคญั คือ การเปล่ียนแปลง ปรับปรุงอยา่งไม่หยดุน่ิง  อาทิ 

หนงัสือพิมพฉ์บบัวนัเสาร์ ท่ีเพ่ิมเซ็กชัน่ใหม่ๆ เพ่ือความหลากหลาย ไดแ้ก่ โพสตทู์เดยสุ์ดสปัดาห์ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบั

การเมืองเชิงวเิคราะห์ และรายงานท่ีน่าสนใจ “แซ่ดสุดสปัดาห์” ท่ีเนน้ข่าวดารา กีฬา ต่างประเทศ โดยถือเป็นเซ็กชัน่ท่ี
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ไดรั้บการยอมรับอยา่งสูงจากกลุ่มผูอ่้านใหม่ๆ รวมถึงลูกคา้โฆษณา  และเซ็กชัน่ “COOL” ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกั บการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ขณะเดียวกนั ส่ิงท่ีถือเป็นโครงการใหม่ของ โพสตทู์เดย ์ในปี 2552 คือ การจดังาน  POSTTODAY 

INVESTMENT EXPO 2009 ระหวา่งวนัท่ี 6-8 กมุภาพนัธ์ 2552 ท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพ่ือฉลอง

ครบรอบ 6 ปี การจดังานในคร้ังน้ี  ประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดีทั้งในดา้นรายได ้และภาพพจน์ อีกทั้งยงัสะทอ้นให้

เห็นถึงความสาํเร็จของธุรกิจท่ีพร้อมจะกา้วต่อไปสู่การพฒันาในอนาคต  

หนงัสือพิมพส์ติวเดน้ท ์วคีล่ี ฉลองครบรอบ 40 ปีในปี พ.ศ. 2552 และพร้อมกา้วเขา้สู่ทศวรรษใหม่ในฐานะ

นิตยสารสาํหรับวยัรุ่นเพียงฉบั บเดียวในประเทศไทยท่ีนาํเสนอความบนัเทิงควบคู่ไปกบัความรู้เป็นภาษาองักฤษทั้ง

เล่ม สติวเดน้ท ์วคีล่ี ยงัคงเป็นท่ีช่ืนชอบไม่เพียงเฉพาะในกลุ่มนกัอ่านวยัรุ่น แต่รวมไปถึงผูอ่้านทุกวยัท่ีสนใจอ่าน

บทความท่ีน่าสนใจ ใหค้วามบนัเทิง และช่วยพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษดว้ย 

สาํนกัพิมพโ์พสตบุ์๊กส์ เปิดตวัหนงัสือท่ีน่าสนใจหลายเล่ม ทั้งหนงัสือท่ีต่อยอดกบัหมวดหนงัสือท่ีตีพิมพอ์ยู่

แลว้ และหนงัสือท่ีเปิดหมวดข้ึนมาใหม่ ดว้ยทางเลือกหลากหลายน่ีเอง ทาํใหโ้พสตบุ์๊กส์ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี

จากผูอ้่านทุกเพศทุกวยั ทั้งกลุ่มลูกคา้ประจาํและลูก คา้ใหม่ และทาํยอดขายในระดบัท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากโพสตบุ์๊กส์

สามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตลท่ี์แตกต่างกนัของกลุ่มผูอ่้านไดอ้ยา่งลงตวั  

  Post Digital มีการเปิดตวัพอร์ทลัใหม่ (m.bangkokpost.com) เพ่ือใหบ้ริการข่าวจากเวบ็ไซดบ์างกอกโพสต์

บนโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงช่วยขยายโอก าสในการเขา้ถึงกลุ่มผูอ่้านคนรุ่นใหม่มากข้ึน นอกจากน้ี ในเวบ็ไซดบ์างกอก

โพสต ์ยงัมีพอร์ทลัในเครือข่าย Guru Bangkok Online (www.gurubangkok.com) ท่ีใหบ้ริการในการเป็นแหล่งรวม

สงัคมออนไลน์ของกลุ่มผูใ้ชภ้าษาองักฤษในกรุงเทพฯ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีเวบ็ไซตข์่าวภาษาไท ย คือ โพสตทู์เดย ์

ออนไลน์ (www.posttoday.com) ซ่ึงเนน้การนาํเสนอข่าวภาษาไทยในดา้นสงัคมและชุมชนธุรกิจของไทย ตลอดจน

ครอบคลุมไปถึงข่าวด่วนและฟังกช์นั RSS เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูอ้่านยิง่ข้ึน  และ  jobjob website 

(www.jobjob.co.th) เป็นอีกพอร์ทลัหน่ึงของบริษั ท เป็นเวบ็ไซตจ์ดัหางานแบบอจัฉริยะ ท่ีมีฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ี

รวบรวมขอ้มูลบริษทัชั้นนาํต่างๆ มากมายในประเทศไทยเขา้ไวด้ว้ยกนั นอกจากน้ียงัอีกหน่ึงผลิตภณัฑข์องการคา้ทาง

ดิจิทลั คือ digital front page printing (www.bangkokpost.com/digital frontpage) ผูอ้่านสามารถสั่ งซ้ือหนา้หน่ึงของ

หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์และโพสตทู์เดย ์ฉบบัวนัใดก็ได ้นบัตั้งแต่ท่ีหนงัสือพิมพเ์ร่ิมตีพิมพเ์ป็นฉบบัแรก โดยจะ

พิมพล์งบนกระดาษคุณภาพดี ใส่กรอบ และบริการจดัส่งใหถึ้งมือลูกคา้ ลูกคา้กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นบุคคลทัว่ไป 

โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ท่ีตอ้งการหนงัสือพิมพห์นา้หน่ึงแบบดิจิทลัเพ่ือเป็นของขวญัใหก้บัเพ่ือนและลูกคา้ในวนัเกิด 

หรือในโอกาสพิเศษต่างๆ 

สาํหรับส่ืออ่ืน ๆ บริษทัไดผ้ลิตหลากหลายรายการคุณภาพออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์และวทิย ุภายใต้

การดูแลและสนบัสนุนจากกองบรรณาธิการของบางกอกโพสต ์และโพสตทู์เดย ์ มาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2551 รายการต่างๆ 

ไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในแข่งขนั ทั้งในดา้นเน้ือหาและการผลิต และ

ปัจจุบนั หน่ึงในรายการของเราไดรั้บการจดัอนัดบัโดยผูช้มของ TNN 24 ใหเ้ป็นผูผ้ลิตรายการยอดเยีย่มของสถานี 

มกราคม พ .ศ. 2552 เปล่ียนเครือข่ายจาก Next Step TV มาเป็น ทรู  วชิัน่ส์ ช่อง  8 (TNN 2) โดยเปล่ียนการ

ออกอากาศ 2 รายการ คือ “สุรนนัทว์นัน้ี” ซ่ึงเป็นรายการท่ีนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัธุรกิจทั้งในดา้นข่าว การใหแ้ง่คิด 

ภาพจาํลอง และทฤษฎีทางธุรกิจ และรายการ “โพสตทู์เดย ์ทอลค์ ” ซ่ึงเ ป็นรายการวเิคราะห์เจาะลึกการเมืองและ

เศรษฐกิจ 
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 กมุภาพนัธ์ พ .ศ. 2552 เร่ิมออกอากาศรายการใหม่ “เจาะข่าว เล่าความ ” ทาง ทรูวชิัน่ ช่อง 7 (TNN 24) 

นาํเสนอข่าวและวเิคราะห์ข่าว โดยผูว้เิคราะห์ข่าวรับเชิญจาก โพสตทู์เดย ์และบางกอกโพสต ์รายการน้ีออกอากาศ

จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2552 

 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เสนอรายการของบางกอกโพสต ์ในช่ือ “Postscript รู้จริง รู้ทนั” ในรูปแบบ

การคุยข่าวประจาํวนั โดยมีแขกรับเชิญมาพดูคุยเน้ือหาในประเด็นสาํคญัๆ ทางดา้นธุรกิจและสงัคม ออกอากาศทาง

สถานี TNN 24 

 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 ยกเลิกรายการ 2 รายการท่ีออกอากาศทาง ทรูวชิัน่ ช่อง 8 (TNN 2) เพ่ือใหส้ามารถ

สร้างสรรคร์ายการใหม่ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ท่ีออกอากาศทางช่อง 5 ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี รายการใหม่น้ีนาํเสนอเป็นคร้ังแรก

เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 4 มกราคม พ .ศ. 2553 มีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นธุรกิจ ผลิตรายกายโ ดยกองบรรณาธิการโพสตทู์เดย์  และ

เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2554 ไดเ้ปล่ียนช่ือรายการเป็น “ธุรกิจติดดาว” 

 ในส่วนของรายการวทิย ุเร่ิมโครงการใหม่ FM 101 RRONE Radio Report ONE เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 

โดยร่วมมือกบั บริษทั คลิก เรดิโอ จาํกดั การตดัสินใจคร้ังน้ีนาํ มาสู่การสร้างหอ้งส่งวทิยใุหม่ เพ่ือใหส้ามารถจดั

รายการ “โพสตทู์เดย ์เรดิโอ ทอลค์” ซ่ึงเป็นรายการสดได ้รายการน้ีนาํเสนอเน้ือหาและจดัรายการโดย โพสตทู์เดย ์เร่ิม

ออกอากาศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชนัแนล มีเดีย จาํกดั อ อกนิตยสารอเมริกนัยอดนิยม ใน

ภาคภาษาไทย ฉบบัใหม่ คือ “Martha Stewart Living” โดยมีผูอ่้านใหค้วามสนใจซ้ือหาในระดบัท่ีไดรั้บการบนัทึกให้

เป็นสถิติ นิตยสาร Martha Stewart Living Omnimedia จดัเป็นนิตยสารใหม่เพ่ือ “ความเป็นอยู่” อยา่งแทจ้ริง เล่มแรก

ของประเทศไทย  

ในปี 2553 บางกอกโพสตมุ่์งมัน่ขยายการนาํเสนอเน้ือหาสาระสู่หลากหลายช่องทางการส่ือสาร โดย

นอกเหนือจากหนงัสือพิมพแ์ละฉบบัออนไลน์แลว้ ยงัเร่ิมจดัทาํข่าวและบทวเิคราะห์ข่าวภาษาองักฤษเป็นประจาํทุกวนั

ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 11 ในรายการ Morning Focus และในเดือนสิงหาคม 2553 บางกอกโพสตเ์ป็นหนงัสือพิมพ์

รายแรกในประเทศไทยท่ีจดัทาํหนงัสือพิมพ ์3 มิติทั้งภาพข่าวและโฆษณา พฒันาการท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ การ

ปรับองคก์รของฝ่ายบรรณาธิการข่าวใหถึ้งพร้อมดว้ยอุปกรณ์การส่ือสารหลายทางเตม็รูปแบบ และไดเ้ร่ิมปฏิบติัตาม

แผนงานผนวกรวม Outlook กบัเซ็กชัน่รายสปัดาห์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ Horizon, Motoring, Real Time, Database และ My life 

เขา้ดว้ยกนัแลว้ปรับใหเ้ป็นเซ็กชัน่สาระพิเศษใหม่ Life ซ่ึงเปิดตวัเรียบร้อยแลว้ในเดือนมกราคม 2554 

ทางดา้นโพสต ์ทูเดย ์ยงัคงรักษาตาํแหน่งผูน้าํตลาดหนงัสือพิมพธุ์รกิจและเศรษฐกิจในปร ะเทศไทย พร้อม

ดว้ยพฒันาการสาํคญัโดยการเขา้ร่วมผลิตข่าวกบัสถานีโทรทศัน์ช่อง 11 โดยจดัตั้งบริษทัโพสต ์นิวส์ จาํกดั ข้ึนเป็น

บริษทัยอ่ยเพ่ือดาํเนินการ ส่วนเน้ือหาของหนงัสือพิมพไ์ดมี้การปรับเปล่ียนใหมี้การวเิคราะห์เจาะลึกมากยิง่ข้ึน แต่

ยงัคงบุคลิกของโพสต ์ทูเดย ์ท่ีทาํข่าวใหง่้ายต่อการเขา้ใจอนันาํไปสู่การเสนอข่าวดว้ยกราฟฟิคมากยิง่ข้ึน 

สติวเดน้ท ์วคีล่ี กา้วเขา้สู่ปีท่ี 42 ดว้ยยา่งกา้วท่ีแขง็แกร่ง พร้อมมุ่งสู่ศกัราชใหม่ของการศึกษาภาษาองักฤษ

และความบนัเทิงในประเทศไทยดว้ยการออกแบบท่ีต่ืนตา การเปล่ียนแปลงการจดัวางหนา้และเน้ื อหาสาระเพ่ือให้

นิตยสารมีความสดใหม่อยูเ่สมอ และพร้อมท่ีจะเขา้สู่ผูอ่้านกลุ่มใหม่ดว้ยทางเลือกใหม่ผา่นส่ือดิจิทลั โดยการปรับปรุง

เวบ็ไซต ์เพ่ิมขนาดของเครือข่ายสงัคม และเพ่ิมเคร่ืองมือบนมือถือเพ่ือทาํใหก้ารเรียนรู้กบัสติวเดน้ท ์วคีล่ี นั้นง่ายและ

สะดวก ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนหรือเวลาใดก็ตาม 

แผนกดิจิทลั มีเดียเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในกลยทุธ์ของ โพสต ์พบัลิชชิง ในการจดัส่งข่าวและขอ้มูลผา่น

ช่องทางส่ืออนัหลากหลาย ในดา้นข่าวและขอ้มูลออนไลน์นั้น บางกอกโพสต ์ออนไลน์ (www.bangkokpost.com) ติด

http://www.bangkokpost.com/
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อนัดบัพอร์ทลัข่าวภาษาองักฤษชั้นนาํของประเทศไทยจากการประเมินโดย Alexa และ Truehits ซ่ึง มีการเปิดตวั

บริการไดเร็กทอรีและแผนท่ีออนไลน์เพ่ือใหข้อ้มูลดา้นธุรกิจ ไลฟ์สไตล ์บนัเทิง อสงัหาริมทรัพย ์และการศึกษาใน

ประเทศไทยปัจจุบนั นอกจากน้ีบางกอกโพสตอ์อนไลน์ยงัสามารถเขา้ชมผา่นมือถือและแอพพลิเคชัน่ในไอโฟน  ส่วน

ทางดา้นดิจิทลัคอนเทนทไ์ดมี้การเปิดตวัหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัออนไลน์ท่ีสามารถใหบ้ริการพิเศษท่ีเด่นๆ ได้

หลากหลาย อาทิ ไฟลเ์สียง แปลเน้ือหาข่าวเป็นภาษาต่างๆ บลอ็ก นอกจากน้ียงัเดินหนา้ใหบ้ริการข่าวด่วนผา่น SMS 

ทางมือถือทั้งในภาคภาษาองักฤษและภาษาไทย 

เซ็คชัน่ไลฟ์ เป็นเซ็คชัน่สารคดีใหม่ในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตท่ี์ไดเ้ปิดตวัเม่ือเดือนมกราคม 2554 ไดรั้บ

การตอบรับอยา่งดี หนงัสือพิมพบ์างกอกโสตย์งัเสนอข่าวในส่ือหลายรูปแบบอยา่งต่อเน่ืองโดยไดอ้อกนิตยสารดิจิตอล

ภาษาองักฤษรายเดือนช่ือ ไทยแพด็ เม่ือเดือนตุลาคมท่ีผา่นมา 

 หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดยไ์ดจ้ดัเปิดตวั “โพสตทู์เดยส์มาทไฟแนนท์ ”  เป็นส่ิงพิมพฉ์บบัพิเศษรายเดือนแทรก

ในหนงัสือพิมพเ์ม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 มีเน้ือหาเก่ียวกบัการเงินส่วนบุคคล และการบริหารจดัการความมัง่คัง่ มีการ

ดาํเนินการท่ีดีและไดข้ยายกลุ่มผูอ่้านในตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็  กิจกรรมของหนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดยท่ี์

จดัร่วมกบัภาคการธนาคารเป็นการเพ่ิมการขยายฐานผูอ่้านในตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็  การขยายตวัดา้น

มลัติมีเดียของหนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดยใ์นสองปีท่ีผา่นมาจะช่ วยสร้างกาํไรและการขยายตวัของยอดขายหนงัสือพิมพ์

ในปี 2555  

บริษทัไดเ้ปิดตวั หนงัสือพิมพ์  M2F เม่ือวนัองัคารท่ี 11ตุลาคม 2554 ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษ าไทย

แจกฟรี หนงัสือพิมพ ์M2F มียอดพิมพจ์าํนวน 400,000 ฉบบัต่อวนัและแจกจ่ายไปยงัจุดแจกประมาณ 200 จุดใจกลาง

กรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานีรถไฟฟ้า และรถไฟใตดิ้น ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  

ผูอ่้านใหก้ารตอบรับต่อกิจกรรมและข่าวทางการตลาดของหนงัสือพิมพ์  M2F อยา่งเกินความคาดหมาย โดย

กลุ่มเป้าหมายของหนงัสือพิมพ ์M2F  คือ กลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริษทัไดจ้ดัใหมี้การตร วจสอบยอด

พิมพแ์ละแจกหนงัสือพิมพโ์ดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation และผลการตรวจสอบคร้ังแรกประมาณเดือน

พฤษภาคม 2555 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัการประกาศผลการสาํรวจผูอ้่านของเนลสนั ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะขอ้มูล

สาํคญัสาํหรับการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในการขายโ ฆษณาดิสเพลย ์โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้โฆษณาท่ีไม่ไดล้ง

โฆษณากบัหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตแ์ละโพสตทู์เดย ์เช่นกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม สินคา้อุปโภค ธุรกิจคา้ปลีก 

ธุรกิจการคา้ขนาดใหญ่  และแฟชัน่ 

จากการท่ีหนงัสือพิมพเ์อม็ทูเอฟ เป็นท่ียอมรับอยา่งรวดเร็วในกลุ่มของคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร บริษทั

ตดัสินใจท่ีจะปรับปรุงระบบหางานทางเวบ็ไซดโ์ดยเปิดรับลงโฆษณาหางานในหนา้ M2FJob ร่วมกบัเวบ็ไซด ์

M2FJob.com 

นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยมีผลการดาํเนินงานท่ีดีในปี 2554 CLEO มีผลการดาํเนินการท่ีดีมากใน

แง่ของ รายไดโ้ฆษณา และยอดขาย  ELLE มีรายไดโ้ฆษณามากเป็นพิเศษ เป็นการยนืยนัถึงการเป็นท่ีหน่ึงในประเทศ

ในดา้นแฟชัน่และความงาม แมว้า่จะมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงแต่  ELLE Decoration ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนุนนกั

ออกแบบรุ่นใหม่ของไทย ในงาน ELLE Decoration Young Talent Design Project 2011 อยา่งเตม็ท่ี  

ฝ่ายบรรณาธิการและฝ่ายการตลาดของ นิตยสาร Marie Claire ร่วมกนัจดังานมอบรางวลัดา้นความงาม

ประจาํปีคร้ังท่ี 1 ซ่ึงทาํใหมี้ความแขง็แกร่งในตลาดต่อผูล้งโฆษณาแสดงใหเ้ห็นถึงความมัน่ใจดา้นความงาม   

ในปลายปี 2554 บริษทั  โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนบมีเดี ย จาํกดั ไดอ้อก นิตยสารฉบบั ใหม่ช่ือ Science 

Illustrated ท่ีฉีกแนวจากนิตยสารสาํหรับผูห้ญิงในกลุ่ม  Science Illustrated  เป็นนิตยสารของเดนมาร์ก ซ่ึงประเทศ
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ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตีพิมพเ์ป็นภาษาทอ้งถ่ินจากทั้งหมด 22 ประเทศทัว่โลก บริษทัไม่มุ่งหวงัจะหารายไดจ้าก

การขายโฆษณาแต่จะเป็นรายไดท่ี้มาจากการจาํหน่ายหนงัสือเป็นหลกั 

บริษทัไดข้ยายการใหบ้ริการข่าวสารและขอ้มูลทางธุรกิจในดา้นอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิตอลประเภทต่างๆ  

เวป็ไซดข์องบางกอกโพสตแ์ละโพสตทู์เดย ์ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นหนา้ต่างของประเทศไทย  บริษทัขยายการใหบ้ริการ

ข่าวสารขอ้มูล โดยการผลิตรายการโ ทรทศัน์ออกอากาศทาง TNN 24 และสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 

นอกจากน้ี บริษทัขยายการผลิตโดยร่วมผลิตรายการข่าวทางช่อง 11 กรมประชาสมัพนัธ์ ผา่นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

และรายการวทิยใุนภาคภาษาไทยกระจายเสียงทางสถานี FM 101.0 อีกดว้ย 

 ในปี 2556 บางกอกโพสตไ์ดเ้พ่ิมเซ็กชัน่ “ASIA FOCUS” เสนอข่าวธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาค เพ่ือขยาย

ฐานผูอ่้านในภูมิภาคเอเชียและเตรียมพร้อมการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน ซ่ึงเซ็กชัน่

ใหม่น้ีออกเป็นรายสปัดาห์และไดรั้บการตอบรับจากผูอ้่านเป็นอยา่งดี โดยวางเป้าหมายเพ่ือพฒันาการนาํเสนอข่าวสาร

ท่ีเก่ียวกบับรรยากาศและผลพวงของธุรกิจในภูมิภาค เม่ือประเทศไทยกา้วเป็นส่วนหน่ึงของโครงข่ายชุมชนธุรกิจ

ระดบัภูมิภาคท่ีกวา้งใหญ่ พร้อมทั้งเปิดตวันิตยสารรายเดือน (ภาษาองักฤษ) “THEMAGAZINE” 

 สาํหรับโพสตทู์เดยไ์ดป้รับปรุงนิตยสารท่ีออกทุกวนัเสาร์ @weekly ใหค้รอบคลุมข่าวเก่ียวกบัไลฟ์สไตลข์อง

คนเมือง ข่าวบนัเทิง ข่าวท่องเท่ียว และการตกแต่งบา้น ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูอ้่านเพ่ิมข้ึน  นอกจากน้ีเวบ็ไซตข์อง

โพสตทู์เดยย์งัคงขยายตวัและไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆโดยท่ีมีการปรับปรุงเน้ือหาเพ่ิมข้ีึน ส่งผลใหมี้ยอดแฟนเพจ

เพ่ิมข้ึนแบบกา้วกระโดด 

 สติวเดน้ท ์วคีล่ี เดินหนา้เขา้สู่ปีท่ี 45 ดว้ยความภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และยงัคงมุ่งมัน่กา้ว

ไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง เป็นเวลากวา่ 4 ทศวรรษแลว้ท่ี สติวเดน้ท ์วคีล่ี ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา

ของเยาวชนไทยมาหลายรุ่นหลายสมยั ท่ามกลางเทคโนโลยส่ืีอสารท่ีทนัสมยั สติวเดน้ท ์วคีล่ี ก็ไดพ้ฒันาตวัเองใหท้นั

ยคุสมยัดึงดูดกลุ่มผูอ่้านรุ่นเยาว ์

 เพ่ือเพ่ิมความแขง็แกร่งบนส่ือสงัคม ในปีท่ีผา่นมา สติวเดน้ท ์วคีล่ี เปิดตวัแอปพลิเคชนับนมือถือ ท่ีผูอ้่าน

สามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลาและรองรับความนิยมสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ท่ีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เน้ือหาของ สติว

เดน้ท ์วคีล่ี ครอบคลุมถึงบทสมัภาษณ์พิเศษทั้งดาราไทยและนานาชาติ ข่าวล่าสุดในวงการบนัเทิง ข่าวสาระเก่ียวกบั

การศึกษา และเคลด็ลบัในการทาํขอ้สอบ 

 ส่ือส่ิงพิมพแ์ละกลุ่มธุรกิ จต่างๆ รวมทั้งกลุ่มนิตยสารในเครือ ยงัคงใหก้ารสนบัสนุนการจดัอีเวน้ท์

หลากหลายอยา่งต่อเน่ือง ทั้งอีเวน้ทท์างดา้นธุรกิจ แฟชัน่ และไลฟ์สไตล ์ซ่ึงช่วยทาํใหบ้ริษทัเป็นท่ีรู้จกัและสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้ างรายไดจ้ากการโฆษณา เช่น Luxury Living, Bangkok Career 

Expo, Investment Expo, 50 หนุ่มในฝัน Cleo, Elle Fashion Week เป็นตน้ 

ปลายปี 2556 แมว้า่กลุ่มบริษทัไม่สามารถประมูลคล่ืนความถ่ีเพ่ือขอรับใบอนุญาตใหบ้ริการโทรทศัน์ใน

ระบบดิจิตอลได ้แต่ก็จะมุ่งเนน้การเป็นผูใ้หบ้ริการเน้ือหาทีวดิีจิตอลให้ มากข้ึน และจะเป็นผูร่้วมดาํเนินรายการ ดว้ย

การเช่าเวลาออกอากาศและจดัรายการต่างๆ ของตนเองอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัทาํงานเป็นผูจ้ดัทาํรายการข่าวและสารคดี 

และเป็นผูใ้หบ้ริการคอนเทนตแ์ก่สถานีโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กแบบเดิมท่ียงัคงเป็นช่องยอดนิยมอยู ่เม่ือตน้ปี 2557 

กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสญัญาฉบบัใหม่เขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรธุรกิจทีวดิีจิตอลกบัช่อง THV ซ่ึงเป็นของกลุ่มนิตยสาร

ทีวพีลู โดยกลุ่มบริษทัโพสตจ์ะเป็นผูใ้หบ้ริการเน้ือหาข่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี นอกเหนือจากรายการดา้นข่าวและธุรกิจ

แลว้ กลุ่มบริษทัจะผลิตรายการแนวสารคดีและไลฟ์สไตลใ์หม้ากข้ึน โดยจะเพ่ิมขีดความสามารถในการทาํงานดา้นน้ี
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ดว้ยการเขา้ซ้ือกิจการบริษทับริการผลิตส่ือท่ีมีอยูแ่ลว้ และใชกิ้จการน้ีเป็นฐานในการขยายตวั ซ่ึงไดมี้การจดัสรรเงิน

ลงทุนมากกวา่ 600 ลา้นบาทสาํหรับกิจกรรมส่วนน้ีในปี 2557 

 ปลายปี 2556 กลุ่มนิตยสารเปิดตวันิตยส าร  Forbes ฉบบัภาษาไทย ซ่ึงเป็นนิตยสารท่ีมีช่ือเสียงของ

สหรัฐอเมริกา มาช่วยเสริมความแขง็แกร่งใหแ้ก่แบรนดข์องกลุ่มบริษทั ในฐานะแหล่งขอ้มูลระดบัประเทศ ระดบั

ภูมิภาค และระดบัโลก ท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือในดา้นเน้ือหาทางธุรกิจ ส่วนหวันิตยสารแฟชัน่และไลฟ์สไตล์

อ่ืนๆ  ท่ีเปิดตวัในปี 2556 ไดแ้ก่ ELLE Men, Fast Bikes และ Cycling Plus ทั้งหมดน้ีจะช่วยใหก้ลุ่มบริษทัสามารถ

ดึงดูดกลุ่มผูอ่้านและผูโ้ฆษณาใหข้ยายวงกวา้งข้ึนบนพ้ืนฐานการเติบโตท่ีย ัง่ยนื  และไดปิ้ดนิตยสาร Martha Stewart 

Living ในเดือนธนัวาคม 

 1.2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิและการแบ่งการดาํเนินงานในกลุ่มบริษัท 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน )เป็นผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ 

หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษ หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์หนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทย สติวเดน้ท ์วคีล่ี

นิตยสารภาษาอั งกฤษสาํหรับนกัเรียน  นกัศึกษา ระดบัมธัยมและมหาวทิยาลยั และผูอ้่านกลุ่มอ่ืนๆและ M2F 

หนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ฉบบัใหม่ แจกฟรี ตรงถึงหนุ่มสาววยัทาํงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

นบัตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2489 ธุรกิจทางดา้นข่าวสารและขอ้มูลของกลุ่มบริษทัได้ มีการพฒันามาโดยตลอด จน

ขยายธุรกิจครอบคลุมไปถึงส่ือและกิจกรรมในรูปแบบท่ีไดรั้บความนิยมอ่ืนๆ รวมทั้งสินคา้ และบริการต่างๆ ไดแ้ก่ 

• บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั บริษทั โพสต-์ ไอเอม็ พลสั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทั และบริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนของบริษทัดาํเนินธุรกิจจดัพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายนิตยสารหวั

ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยโดยครอบคลุมเน้ือหาทั้งท่ีเป็นข่าวสารทางธุรกิจและสงัคม แฟชัน่และไลฟ์สไตล ์และการ

ท่องเท่ียว หวัหนงัสือท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ ELLE, Marie Claire, Cleo, ELLE Decoration, Martha Stewart 

Living, Science Illustrated, ELLE Men, Forbes, Fast Bikes และ Cycling Plus 

• การผลิตรายการข่าวและสารคดีออกอากาศทางโทรทศัน์ช่องฟรีทีวแีละสถานีวทิย ุเช่น สถานีโทรทศัน์

ช่องข่าว TNN 24 และช่อง 5 สถานีวทิย ุFM 101.0 และ FM 97.0 โดย บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 

ปลายปี 2556 แมก้ลุ่มบริษทัจะไม่ชนะการประมูลคล่ืนความถ่ีเพ่ือขอรับใบอนุญาตใหบ้ริการโทรทศัน์ใน

ระบบดิจิตอลท่ีรัฐบาลจดัข้ึน  แต่กลุ่มบริษทัเลง็เห็นศกัยภาพในการสร้างรายไดใ้หเ้พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วจากการ

ดาํเนินงานดา้นข่าวโทรทศัน์และการผลิตคอนเทนตเ์ชิงธุรกิจและไลฟ์สไตลใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการทีวดิีจิตอลช่องใหม่ๆ

นอกจากน้ี ยงัร่วมกบัพนัธมิตรธุรกิจโทรทศัน์เพ่ือเช่าเวลาออกอากาศจากผูป้ระกอบการทีวดิีจิตอลและดาํเนินการผลิต

รายการออกอากาศของตวัเองซ่ึงกลุ่มบริษทัจะมีแหล่งรายไดใ้หม่จากการโฆษณาเกิดข้ึนอยา่งรวด เร็วของส่ือใน

รูปแบบใหม่น้ี ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มบริษทับรรลุ รูปแบบการดาํเนินธุรกิจและการผสานรายไดท่ี้สมดุลยิง่ข้ึนตลอด

ระยะเวลาอีก 5 ปีขา้งหนา้ 

• การเผยแพร่ขอ้มูลบนส่ือดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งทางโทรศพัทมื์อถือและแอปพลิเคชนัโดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้วบ็ไซต ์ bangkokpost.com และเวบ็ไซต์posttoday.com      ทาํหนา้ท่ีเป็นหนา้ต่างของโลกสู่

ประเทศไทย นอกจากน้ี ยงัมีเวบ็ไซตห์างานท่ีเป็นภาษาไทยของ M2F ผนวกกบัหนา้โฆษณารับสมคัรงานภาษาองักฤษ

ในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตช่์องทางสมคัรงานออนไลน์    โดยมีกลุ่มนายจา้งและลูกจา้งเป็นเป้าหมายสาํคญั 

• ธุรกิจจดัพิมพห์นงัสือของกลุ่มบริษทั โดยสาํนกัพิมพโ์พสตบุ์๊กส์ นาํหนงัสือขายดีระดบัเบสทเ์ซลเลอร์

ของต่างประเทศหลายเล่มมาตีพิมพเ์ป็นฉบบัแปลภาษาไทย พร้อมทั้งจดัพิมพห์นงัสือภาษาไทยหลากหลายช่ือท่ีเขียน

โดยผูส่ื้อข่าวและคอลมันิสตข์องกลุ่มบริษทัเอง และนกัเขียนผูมี้ช่ือเสียงของประเทศไทย หนงัสือจึงมีความหลากหลาย 
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ครอบคลุมเน้ือหาท่ีน่าสนใจมากมาย ทั้งดา้นธุรกิจ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ศิลปะ และชีวประวติับุคคลท่ีสร้างแรง

บนัดาลใจใหส้าธารณชน 

• ธุรกิจส่ิงพิมพพ์าณิชยข์องกลุ่มบริษทั ใหบ้ริการพิมพง์านทัว่ไปใหก้บัองค์ กรและธุรกิจต่างๆ ท่ี

นอกเหนือจากการใหบ้ริการในกลุ่มบริษทั  

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน ) ไดพ้ฒันาและเติบโตทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการเปิดตวัส่ือ

รูปแบบใหม่ๆ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ตลอดจนหนงัสือหวัใหม่ๆ เพ่ือใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจท่ีกาํหนดไว ้

นัน่คือ การรักษาความเป็นผูจ้ดัพิมพ ์เผยแพร่ และจดัจาํหน่ายชั้นนาํ ดา้นผลิตภณัฑส่ื์ออนัหลากหลายของประเทศไทย 

 

ประเภท ช่ือผลิตภณัฑ ์/ แผนก บริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์

หนังสือพมิพ์   

     หนงัสือพิมพร์ายวนั      BANGKOK POST บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

     หนงัสือพิมพร์ายวนั โพสตทู์เดย ์ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

     หนงัสือพิมพร์ายวนั M2F บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

     หนงัสือพิมพร์ายสปัดาห์ STUDENT WEEKLY บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

งานพมิพ์เชิงพาณิชย์ งานบริการพิมพ ์ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาองักฤษ) GURU (รายสปัดาห์) บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

 THEMAGAZINE (รายเดือน) 

LIFE (รายวนั) 

SPECTRUM (รายสปัดาห์) 

BRUNCH  (รายสปัดาห์) 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาไทย) Smart Finance (รายเดือน) บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

เวบ็ไซด์หางาน M2F JOB บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

ข่าวด่วน SMS ข่าวด่วนภาษาองักฤษ/ไทย บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

นิตยสารภาษาไทย   

     นิตยสารภาษาไทยรายเดือน ELLE  บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 

 ELLE DECORATION  บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย  

 MARTHA STEWART LIVING 

(ยกเลิกการจาํหน่ายเดือนธ.ค. 2556) 

บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 

 SCIENCE ILLUSTRATED 

Forbes 

ELLE Men 

Fast Bikes 

Cycling Plus 

บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 

บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 

บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 

บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 

บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 

      CLEO  บจ. โพสต-์เอซีพี  

 MARIE CLAIRE  บจ. โพสต-์ไอเอม็ พลสั 
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ประเภท ช่ือผลิตภณัฑ ์/ แผนก บริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์

รายการโทรทศัน์ กระชบัวงข่าว 

ธุรกิจติดดาว 

ร้อยแปดพนัเกา้กบัธนาคารออมสิน 

เติมฝันปันนํ้ าใจ สานสายใยชุมชน 

ฮาร์ดคอ ข่าว 

(ยกเลิกออกอากาศ 1 ม.ค. 2557) 

ร่วมผลิตข่าวใหส้ถานีโทรทศัน์ ช่อง 11 

(ยกเลิกการผลิตข่าว 30 เม.ย. 2556) 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

 

บจ.โพสต ์นิวส์ 

 รายการวทิยุ โพสตทู์เดย ์เรดิโอ ทอลค์ 

เจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด ์

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

บจ. แฟลช นิวส์ 

 

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมในปัจจุบนัเป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

 

             100.00%   100.00%                         40.00%                          51.00% 

                                        

             

          

            100.00% 

 

                                                 70.00%                    51.00%                                          49.00% 

     100.00% 

 

 

หมายเหต ุไม่มีการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั และไม่มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้มากเกินกวา่ 10% 

 

 

 

 

บจ. โพสต ์ทีว ี

บจ.โพสต ์โฮลด้ิง 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

 

บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย  บจ. โพสต ์นิว มีเดีย 

บจ. โพสต-์ เอซีพี บจ. โพสต-์ไอเอม็ พลสั 

 

บจ. แฟลช นิวส์ บจ. โพสต ์นิวส์ 
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1.2.3 รายได้รวมทั้งกลุ่มของบริษัทในระยะ 4 ปีทีผ่่านมา 

           (ลา้นบาท) 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ ดาํเนินการโดย % การถือหุน้ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

  ของบริษทั รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

หนงัสือพิมพ ์ ส่ิงพิมพ ์

งานพิมพเ์ชิงพาณิชย ์

นิตยสารฉบบัแทรก 

เวบ็ไซดห์างาน ข่าว

ด่วน SMS รายการ

โทรทศัน์และวทิย ุ

บมจ. โพสต ์ 

พบัลิชชิง  

             

 

100.0  

 

 

2,091.7 

 

 

85.0 

 

 

2,075.0 

 

 

86.0 

 

 

1,621.7 

 

 

81.3 

 

 

1,584.0 

 

 

85.6 

ผลิตนิตยสาร  บจ. โพสต ์อินเตอร์ 

เนชัน่แนล มีเดีย 

บจ. โพสต-์ไอเอม็ 

พลสั 

100.0               

 

100.0 

 

        

ลงทุน บจ.โพสต ์โฮลด้ิง 

บจ. โพสต ์นิว  

มีเดีย 

100.0 

100.0 

        

ใหเ้ช่าช่ือส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์และ

ผลิตรายการโทรทศัน ์

บจ. โพสต ์ทีว ี

 

100.0 

 

        

ผลิตนิตยสาร  

ผลิตรายการข่าว 

บจ. โพสต-์เอซีพี 

บจ.  โพสต ์นิวส์ 

70.0 

51.0 

 

333.2 

 

 

15.0 

 

 

338.2 

 

 

14.0 

 

 

372.8 

 

 

18.7 

 

 

266.5 

 

 

14.4 

 

รวมท้ังส้ิน*     2,474.9     100.0   2,413.2     100.0 1,994.5 100.0 1,850.5 100.0 

* รวมรายไดอ่ื้น 

 

2.    ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

2.1.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริษทัเป็นผูพิ้มพแ์ละจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษ "Bangkok Post" หนงัสือพิมพธุ์รกิจ

รายวนัภาษาไทย “โพสตทู์เดย”์ หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษรายสปัดาห์ “Student Weekly"  นิตยสารฉบบั

แทรก นอกจากน้ี บริษทัยงัรับจา้งพิมพง์านทัว่ไป รวมทั้งส่ิงพิมพข์องกิจการและของบริษทัในเครือ และ

ใหบ้ริการข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิทลัทุกชนิด รวมทั้งการใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูลทาง

โทรทศัน์และวทิย ุ



 - 13 - 

ผลิตภณัฑข์องบริษทั 

• หนงัสือพิมพ ์Bangkok Post เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีนาํเสนอข่าวในลกัษณะเป็นกลาง   มีการ

ตีพิมพบ์ทวพิากษว์จิารณ์ท่ีตรงประเด็น เสริมดว้ยบทความท่ีวเิคราะห์เจาะลึกทั้งในส่วนของข่าว

ในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ข่าวการเมือง และข่าวสงัคม  

ยงัคงรักษาตาํแหน่งหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษอนัดบั 1 ของประเทศไทยไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ทั้ง

ในแง่ของผูอ่้าน ยอดขาย และโฆษณา มีการเพ่ิมการรายงานข่าวใหค้รอบคลุมธุรกิจทั้งในเอเชีย

และประเทศในกลุ่มอาเซียน  ในปี 2556 บางกอกโพสตไ์ดเ้พ่ิมเซ็กชัน่ “ASIA FOCUS” เสนอ

ข่าวธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาค เพ่ือขยายฐานผูอ้่านในภูมิภาคเอเชียและเตรียมพร้อมการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน ซ่ึงเซ็กชัน่ใหม่น้ีออกเป็นรายสปัดาห์และ

ไดรั้บการตอบรับจากผูอ่้านเป็นอยา่งดี โดยวางเป้าหมายเพ่ือพฒันาการนาํเสนอข่าวสารท่ี

เก่ียวกบับรรยากาศและผลพวงของธุรกิจในภูมิภาค เม่ือประเทศไทยกา้วเป็นส่วนหน่ึงของ

โครงข่ายชุมชนธุรกิจระดบัภูมิภาคท่ีกวา้งใหญ ่

• หนงัสือพิมพ ์ “โพสตทู์เดย”์   หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดยค์รบรอบ 11 ปีในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาไดมุ่้งมัน่ในการวางรากฐานและสร้างความเช่ือมัน่จนเป็นผูน้าํ

หนงัสือพิมพเ์ศรษฐกิจและธุรกิจรายวนัของประเทศไทย โพสตทู์เดยไ์ดเ้พ่ิมการเสนอข่าวให้

ครอบคลุมทัว่ภูมิภาค เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความตอ้งการข่าวสารธุรกิจ

ระดบัภูมิภาคของผูป้ระกอบการไทย 

 ท่ีสาํคญัท่ีสุดโพสตทู์เดยไ์ดรั้บการยกยอ่งมาโดยตลอดจากนกัวชิาชีพส่ือในการทาํหนา้ท่ี

ส่ือมวลชนอยา่งตรงไปตรงมาในวกิฤตการณ์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจและความตรึงเครียดทาง

การเมือง ส่งผลใหมี้ยอดจาํหน่ายเติบโตข้ึน 

 โพสตทู์เดยย์งัไดป้รับปรุงนิตยสารท่ีออกทุกวนัเสาร์ @weekly ใหค้รอบคลุมข่าว

เก่ียวกบัไลฟ์สไตลข์องคนเมือง ข่าวบนัเทิง ข่าวท่องเท่ียว และการตกแต่งบา้น ซ่ึงไดรั้บการ

ตอบรับจากผูอ่้านเพ่ิมข้ึน 

 เวบ็ไซตข์องโพสตทู์เดยย์งัคงขยายตวัและไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆโดยท่ีมีการ

ปรับปรุงเน้ือหาเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหมี้ยอดแฟนเพจเพ่ิมข้ึนแบบกา้วกระโดด 

• หนงัสือพิมพร์ายสปัดาห์ Student Weekly เดินหนา้เขา้สู่ปีท่ี 45 ดว้ยความภาคภูมิใจใน

ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และยงัคงมุ่งมัน่กา้วไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง เป็นเวลากวา่ 4 ทศวรรษ

แลว้ท่ี Student Weekly ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของเยาวชนไทยมาหลาย

รุ่นหลายสมยั ท่ามกลางเทคโนโลยส่ืีอสารท่ีทนัสมยั Student Weekly ก็ไดพ้ฒันาตวัเองใหท้นัยคุ

สมยัดึงดูดกลุ่มผูอ่้านรุ่นเยาว ์ 

 เพ่ือเพ่ิมความแขง็แกร่งบนส่ือสงัคม ในปีท่ีผา่นมา Student Weekly เปิดตวัแอปพลิเคชนั

บนมือถือ ท่ีผูอ้่านสามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลาและรองรับความนิยมสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็

ท่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เน้ือหาของ Student Weekly ครอบคลุมถึงบทสมัภาษณ์พิเศษทั้งดาราไทย

และนานาชาติ ข่าวล่าสุดในวงการบนัเทิง ข่าวสาระเก่ียวกบัการศึกษา และเคลด็ลบัในการทาํ

ขอ้สอบ 

• นิตยสารไลฟ์สไตลภ์าษาองักฤษ GURU แทรกในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตทุ์กวนัศุกร์ 
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• นิตยสารรายเดือนภาษาองักฤษ THEMAGAZINE แทรกในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

• หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย M2F เป็นผลิตภณัฑน์วตักรรมของบริษทัท่ีนาํออกสู่ตลาดใน

ปลายปี 2554 ในฐานะหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนัแจกฟรีเพียงฉบบัเดียวในประเทศไทย โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนทาํงานท่ีมีฐานะในกรุงเทพฯ และพนกังานออฟฟิศท่ีมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน

ทุกวนั ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีอาํนาจซ้ือสูงสาํหรับสินคา้และบริการเพ่ือใชใ้นชีวติประจาํวนั 

ภายในระยะเวลาเพียง 18 เดือน M2F ก็นาํความสาํเร็จมาสู่กลุ่มบริษทั ดว้ยการข้ึนเป็น

หนงัสือพิมพท่ี์มียอดพิมพแ์ละแจกจ่ายสูงท่ีสุดในกรุงเทพฯ โดยมียอดท่ีผา่นการรับรองของ 

HKABC ซ่ึงเป็นองคก์รตรวจสอบอิสระท่ีนานาชาติใหก้ารยอมรับ ถึงกวา่ 400,000 ฉบบัต่อวนั 

5 วนัต่อสปัดาห์ 

ส่ิงเหล่าน้ีไดดึ้งดูดแหล่งรายไดข้องหนงัสือพิมพ ์ไดแ้ก่ เจา้ของผลิตภณัฑแ์ละบริษทัโฆษณา 

เน่ืองจากเป็น M2F เป็นส่ือท่ีมีความคุม้ค่าในการลงทุนโฆษณา จึงนาํมาซ่ึงการเติบโตของ

รายไดจ้ากโฆษณาถึงกวา่ 400 ลา้นบาทในปี 2556 

• นิตยสารรายเดือนภาษาไทย Smart Finance แทรกในหนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์

• เวบ็ไซดห์างาน www.M2Fjob.com  เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้มคัรงานและผูรั้บสมคัร 

• ข่าวด่วน SMS เสนอข่าวด่วน Real-time ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

• รายการออกอากาศทางโทรทศัน์  

- รายการ “กระชบัวงข่าว” ออกอากาศทุกวนัศุกร์ เวลา 17.05-17.30 น. ทางช่อง 07  TNN 24  

เป็นรายการเล่าข่าวประเด็นต่างๆท่ีอยูใ่นความสนใจผูช้ม ใหส้าระความรู้ต่างๆมากมาย  เร่ิม

ออกอากาศวนัท่ี 3 สิงหาคม 2553 และมีการยกเลิกออกอากาศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 

- รายการ "ธุรกิจติดดาว " ออกอากาศทุกวนัศุกร์ เวลา 14.30-15.00 น. ทาง  ททบ .5  เป็น

รายการเสนอเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจ เก่ียวกบัอาชีพและการใหบ้ริการ  ท่ีมีความโดดเด่น สร้าง

งานกระจายรายได ้สามารถต่อยอดสร้างง านสร้างอาชีพใหก้บัผูช้ม  เร่ิมออกอากาศ วนัท่ี  4 

กมุภาพนัธ์ 2554 

- รายการ “ร้อยแปดพนัเกา้กบัธนาคารออมสิน ” ออกอากาศทุกวนัเสาร์ เวลา 12.50-13.00 น. 

ทางช่อง NBT (สทท.11)  เป็นรายการสารคดีสั้น  10 นาทีใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการ

และภารกิจดา้นสงัคมของธนาคารออมสิน เร่ิมออกอากาศวนัท่ี 1 เมษายน 2554 

- รายการ “เติมฝันปันนํ้ าใจ สานสายใยชุมชน ” (ธกส.) ออกอากาศทุกวนัจนัทร์ถึงศุกร์ เวลา 

17.40 น. ทางช่อง NBT (สทท.11) เป็นรายการสารคดีสั้น 2 นาที ใหค้วามรู้เก่ียวกบัพนัธกิจ

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ เร่ิมออกอากาศวนัท่ี  1 กนัยายน 2554  

- รายการ “ฮาร์ดคอ ข่าว” ออกอากาศวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 18.00-18.30 น. ทาง ททบ.

5  เป็นรายการพดูคุยข่าว  สมัภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเก่ียวกบัประเด็นท่ีอยูใ่นความ

สนใจในแต่ละวนั  (บริษทัไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตรายการแต่เป็นผูข้ายเวลาโฆษณาในรายการ

เท่านั้น)  เร่ิมออกอากาศวนัท่ี  1 มกราคม 2555 และมีการยกเลิกออกอากาศตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2557 

- รายการ “โพสตทู์เดย ์เรดิโอ ทอลค์ ” ออกอากาศทุกวนั จนัทร์ถึงศุกร์ ทางสถานีวทิยุ   FM 

101 ซ่ึงเป็นรายการสด มีเน้ือหาเชิงลึกของข่าวร้อนรอบดา้น  ทั้งการเมือง ธุรกิจ และบนัเทิง
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นาํเสนอเน้ือหาและจดัรายการโดยบรรณาธิการข่าวสาขาต่างๆ หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์เร่ิม

ออกอากาศในเดือนเมษายน 2552 

ธุรกิจการผลิตส่ือโทรทศัน์ของกลุ่มบริษทัยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในปี 2556 ทั้งเป็นผู ้

ใหบ้ริการคอนเทนตข์่าว และดาํเนินการผลิตรายการออกอากาศเองผา่นทางสถานี ฟรีทีวตี่างๆ 

ท่ีมีอยู ่และสถานีวทิย ุรายการท่ีออกอากาศในปัจจุบนั ไดแ้ก่รายการข่าว ธุรกิจ และความรู้

ทัว่ไป 

 รายการโทรทศัน์ท่ีประสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่ รายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว ” “กระชบัวงข่าว ” 

“ธุรกิจติดดาว” และรายการอ่ืนๆ ท่ีร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ NBT รายการวิทยท่ีุไดรั้บความ

นิยม ไดแ้ก่ “โพสตทู์เดย ์เรดิโอ ทอลค์” ท่ีออกอากาศบนคล่ืน FM 101 รายการเหล่าน้ีช่วยสร้าง

รายไดจ้ากการโฆษณาแก่กลุ่มบริษทัจาํนวนมาก  

ในปี 2556 ธุรกิจการผลิตส่ือโทรทศัน์ไดมี้การปรับกลยทุธ์การผลิตคอนเทนตใ์หเ้ขม้ขน้

มากข้ึน เพ่ือรองรับการขยายตวัอย่ างรวดเร็วของธุรกิจการออกอากาศทางโทรทศัน์ หลงัจาก

การเปิดตวัของทีวดิีจิตอลช่องใหม่ๆ  แผนทางธุรกิจของส่ือโทรทศัน์ ประกอบดว้ยการเพ่ิม

ความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตคอนเทนตแ์ละรายการโทรทศัน์ การเพ่ิมบุคลากร

ในหน่วยงานท่ีสาํคญั เช่น ผลิตรายการ ออกแบบและตดัต่อ ตล อดจนสร้างหอ้งส่งใหม่ใหมี้

อุปกรณ์ดา้นการผลิตและส่งสญัญาณท่ีทนัสมยัเตม็รูปแบบ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กลุ่มธุรกิจโทรทศัน์

ของบริษทัสามารถผลิตส่ือโทรทศัน์ไดอ้ยา่งหลากหลายและมีเน้ือหาท่ีมีคุณภาพทางดา้นข่าว 

ธุรกิจ และไลฟ์สไตล ์ตามมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจส่ือชั้นนาํ 

ในเดือนธนัวาคม 2556 โพสตที์ว ีซ่ึงเป็นหน่ึงในธุรกิจของกลุ่มบริษทัโพสต ์พบัลิชชิง ได้

เขา้ร่วมการประมูลทีวดิีจิตอล 24 ช่อง  แมบ้ริษทัจะไม่ชนะการประมูลคล่ืนความถ่ีเพ่ือขอรับ

ใบอนุญาตใหบ้ริการโทรทศัน์ช่องข่าวในระบบดิจิตอล โพสตที์วก็ีจะยงัมุ่งผลิตคอนเทนตท่ี์มี

คุณภาพป้อนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีวช่ีองใหม่ๆ และจะเช่าเวลาออกอากาศทั้งในช่อง HD และ

ช่องมาตรฐาน นอกจากน้ี ในตน้ปี 2557 โพสตที์วไีดล้งนามสญัญากบั บริษทั ไทยทีว ีจาํกดั 

ของกลุ่มนิตยสารทีวพีลู โดยโพสตที์วจีะใหบ้ริการคอนเทนตข์่าวช่อง Thai TV เป็นระยะเวลา 

5 ปี นอกจากน้ี บริษัทจะยงัคงจดัหารายการโทรทศัน์และคอนเทนตอ่ื์นๆ เพ่ิมเติมตามกลยทุธ์

ทางดา้นธุรกิจของบริษทัในปีท่ีกาํลงัจะมาถึง     

ในอีกหา้ปีขา้งหนา้ กลยทุธ์ของธุรกิจโทรทศัน์จะกา้วไปอยา่งมัน่คง และสามารถบรรลุผล

สาํเร็จไปพร้อมกบัธุรกิจส่ือส่ิงพิมพห์ลกัและส่ือดิจิตอลของกลุ่มบริษทั 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัยอ่ย 

• Elle  เป็นนิตยสารแฟชัน่และความงามระดบัสากลเล่มแรกของเมืองไทย Elle ฉบบัภาษาไทยมี

รูปแบบเช่นเดียวกบั Elle ทัว่โลกท่ีเนน้ทางดา้นแฟชัน่  ความงาม  การดูแลสุขภาพ การแนะนาํ

เก่ียวกบัสูตรอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียวในดินแดนต่างๆทัว่โลก และแบบแผนการดาํเนินชีวติใน 

รูปแบบของคนไทย  Elle เป็นนิตยสารแฟชัน่และความงามในรูปแบบท่ีแปลกตา ทนัสมยั มี   

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

• Elle Decoration เป็นนิตยสารเพ่ือการตกแต่งบา้นระดบัสากลท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก เน่ืองจากมี Elle 

Decoration ฉบบัภาษาต่างๆ อยูใ่นเครือข่ายถึง 15 ประเทศทัว่ทุกทวปีรวมทั้ง Elle Decoration 
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ฉบบัภาษาไทย ซ่ึงเป็น Elle Decoration ฉบบัท่ี 13 ของโลก Elle Decoration เป็นนิตยสารเพ่ือ

การตกแต่งบา้นท่ีมุ่งเนน้การสร้างสรรคคุ์ณภาพดว้ยความพิถีพิถนั  Elle Decoration ฉบบั

ภาษาไทยมีสดัส่วนของขอ้มูลจากต่างประเทศและเร่ืองราวท่ี ผลิตและถ่ายทาํในเมืองไทยนาํมา

ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัทั้งเร่ืองราวและรูปภาพของท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งมีรสนิยมจากทัว่ทุก

มุมโลก หลากหลายความคิดในการนาํเคร่ืองเรือนและของใชเ้ก่าๆ มาประยกุตใ์ชใ้หดู้ใหม่ 

แปลกตาและแหล่งช็อปป้ิงสินคา้เพ่ือการตกแต่งจากทัว่เมืองไทย เหมาะกบัวถีิชีวติสมยัใหม่ของ

คนไทยท่ีช่ืนชอบในการตกแต่งบา้นอยา่งแทจ้ริง 

• Marie Claire ไดเ้ปิดตวัเม่ือเดือนพฤษภาคม 2547 ในคร้ังแรกเป็นการร่วมทุนกบั  Marie Claire 

Album (MCA) ประเทศฝร่ังเศส (ปัจจุบนับริษทัถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 100 เปอร์เซ็นต์)  

เป็นนิตยสารแฟชัน่และความงามภาษาไทยท่ีมีรูปแบบและ  เน้ือหาท่ีทนัสมยั 

• Martha Stewart Living ไดเ้ปิดตวัเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นนิตยสารเพ่ือ “ความเป็นอยู่” 

อยา่งแทจ้ริงเล่มแรกของประเทศไทย ไดปิ้ดตวัเม่ือเดือนธนัวาคม 2556 

• Science Illustrated  ไดเ้ปิดตวัเม่ือเดือนกรกฏาคม 2554 เป็นนิตรสารท่ีนาํเสนอเร่ืองราวรอบดา้ น

เก่ียวกบัโลกวทิยาศาสตร์และวฒันธ รรม ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายสาํหรับคนทัว่ไปและผูท่ี้สนใจ

ดา้นวทิยาศาสตร์ 

ธุรกิจนิตยสารของกลุ่มบริษทัเดิมประกอบไปดว้ยนิตยสาร  ELLE, Cleo, ELLE Decoration 

และ Marie Claire  ต่อมา ในปี 2555-2556 มีการออกหวันิตยสารใหม่หลายฉบบั ซ่ึงรวมถึงนิตยสาร 

Forbes ฉบบัภาษาไทย ซ่ึงเป็นนิตยสารธุรกิจชั้นนาํจากสหรัฐอเมริกา ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมข่าวและ

บทความในแวดวงธุรกิจระดบัภูมิภาคและระดบัโลก รวมทั้งข่าวธุรกิจของไทย นิตยสารอ่ืนๆ ท่ี

ออกใหม่ ไดแ้ก่ ELLE Men, Fast Bikes และ Cycling Plus ทั้งหมดน้ีช่วยใหร้ายไดจ้ากธุรกิจ

นิตยสารของกลุ่มบริษทัเพ่ิมสูงถึงกวา่ 500 ลา้นบาท และกลายเป็นหน่ึงในผูพิ้มพนิ์ตยสารชั้นนาํ

รายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  

แผนการในอนาคตของธุรกิจนิตยสารจะยงัคงออกหวันิตยสารใหม่แนวไลฟ์สไตลท่ี์เขา้ถึง

ผูอ่้านกลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ข้ึนและสามารถรักษาระดบัรายไดแ้ละผลกาํไรของกลุ่มนิตยสาร

โดยรวม 

ผลิตภณัฑข์องกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

• Cleo เป็นนิตยสารภาคภาษาองักฤษท่ีเร่ิมวางแผงในประเทศออสเตรเลียตามดว้ย นิวซีแลนด ์

สิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นลาํดบั สาํหรับฉบบัภาษาไทยนั้นเป็นประเทศท่ี 5 ท่ีไดพิ้มพแ์ละวาง

จาํหน่าย ซ่ึงสามารถครองความนิยมในหมู่ผูอ่้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดว้ยบุคลิกพิเศษของ Cleo ท่ี

ตรงกบัอธัยาศยัใจคอของคนรุ่นใหม่ไม่วา่จะเป็นการมองโลกในแง่ดี ความมีชีวติชีวาชอบ

สนุกสนานพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ใส่ใจท่ีจะปรับปรุงและเพ่ิมพนูเสน่ห์ใหก้บั ตวัเอง 

นอกจากน้ี Cleo ยงัมีรูปเล่มสีสนัสวยงาม สะดุดตา และคงคุณภาพระดบัสากล 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัร่วม 

• รายการสรุปและวเิคราะห์ข่าวในช่ือ “เจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด์ ” กระจายเสียงทาง FM 

97.0 
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2.1.2  ลกัษณะลูกคา้แบ่งเป็นประเภทหลกัได ้2 ประเภท 

1. ลูกคา้ดา้นโฆษณา แบ่งเป็น 

- บริษทัเอเยนซ่ี 

- ลูกคา้ท่ีสัง่ลงโฆษณาโดยตรง (Direct Customers) 

2. ลูกคา้ดา้นจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์แบ่งเป็น 

- สมาชิกรายบุคคลและองคก์ร 

- ขายส่ง 

- ขายปลีก (วางร้าน) 

- โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร 

- สายการบิน 

- สถาบนัการศึกษา 

2.1.3 ลกัษณะรายได ้

รายได ้ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

 ลา้น 

บาท 

ร้อย 

ละ 

ลา้น 

บาท 

ร้อย 

ละ 

ลา้น 

บาท 

ร้อย 

ละ 

ลา้น 

บาท 

 

ร้อย 

ละ 

รายไดจ้ากการขายโฆษณา 1,936.1 78.2 1,855.3 76.89 1,464.5 73.43 1,287.2 69.56 

รายไดจ้ากการขายหนงัสือ 424.6 17.2 437.5 18.13 428.3 21.47 447.3 24.17 

รายไดจ้ากการรับจา้งพิมพ ์ 86.3 3.5 82.5 3.42 70.6 3.54 80.6 4.36 

รายไดอ่ื้น ๆ 27.9 1.1 37.9 1.57 31.2 1.56 35.4 1.91 

รวมรายได ้ 2,474.9 100.0 2,413.2 100.0 1,994.5 100.0 1,850.5 100.0 

ร้อยละของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) จากปีก่อน 

 2.56  20.99  7.78  13.36 

2.1.4 วฏัจกัรของการประกอบธุรกิจ     การประกอบธุรกิจของบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล 

2.2 การตลาด 

การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและการใหบ้ริการท่ีดีเป็นหวัใจของการดาํเนินงานของบริษทั  บริษทัขายเน้ือท่ี

โฆษณาโดยตรงใหแ้ก่ลูกคา้หรือผา่นตวัแทนบริษทัโฆษณา การขายหนงัสือพิ มพข์ายโดยผา่นตวัแทน หรือท่ีเรียกวา่

เอเยน่ตห์นงัสือพิมพ ์ส่วนการขายใหส้มาชิกนั้น บริษทัมีการจดัส่งใหโ้ดยตรง  

 2.2.1 กลยทุธ์ทางการตลาด 

1. กลยทุธ์ท่ีสาํคญั 

• การจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์

 บริษทัรับสมคัรทั้งสมาชิกรายปี สองปี และสมาชิกราย 6 เดือน สาํหรับหนงัสือพิมพบ์างกอก

โพส ต ์และโพสตทู์เดย์  โดยสมาชิกจะไดร้าคาตํ่ากวา่มากเม่ือเทียบกบัการซ้ือตามแผง

หนงัสือพิมพ ์นอกจากนั้นยงัมีการแจกแถมของขวญัหรือของสมนาคุณต่างๆ แก่สมาชิกโดย
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ตลอดตามโอกาสต่างๆ สาํหรับการขายโดยผา่นเอเยน่ต ์มีการใหส่้วนลดประมาณร้อยละ 28 ของ

ราคาขายปลีกหนงัสือพิมพ ์ส่วนหนงัสือพิมพ ์M2F แจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

• การขายโฆษณา  

 มีส่วนลดใหก้บับริษทัตวัแทนโฆษณา ในการซ้ือหนา้โฆษณาแต่ละคร้ัง และโบนสัตอนส้ินปี 

2.  จุดเด่น จุดดอ้ย   

จุดเด่น  : 

• ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษฉบบัแรกของไทยช่ือ “บางกอก โพสต์” 

ตั้งมานานถึงกวา่ 60 ปี และเป็นหนงัสือพิมพท่ี์ไดรั้บความเช่ือถือจากทั้งคนต่างชาติและคนไทย 

• หนงัสือพิมพ์บางกอกโพสต ์เป็นหนงัสือพิมพท่ี์ผา่นการตรวจสอบรับรองยอดการจาํหน่ายจาก 

Audit Bureau of Circulation และหนงัสือพิมพ ์M2F  เป็นหนงัสือพิมพท่ี์ผา่นการตรวจสอบยอด

พิมพแ์ละแจกหนงัสือพิมพโ์ดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation 

• บางกอกโพสตเ์ป็นหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษท่ีมียอดจาํหน่ายสูงท่ีสุดในประเทศไทย 

• โพสตทู์เดย ์เป็นหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทยท่ีมีการวางตาํแหน่งสินคา้ใหเ้หมาะสมกบันกั

ธุรกิจรุ่นใหม่ ซ่ึงท่ีผา่นมาก็ไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่เป็น

หนงัสือพิมพท่ี์เติบโตเร็วท่ีสุด และมีผูอ้่านมากท่ีสุดของกลุ่มหนงัสือพิมพเ์ศรษฐกิจรายวนั 

จุดดอ้ย : 

• รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบริษทั ส่วนใหญ่ยงัข้ึนอยูก่บัหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

3.   ลูกคา้เป้าหมายแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

• ลูกคา้ดา้นโฆษณา ไดแ้ก่ บริษทั หา้งร้านทัว่ ๆ ไปท่ีตอ้งการลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ทั้งการ

โฆษณาผลิตภณัฑ ์ทาํประชาสมัพนัธ์ใหแ้ก่บริษทัต่างๆ  การโฆษณาเปิดโรงงานใหม่  การ

โฆษณารับสมคัรงาน ฯลฯ 

• ลูกคา้ดา้นการจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์แบ่งเป็น 

♦ ลูกคา้เอเยน่ต ์ 53 % 

♦ ลูกคา้ประเภท Bulk Sales 17 % 

♦ ลูกคา้ประเภทสมาชิก 30 % 

• ลูกคา้สาํหรับงานบริการการพิมพ ์ซ่ึงจะมีทั้งลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัหรือบุคคลภายนอกและลูกคา้ท่ี

เป็นบริษทัในเครือ 

4.   นโยบายการตั้งราคา 

• ประเภทโฆษณา    จะไม่ใชน้โยบายการตดัราคากบัคู่แข่ง ราคาจะเป็นไปตาม  Price List ซ่ึงโดย

ปกติจะสูงกวา่ราคาค่าโฆษณาของหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษฉบบัอ่ืนเลก็นอ้ยเน่ืองจากผลิตภณัฑ์

ของบริษทัคุณภาพดี และมีลูกคา้ท่ีแน่นอนดงันั้นลูกคา้ท่ีลงโฆษณากบับริษทั สามารถมัน่ใจได้

วา่ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยา่งแน่นอนแต่อยา่งไรก็ตามราคาค่าโฆษณาจะสอ ดคลอ้งกบั

หนงัสือพิมพภ์าษาไทยฉบบัหลกัๆ การกาํหนดราคาจะดูราคาตลาดควบคู่ไปดว้ย 

• ประเภทการขายส่ิงพิมพ ์   นโยบายการตั้งราคาจะข้ึนอยูก่บัคู่แข่งและตน้ทุนการพิมพ ์

• ประเภทงานบริการการพิมพ์   นโยบายการตั้งราคาใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้แต่ยงัคง

คุณภาพงานพิมพท่ี์ดีไวเ้สมอ 
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2.2.2 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

• ช่องทางการจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพข์องบริษทั  มีดงัน้ี 

1. การจดัจาํหน่ายโดยตรง (สมาชิก) 

2. การจดัจาํหน่ายผา่นผูค้า้ส่ง - เอเยน่ต ์

3. การจดัจาํหน่ายผา่นผูค้า้ปลีก - แผงร้าน 

4. การจดัจาํหน่ายโดยตรงใหก้บัสถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาลและสายการบิน 

• ช่องทางการจดัจาํหน่ายโฆษณาของบริษทั มีดงัน้ี 

1. การจดัจาํหน่ายโดยตรง  

2. การจดัจาํหน่ายผา่นบริษทัตวัแทนโฆษณา 

2.2.3 ลกัษณะของลูกคา้ 

ลกัษณะลูกคา้ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. ลูกคา้โฆษณา เป็นลูกคา้ทัว่ๆไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ แบ่งเป็นลูกคา้ท่ีลงโฆษณา

ผา่นเอเยน่ตซ่ึ์งจะไดรั้บส่วนลดประมาณร้อยละ 15 และลูกคา้รายยอ่ยท่ีลงโฆษณากบับริษทัโดยตรง 

2.  ลูกคา้ดา้นการจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์สดัส่วนของลูกคา้แต่ละประเภทเปรียบเทียบ 3 ปี เป็นดงัน้ี 

     สดัส่วนแบ่งตามปริมาณการขายหนงัสือพิมพเ์ฉล่ียในแต่ละปี (%) 

ประเภท ปี 2556 ปี 2555  ปี2554 ปี 2553 

เอเยน่ต ์ 53 53               51               53 

Bulk Sales 17 19               20               18 

สมาชิก 30 28               29               29 

รวม 100 100             100             100 

3. ลูกคา้สาํหรับงานบริการการพิมพ ์มีทั้งลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัในเครือและลูกคา้ภายนอก 

2.2.4 งานท่ียงัไม่ส่งมอบ  

 - - ไม่มี - -  

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภายหลงัการส้ินสุดความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม    

2553  ยอดการใชจ่้ายการโฆษณาไดก้ลบัมาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึ งเป็นไปตามเศรษฐกิจของประเทศไทย

โดยรวมท่ีดีข้ึน ยกเวน้ในช่วงวกิฤตการณ์นํ้ าท่วมในไตรมาสส่ี ปี 2554 ลูกคา้ไดย้กเลิกและเล่ือนการจองโฆษณา

ในหนงัสือพิมพใ์นช่วงสองอาทิตยข์องเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 การใชจ่้ายโฆษณารวมทั้งหมด

โตข้ึนร้อยละ8.8 ในปี 2555 และเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในสามไตรมาสแรกของปี 2556 และยอดขายโฆษณาเร่ิมตก

ลงตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2556 เน่ืองมาจากสถานการณ์รุนแรงทางการเมือง และตกลงอยา่งหนกัและต่อเน่ืองใน

เดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม สถานการณ์ดงักล่าวยงัคงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในไตรมาสแรกของปี 2557 

การใชจ่้ายการโฆษณาในประเภทของส่ือหนงัสือพิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 ในปี 2555 และเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 

0.5 ในปี 2556 

การใชจ่้ายการโฆษณาในประเภทของส่ือนิตยสารลดลงร้อยละ 10.4 ในปี 2555 การลงโฆษณาในนิตยสารจะ

ถูกซ้ือล่วงหนา้ประมาณ 2-3 เดือนก่อนการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายของนิ ตยสารแต่ละเล่ม ดงันั้น การยกเลิกการลง
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โฆษณาในช่วงวกิฤตการณ์นํ้ าท่วมในช่วงไตรมาสส่ีของปี 2554 จึงมีผลมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2555 การใช้

จ่ายการโฆษณาในประเภทของส่ือนิตยสารกลบัมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ของปี 2556 

การใชจ่้ายการโฆษณาในประเภทของส่ือโทรทศัน์โตข้ึนร้อยละ  9.4 ในปี 2555 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 ในปี 

2556 

สาํหรับในปี 2557 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาโดยรวมคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4-5 โดยอยูท่ี่ 1,450-1,500 ลา้น

บาท ในปีก่อนหนา้น้ี โฆษณาบนส่ือโทรทศัน์ใชจ่้ายเงินคิดเป็นร้อยละ 60-70 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด ในขณะท่ีส่ือ

ส่ิงพิมพแ์ละนิตยสารอยูท่ี่ร้อยละ 15-20  

 สาํหรับในปี 2556 บริษทัมีการพฒันาสินคา้ดิจิตอล และเวบ็ไซตห์างานเพ่ิมเติม เร่ิมตน้การปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีทาํงาน และระบบการทาํงานของทุกส่ือ นอกจากน้ี บริษทัยงัลงทุนขยายธุรกิจโทรทศัน์ รวมทั้งก่อสร้าง

สถานท่ีสตูดิโอถ่ายทาํรายการโทรทั ศน์ และจดัซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติม  สาํหรับ บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 

มีเดีย จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั มีการกระจายการลงทุนเพ่ิมเติมไปยงันิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยท่ี

ไม่ใช่นิตยสารผูห้ญิง 

 รายไดโ้ฆษณาในส่ือส่ิงพิมพข์องหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์โพสตทู์เดย ์และนิตยสาร ในปี 2556 จะเติบโต

เพ่ิมเติมไดจ้ากการออกส่ิงพิมพพิ์เศษ และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ขณะท่ี ยอดขายหนงัสือพิมพท์ั้งสอง

ฉบบัคาดวา่ยงัคงไม่เปล่ียนแปลง คาดวา่หนงัสือพิมพ ์ M2F จะถึงจุดคุม้ทุนและมีรายไดโ้ฆษณาใกลเ้คียงกบั

หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์

 บริษทัยงัคงเพ่ิมการผลิตรายการโทรทศัน์อยา่งต่อเน่ือง คาดวา่รายไดจ้ากส่ือกระจายภาพและเสียงจะเพ่ิมข้ึน

ตามการเปิดใหบ้ริการ 3จี และโทรทศัน์ดิจิตอลซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งมากกบัธุรกิจโทรทศัน์ เพราะอุปกรณ์

โทรทศัน์ อุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ รวมถึงสมาร์ทโฟนจะสามารถใชดู้รายการโท รทศัน์ได ้ซ่ึงคาดวา่ส่ือโทรทศัน์

จะเติบโตอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งแยง่ส่วนแบ่งตลาดจากส่ืออ่ืนๆ การแข่งขนัจะสูงข้ึนมีลงทุนเร่ิมตน้และค่าใชจ่้าย

ในการบริหารท่ีสูง เน่ืองจากบุคลากรผูมี้ความชาํนาญทางการผลิตรายการโทรทศัน์มีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

การปรับปรุงเน้ือหาในผลิตภณัฑท์ั้งหมดยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และจะดาํเนินการต่อไปในปีขา้งหนา้น้ีดว้ย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือตน้ปี 2556 หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดยไ์ดเ้ปิดเซ็กชัน่ใหม่ คือ เอสเอม็อี และเออีซี  เพ่ือให้

ข่าวสารและสาระท่ีดึงดูดความสนใจจากผูอ่้านท่ีอยูใ่นแวดวงธุรกิจหลากหลายสาขา แล ะตอ้งการขอ้มูลเพ่ือ

เตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 กลุ่มนิตยสารท่ีบริหารโดย บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั เป็นกลุ่มนิตยสารท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศไทย และยงัคงเป็นหน่วยธุรกิจสาํคญัของกลุ่มบริษทั ในแง่ของการสร้างรายไดแ้ละผลกาํไร ในช่วง

ปลายปี 2556 กลุ่มนิตยสารกา้วข้ึนไปอีกขั้นดว้ยการเปิดตวันิตยสารฟอร์บส์ ฉบบัภาษาไทย ซ่ึงเป็นนิตยสาร

ธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี ในปี 2556 ยงัมีการเปิดหวันิตยสาร

แนวไลฟ์สไตลอ่ื์นๆ อีก ซ่ึงช่วยเสริมฐานใหธุ้รกิจของกลุ่มแขง็แก ร่งยิง่ข้ึนในส่วนของเน้ือหา ไดข้ยายให้

ครอบคลุมประเด็นหลากหลายมากข้ึน การเพ่ิมหวัหนงัสือใหม่และขยายฐานผูส้นบัสนุนกิจกรรมอีเวน้ทต์่างๆ ก็

ยงัคงดาํเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมความแขง็แกร่งและความสาํเร็จยิง่ข้ึนใหก้บัธุรกิจของกลุ่มนิตยสาร 

 กลุ่มส่ือดิจิตอลเป็นหน่วยธุรกิจ ท่ีแยกออกมารับผิดชอบงานส่ือในรูปแบบดิจิตอล โดยนาํเน้ือหาและ

รูปลกัษณ์ของส่ิงพิมพฉ์บบัต่างๆ ของกลุ่มบริษทัมานาํเสนอในรูปแบบหลากหลายบนแอปพลิเคชนัต่างๆ กลุ่ม

ส่ือดิจิตอลน้ีจะมีความสาํคญัมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากผูบ้ริโภคเช่ือมต่อกนัเป็นเครือข่ายและเคล่ือนท่ีมากข้ึนในแง่

ของการส่ือสารเน้ือหาในรูปแบบดิจิตอล 
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 ธุรกิจโทรทศัน์ยงัคงเติบโตในบทบาทของผูใ้หบ้ริการคอนเทนตแ์ละผลิตรายการ และจากการเปิดตวัของทีวี

ดิจิตอลช่องใหม่ๆ หลายช่องในปี       2557     จะยิง่ทาํใหธุ้รกิจโทรทศัน์น้ีมีความสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม

บริษทัมากข้ึน       กลุ่มบริษทัคาดวา่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทีวดิีจิตอลจะมีศกัยภาพในการเติบโตมากท่ีสุดใน

อนาคตอนัใกล ้ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจน้ีมากและในอีก2-3 ปีขา้งหนา้ รวมทั้งลงทุนเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือขยายการดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิตรายการข่าว ข่าวธุรกิจและไล ฟ์สไตล ์รวมถึงสารคดี นอกจากน้ี กลุ่ม

บริษทัยงัแสวงหาพนัธมิตรธุรกิจรายใหม่ๆ เพ่ือดาํเนินบทบาทเป็นผูป้้อนคอนเทนต ์รวมทั้งดาํเนินกิจกรรมผลิต

รายการออกอากาศเอง ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะส่งผลโดยตรงทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากโฆษณาเพ่ิมมากข้ึน 

2.4 การผลติ  หรือการจดัหาผลติภัณฑ์เพือ่จาํหน่าย 

2.4.1 ท่ีตั้งและจาํนวนโรงงาน  

อาคารสาํนกังานตั้งอยูบ่นท่ีดินเน้ือท่ีกวา่ 7 ไร่ของบริษทั เลขท่ี 136 อาคารบางกอกโพสต ์ ถนน

สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  และศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งใหม่

เน้ือท่ี 19 ไร่ซ่ึงตั้งอยูบ่นถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  

2.4.2  กาํลงัการผลิต 

บริษทัไดล้งทุนในการสร้างศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งใหม่น้ีดว้ยเงินลงทุนประมาณ 980 

ลา้นบาท ซ่ึงนบัเป็นการลงทุนท่ีมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของบริษทั และเป็นการตอกย ํ้าความมุ่งมัน่

และเจตนารมยใ์นการรับใชส้งัคมไทยและประเทศชาติในฐานะส่ือมวลชน ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดั

จาํหน่ายแห่งน้ี ประกอบดว้ยโรงพิมพ ์ซ่ึงมีเน้ือท่ี 8,500 ตารางเมตร และมีโรงเก็บกระดาษพิมพอี์ก 

1,200 ตารางเมตร การทาํงานท่ีน่ี ใชเ้ทคโนโลยกีารพิมพท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดของ KBA รุ่น PRISMA ของ 

บริษทั KOENIG & BAUER AG จากประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นแท่นพิมพร์ะบบ 4/1 หรือ DOUBLE 

WIDTH/SINGLE PLATE แท่นแรกในเอเชียอาคเนย ์โดยระบบการทาํงานทุกอยา่งไดรั้บการควบคุม

ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะสามารถผลิตส่ิงพิมพท่ี์มีคุณภาพสูงสุด นอกจากนั้น ยงัสามารถใชใ้นการ

พิมพห์นา้หนงัสือพิมพ ์8 หนา้ติดกนั (PANORAMA) เป็นเคร่ืองแรกในประเทศไทย และสามารถพิมพ์

หนา้ส่ีสีไดพ้ร้อมกนัถึง 32 หนา้ มีกาํลงัการผลิตสูงถึง 75,000 ฉบบัต่อชัว่โมง 

นอกจากนั้น บริษทัยงัไดน้าํระบบ COMPUTER TO PLATE ของ AGFA POLARIS XEV มาใช้

ในการส่งตน้ฉบบัท่ีจดัหนา้เสร็จแลว้มายงัเคร่ืองทาํเพลต โดยไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนการทาํเพลตแบบใช้

ฟิลม์อยา่งแต่ก่อน ทาํใหส้ามารถส่งหนา้หนงัสือพิมพจ์ากระบบคอมพิวเตอร์ของกองบรรณาธิการท่ี

คลองเตยมายงัศูนยก์ารพิมพแ์ห่งน้ีไดโ้ดยตรง ทาํใหศู้นยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งน้ี เป็นศูนยก์าร

พิมพท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในประเทศไทย 

สาํหรับขั้นตอนหลงัการพิมพน์ั้นไดน้าํเอาเทคโนโลยเีมลรู์มจาก SCHUR PACKAGING 

SYSTEMS ประเทศเยอรมนี ประกอบดว้ยเคร่ืองสอดหนงัสือพิมพ ์4 เคร่ือง ระบบสายพานส่ง

หนงัสือพิมพจ์ากแท่นพิมพม์ายงัเคร่ืองหีบห่อ เคร่ืองมดั และเคร่ืองห่อ 

ศูนยก์ารพิมพแ์ห่งน้ี ไดเ้ร่ิมทดลองพิมพห์นงัสือพิมพบ์างกอกโพสตใ์นรูปเล่มขนาดใหม่แบบ 

AMERICAN BROADSHEET ท่ีมีความกะทดัรัด มาตั้งแต่เดือนเมษายน และไดเ้ร่ิมพิมพอ์ยา่งครบ

วงจรเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 
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 ปี2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

กาํลงัการผลิตสูงสุด (ฉบบัต่อวนั) 600,000 600,000 600,000 600,000 

หมายเหต ุ คาํนวณตามชัว่โมงการทาํงาน 8 ชัว่โมงต่อวนั 

2.4.3 นโยบายการผลิต 

 ปัจจุบนับริษทั สามารถผลิตหนงัสือพิมพไ์ดโ้ดยเฉล่ีย 75,000 ฉบบัต่อชัว่โมง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ช่วงเวลาในการปิดข่าวในแต่ละวนัดว้ย กล่าวคือ ถา้มีการปิดข่าวเร็วก็จะสามารถพิมพจ์าํนวนฉบั บได้

มากข้ึน 

2.4.4 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 

วตัถุดิบท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการผลิตคือกระดาษหนงัสือพิมพ ์ ซ่ึงบริษทัสัง่ซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ

มากกวา่ 90%  สาํหรับเพลทและหมึกพิมพน์ั้น บริษทัจะจดัซ้ือผา่นตวัแทนภายในประเทศทั้งหมด 

                               วตัถุดิบประเภทกระดาษท่ีใชพิ้มพห์นงัสือพิมพ ์ 

 ปี2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

ปริมาณการใชต้่อปี (เมตริกตนั) 11,557       11,601        6,730  6,399 

ราคากระดาษ (ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา/ตนั) 579.58 630.59 630.97 608.62 

ราคากระดาษ (บาท/กิโลกรัม) 18.22 20.33 20.70 19.68 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียต่อปี (บาท) 30.25 31.32 30.32 33.27 

2.5 สิทธิหรือข้อจาํกดัในการประกอบธุรกจิ  

2.5.1  บตัรส่งเสริมการลงทุน 

- - ไม่มี - - 

2.5.2 สิทธิอ่ืน 

- - ไม่มี - -  

2.5.3 ขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 

- - ไม่มี - - 

 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

 ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัต่อบริษทัพอสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดบิและการผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

บริษทัประกอบธุรกิจทางดา้นส่ิงพิมพ์   ดงันั้นกระดาษจึงเป็นวตัถุดิบหลกัอยา่งหน่ึงของธุรกิจซ่ึงมกัจะมีการ

เปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นปริมาณตลอดจนราคาตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก แต่บริษทัไดมี้การติดตามและวาง

แผนการจดัซ้ือล่วงหนา้และเก็บกระดาษพิมพห์นงัสือพิมพใ์นปริมาณท่ีคาดวา่เพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งไดส้ัง่ซ้ือจาก

แหล่งผลิตในประเทศมากข้ึน 

นอกจากนั้น บริษทัยงัมีนโยบายควบคุมตน้ทุนการใชก้ระดาษอยา่งเคร่งครัด เช่น การควบคุมประ สิทธิภาพใน

การผลิตใหมี้ตน้ทุนของเสียนอ้ยท่ีสุด รวมทั้งการบริหารการจดัจาํหน่ายเพ่ือลดปริมาณหนงัสือคืน 
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 2.  ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  เน่ืองจากบริษทัมีการซ้ือสินคา้และบริการแ ละ

อุปกรณ์เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ บริษทัไดป้้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ โดยทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การบริหารความเส่ียง 

 3.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดการเงิน  ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด เน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจาก ธนาคาร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ

ข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียจึงอยูใ่น

ระดบัตํ่า 

 4.  ความเส่ียงด้านเครดติ 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิต ท่ีเก่ียวเน่ือง กบัลูกหน้ีการคา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ฝ่าย

บริหารควบคุมความเส่ียงโดยกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมการขายเช่ือและเครดิตเทอมท่ีเหมาะสม 

ดงันั้นบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการขายเช่ือ นอกเหนือจากจาํนวนท่ีได้ บนัทึกไว้

ในบญัชีค่าเผื่อหน้ีสูญไวแ้ลว้ นอกจากน้ีการขายเช่ือของบริษทัไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลาย

และมีอยูจ่าํนวนมากราย 

 5.  ความเส่ียงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 

บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ดั งนั้นจึงมีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ได้

ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้บริษทัจึงจดัใหมี้การ

ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม โดยวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน และ

เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวแ้ละรายงา นต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัตามระยะเวลาท่ีกาํหนดเพ่ือ

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเท่าท่ีสามารถจะกระทาํได ้

 6.  ความเส่ียงจากภัยธรรมชาตแิละความไม่สงบอนัเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมอืง 

ประเทศไทยไดเ้ผชิญปัญหาอุทกภยัร้ายแรง และความไม่สงบอนัเน่ืองมาจากการชุมนุมทางการเมืองติดต่อกนั

มาหลายปี เหตุการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงต่อยอดขายโฆษณาของบริษทั ไม่วา่จะเป็นการขาย

โฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์หรือในส่ือวทิย ุโทรทศัน์ และอินเทอร์เน็ต หากเกิดเหตุดงักล่าวอีกในอนาคตก็จะเกิดภาวะ

ชะงกังนัในการใชจ่้ายงบโฆษณาของลูกคา้ของบริษทัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

7. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีและพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

 พฒันาการทางเทคโนโลยใีนการกระจายเสียงและออกอากาศ รวมถึงการส่ือสารแบบไร้สายและเทคโนโลยี

ดิจิตอล ทาํใหมี้การนาํเสนอข่าวสารขอ้มูลผา่นส่ือไดห้ลากหลายมากข้ึน ผูบ้ริโภคขอ้มูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้

ขอ้มูลข่าวสารเพ่ิมข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งเสียเงินเพ่ือซ้ือหาขอ้มูลข่าวสารอีกต่อไป เร่ือง

ดงักล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อการจาํหน่ายส่ิงพิมพข์องบริษทัเป็นอยา่งมาก บริษทัจึงตอ้งพฒันาการนาํ เสนอขอ้มูล

ข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ เพ่ิมเติมจากส่ือส่ิงพิมพซ่ึ์งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นทางเลือกใหผู้บ้ริโภค

ขอ้มูลข่าวสาร และผูซ้ื้อส่ือโฆษณา 
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 เพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษทัไดผ้ลิตนิตยสารหวัขอ้ใหม่ๆ ท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายยิง่ข้ึน พร้อมกบั

ปรับเปล่ียนวธีิการโฆษณาท่ีหลากหลาย อนัเป็นการเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการเพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า

ท่ีสุด 

 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1   ทีด่นิ อาคารและเคร่ืองจกัร  

4.1.1ท่ีดิน อาคาร 

บริษทั มีท่ีตั้งอยู ่2 แห่ง คือ  

1. ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่าย เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 9 ถนนบางนา – ตราด กม .19.5 ต.บางโฉลง อ .บาง

พลี จ.สมุทรปราการ 10540 บนเน้ือท่ีประมาณ 19 ไร่ ใชเ้วลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที เร่ิม

ก่อสร้างกลางปี พ .ศ. 2548 ปัจจุบนัการก่อสร้างไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ โดยไดรั้บพระมหากรุณา ธิคุณจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชดาํเนินมาเป็นองคป์ระธานในการการเปิด

ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายของบริษทั ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 อยา่งเป็นทางการ 

2.  อาคารบางกอกโพสต ์เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

บนเน้ือท่ีกวา่ 7 ไร่ ประกอบดว้ยอาคาร 8 ชั้น ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบญัชี ฝ่ายโฆษณา ฝ่าย

การตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจดัจาํหน่าย และฝ่ายสมาชิก รวมทั้งบริษทัในเครือดว้ย อาคารบริการ

ประกอบดว้ยหอ้งอาหาร หอ้งพยาบาล หอ้งออกกาํลงักาย เพ่ือเป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน 

สาํหรับกองบรรณา ธิการของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต์ ตั้งอยู ่ณ อาคารโรงพิมพ ์ส่วนกอง

บรรณาธิการของหนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์ตั้งอยู ่ณ อาคารสาํนกังาน โดยท่ีทุกอาคารนั้นสามารถเช่ือมถึงกนั

ไดต้ั้งแต่อาคารจอดรถ อาคารโรงพิมพ ์ตลอดไปจนถึงอาคารสาํนกังานดา้นหนา้ ทั้ งน้ีเพ่ือความสะดวก

รวดเร็วในการติดต่อประสานงานภายในบริษทั 

อุปกรณ์เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั โดยสมบูรณ์ประกอบไป

ดว้ยแท่นพิมพอ์นัทนัสมยั เคร่ืองแยกสี เป็นตน้ ทาํใหบ้ริษทัมีศกัยภาพท่ีจะสามารถรองรับความตอ้งการใน

เร่ืองการผลิตต่อไปไดอี้กในอนาคต และในปัจจุบนับริษทัไดมี้การพฒันาระบบเทคโนโลย ี เช่น คอมพิวเตอร์ 

ระบบปฏิบติังาน ใหมี้ความกา้วหนา้และทนัสมยัมากข้ึน 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (ณ 31 ธนัวาคม 2556) 

        ท่ีดิน    202 ลา้นบาท 

  อาคาร         859 ลา้นบาท 

   ส่วนปรับปรุงอาคาร          3 ลา้นบาท 

  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  1,043 ลา้นบาท  

  เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ           228  ลา้นบาท 

  อาคารระหวา่งก่อสร้าง และ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง     118    ลา้นบาท 

  รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)             2,453 ลา้นบาท 

  หกั : ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสะสม        (1,512) ลา้นบาท 

  หกั : ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       -    ลา้นบาท  

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าสุทธิตามบญัชี)         941 ลา้นบาท 
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 4.1.2 เคร่ืองจกัรท่ีสาํคญั 

เคร่ืองจกัร จาํนวน (เคร่ือง) จาํนวนปีท่ีใชง้านมาแลว้ 

        (โดยประมาณ) 

- แผนกผลิตหนงัสือพิมพ ์   

เคร่ืองพิมพห์นงัสือพิมพ ์(KBA) 1 6 

เคร่ืองผลิตเพลต (AGFA) 

ระบบ Mailroom พร้อมอุปกรณ์ (SCHUR) 

เคร่ืองสอดแทรกหนงัสือพิมพ ์(Inserting Equipment) 

1 

1 

4 

6 

6 

6-11 

- แผนกบริการการพิมพ ์   

เคร่ืองพิมพ ์4 สี 3 18-25 

เคร่ืองเขา้เล่ม (Perfect Binding) 1 19 

เคร่ืองพบั (Folding Machine)  3 20-25 

เคร่ืองเยบ็ (Stitching Machine) 2 9-24 

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีการหมดเปลือง       

  - - ไม่มี - - 

4.1.4 สินทรัพยท่ี์มีนยัสาํคญัในการดาํเนินงาน  

  ไดแ้ก่ อาคารสาํนกังาน อาคารโรงพิมพ ์ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่าย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  

  (รายละเอียดดูในหวัขอ้ 4.1.1 และ 4.1.2) 

4.1.5 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสาํคญัในการประกอบธุรกิจ 

      - - ไม่มี - -  

4.1.6 การเปล่ียนวธีิการบนัทึกจาก historical value เป็น fair value 

       - - ไม่มี - -  
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4.2  เงนิลงทุน 

  เงินลงทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทกิจการ ทุนท่ีเรียก

ชาํระแลว้ 

(ลา้นบาท) 

ร้อยละของ

จาํนวนหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียง 

มูลค่าเงินลงทุน 

(ลา้นบาท) 

1.  บจ. โพสต ์ทีว ี ( เดิมช่ือ บริษทั จ๊อบ จ๊อบ 

จาํกดั)  

     (ถือหุน้โดยบจ. โพสต ์โฮลด้ิง 100%) 

ผลิตรายการโทรทศัน ์ 25.00 100.00 - 

2. บจ. โพสต ์อินเตอร์ เนชัน่แนล มีเดีย 

 

 

 

3.  บจ. โพสต ์-ไอเอม็ พลสั 

(ถือหุน้โดย บจ .โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 

มีเดีย 51%) 

4.  บจ. โพสต-์เอซีพี 

(ถือหุน้โดย  บจ .โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 

มีเดีย 70%) 

ผลิตนิตยสาร Elle,        

Elle Decoration ,Martha 

Stewart Living, Science  

Illustrated 

นิตยสาร Marie Claire 

 

 

นิตยสาร Cleo 

25.00 

 

 

 

50.00 

 

 

16.40 

100.00 

 

 

 

100.00 

 

 

70.00 

100.89 

 

 

 

0.002 

 

 

- 

5.  บจ. แฟลช นิวส์ 

6.  บจ.โพสต ์นิวส์       

7. บจ.โพสต ์นิว มีเดีย   

8. บจ. โพสต ์โฮลด้ิง    

(ถือหุน้โดย บจ.โพสต ์นิว มีเดีย  100 % )    

ผลิตรายการวทิย ุ

ผลิตรายการข่าว 

ลงทุน 

ลงทุน 

23.00 

10.00 

25.00 

25.00 

40.00 

51.00 

100.00 

100.00 

10.00 

5.1 

25.00 

- 

4.3  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

4.3.1  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีปรับดว้ยราคาประเมิน 

            - - ไม่มี - - 

4.3.2   มูลค่าสินทรัพยห์ลงัจากหกัภาระผกูพนั 

           ไม่มีภาระผกูพนัต่อสินทรัพย ์

4.3.3   มูลค่าสินทรัพยต์่อหุน้ 

  - ราคาตามบญัชีของสินทรัพยร์วม  ณ 31 ธ.ค. 2556  =  4.17  บาทต่อหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้)  

 

5.  ข้อพพิาททางกฏหมาย 

 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีเก่ียวกบัสญัญาจา้งแรงงาน 1 คดีซ่ึงเกิดจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติของ

บริษทั ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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6. ข้อมูลทัว่ไป 

สํานักงาน 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 

(ทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั เลขท่ี 0107536001583/บมจ.232) 

136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0 2616 4000 โทรสาร 0 2671 9694 

เวบ็ไซต์ 

• www.postpublishing.co.th 

• www.bangkokpost.com 

• www.posttoday.com 

• www.m2fnews.com 

• www.m2fjob.com 

• www.student-weekly.com  

• www.postbookonline.com  

ข้อมูลบริษัท   

บริษทั  โพสต์  พบัลิชชิง  จาํกดั  (มหาชน ) ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนั

ภาษาองักฤษ "BANGKOK POST" หนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทย  "โพสตทู์เดย์" หนงัสือพิมพร์า ยวนัภาษาไทยแจก

ฟรี “M2F” หนงัสือพิมพร์ายสปัดาห์ภาษาองักฤษ  "STUDENT WEEKLY" และแมก็กาซีนภาษาองักฤษ 4 ฉบบัไดแ้ก่    

"GURU" "MUSE" "BRUNCH" โดยจะแนบกบัหนงัสือพิมพ ์ BANGKOK POST ส่วน THEMAGAZINE ทาํในรูปของ

การจดัจาํหน่าย  และแมก็กาซีนภาษาไทย 1 ฉบบั “Smart Finance” จะแนบกบัหนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์ บริษทัใหบ้ริการ

ขอ้มูลข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์  และดิจิตอล  รวมทั้งระบบหางานทางเวบ็ไซต์  "www.m2fjob.com"  มีการขยายตวัอยา่ง

ต่อเน่ืองในการใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูล  โดยการผลิตรายการข่าวออกอากาศทางโทรทศัน์และวทิย ุและจดักิจกรรมและ

สมัมนา ภายใตช่ื้อ BANGKOK POST โพสตทู์เดย ์และ M2F 

นอกจากน้ี บริษทัยงัใหบ้ริการดา้นการพิมพพ์าณิชยอ่ื์นๆ อีกทั้งผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือในนามสาํนกัพิมพโ์พสต์

บุ๊กส์ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของบริษทัยงัเป็นผูพิ้มพ ์และจาํหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไ ทย

ภายใตช่ื้อ นิตยสาร  “ELLE” “ELLE Decoration” “Marie Claire” “Martha Stewart Living” “CLEO” และ “Science 

Illustrated” “Fast Bikes” “Cycling Plus” 

 • หุน้สามญัของบริษทั มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชช่ื้อยอ่ “POST” 

 • ทุนจดทะเบียนประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

 • ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
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นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นเกนิร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นทีจ่าํหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 

ช่ือและท่ีอยู ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทของ

หุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย

แลว้ (หุน้) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ี

ถือทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 

1.บริษทัโพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั

136 อาคารบางกอกโพสต ์ถนนสุนทรโกษา 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท ์02616 4666 

โทรสาร 02671 3174 

ผลิตและจาํหน่าย

นิตยสาร 

สามญั 250,000 

(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

100 

2.บริษทัโพสต-์เอซีพี จาํกดั 

136 อาคารบางกอกโพสต ์ถนนสุนทรโกษา 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท ์02616 4666 

โทรสาร 02671 3174 

ผลิตและจาํหน่าย

นิตยสาร 

สามญั 

และ 

บุริมสิทธิ 

100,000 

(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

64,000 

(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

 

70 

3.บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 

136 อาคารบางกอกโพสต ์ถนนสุนทรโกษา 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท ์02616 4666 

โทรสาร 02671 3174 

ผลิตและจาํหน่าย

นิตยสาร 

สามญั 

และ 

บุริมสิทธิ 

255,000 

(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

245,000 

(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

 

100 

4.บริษทั โพสต ์ทีว ีจาํกดั 

136 อาคารบางกอกโพสต ์ถนนสุนทรโกษา 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์02616 4000 

โทรสาร 02671 9694 

ใหเ้ช่าช่ือส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์และ

ผลิตรายการ

โทรทศัน ์

 

สามญั 250,000 

(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

100 

 

5.บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 

136 อาคารบางกอกโพสต ์ถนนสุนทรโกษา 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์02616 4000 

โทรสาร  02671 9694 

ผลิตรายการข่าว สามญั 100,000 

(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

 

51 

6.บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย  จาํกดั 

136 อาคารบางกอกโพสต ์ถนนสุนทรโกษา 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท ์02616 4000 

โทรสาร 02671 9694 

ลงทุน สามญั 250,000 

(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

100 
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ช่ือและท่ีอยู ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทของ

หุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย

แลว้ (หุน้) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ี

ถือทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 

7.บริษทั โพสต ์โฮลด้ิง  จาํกดั 

136 อาคารบางกอกโพสต ์ถนนสุนทรโกษา 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท ์02616 4000 

โทรสาร 02671 9694 

ลงทุน สามญั 

 

250,000 

(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

100 

8.บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 

48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์02693 4777 

โทรสาร 02693 3298 

ดาํเนินรายการวทิย ุ สามญั 225,000 

(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

15,000 

(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

(เรียกชาํระร้อยละ 80) 

10,000 

(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

(เรียกชาํระร้อยละ 25) 

40 

นายทะเบียนหุ้น  

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0 2229 2800  โทรสาร 0 2359 1259 

ผู้สอบบัญชีอสิระ 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  

เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0 2264 0777  โทรสาร 0 2264 0789-90 

ทีป่รึกษาทางกฎหมาย 

บริษทั วคิเคอร่ี แอนด ์วรชยั จาํกดั 

ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วทิยทุาวเวอร์ เอ 

93/1 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0 2256 6311, 2256 7750-4 โทรสาร 0 2256 6317-8 
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ส่วนที ่2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้

ละ 1 บาท และมีทุนท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 500,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท   

7.1 ทุนและการถือหุ้น - ประวตั ิ

(ก)  ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2527 จาํนวน 20 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2532 มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

อีก 81 ลา้นบาท เป็น 101 ลา้นบาท ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้จาํนวน 100 ลา้นบาท  

(ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 101,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการยกเลิกทุนจดทะเบียน

จาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 

19 มิถุนายน 2539 

(ค) ประชุมใหญ่วสิามญัผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2539 ผูถื้อหุน้มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 

100,000,000 บาท เป็น 505,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มอีก  40,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 

บาท  โดยกาํหนดใชห้ลกัเกณฑใ์นการจดัสรรดงัน้ี 

1. ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเ พ่ิมทุนจาํนวน 40,000,000 หุน้  เพ่ือเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราส่วน 4 

หุน้ใหม่ต่อ 1 หุน้เดิม ในราคาเสนอขายหุน้ละ 10 บาท 

 2. ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 500,000 หุน้ ใหแ้ก่บุคคล และตามวธีิการอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

พนกังานและฝ่ายจดัการของบริษทั ซ่ึงท่ี ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาลงมติในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ัง

ต่อๆ ไป   การเพิ่มทุนไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี  20 มิถุนายน 2539 ทุนท่ีเรียกชาํระ

แลว้เท่ากบั 500 ลา้นบาท 

(ง) เม่ือวนัท่ี  23  เมษายน  2547  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2547  ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงมูลค่า

หุน้สามญัของบริษทั   จาก  10 บาท ต่อหุน้เป็น  1  บาทต่อหุน้ (โดยการแตกหุน้สามญัจาํนวน  50  ลา้นหุน้ 

เป็นหุน้สามญัจาํนวน 500 ลา้นหุน้ )   บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัน้ีกบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม  2547 

 

7.2 พนัธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

- - ไม่มี - - 
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7.3 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ของ บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 

    26-พ.ย.-56 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

1 บริษทั เซาธ์ไชน่ามอร์น่ิงโพสตพ์บัลิชเชอร์ส จาํกดั 106,375,750 21.28 

2 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน ์ 96,096,150 19.22 

3 บริษทั คอม-ลิงค ์จาํกดั 56,000,000 11.20 

4 นายวรชยั พิจารณ์จิตร 36,350,960 7.27 

5 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 18,463,480 3.69 

6 บริษทั วชัรพล จาํกดั         13,911,790 2.78 

7 นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ 13,325,900 2.67 

8 นางนิจพร จรณะจิตต ์ 11,866,420 2.37 

9 บริษทั แชงกรี-ลาโฮเตล็ จาํกดั  (มหาชน) 10,892,730 2.18 

10 Mrs. Arunee Chan 8,672,590 1.73 

    371,955,770 74.39 

 

 ท่ีมา : บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล 

บริษทัโพสตพ์บัลิชชิงจาํกดั (มหาชน) ยงัคงรักษานโยบายการจ่ายปันผลโดยจะจ่ายในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของ

กาํไรสุทธิของทุกๆปีสาํหรับการเปล่ียนแปลงของอตัราการจ่ายเงินดงักล่าวนั้นจะข้ึนอยูก่บัค่าใชจ่้ายประเภททุนและ

สภาพคล่องของกิจการ 
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8. การจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจดัการ 

8.1.1 ผงัองค์กร 
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8.1.2 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 14 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 

กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 5 ท่าน คือ 

      1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกลุ ** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

   2. นายจอห์น ทอมพส์นั                กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

   3. นายปราโมช รัฐวนิิจ * กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา 

 

   

และกาํหนดค่าตอบแทน 

    5. ดร. วษิณุ เครืองาม กรรมการอิสระ 

    กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 8 ท่าน คือ 

      1. นายเกรียงไกร  กาญจนะโภคิน * กรรมการ 

   2. นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง กรรมการบริหาร 

   3. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

     4. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซ่ี กรรมการบริหาร 

5. นายวรชยั พิจารณ์จิตร กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

     6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์                            กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

   7. นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ กรรมการการบริหาร 

     8. นายฮู ย ีเชียง โรบิน กรรมการการบริหาร 

   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 1 ท่าน คือ 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ  

โดยมี นายภคั เพง่ศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

* นายปราโมช รัฐวนิิจ และนายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ลาออกจากตาํแหน่ง กรรมการ ในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2556 

** ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกลุ และคู่สมรส ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 1 ตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2556  
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8.1.3 บันทกึการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2556 

ช่ือ คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

การบริษัท การบริหาร การตรวจสอบ และกาํหนดค่าตอบแทน (พนับาท) 

1.  ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  เทวกลุ 5/5       1,913  

2   นายเกรียงไกร   กาญจนะโภคิน* 3/3      208  

3   นางสาวควอ๊ก  ฮุยควอง 0/5 1/7     812 

4   นายจอห์น  ทอมพส์นั  4/5  3/4   599 

5   นายชาติศิริ  โสภณพนิช 4/5     352 

6   นางสาวชุง ฮอย  ซี เอลซ่ี 0/5 4/7   921  

7  นายปราโมช  รัฐวนิิจ* 3/3    2/3  1/1 364 

8   นายวรชยั   พิจารณ์จิตร 5/5 7/7  1/1 1,245 

9   ดร. ศิริ  การเจริญดี 5/5  4/4 1/1 1,137 

10  ดร. วษิณุ   เครืองาม 5/5      388 

11 นายศุภกรณ์   เวชชาชีวะ* 5/5 3/3   0 

12  นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์ 5/5 7/7     1,542  

13  นายเอกฤทธ์ิ   บุญปิติ* 5/5 4/4     912 

14  นายฮู ย ีเชียง โรบิน* 1/4 1/4     607 

 11,000   

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารในปีพ.ศ. 2556 เท่ากบั 51.1 ลา้นบาท     

ค่าตอบแทนอ่ืนๆของผูบ้ริหารเช่นเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเท่ากบั 3.1 ลา้นบาท 

* นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2556 

*นายปราโมช รัฐวนิิจ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2556 

*นายฮู ย ีเชียง โรบินไดรั้บการแต่ งตั้งเป็นกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2556 และไดรั้บแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริหาร ในท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 

*นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 9 

พฤษภาคม 2556 

*นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ  ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ในท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 9 

พฤษภาคม 2556 
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8.2  ฝ่ายบริหาร 

 รายช่ือฝ่ายบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีดงัน้ี 

1.    นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

2.   นายภคั เพง่ศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษทั 

       3.    นาย ณ กาฬ เลาหะวไิลย รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต ์

4.    ม.ล. ธนะวสุิทธ์ิ วสุิทธิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและจดัจาํหน่าย 

       5.    นายพรชยั  แสงอรุณ       ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   (เกษียณอายปีุ 2557) 

 6.    นายพฒันะพงศ ์ จนัทรานนทวงศ ์ บรรณาธิการหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์(เกษียณอายปีุ 2557) 

       7. นายพิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ บรรณาธิการอาํนวยการกลุ่มโพสต์ 

 8. นายภทัระ               คาํพิทกัษ ์                         บรรณาธิการ หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์

      9.    นายมนตรี ปูชตรีรัตน์ บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์M2F 

      10. นางสาวสุธิดา         มาไลยพนัธ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือดิจิตอลมีเดีย 

      11.  นายอนิล                  ป่ินเรณู                          ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

      12.  นายศุภพงศ ์            จิวะพงศ ์                          ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

8.3รายละเอยีดคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั (%) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/

ประเภทธุรกิจ 

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกลุ                    

ประธานกรรมการ 

 

66 2.08 2553-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายเกรียงไกร  กาญจนะโภคิน 

กรรมการ 

 

51 - 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง              

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

36 - 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายจอห์น ทอมพส์นั                  

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

49 - 2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
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ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั (%) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา 

 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซ่ี                   

กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

46 - 2554-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายชาติศิริ โสภณพนิช 

กรรมการ 

 

54 - 2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายฮู ย ีเชียง โรบิน 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

55 

 

 

- 2556-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายปราโมช รัฐวนิิจ                               

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

 

63 - 2553-ปัจจุบนั 

พค.2555-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายวรชยั  พิจารณ์จิตร 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ

ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 

59 7.27 2537 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร 

และประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

ดร. วษิณุ  เครืองาม                               

กรรมการอิสระ 

 

62 - 2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

ดร. ศิริ การเจริญดี                                      

กรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

65 - 2542-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 

กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

71 19.22 2525 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
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ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั (%) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา 

 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/

ประเภทธุรกิจ 

นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

51 2.67 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ      

กรรมการ และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

46 0.05 2552– ปัจจุบนั 

 

2549-2551 

กรรมการ และประธาน

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ปฏิบติัการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายภคั เพง่ศรี                                       

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน

และเลขานุการบริษทั 

54 0.081 2551-ปัจจุบนั 

 

2549-2551 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน

และเลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นาย ณ กาฬ  เลาหะวไิลย                 

รองบรรณาธิการบริหารกลุ่ม

โพสต ์

48 - 2549-ปัจจุบนั รองบรรณาธิการบริหารกลุ่ม

โพสต ์

 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายภทัระ คาํพิทกัษ ์

บรรณาธิการหนงัสือพิมพโ์พสต์

ทูเดย ์

47 - 2556 

 

 

บรรณาธิการ หนงัสือพิมพ์

โพสตทู์เดย ์

 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

ม.ล. ธนะวสุิทธ์ิ  วสุิทธิ               

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและจดั

จาํหน่าย 

43 - 2551 – ปัจจุบนั 

 

2550-2551 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและ

จดัจาํหน่าย 

ผูจ้ดัการกลุ่มการตลาดและจดั

จาํหน่าย 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพรชยั แสงอรุณ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

60 - 2548 – 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพฒันะพงศ ์ จนัทรานนทวงศ ์

บรรณาธิการหนงัสือพิมพ์

บางกอกโพสต ์

60 - 2549-2555 บรรณาธิการหนงัสือพิมพ์

บางกอกโพสต ์

 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ               

บรรณาธิการอาํนวยการกลุ่ม

โพสต ์

57          - 2545 – ปัจจุบนั บรรณาธิการอาํนวยการกลุ่ม

โพสต ์

 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
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 8.4  บุคลากร 

 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด (รวมสายส่งและพนกังานชัว่คราว) 1,403 คน เป็นพนกังานบริหาร 12 คน พนกังาน

ปฏิบติัการ/บริการ 1,089 คน สายส่งและพนกังานชัว่คราว 302 คน โดยในปี 2556 บริษทัจ่ายผลตอบแทนใหก้บั

พนกังานทั้งส้ิน 633.0 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินประกนัสงัคม เงินสมทบ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ คอมมิชชัน่ เป็นตน้ 

 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

 9.1  คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ี ยง ซ่ึ ง

คณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

 มีหนา้ท่ีบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้คณะกรรมการ

อาจมอบอาํนาจใหก้รรมการหน่ึงคนหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืน กระทาํหนา้ท่ีใดๆ แทนคณะกรรมการไดโ้ดยใหท้าํ

เป็นลายลกัษณ์อกัษรลงนามโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทักรรมการผูล้งช่ือผกูพนับริษทัไดใ้นปัจจุบนั  

คือ 

 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  

 2. นายวรชยั พิจารณ์จิตร 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง 

 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

สดัส่วนการถือ

หุน้ในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/

ประเภทธุรกิจ 

นายมนตรี ปูชตรีรัตน ์

บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์M2F 

54 - 2555-ปัจจุบนั บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์

M2F 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

 

 

 

2554-2555 

 

2551-2554 

 

รองบรรณาธิการ

หนงัสือพิมพ ์M2F 

ผูช่้วยบรรณาธิการข่าว

หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์

 

นางสาวสุธิดา มาไลยพนัธ์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือดิจิตอลมีเดีย 

41 - 2551-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือดิจิตอล

มีเดีย 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

 2546-2551 ผูช่้วยรองประธานฝ่ายพฒันา

ผลิตภณัฑ ์

บจ. สนุก ออนไลน ์

นายอนิล    ป่ินเรณู                           

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฎิบติัการ 

56 - 

 

 

2552 – ปัจจุบนั 

2543-2552 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฎิบติัการ 

ผูจ้ดัการฝ่าย Output & Page 

Archiving 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายศุภพงศ ์จิวะพงศ ์ 46 - 2556 ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
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 3. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 

คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้ วยกรรมการของบริษทั (ยกเวน้ประธานกรรมการ ) 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธาน

กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารจะตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหาร หรือพนกังานประจาํของบริษทั  

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย 

1.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง 

3. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซ่ี 

4. นายวรชยั พิจารณ์จิตร 

5. นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ  

6. นายฮู ย ีเชียง โรบิน 

 โดยมี นายภคั เพง่ศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารจะกาํหนดหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ และมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ติดตามกาํกบัดูแลผลการดาํเนินการของบริษทั และบริษทัยอ่ยเป็นประจาํทุกเดือน 

2. อนุมติัค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากงบประมาณซ่ึงผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยมีจาํนวนเงินไม่

เกินกวา่ 20 ลา้นบาท 

3. อนุมติัการเขา้ทาํการเปิดบญัชีการทาํสญัญากบัสถาบนัการเงินตามท่ีเห็นสมควร และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั 

4. กาํหนดโครงสร้างองคก์ร นโยบายการจา้งงาน และอาํนาจการอนุมติั 

5. แต่งตั้งและกาํ หนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ยกเวน้ กรรมการผูจ้ดัการ และบรรณาธิการ

หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตค์ณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย 

1. ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายจอห์น ทอมพส์นั                 

3. นายปราโมช รัฐวนิิจ 

 โดยมี นางภทัริกา ชุติชูเดช ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1. การบริหารความเส่ียง 

ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั และบริษทัยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอ 

 2. การควบคุมภายใน 



 - 40 - 

1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมใหมี้ “สภาพแวดลอ้มของการควบคุม ” ท่ีเหมาะสม โดย

การส่ือสารถึงความสาํคญัของการควบคุมภายในและการจดัการกบัความเส่ียง และดว้ยการทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่

พนกังานเขา้ใจถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนเองเป็นอยา่งดี 

2) พิจารณาประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน สาํหรับการจดัทาํงบการเงินรายไตรมาส และ

งบการเงินประจาํปี รายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภยัและการควบคุมระบบ

สารสนเทศของบริษทั 

3) พิจารณาวา่ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุม้ครองความสูญเสียและความปลอดภยัของ

ระบบขอ้มูลและระบบการปฏิบติัการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินสาํหรับกรณีท่ีระบบการเงินและการปฏิบติังาน

ตามปกติของบริษทัลม้เหลวอยา่งไร 

4) ติดตามการดาํเนินการของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการควบคุมภายในตามท่ีผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบั ญชีรับ

อนุญาตไดแ้นะนาํมา 

 3. รายงานทางการเงิน 

 3.1 ทัว่ไป  

1) ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสูงสุดในปัจจุบนัและการจดัการของฝ่ายบริหารเก่ียวกบั

เร่ืองดงักล่าวไดผ้ลเป็นอยา่งไร 

2) ปรึกษาหารือกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตถึงการทุจริตท่ีอ าจเกิดข้ึนหรือท่ีได้

เกิดข้ึนแลว้ รวมถึงการกระทาํผิดกฎหมาย ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็นอ่ืนท่ี

คลา้ยคลึงกนั 

3) สอบทานประเด็นทางบญัชีท่ีสาํคญัและประเด็นเก่ียวกบัการรายงานต่างๆ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั

ในทางวชิาชีพและทางกฎหมายล่าสุด และทาํความเขา้ใจถึงผลกระทบท่ีมีต่องบการเงิน 

4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เก่ียวกบัความเส่ียงและความ

เสียหายท่ีมีนยัสาํคญัท่ีอาจจะเกิดข้ึนและแผนในการลดความเส่ียงดงักล่าว 

5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งสาํคญัต่องบการเงิน 

 3.2 งบการเงินประจาํปี 

1) สอบทานงบการเงินประจาํปีวา่ถูกตอ้งครบถว้น และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดรั้บทราบแลว้     รวมทั้งประเมินวา่งบการเงินดงักล่าวไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงหลกัการบญัชีท่ีเหมาะสม

แลว้หรือไม่ 

2) ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในรายการท่ี ซบัซอ้น และ/หรือผิดปกติ 

3) ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจตวัอยา่งเช่น มูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การคํ้า

ประกนั ภาระหน้ีสินเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือส่ิงแวดลอ้ม การตั้งสาํรองเผื่อความเสียหายท่ีเกิดจากการ

ฟ้องร้อง ภาระผกูพนัและภาระหน้ีสินอ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

4) ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพ่ือสอบทานงบการเงินและผลของการตรวจสอบ 

รวมทั้งปัญหาท่ีไดพ้บ 

5) ใหค้าํแนะนาํคณะกรรมการบริษทั เพ่ือนาํเสนองบการเงินใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง 
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3.3 งบการเงินรายไตรมาส 

ประเมินวา่งบการเงินรายไตรมาสไดเ้ปิดเผย ขอ้มูลคร บถว้น และมีความถูกตอ้งตามควร รวมทั้งรับทราบ

คาํอธิบายจากฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน การ

เปล่ียนแปลงในอตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงสืบเน่ืองจากการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงวธีิการบนัทึกบญัชีของ

บริษทั เหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ และการควบคุมดา้นการเงินและการปฏิบติังาน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูล

ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

4. การตรวจสอบภายใน 

1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพ่ือใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่สายงานตรวจสอบ

ภายในจะสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยอิสระ ปราศจากขอ้จาํกดัใดๆ ท่ีไม่สมเหตุสมผล 

2) เพ่ือส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูอ้นุมติัการสรร

หา การเล่ือนตาํแหน่ง การโยกยา้ยและการเลิกจา้งของผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการประเมินผลการปฏิบติังาน ของ

ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี 

3) สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความเป็นอิสระในการปฏิบติังานรวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบติังานของสาย

งานตรวจสอบภายใน 

4) ประชุมเป็นการส่วนตวักบัผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเร่ืองท่ีเห็นสมควร 

5) ดูแลเพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่ ผูบ้ริหารไดรั้บและปรึกษาหารือผลการตรวจสอบและคาํแนะนาํท่ีสาํคญัใน

ระยะเวลาอนัควร 

6) ดูแลใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่ฝ่ายบริหารไดมี้การดาํเนินการซ่ึงเป็นผลมาจากคาํแนะนาํของผูต้รวจสอบภายใน 

ในระยะเวลาอนัควร 

7) ดูแลใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่ สายงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันขอ้มูลใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการจากภายนอกท่ี

บริษทัวา่จา้งมา ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีปรึกษา เป็นตน้ ในการใหค้วามเช่ือมัน่ หรือใหค้าํปรึกษา 

เพ่ือใหเ้กิดความครอบคลุมอยา่งเหมาะสม และลดการทาํงานซํ้ าซอ้น 

 5. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

1) ดูแลใหเ้กิดความเช่ือมัน่ไดใ้นเร่ืองความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบจะ

พิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจขดัต่อประสิทธิภาพและการปฏิบติังานในทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอ่ืนๆ เก่ียวกบับริการใหค้าํปรึกษาทั้งหมดท่ีบริษทัไดว้า่จา้งมา 

3) อนุมติับริการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่งานตรวจสอบซ่ึงกระทาํโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

4) ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

5) สอบทานขอบเขตและวถีิทางของการสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเสนอมาและดาํเนินการใหเ้ช่ือมัน่

ไดว้า่จะไม่มีการกาํหนดขอ้จาํกดัใดๆ ไวใ้นขอบเขตของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่สมเหตุสมผล 

6) สอบทานผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

7) ติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของสาํนกังานผูส้อบบญัชี และดูแลวา่มีการคิดค่าสอบบญัชีอยา่ง

สมเหตุสมผล 



 - 42 - 

8) สอบถามถึงระดบัการประสานงานระหวา่งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือท่ีจะเช่ือมัน่

ไดว้า่เป็นไปอยา่งเหมาะสมแก่สถานการณ์  

9) จดัใหมี้การประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมปีละ 1 คร้ัง 

10) ดูแลเพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่ไดว้า่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะนาํเสนอผลการตรวจสอบและคาํแนะนาํในเวลา

อนัสมควร 

11) สอบทานหนงัสือรับรองท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งออกใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตและใหค้วามสนใจในประเด็นท่ี

ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  

12) สอบทานหนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแล ะติดตามวา่ฝ่ายบริหารไดต้อบช้ีแจง

ผลการตรวจสอบ และคาํแนะนาํของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในระยะเวลาอนัควร 

13) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีท่ีน่าสงสยัวา่ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูมี้หนา้ท่ี

รับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทั ไดก้ระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนบท บญัญติัทางกฎหมาย ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตจะตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักรณีดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในทนัที 

เพ่ือจะไดมี้การสอบสวนกรณีดงักล่าวโดยมิชกัชา้ 

 6. การดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 

1) สอบทานประสิทธิผลของระบบท่ีใชดู้แลการปฏิบติัตามก ฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การสืบสวนการ

ทุจริตและการติดตามของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการทุจริต รวมทั้งการลงโทษทางวนิยั และการไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 

2) รับรายงานเก่ียวกบัประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จากฝ่ายบริหารและ /หรือสายงาน

ตรวจสอบภายในอยา่งสมํ่าเสมอ 

3) สอบทานใหเ้ป็นท่ีพอใจวา่ไดมี้การพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการจดัทาํรายงานทางการเงินแลว้  

4) สอบทานผลการตรวจสอบซ่ึงตรวจสอบโดยหน่วยราชการท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล 

5) รายงานผลการสอบสวนเบ้ืองตน้ของกรณีท่ีน่าสงสยัเก่ียวกบัการท่ีกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูมี้หนา้ท่ี

รับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทั ไดก้ระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัทางกฎหมาย ใหแ้ก่

หน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแลและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

 7.  การดูแลใหป้ฏิบติัตามนโยบาย วธีิปฏิบติังานและจรรยาบรรณของบริษทั 

1) ดูแลเพ่ือใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ไดมี้การจดัทาํนโยบาย วธีิปฏิบติังานและจรรยาบรรณของบริษทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร และดาํเนินการใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั 

2) ประเมินฝ่ายบริหารไดท้าํตนเป็นตวัอยา่งโดยการส่ือสารถึงความสาํคญัของนโยบายวธีิปฏิบติังานและ

จรรยาบรรณรวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนใหพ้นกังานทุกระดบัรับทราบหรือไม่ 

3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามนโยบายวธีิปฏิบติังานและ

จรรยาบรรณของบริษทั 

4) รับรายงานอยา่งสมํ่าเสมอเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามนโยบายวธีิปฏิบติังาน และจรรยาบรรณของ

บริษทัจากฝ่ายบริหาร 

 8.  การดูแลในการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน 

1) ประเมินประสิทธิผลของวธีิการในการดาํเนินการของบริษทัเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนต่างๆ  
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2) สอบทานระบบการร้องเรียนเก่ียวกบัประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อนัอาจไม่เหมาะสม 

และอ่ืนๆ ใหเ้ป็นความลบั 

3) ดูแลเพ่ือให้ เกิดความเช่ือมัน่ไดว้า่ บริษทัมีขั้นตอนการดาํเนินการต่างๆ เพ่ือใหมี้ผูส้อบสวนอิสระใน

ประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอยา่งเพียงพอ และใหมี้การรายงานเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ 

 9.  การรายงาน 

1) รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบถึ งการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํท่ี

เหมาะสม อยา่งสมํ่าเสมอ 

2) เช่ือมัน่ไดว้า่คณะกรรมการบริษทัไดท้ราบถึงเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

3) เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่การติดตามการปฏิบติังานครอบคลุมไดอ้ย่ างทัว่ถึง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน

กิจกรรมต่างๆ ต่อผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานประจาํปี โดยมีประเด็นท่ีตอ้งรายงานดงัน้ี 

• จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

• รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรไดรั้บทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 10. อ่ืนๆ 

1) ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัร้องขอ 

2) จดัใหมี้การสืบสวนพิเศษ หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูช้าํนาญการเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือในกรณีท่ีจาํเป็น 

3) สอบทานและปรับปรุงกฎบตัรของคณะก รรมการตรวจสอบใหเ้ป็นปัจจุบนัเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

4) ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ย 

1. นายวรชยั พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. ดร. ศิริ การเจริญดี  

3. นายปราโมช รัฐวนิิจ 

โดยมี นายภคั เพง่ศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและ เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการ 
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 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ี สอบทาน ประเมิน และแนะนาํคณะกรรมการบริษทัในเร่ือง

เก่ียวกบั 

1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษทั 

2. จาํนวนและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการอิสระ 

3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ 

4. การเสนอผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนและบาํเหน็จของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ ของ

คณะกรรมการบริษทั 

6. การจดัใหมี้การประกนัภยัผูบ้ริหารใหก้บัคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

7. แผนการสืบทอดการดาํรงตาํแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผู ้ จดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงจะ

ดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ตามลาํดบั 

8. กระบวนการประเมินกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงจะดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการ ตามลาํดบั 

9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ แล ะเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซ่ึงจะดาํเนินการโดยคณะ

กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ตามลาํดบั 

10. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารยงัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นคณะกรรมการยอ่ยของฝ่ายบริหาร เพ่ือทาํ

หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. จดัทาํนโยบายการบริหารความเส่ียงใหฝ่้ายบริหารพิจารณา 

2. คดัเลือกวธีิการบริหารความเส่ียงท่ีจะช่วยลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

3. รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

4. เสนอการบริหารความเส่ียง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบติังานใหฝ่้ายบริหาร  

5. ติดตามการบริหารความเส่ียง 

6. รายงานต่อฝ่ายบริหาร 

7. สร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ห็นความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงแก่พนกังานทุกระดบั 

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

  ตามขอ้บงัคบัของบริษทักรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ท่ีตนไดจ้ดทะเบียนวา่เป็นผูถื้อหุน้ 

2. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงไดเ้ท่ากบัจาํนวนบุคคลท่ีจะตอ้งเลือกตั้งแทนใน

ตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งเท่านั้น ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้หรือผู ้ รับมอบฉนัทะไม่อาจลงคะแนนเสียงใหก้บับุคคลใดๆ 

เกินกวา่หน่ึงเสียงต่อหุน้แต่ละหุน้ท่ีตนเองถืออยูห่รือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงใหก้บั

บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน
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เสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหเ้ลือกโดยวธีิจบัฉลากเพ่ือใหไ้ด้

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกปี ผูเ้ป็นกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้

จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกเป็นจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ให้

กรรมการคนท่ีไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูต้อ้งออก กรรมการผูอ้อกไปนั้นจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้

ในกรณีท่ีตาํแหน่งในคณะกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการมีมติ

แต่งตั้งบุคคลข้ึนดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีวา่ง เวน้แต่วาระในตาํแหน่งของกรรมการท่ีวา่งลงนั้นจะเหลือนอ้ย

กวา่สองเดือน มติของคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงั

เหลืออยู ่อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีจาํนวนกรรมการวา่งลงจนกรรมการท่ีเหลืออยูมี่จาํนวนไม่ครบองคป์ระชุม 

กรรมการท่ีเหลืออยูจ่ะกระทาํการในนามของคณะกรรมการไดเ้ฉพาะการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือทาํการ เลือกตั้ง

กรรมการเขา้มาแทนกรรมการท่ีวา่งลงเท่านั้นและการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะตอ้งกระทาํภายในหน่ึงเดือน

นบัตั้งแต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการวา่งลง ซ่ึงทาํใหไ้ม่ครบองคป์ระชุม บุคคลใดท่ีไดรั้บการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทน

กรรมการท่ีวา่งลงจะดาํรงตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากาํหนดเ วลาท่ีกรรมการท่ีวา่งลงนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ดค้ณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีแนะนาํคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการสรรหากรรมการ

อิสระ และการเสนอผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้ของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทั พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย ์เช่น สาํเนาใบหุน้และหนงัสือยนืยนัการถือหุน้

ท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย ) จาํกดั หรือตลาดห ลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และแสดงหลกัฐานการแสดงตน เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือสาํคญัต่างๆ ของบริษทั 

เสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ก่อนท่ี

บริษทัจะส่งหนงัสือนดัประชุมได ้โดยปฏิบติัตามขั้นตอนสาํหรับผูถื้อหุน้ในการเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการของบริษทั ซ่ึงไดน้าํเสนอในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

การแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงอยูภ่ายใตอ้าํนาจของคณะกรรมการบริหาร ยกเวน้

ตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ และบรรณาธิการหนงั สือพิมพบ์างกอกโพสต ์ซ่ึงตอ้งนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระ 

 บริษทัมิไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกวา่คุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีสาํนกังานณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

มีอาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี  
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการ ทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการหรือการใหห้รือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อย

ละสามของทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ี 

การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ี ยวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล

เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนา จควบคุมของบริษทั

สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริ ษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู ้

ใหบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรม การท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระแลว้กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้

ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะได ้
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โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีแนะนาํคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบัจาํนวนและ

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสน อผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม

เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 

 9.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์่อบริษทั และบริษทัจะนาํเสนอ

สรุปรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

 9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

รายการท่ี ช่ือบริษทั ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี (บาท) 

1 บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 

1,060,000 

2 บริษทัโพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 

530,000 

3 บริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 

245,000 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 

 

บริษทั โพสต ์ทีว ี จาํกดั 

 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 

 

บริษทั โพสต ์โฮลด้ิง จาํกดั 

 

บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จาํกดั 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 

235,000 

 

50,000 

 

305,000 

 

40,000 

 

40,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 2,505,000 

ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

    รายการท่ี ช่ือบริษทัผูจ่้าย 

ประเภทของ 

งานบริการอ่ืน  

(non-audit service) 

ช่ือผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

ส่วนท่ีจ่ายไปใน

ระหวา่งปีบญัชี 

ส่วนท่ีจะตอ้ง

จ่ายในอนาคต 

    -ไม่มี – -ไม่มี – 

รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) -ไม่มี –   -ไม่มี - 

 9.5 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่อีืน่ๆ  

 บริษทัพยายามปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ซ่ึงจดัทาํโดยศูนย์

พฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
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สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ไดป้รับปรุงแก้ ไขเพ่ิมเติมใหเ้ทียบเคียงกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ    The     

Organisationfor Economic Co-operation and Development(OECD Principle of Corporate Governance ปี 2004)  

 1.  สิทธิของผูถื้อหุน้ 

  บริษทัมีการกาํหนด วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามั ญประจาํปีล่วงหนา้ และไดแ้จง้

รายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม รวมถึงเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี เช่น การเลือกตั้ง

กรรมการบริษทั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบเพ่ือพิจารณาก่อนล่วงหนา้ ทั้งน้ี บริษทั ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชุมผูถื้อหุน้สามญั ประจาํปี ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม บริษทัสนบัสนุน

และอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดจ้ดัเตรี ยมหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ  ก และแบบ ข แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้ น ส่วนหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค สาํหรับคสั

โตเดียน สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก เวบ็ไซตข์องบริษทั 

  อน่ึง ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2556 นั้น มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 

ท่าน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน เสนอตวัเพ่ือใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งกลบัเขา้เป็นก รรมการอีกวาระหน่ึงแลว้จึงไดพิ้จารณา

แต่งตั้งกรรมการเพ่ิมอีก 1 ท่าน ซ่ึงบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียด และประสบการณ์การทาํงานของกรรมการดงักล่าว 

ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

เพ่ือประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

  บริษทัอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ี โดยกาํหนดเวลาประชุม ในระหวา่งเวลาทาํงานปกติท่ี

อาคารบางกอกโพสต ์โดยจดัเตรียมท่ีจอดรถ เพ่ือรองรับผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ในวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่ง

พอเพียง อาคาร บางกอกโพสตต์ั้งอยูไ่ม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ พร้อมทั้งเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทั หรือ

บุคคลอ่ืนใดในการออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได ้โดยบริษั ทไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ สาํหรับติด

หนงัสือมอบฉนัทะไวใ้หก้บัผูถื้อหุน้ดว้ย 

  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2556 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกลุ ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีประธานในท่ี

ประชุม โดยประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาสาํหรับการประชุมอยา่งเหมาะสม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดง 

ความเห็น และซกัถามขอ้สงสยัไดใ้นแต่ละวาระโดยกรรมการท่ีเขา้ร่วมในการประชุมคร้ังน้ีมีจาํนวนก่ึงหน่ึงของ

คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงรวมถึงประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 2.  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

 บริษทัไดก้าํ หนดขั้นตอนสาํหรับผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพิ่มเติมและ

เสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัก่อนการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ซ่ึงจะจดัข้ึนเป็นปกติใน

เดือนเมษายน โดยผูถื้อหุน้หรือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอวาระกา รประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพ่ิมเติม และ /

หรือ เสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัจะตอ้งมี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 • ถือหุน้ของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

• แสดงหลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย ์เช่น สาํเนาใบหุน้ และหนงัสือยนืยนัการถือหุน้ท่ีออกโดยบริษทั

หลกัทรัพย ์บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• แสดงหลกัฐานการแสดงตน เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือสาํคญัต่ างๆ ของ

บริษทั ทั้งน้ีผูถื้อหุน้หรือกลุ่มผูถื้อหุน้จะตอ้งนาํส่งแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 
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เพ่ิมเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั พร้อมดว้ยแบบขอ้มูลของ

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบ ริษทั มายงัเลขานุการบริษทัภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือใหบ้ริษทั คณะกรรมการยอ่ยของคณะกรรมการ ท่ีเก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการ

ของบริษทั มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดาํเนินการประชุมผูถื้อ

หุน้สามญัประจาํปีต่อไป  

 บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบ ฉนัทะแบบท่ีกาํหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอยา่งชดัเจน และ

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์บริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีรายช่ือผูรั้บมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และ

จดัใหมี้กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษั ทไดร้ะบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะเป็นรายกรรมการอยา่งชดัเจน โดยผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียง พิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคลได ้

 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษทัจดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดย

บริษทัจะเก็บเฉพาะบตัรท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ใน

กรณีท่ีเกิดมีขอ้โตแ้ยง้ 

 บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีอิสระ ใหแ้ก่

คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกคร้ัง 

 3.  บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  บริษทัส่งเสริมใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัเพ่ือสร้างความมัน่คงทางการเงิน 

และความยัง่ยนืของกิจการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวประกอบดว้ยผูถื้อหุน้ ผูอ้่าน ผูซ้ื้อส่ือโฆษณา พนกังานของ

บริษทั    ผูจ้ดัจาํหน่าย    เจา้หน้ี และความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นตน้  

 ผูถื้อหุน้ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งหวงัท่ีก่อใหเ้กิดกาํไรและเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราท่ีเหมาะสมในระยะยาว 

บริษทัจะเก็บผลกาํไรบางส่วนเพ่ือคืนหน้ีสถาบนัการเงินและลงทุนเพ่ืออนาคตของบริษทั  เงินกาํไรท่ี เหลือจะจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผล 

 ผูอ่้าน 

นบัตั้งแต่ก่อตั้งข้ึนในปี พ .ศ . 2498 หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ไดพ้ฒันากลายเป็นหน่ึงในผูน้าํของ

หนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษในแถบภาคพ้ืนเอเชีย อนัเน่ืองมาจากความไวว้างใจ และความนบัถือท่ีไดรั้บจาก

ผูอ่้าน ทั้งน้ีเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจากอุดมการณ์ท่ียดึมัน่มายาวนาน ในการรายงานและวเิคราะห์ข่าวอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม

และเป็นกลางซ่ึงขนบธรรมเนียมดงักล่าวไดเ้ปล่ียนมาเป็นหลกัจรรยาบรรณครอบคลุมถึงหนงัสือพิมพฉ์บบัอ่ืนของ

บริษทัไดแ้ก่ หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์และล่าสุด M2F 

  บริษทัดาํเนินการสาํรวจความคิดเห็นของผูอ่้านอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการการบริโภค

ข่าวสารจึงทาํใหส้ามารถปรับปรุงรูปแบบและเน้ือหาใหต้รงตามความตอ้งการของผูอ่้าน 

  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีภาระผกูพนัท่ีจะจดักิจกรรมและการส่งเสริมการขายท่ีมีประโยชน์ต่อผูอ่้ านและสมาชิก

อยา่งต่อเน่ือง 

 ผูซ้ื้อส่ือโฆษณา 

บริษทัปรับปรุงเคร่ืองพิมพแ์ละกระบวนการพิมพอ์ยา่งต่อเน่ืองซ่ึงมีผลใหคุ้ณภาพของหนงัสือพิมพแ์ละ

โฆษณาของหนงัสือพิมพดี์ข้ึนเป็นลาํดบั นอกจากน้ีบริษทัยงัจดักิจกรรมและนิทรรศการตลอดปีเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ซ้ื้อ
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ส่ือโฆษณาไดพ้บปะสงัสรรคก์บัผูอ่้านและลูกคา้ของบริษทัไดโ้ดยตรง การปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการช่วย

ใหบ้ริษทัขยายการเสนอข่าวผา่นส่ือต่างๆ หลากหลายมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยใหบ้ริษทัสามารถขายส่ือโฆษณาได้

ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วทิย ุและส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

 พนกังาน 

 บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการพฒันา

และขยายการดาํเนินงานของบริษทัเพ่ิมเติมจากส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นพ้ืนฐานมาเป็นธุรกิจมลัติมีเดีย ทาํใหต้อ้งเกิดการ

เปล่ียนแปลงภายในองคก์รของบริษทัมากพอสมควร โดยใน ส่วนของการพฒันาศกัยภาพของพนกังานนั้น บริษทัจดั

ใหมี้การฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ใหก้บัพนกังาน โดยเฉพาะดา้นภาษาเพ่ือเตรียมรองรับการเปิด AEC ทั้งภาษาจีน

และพม่า และอบรมโปรแกรมไมโครซอฟท ์ PowerPoint Excel และ Adobe รวมถึงหลกัสูตรมลัติมีเดีย และโซเชียล

มีเดีย สาํหรับนกัข่าว 

  บริษทัจดัใหมี้ระบบประเมินผลงานประจาํปี และจ่ายค่าตอบแทนพนกังานตามผลงาน 

  คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน หรือการแจง้

เบาะแส ไดแ้ก่ การสอบทานขั้นตอนในการดาํเนินการของบริษทัเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน  การสอบทานระบบ การ

ร้องเรียนเก่ียวกบัรายงานทางการเงินการควบคุมและอ่ืนๆ ใหเ้ป็นความลบัและการดาํเนินการใหมี้การสอบสวน และ

ติดตามผลอยา่งเพียงพอและใหร้ายงานเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือทราบ 

  ผูจ้ดัจาํหน่าย 

  ช่องทางสาํคญัช่องทางหน่ึงในการจาํหน่ายหนงัสือพิมพไ์ดแ้ก่ ผูจ้ดัจาํหน่าย และแผงหนงั สือ บริษทัเพ่ิม

จาํนวนผูจ้ดัจาํหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมข้ึนของยอดขาย

หนงัสือพิมพ ์

  ในการดาํเนินการดงักล่าวบริษทัจดัใหมี้ค่านายหนา้ ส่วนลด และระยะเวลาการชาํระเงินท่ีเหมาะสมแก่ผูจ้ดั

จาํหน่ายและแผงหนงัสืออยา่งเหมาะสม โดยพนกังานของบริษทัไดติ้ดต่อประสานงานกบัผูจ้ดัจาํหน่ายอยา่งใกลชิ้ด 

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมยอดจดัจาํหน่าย และลดยอดหนงัสือคืน 

  เจา้หน้ี 

  บริษทัมีธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ธุรกรรมดงักล่าว ไดแ้ก่ เงินกูย้มืทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว กา รออกหนงัสือคํ้าประกนั และการออก เลต็เตอร์ออฟเครดิต โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสัง่ซ้ือกระดาษ

หนงัสือพิมพจ์ากต่างประเทศ บริษทัควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกูย้มืจากธนาคาร      และส่วนประกอบของเงินกูย้มื

ระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีเหมาะสม การกูย้มืทั้งหมดไม่มีหลกัทรัพย์ ค ํ้าประกนั บริษทัติดตามและปฏิบติัตาม

เง่ือนไขของเงินกูย้มือยา่งเคร่งครัด 

 ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

  บริษทั บริษทัในเครือ และมูลนิธิบางกอกโพสตร่์วมกนัทาํกิจกรรมระดมเงินบริจาคเพ่ือเป็นทุนในการ

ช่วยเหลือดา้นการศึกษา กิจกรรมเพ่ือสงัคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินกิจกรรมเหล่าน้ีอยา่งจริงจงั 

โดยตอ้งการใหเ้ยาวชน และผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ “The 2013 Bangkok Post – Black 

Mountain Charity Golf & Gourmet Dinner”  “SCG-Bangkok Post Foundation Smart Orphans English Camp 2013” 

“Bangkok Post Fantastic Green Rally” “Forbes Thailand Charity Gala Dinner” “A Good Heart from Marie Claire” 

“แชริต้ี แรลล่ี ปาร์ต้ี งานวดั ” “Bangkok Post 10 Km. International Run 2013” และ “Marie Claire Keep Running, 

Keep Believing Presented by Dove” เป็นตน้ 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัมีนโยบายในการประกอบกิจการท่ีเป็นธรรม ปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ยดึมัน่ในจริยธรรมทางธุรกิจ

ในทุกดา้นของการดาํเนินงานเป็นพลเมืองดีท่ีดาํเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือตอบสนองผูมี้ส่วนได้

เสียท่ีสาํคญัๆ และเพ่ือช่วยปกป้องและพฒันาสงัคม ชุมชนทอ้งถ่ิน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 Bangkok Post–Black Mountain Charity Golf & Dinner 

 สนามกอลฟ์แบลค็เมาทเ์ทนและมูลนิธิบางกอกโพสต ์ร่วมกนับริจาคเงินใหก้บัโรงเรียนต่างๆ เพ่ือนาํไปปรับปรุง

อาคาร  พร้อมทั้งสนบัสนุนอุปกรณ์การศึกษาท่ีจาํเป็น และมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน โรงเรียนท่ีไดรั้บบริจาค 

ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นชา้ง จ .พระนครศรีอยธุยา โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ จ .ประจวบคีรีขนัธ์ โรงเรียนบา้นกระทุ่มลาย จ .

พระนครศรีอยธุยา โรงเรียนวดัพทุไธศวรรย ์จ .พระนครศรีอยธุยา โรงเรียนบึงเขายอ้น (คงพนัธ์ุอุปถมัภ์ ) จ.ปทุมธานี 

โรงเรียนชุมชนวดัสาํพะเนียง(แร่ผดุงวทิยา) จ.พระนครศรีอยธุยา และโรงเรียนนเรศวรหว้ยผึ้ง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 SCG-Bangkok Post Foundation Smart Orphans English Camp 2013 

 เอสซีจีและมูลนิธิบางกอกโพสต ์จดัโครงการค่ายภาษาองักฤษเพ่ือใหน้กัเรียนกาํพร้าจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ไดแ้ก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไดมี้โอกาสไดเ้รียนภาษาองักฤษ 

 Bangkok Post Fantastic Green Rally 

 กิจกรรมเพ่ือคืนชีวติใหธ้รรมชาติ แรลล่ีปลูกป่าโกงกาง ณ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและอนุรักษป่์าชายเลน จ.ชลบุรี 

งานวนัครอบครัวประจาํปี 2556 

พนกังานและครอบครัวร่วมกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยปลูกปะการัง และปล่อยปู ท่ีแสมสาร จงัหวดัชลบุรี 

พนกังานโพสตบ์ริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

พนกังาน บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบอคัคีภยัท่ีชุมชนร่มเกลา้คลองเตย โดยมีผูบ้ริหาร

และพนกังานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นตวัแทนมอบเงิน 

 Forbes Thailand Charity Gala Dinner 

 นิตยสารฟอร์บส์ ไทยแลนด ์จดักาลาดินเนอร์การกศุลประจาํปีเพ่ือระดมทุนจากการประมูลส่ิงของมอบใหแ้ก่สภา

องคก์ารพฒันาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถมัภฯ์ (สอ.ดย.) และสมาคมเด็กและเยาวชนเพ่ือสนัติภาพชายแดนใต ้

(กลุ่มลูกเหรียง) 

 แชริต้ี แรลล่ี ปาร์ต้ี งานวดั 

 จดัโดย หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์เพ่ือหาเงินร่วมบริจาคสมทบทุนในการจดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์

ใหแ้ก่โรงพยาบาลหวัหิน 

 Bangkok Post 10 Km International Run 2013 

 งานวิง่เพ่ือสุขภาพและการกศุล รายไดจ้ากค่าสมคัรทั้งหมดมอบใหก้บัมูลนิธิบางกอกโพสต ์เพ่ือช่วยเหลือเด็กดอ้ย

โอกาสดา้นการศึกษา 

 A Good Heart from Marie Claire 

 นิตยสารแมรี แคลร์ และมูลนิธิคนไทย ร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึงของงาน “คนไทยขอมือหน่อย ” ณ ลานเซ็นทรัลเวลิด ์

ระหวา่งวนัท่ี 2-3 มีนาคม 2556 โดยบริจาคเงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายกระเป๋า A Good Heart from Marie Claire หลงัหกั

ค่าใชจ่้าย สมทบทุนใหก้บัมูลนิธิสร้างรอยยิม้ 
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Marie Claire Keep Running, Keep Believing Presented by Dove 

 กิจกรรมมินิมาราธอนท่ี นิตยสารแมรี แคลร์ ร่ วมกบั โดฟ จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2556 ณ สวนลุมพินี โดยนาํ

รายไดจ้ากค่าสมคัรมอบใหก้บัโครงการศูนยสิ์ริกิต์ิบรมราชินีนาถเพ่ือโรคมะเร็งเตา้นม 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอยา่งมาก โดยมุ่งเนน้ให้ มีระบบการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือจดัการกบัความเส่ียงต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เพ่ือปฏิบติังานภายใตอ้าํนาจและ

หนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกร รมการบริษทั ตามท่ีปรากฏในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงกาํหนด

โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผา่นสายงาน

ตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ

บริษทั โดยรับฟังความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีอิสระของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด 

วตัถุประสงคเ์พ่ือจะเช่ือมัน่ไดว้า่ รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งการป ฏิบติังานต่างๆ ของบริษทัเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการประชุมทุกคร้ัง

ผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหข้อ้มูลและรับฟัง

ขอ้เสนอแนะในปัญหาบางประเด็น สาํหรับขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงัเกตท่ีเป็นสาระสาํคญั คณะกรรมการตรวจสอบจะ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที 

 สายงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่หน่วยงาน

ต่างๆ ของบริษทั เพ่ือทาํการประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงครอบคลุมทั้งดา้น

การเงิน การดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียง และการกาํกบัดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจดัการ 

ทั้งน้ี สายงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานโดยยดึถือกฎบตัรของสายงานตรวจสอบภายใน และปฏิบติัตามกรอบการ

ปฏิบติังานวชิาชีพตรวจสอบภายใน ซ่ึงรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพและมาตรฐานการปฏิบติังานในทางวชิาชีพท่ี

เป็นสากล เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน   

 เพ่ือส่งเสริมใหก้ารควบคุมภายในมีประสิทธิผล สายงานตรวจสอบภายในยงัทาํหนา้ท่ีเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ 

และทศันคติท่ีดีต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ใหก้บัฝ่ายงานต่างๆ ในบริษทั โดยเร่ิมจากผูป้ฏิบติังาน

จนถึงผูบ้ริหารหน่วยงาน ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจและทศันคติท่ีดี เป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างจิตสาํนึกและจริยธรรมใน

การปฏิบติังานดา้นต่างๆ อีกทั้งยงัส่งเสริมความร่วมมือในการเปล่ียนแปลง เพ่ือนาํไปสู่การควบคุมท่ีดีข้ึน นอกจากนั้น 

ทศันคติท่ีดีต่อการตรวจสอบทาํใหบุ้คลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตาม 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือการทุจริต และแจง้เตือนมายงัผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือใหมี้การดาํเนินการตรวจส อบเพ่ิมเติม

เพ่ือหาขอ้เท็จจริงต่อไป 

 ในส่วนของการตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบติังานโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณา

ลาํดบัความสาํคญัตามความเส่ียงและคาํนึงถึงขอ้กงัวลของผูบ้ริหาร ในการปฏิบติังาน สายงานตรวจสอบภายในจะ

นาํเอาหลกัวชิาการและวธีิการทาํงานท่ีเป็น ระบบเขา้มาใชใ้นการสอบทาน ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของ

กระบวนการกาํกบัดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน นอกจากนั้น ยงัมีการใหบ้ริการคาํปรึกษาแก่ฝ่าย
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บริหารตามควรแก่กรณี ผลการตรวจสอบจะถูกนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรม การ

ตรวจสอบไดรั้บรายงานผลการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ หลงัจากการนาํเสนอรายงานการตรวจสอบ สายงาน

ตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดาํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากปัญหาหรือขอ้สงัเกตบาง

ประการอาจจะตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข พร้อมทั้งรายงานใ หค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

และผูบ้ริหารระดบัสูงทราบความคืบหนา้เป็นระยะๆ ตามสมควร 

 สายงานตรวจสอบภายในไดมี้การกาํหนดมาตรการเพ่ือควบคุมคุณภาพของงานตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองและมีการ

ควบคุมดูแลงานอยา่งใกลชิ้ด เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบติังานแต่ละคร้ัง ผูต้รวจสอบภายในจะประชุมร่วม กบัผูรั้บบริการ

รวมทั้งผูบ้ริหารผูค้วบคุมดูแลสายงานนั้น  รวมทั้งมีการนาํความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

มาปรับปรุงคุณภาพของงานต่อไป สาํหรับในปี พ.ศ. 2556 สายงานตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการตรวจสอบ รายงาน

ผล และเสนอแนะประเด็นต่างๆ ใหก้บัผูบ้ริหารเพ่ือนาํไปพิจารณาปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ เช่น 

กระบวนการควบคุมทรัพยากรของการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อยา่งมีประสิทธิภาพ การปรับกระบวนการการจดัซ้ือ

จดัหาเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสมากข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงประเด็นดงักล่าวไดถู้กรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แ ละฝ่าย

จดัการเพ่ือการพฒันาต่อไป การพฒันาความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ืองเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํ

ใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ ดงันั้น บริษทัจึงมีการสนบัสนุนใหผู้ต้รวจสอบภายในของบริษทั ไดรั้บ

การพฒันาทั้งในดา้นวชิาชีพการตรวจสอบและความรอบรู้ ทางธุรกิจ โดยการส่งเสริมผูต้รวจสอบภายในเขา้รับการ

อบรมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และร่วมการประชุมสมัมนาทางวชิาชีพต่างๆ ตามความเหมาะสม สายงาน

ตรวจสอบภายในปัจจุบนัมีหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน คือ นางภทัริกา  ชุติชูเดช  รองผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบ

ภายใน  ทาํงานกบับริษทัตั้งแต่ ปี 2549 โดยมีวฒิุทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงัน้ี สาํเร็จ

ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ปริญญาโท วทิยศาสตร์มหาบณัฑิต ดา้นการเงิน Wichita State 

University  รัฐแคนซสั  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และไดรั้บวฒิุ บตัรผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal 

Auditor – CIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา   ทั้งน้ีการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ย จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีบริษทัมี ผูต้รวจสอบภายใน จาํนวน  2 ท่านท่ีมีวฒิุบตัรผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต 

(Certified Internal Auditor – CIA) และอีกหน่ึงท่านมีวฒิุบตัรผูต้รวจสอบภายในวชิาชีพของสมาคมผูต้รวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand) 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน ) ประกอบดว้ยกรรม การอิสระ 3 ท่าน คือ  

ดร. ศิริ การเจริญดี (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) นายปราโมช รัฐวนิิจ และนายจอห์น ทอมพส์นั ในไตรมาสท่ี 3 

นายปราโมช รัฐวนิิจ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม พ .ศ. 2556 

ขณะน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการสรรหาผูมี้คุณสมบติัเพ่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปตาม 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงินประจาํปีและงบการเงิน

ระหวา่งกาล การควบคุมภายใน รวมทั้งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดข้ึนได ้นอกจากนั้นแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี รวมทั้งความเหมาะสม ของค่าตอบแทนแก่

ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินของบริษทัสาํหรับปี พ .ศ. 2556 จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากฝ่ายจดัการ 

สรุปไดว้า่ การจดัทาํงบการเงินและรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปรวมทั้ง

ขอ้กาํหนดในทางกฎหมายต่างๆ  

 เม่ือพิจารณาผลประกอบการรวมในปี พ .ศ. 2556 บริษทัมียอดกาํไรสุทธิลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อนหนา้ อยา่งไรก็

ตามบริษทัมีรายไดท่ี้สูงข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจ อนัเน่ืองมาจากการเติบโตของหนงัสือพิมพ ์ M2F ประกอบกบัการปรับปรุง

กระบวนการทาํงานเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเก่ียวกบัประเด็น

รายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมีความเห็นวา่รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทั

มีความเป็นธรรม ทั้งในดา้นเง่ือนไขและราคา ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึง

เสนอแนะ ใหค้ณะกรรมการบริษทันาํงบการเงินและงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2556 เสนอขอ

อนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

 คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสนใจกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองธุรกิจ โดยสอบถามและใหค้วามเห็นต่อฝ่าย

จดัการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุ มและบริหารความเส่ียง สาํหรับความเส่ียงหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เจริญเติบโตของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทัว่โลก คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามสาํคญัต่อมาตรการและกลยทุธ์ เพ่ือ

รองรับสถานการณ์ในอนาคตท่ีบริษทัไดข้ยายธุรกิจไปสู่กลุ่มโทรทศัน์ และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงมีการติ ดตาม

ผลกระทบต่างๆ ของส่ือเหล่านั้นต่อส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทัอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัสายงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก ไดส้อบทานประสิทธิภาพและ

ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษทัและมีความเห็นวา่ การควบคุมภายในโดยทัว่ไปเหมาะสม

สาํห รับสภาพแวดลอ้มในทางธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนั และเพ่ือทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในการควบคุมภายใน 

โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจาํเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556  ฝ่ายจดัการจึงไดม้อบหมายใหผู้อ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้สรุ ปแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เทคโนโลยสีารสนเทศ  ต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบ และมีโอกาสซกัถามและเสนอแนะขอ้คิดเห็นใน

ประเด็นเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดย

ผา่นทางสายงานตร วจสอบภายใน บริษทัมิไดมี้การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ

อยา่งร้ายแรงต่องบการเงินของบริษทั 

 เพ่ือใหส้ายงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ นอกจากการสอบทานรายงานท่ีไดรั้บจากสายงานตรวจสอบภ ายในแลว้ยงัทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสายงาน

ตรวจสอบภายใน ใหค้วามเห็นชอบในแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการใหข้อ้เสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของ

สายงานตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม 

 ในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมอยา่งเป็นทางการ 4 คร้ัง เพ่ือสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาสและงบประจาํปี พร้อมทั้งหารือถึงประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบบางประเด็นกบัฝ่ายจดัการและได้

รายงานเก่ียวกบักิจกรรมและประเด็นขอ้สงัเกต กบัคณะกรรมการบริษทัในการประชุมรายไตรมาส นอกจากนั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุมกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยท่ีไม่มี ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม ในการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

รายงานการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรับปี พ.ศ. 2556 เป็นดงัน้ี 



 - 55 - 

การประชมุ 1 2 3 4  

รวม 

 

ร้อยละ วนัท่ี 

ผูร่้วมประชุม 

14 ก.พ. 7 พ.ค. 5 ส .ค.  6 พ .ย.  

     ดร. ศิริ การเจริญดี 1 1 1 1 4 100 

นายปราโมช รัฐวนิิจ(ลาออกตั้งแต่

วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556) 

1 – 1  2 67 

นายจอห์น ทอมพส์นั – 1 1 1 3 75 

 สืบเน่ืองจากผลการปฏิบติังานในอดีตของผูส้อบบญัชีเป็นท่ีน่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติเห็น

ควรเสนอแต่งตั้งให ้นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลข 3315 และ/หรือ นางสาวทิพวลัย ์นานา

นุวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลข 3459 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลข 4434 

ของบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี พ .ศ. 2557 นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชีสาํหรับปี พ .ศ. 2557 โดยเม่ือคาํนึงถึงอตัราค่าสอบบญัชีในทอ้งตลาด ปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และตน้ทุนในการ

ใหบ้ริการในปีท่ีกาํลงัจะมาถึง เห็นวา่ค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีเสนอมาเป็นจาํนวนท่ีเหมาะสม เห็นสมควรใหน้าํเสนอ

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 

ศิริ การเจริญดี 

(ดร.ศิริ การเจริญดี) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

 

12. รายการระหว่างกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษทัมีนโยบายการกาํหนดราคาท่ีสามารถเ ทียบเคียงกบัราคาตลาดหรือธุรกิจท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกนัได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. บริษัท โพสต์ อนิเตอร์เนช่ันแนล มเีดยี จาํกดั 

ลกัษณะธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร “ELLE” “ELLE Decoration” “Martha Stewart Living” 

“Science Illustrated” “Fast Bikes” “Forbes” “Cycling Plus” และ “ELLE Men” 

ความสมัพนัธ์ บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 100 

รายการระหวา่งกนั จาํหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาใหก้บับริษทั มูลค่า 31.6 และ 2.2 ลา้นบาท

ตามลาํดบั 

 ซ้ือโฆษณาจากบริษทั มูลค่า 0.8 ลา้นบาท  

 ดอกเบ้ีย 0.2 ลา้นบาทจากเงินกูย้มืจากบริษทัมูลค่า 45.0 ลา้นบาท  

 เช่าสาํนกังานจากบริษทัและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมูลค่า 6.0 ลา้นบาท 

นโยบายการกาํหนดราคา อตัราคงท่ีสาํหรับเงินกูย้มื ส่วนรายการอ่ืนเป็นไปตามราคาตลาด 
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2. บริษัท โพสต์-เอซีพ ีจาํกดั 

ลกัษณะธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร “Cleo” 

ความสมัพนัธ์ บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 70 

รายการระหวา่งกนั จาํหน่ายนิตยสารใหก้บับริษทัมูลค่า 25.6 ลา้นบาท 

 เช่าสาํนกังานจากบริษทัและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มูลค่า 0.1 ลา้นบาท 

นโยบายการกาํหนดราคา ราคาตลาด 

3. บริษัท โพสต์-ไอเอม็ พลสั จาํกดั 

ลกัษณะธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร “Marie Claire” 

ความสมัพนัธ์ บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 49 และบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั ถือหุน้

ร้อยละ 51 

รายการระหวา่งกนั จาํหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาใหก้บับริษทั มูลค่า 3.1 และ 0.9 ลา้นบาท  

ตามลาํดบั  

 เช่าสาํนกังานจากบริษทัและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มูลค่า 0.1 ลา้นบาท 

นโยบายการกาํหนดราคา ราคาตลาด 

4. บริษัท โพสต์ ทวี ีจาํกดั (เดมิช่ือ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั) 

ลกัษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทศัน์ 

ความสมัพนัธ์ บริษทั โพสต ์โฮลด้ิง จาํกดัถือหุน้ร้อยละ 100 

รายการระหวา่งกนั ไม่มี 

นโยบายการกาํหนดราคา ไม่มี 

5. บริษัท โพสต์ นิว มเีดยี จาํกดั 

ลกัษณะธุรกิจ ลงทุน 

ความสมัพนัธ์ บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 100 

รายการระหวา่งกนั ไม่มี 

นโยบายการกาํหนดราคา ไม่มี 

6. บริษัท โพสต์ โฮลดิง้ จาํกดั 

ลกัษณะธุรกิจ ลงทุน 

ความสมัพนัธ์ บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จาํกดัถือหุน้ร้อยละ 100 

รายการระหวา่งกนั ไม่มี 

นโยบายการกาํหนดราคา ไม่มี 
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7.  บริษัท โพสต์ นิวส์  จาํกดั 

ลกัษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทศัน์ 

ความสมัพนัธ์ บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 51 

รายการระหวา่งกนั ขายโฆษณาทางโทรทศัน์ใหก้บับริษทั มูลค่า 6.5 ลา้นบาท 

 ซ้ือโฆษณาผา่นส่ิงพิมพแ์ละโทรทศัน์จากบริษทั มูลค่า 6.1 และ 21.1 ลา้นบาท 

 ตามลาํดบั 

 ดอกเบ้ีย 0.4 ลา้นบาทจากเงินกูย้มืจากบริษทัมูลค่า 6.1 ลา้นบาท 

 รับบริการจดัการจากบริษทั มูลค่า 1.3 ลา้นบาท 

นโยบายการกาํหนดราคา MLR สาํหรับดอกเบ้ียเงินกูย้มื ราคาตามสญัญาสาํหรับโฆษณาทางโทรทศัน์และ 

 ค่าบริการจดัการ ส่วนรายการอ่ืนเป็นไปตามราคาตลาด 

8.  บริษัท แฟลช นิวส์ จาํกดั 

ลกัษณะธุรกิจ ผลิตรายการวทิย ุ

ความสมัพนัธ์ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 40 

รายการระหวา่งกนั ไม่มี 

นโยบายการกาํหนดราคา ไม่มี 
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ส่วนที ่3  

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคัญ 

 13.1 สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัท 

13.1.1 ตารางแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ Common Size Ratio 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม  

ณ 31 ธันวาคม                                         

                   หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2556 

 

%ต่อ 

สินทรัพย ์

รวม 

ปี 2555 

 

%ต่อ

สินทรัพย์

รวม 

ปี 2554 

(ปรับปรุง-

ใหม่) 

%ต่อ

สินทรัพย์

รวม 

ปี 2553 %ต่อ

สินทรัพย์

รวม 

สินทรัพย์         

สินทรัพยห์มุนเวยีน         

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76.9 3.7 61.8 3.1 64.3 3.4 60.5 3.2 

 เงินลงทุนระยะสั้น - - - - - - - - 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจน

ครบกาํหนด 

-ส่วนท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายใน

หน่ึงปี 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 649.9 31.2 662.2 33.4 457.7 24.5 434.3 23.1 

 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - - - 

 สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 94.9 4.6 84.1 4.2 121 6.5 98.4 5.2 

 สิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี - - - - 2.6 0.2 - - 

 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 87.4 4.1 106 5.3 69.2 3.7 55.2 2.9 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 909.1 43.6 914.1 46.1 712.2 38.1 651.0 34.6 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน         

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  - - - - - - - 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 

 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - - - - - 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ - - - - - - - - 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 940.6 45.2 871 43.9 933.8 50 1,003.5 53.4 

 เงินมดัจาํเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - - - - - - - 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี           45.3 2.2          34.1 1.7 53.5 2.9       62.1    3.3 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 187.7 9.0 162.5 8.3 168.5 9.0 163.7 8.7 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,173.6 56.4 1,067.6 53.9 1,155.8 61.9 1,229.3 65.4 

  รวมสินทรัพย์ 2,082.7 100.0 1,981.7 100.0 1,868.0 100.0 1,880.3 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ) 

ณ 31 ธันวาคม                                              

      หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2556 %ต่อ

สินทรัพย์

รวม 

ปี 2555 %ต่อ

สินทรัพย์

รวม 

ปี 2554 

(ปรับปรุง-

ใหม่) 

%ต่อ

สินทรัพย์

รวม 

ปี 2553 %ต่อ

สินทรัพย์

รวม 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หน้ีสินหมุนเวยีน         

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 396.8 19.1 233.5 11.8 50.6 2.7 575.0 30.6 

 เจา้หน้ีการคา้ 154.0 7.3 148.7 7.5 162.1 8.7 108.1 5.7 

 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

100 

          

5.0 

 

100 

 

5.0      

 

122.5                      

 

6.6 

 

80.0 

 

4.3 

 ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

       

   

           4.3 

         87.3                

 

 

0.3 

4.1 

 

 

4.1 

101.3 

 

 

0.2 

5.1 

 

 

1.0 

78.8 

 

 

0.1 

4.2 

 

 

- 

72.2 

 

 

- 

3.8 

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2.2 0.1 4.2 0.2 10.2 0.6 8.0 0.4 

 เจา้หน้ีอ่ืน 57.7 2.8 38.6 1.9 59.7 3.2 22.7 1.2 

 ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 78.7 3.8 75.0 3.8 69.6 3.7 73.4 3.9 

 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 105.3 5.1 93.3 4.8 87.1 4.6 76.7 4.1 

  รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 992.4 47.6 798.7 40.3 641.6 34.4 1,016.1 54.0 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน         

  เงินกูย้มืระยะยาวจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 

- 

 

- 

 

5.9 

 

0.3 

 

5.9 

 

0.3 

 

5.9 

 

0.3 

 เงินกูร้ะยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

150 

 

7.2 

 

250 

 

12.6 

 

350 

 

18.7 

 

22.5 

 

1.2 

 สาํรองผลขาดทุนในบริษทัร่วม 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน-

สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 

- 

 

 

8.6 

         74.6    

- 

 

 

0.4 

         3.6   

- 

 

 

12.9 

69.9 

- 

 

 

0.7 

3.5 

- 

 

 

3.9 

  71.5 

                 

- 

 

 

0.2 

3.8 

- 

 

 

- 

71.5 

- 

 

 

- 

3.8 

  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 233.2 11.2 338.7 17.1 431.3 23.0 28.4 1.5 

รวมหน้ีสิน 1,225.6 58.8 1,137.4 57.3 1,072.9 57.4 1,044.5 55.5 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ) 

ณ 31 ธันวาคม                                             

    หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2556 %ต่อ

สินทรัพย์

รวม 

ปี 2555 %ต่อ

สินทรัพย์

รวม 

ปี 2554 

(ปรับปรุง-

ใหม่) 

%ต่อ

สินทรัพย์

รวม 

ปี 2553 %ต่อ

สินทรัพย์

รวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

 ทุนเรือนหุน้ 500.0 24.0 500.0 25.3 500.0 26.8 500.0 26.6 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุ 

      ธรรมของเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 กาํไรสะสม         

  จดัสรรแลว้         

      สาํรองตามกฎหมาย 50.5 2.4 50.5 2.5 50.5 2.7 50.5 2.7 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 

309.2 

 

(2.6) 

14.8 

 

        (0.1) 

287.6 

 

6.2 

14.5 

 

0.4 

241.2 

 

3.5 

12.9 

 

0.2 

285.3 

 

- 

15.2 

 

- 

  รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 857.1 41.2 844.3 42.7 795.2 42.6 835.8 44.5 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,082.7 100.0 1,981.7 100.0 1,868.0 100.0 1,880.3 100.0 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม                           

(หน่วย : ลา้นบาท) 

  ปี 2556 % ต่อ

รายได้

รวม 

ปี 2555 % ต่อ 

รายได ้

รวม 

ปี 2554 

(ปรับปรุง-

ใหม่) 

% ต่อ 

รายได ้

รวม 

ปี 2553 % ต่อ

รายได้

รวม 

รายได้         

 รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,447.0 98.9 2,376.2 98.5 1,963.3 98.5 1,815.1 98.1 

 รายไดอ่ื้น 28.0 1.1 37.0 1.5 30.8 1.5 35.4 1.9 

รวมรายได ้ 2,475.0 100.0 2,413.2 100.0 1,994.1 100.0 1,850.5 100.0 

ค่าใช้จ่าย         

 ตน้ทุนขายและบริการ (1,690.3) (68.29) (1,657.5) (68.7) (1,332.8) (66.8) (1,265.1) (68.4) 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและ 

บริหาร 

 

(601.8) 

 

(24.3) 

 

(560.6) 

 

(23.2) 

 

(529.9) 

 

(26.6) 

 

(466.6) 

 

(25.2) 

รวมค่าใชจ่้าย (2,292.1) (92.6) (2,218.1) (91.9) (1,862.7) (93.4) (1,731.7) (93.6) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 182.9 7.4 195.1 8.1 131.8 6.6 118.8 6.4 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

   จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้

เสีย 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน

และภาษีเงินได ้

 

182.9 

 

7.4 

 

195.1 

 

8.1 

 

131.8 

 

6.6 

 

118.8 

 

6.4 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (25.0) (1.0) (26.3) (1.2) (24.6) (1.2) (22.1) (1.2) 

 ภาษีเงินได ้ (37.7) (1.5) (39.7) (1.6) (53.1) (2.7) (18.4) (1.0) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (7.4) (0.3) - - - - - - 

  ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 

8.8 

 

0.4 

 

(2.8) 

 

(0.1) 

 

(3.5) 

 

(0.2) 

 

4.9 

 

0.3 

กาํไรสุทธิสําหรับปีของผู้ถือหุ้น

ของบริษัท 

 

121.6 

 

4.9 

 

126.3 

 

5.2 

 

50.6 

 

2.5 

 

83.2 

 

4.5 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) * 0.26  0.25  0.10  0.17  

 

* จาํนวนหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้) 
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 13.1.2  ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงิน  ( ขอ้มูลสาํหรับปี 2556) 

 

1. อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   

     1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 0.92 เท่า 

     1.2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) 0.82 เท่า 

   

2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์ 

     (Asset Management Ratio) 

     2.1 อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) 

 

 

              25.79 

 

 

เท่า 

     2.2 Days Sales Outstanding   96.94 วนั 

     2.3 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover)  2.81 เท่า 

     2.4 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด (Total Asset Turnover)  1.17 เท่า 

   

3. อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt Management Ratio)   

     3.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (Total Debt to Total Assets) 58.85 % 

     3.2 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย  7.65 เท่า 

            (Times Interest Earned)   

        

4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios)   

     4.1 อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales) 4.91 % 

     4.2 Basic Earning Power 9.20 % 

     4.3 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets - ROA) 5.84 % 

     4.4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

            (Return on Equity – ROE) 

 14.19 % 

 

 13.1.3   สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 

                                                                                                                                             (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี  2554 ปี 2553 

รายไดร้วม  328.3 294.7 284.7 237.9 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 343.3 240.0 231.8 203.6 

กาํไรสุทธิ (15.0) 54.7 52.9 34.3 

     

สินทรัพยร์วม 204.0 160.2 150.2 123.6 

หน้ีสินรวม 115.1 56.4 59.7 51.1 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 88.9 103.8 90.5 72.5 
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บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 

                                                                                                                                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี  2554 ปี 2553 

รายไดร้วม  53.2 55.5 46.8 46.3 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 50.0 50.6 43.4 42.3 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 3.2 4.9 3.4 4.0 

     

สินทรัพยร์วม 28.4 29.1 27.6 26.7 

หน้ีสินรวม 31.4 35.1 38.5 41.0 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (3.0) (6.0) (10.9) (14.3) 

 

บริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั 

                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี  2554 ปี 2553 

รายไดร้วม  178.0 194.1 176.8 167.0 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 118.5 130.9 117.0 115.5 

กาํไรสุทธิ 59.5 63.2 59.8 51.5 

     

สินทรัพยร์วม 108.5 99.1 95.0 95.7 

หน้ีสินรวม 44.4 43.9 32.5 29.4 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 64.1 55.2 62.5 66.3 

 

บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จาํกดั 

                                                                                                                                           (หน่วย : บาท) 

 ปี 2556* ปี 2555 ปี  2554 ปี 2553 

รายไดร้วม  1 - - - 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 222,224 - - - 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (222,223) - - - 

     

สินทรัพยร์วม 25,001,001 - - - 

หน้ีสินรวม 223,224 - - - 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 24,777,777 - - - 

* บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จาํกดั จดทะเบียนนิติบุคคลในเดือน กนัยายน 2556 
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บริษทั โพสต ์โฮลด้ิง จาํกดั 

                                                                                                                                          (หน่วย : บาท) 

 ปี 2556* ปี 2555 ปี  2554 ปี 2553 

รายไดร้วม  1 - - - 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 221,804 - - - 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (221,803) - - - 

     

สินทรัพยร์วม 25,026,001 - - - 

หน้ีสินรวม 247,804 - - - 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 24,778,197 - - - 

* บริษทั โพสต ์โฮลด้ิง จาํกดั จดทะเบียนนิติบุคคลในเดือน กนัยายน 2556 

บริษทั โพสต ์ทีว ีจาํกดั (เดิมช่ือบริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั) 

                                                                                                                                     (หน่วย : บาท) 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี  2554 ปี 2553 

รายไดร้วม  46,459 61,156 61,169 60,494 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 1,817,692 53,345 52,485 57,227 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (1,771,233)  7,811 8,684 3,267 

     

สินทรัพยร์วม 26,923,558 176,342 169,146 109,259 

หน้ีสินรวม 3,644,109 100,660 101,275 50,072 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 23,279,449 75,682 67,871 59,187 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 

                                                                                                                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี  2554 ปี 2553 

รายไดร้วม  35.6 172.9 164.7 95.2 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 53.5 167.3 157.6 106.1 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (17.9) 5.6 7.1 (10.9) 

     

สินทรัพยร์วม 8.7 44.7 65.3 53.7 

หน้ีสินรวม 14.8 32.9 59.1 54.6 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (6.1) 11.8 6.2 (0.9) 

 13.2 ข้อมูลเกีย่วกบัหุ้นกู้และตัว๋เงนิ  

 ไม่เคยออกหุน้กูห้รือตัว๋เงิน  และไม่มียอดท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 
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 13.3  ข้อมูลต่อหุ้น 

           (หน่วย : บาท) 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม)่ 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ 

เงินปันผลต่อหุน้ 

      1.71 

      0.26        

      0.20 

1.69 

0.25 

0.16 

1.59 

0.10 

0.09 

1.67 

0.17 

0.05 

หมายเหตุ : จาํนวนหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้) 

13.4  อตัราการเตบิโต                               

งบการเงินรวม                

           (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2556 % + / - ปี 2555 % + / - ปี 2554 % + / - ปี 2553 % + / - 

สินทรัพยร์วม 2,083 +5.1 1,982 +6.1 1,868 -0.6 1,880 +3.01 

หน้ีสินรวม 1,226 +7.8 1,137 +5.96 1,073 +2.78 1,044 -2.88 

รายไดจ้ากการขาย 2,447 +2.9 2,376 +21.04 1,963 +8.15 1,815 +12.73 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 2,292   +3.34 2,218 +19.06 1,863 +7.56 1,732 +0.1 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 122 -3.17 126 +147.06 51 -38.55 83 +184.69 

งบการเงินบริษทั              

                                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2556 % + / - ปี  2555 % + / - ปี  2554 % + / - ปี 2553 % + / - 

สินทรัพยร์วม 1,917 +6.15 1,806 +6.49 1,696 -2.14 1,733 -1.70 

หน้ีสินรวม 1,137 +7.57 1,057 +8.30 976 +2.85 949 -7.32 

รายไดจ้ากการขาย 2,066 +3.35 1,999 +27.90 1,563 +2.63 1,523 +11.74    

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,889 -1.56 1,919 +24.21 1,545 +3.83 1,488 -2.04 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 131 +20.18 109 +263.33 30 -57.14 70 +176.2 

 13.5 ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 1)  สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจาํและยอดคงคา้ง 

สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจาํไดแ้ก่ 

 -     ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  - ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 - ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) - ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 - ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) - ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งกบัสถาบนัการเงิน  :   ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมียอดเงินกูย้มืคงคา้งรวม 546.79 ลา้นบาท  

 2)  ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุน 

    - - ไม่มี - - 
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14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมธุรกจิ 

ตารางแสดงการใชจ่้ายการโฆษณาในส่ือประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2553-2556 

(ท่ีมา: บริษทัเนลสนั ประเทศไทย) 

ประเภทของส่ือ 2553 2554 2555 2556 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)
 

 โทรทศัน ์ 60,766 62,238 68,105 69,249 

 หนงัสือพิมพ ์ 14,987 14,541 15,183 15,258 

 ภาพยนตร์ 5,987 7,224 12,113 7,518 

 วทิย ุ 6,113 5,918 6,349 6,321 

 นิตยสาร 5,692 5,824 5,221 5,623 

 ส่ือกลางแจง้ 3,851 4,278 4,525 4,171 

 คมนาคม 2,182 2,643 2,960 3,529 

 ภายในอาคาร 1,121 1,618 2,732 2,656 

 อินเตอร์เน็ต 290 470 573 877 

 รวมทั้งหมด 100,993 104,754 113,553 115,204 

 

 ภายหลงัการส้ินสุดความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม    2553  ยอดการ

ใชจ่้ายการโฆษณาไดก้ลบัมาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นไปตาม เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมท่ีดีข้ึน ยกเวน้ในช่วง

วกิฤตการณ์นํ้ าท่วมในไตรมาสส่ี ปี 2554 ลูกคา้ไดย้กเลิกและเล่ือนการจองโฆษณาในหนงัสือพิมพใ์นช่วงสองอาทิตยข์อง

เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 การใชจ่้ายโฆษณารวมทั้งหมดโตข้ึนร้อยละ 8.8 ในปี 2555 และเพ่ิมข้ึนอยา่ ง

ต่อเน่ืองในสามไตรมาสแรกของปี 2556 และยอดขายโฆษณาเร่ิมตกลงตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2556 เน่ืองมาจาก

สถานการณ์รุนแรงทางการเมือง และตกลงอยา่งหนกัและต่อเน่ืองในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม สถานการณ์ดงักล่าว

ยงัคงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในไตรมาสแรกของปี 2557 

การใชจ่้ายการโฆษณาในประเภทของส่ือหนงัสือพิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 ในปี 2555 และเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.5 ในปี 2556 

 การใชจ่้ายการโฆษณาในประเภทของส่ือนิตยสารลดลงร้อยละ 10.4 ในปี 2555 การลงโฆษณาในนิตยสารจะถูกซ้ือ

ล่วงหนา้ประมาณ 2-3 เดือนก่อนการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายของนิตยสารแต่ล ะเล่ม ดงันั้น การยกเลิกการลงโฆษณาในช่วง

วกิฤตการณ์นํ้ าท่วมในช่วงไตรมาสส่ีของปี 2554 จึงมีผลมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2555 การใชจ่้ายการโฆษณาในประเภท

ของส่ือนิตยสารกลบัมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ของปี 2556 

 การใชจ่้ายการโฆษณาในประเภทของส่ือโทรทศัน์โตข้ึนร้อยละ 9.4 ในปี 2555 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 ในปี 2556 

ภาพรวมธุรกจิ 

 รายไดจ้ากการขายและบริการรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จาก 2,376 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 2,447 ลา้นบาทในปี 2556 

 รายไดจ้ากการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตล์ดลงร้อยละ 4.9 เป็น 614 ลา้นบาท 

ขณะท่ีหนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 6.6 เป็น 297 ลา้นบาท และหนงัสือพิมพ ์ M2F เพ่ิมข้ึนร้อยละ 78.1 เป็น 423 

ลา้นบาท รายไดจ้ากส่ิงพิมพแ์ทรกพิเศษลดลงร้อยละ 8.3 เป็น 81 ลา้นบาท 



 - 67 - 

รายไดส่้วนใหญ่ตกลงในไตรมาสส่ีเน่ืองมาจากสถานการณ์รุนแรงทางการเมือง ยอดขายหนงั สือพิมพล์ดลงร้อยละ 4.2 เป็น 

290 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของยอดขายในส่วนสายการบิน โรงแรม และ ยอดขายสมาชิก 

 รายไดโ้ฆษณาของนิตยสารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.4 เป็น 437 ลา้นบาท ในปี 2556 เปรียบเทียบกบัการเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยของการ

ใชจ่้ายการโฆษณาในประเภทของส่ือนิตยสารร้อยล ะ 0.5 จากการท่ีออกนิตยสารฉบบัใหม่ 4 เล่ม ในปี 2556 อยา่งไรก็ตาม 

รายไดจ้ากการขายนิตยสารลดลงร้อยละ 4.1 เป็น 74 ลา้นบาท 

 รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน์รวมถึงการร่วมผลิตรายการข่าวกบัสถานีโทรทศัน์กรมประชาสมัพนัธ์ช่อง 11 ลดลงร้อยละ 6.4 

ในปี 2556 รายไดจ้ากการร่วมผลิตรายการข่าวกบัสถานีโทรทศัน์กรมประชาสมัพนัธ์ช่อง 11 ลดลงร้อยละ 79.4 เป็น36 ลา้น

บาท ในปี 2556 เน่ืองจากสมัปทานการร่วมผลิตรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ช่อง 11 ส้ินสุดลงในเดือนเมษายน 2556 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจากการประกอบกิจการ 

 ตน้ทุนการขายและบริการรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.0 จาก 1,657 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 1,690 ลา้นบาทในปี 2556 สาํหรับ

ธุรกิจหนงัสือพิมพ ์ปริมาณการใชแ้ละตน้ทุนกระดาษหนงัสือพิมพล์ดลงร้อยละ 0.5 และ 8.2 ตามลาํดบั ราคากระดาษ

หนงัสือพิมพท่ี์ใชล้ดลงจาก 616 เหรียญสหรัฐต่อตนั เม่ือปี 2555 เป็น 580 เหรียญสหรัฐต่อตนั สาํห รับธุรกิจนิตยสาร 

ค่าลิขสิทธ์ิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.1 ตน้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.2 และค่าใชจ่้ายกองบรรณาธิการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.3 จาก

การออกนิตยสารใหม่จาํนวน 4 ฉบบั สาํหรับธุรกิจโทรทศัน์ ตน้ทุนการผลิตและค่าออกอากาศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.2 เป็น 133 

ลา้นบาท จากการขยายตวัของธุรกิจโทรทศัน ์

 ค่าใชจ่้ายในการขายรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 จาก 304 ลา้นบาท ในปี 2555 เป็น 320 ลา้นบาท ในปี 2556 ตามยอดขายท่ี

เพ่ิมข้ึน ค่าใชจ่้ายการทาํการตลาด และการส่งเสริมการขายของธุรกิจนิตยสารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 115.2 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

รวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.1 จาก 256 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 282 ลา้นบาทในปี 2556 ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากการ

ออกนิตยสารฉบบัใหม่ในปี 2556 

ผลการดาํเนินงาน 

 บริษทัมีผลกาํไรรวมก่อนภาษีเงินไดล้ดลงร้อยละ 6.6 จาก 169 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 158 ลา้นบาทในปี 2556 ทั้งน้ี 

บริษทัมีกาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ประเภทรถยนต ์และรถขนหนงัสือพิมพจ์าํนวน 7 ลา้นบาท ในปี 2555 

 ปลายปี 2554 รัฐบาลไดอ้อกพระราชกฤษฎีกาประกาศใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 

และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป   

 กาํไรในส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 จาก 126 ลา้นบาท หรือ 0.25 บาทต่อหุน้ ในปี 2555 เป็น 129 ลา้น

บาท หรือ 0.26 บาทต่อหุน้ ในปี 2556 

ความสามารถในการทาํกาํไร 

 กาํไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจาํหน่าย (EBITDA) ลดลงร้อยละ 10.5 จาก 332 ลา้นบาท ในปี 

2555 เป็น 297ลา้นบาท ในปี 2556 อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 12.1 

เปรียบเทียบกบัร้อยละ 14.0 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 อตัราส่วนกาํไรต่อรายไดจ้ากการขายและบริการ ในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 5.3 ใกลเ้คียงกบัปี 2555 

 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมในปี 2556 ลดลงเป็นร้อยละ 6.34 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 6.56 ในปี 2555 ขณะท่ี

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ลดลงเลก็นอ้ยเป็นร้อยละ 14.99 ในปี 2556 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 15.01 ในปี 2555 
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ลูกหนีก้ารค้าและสินค้าคงคลงั 

 ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและสินคา้รับคืนลดลงร้อยละ 1.86 จาก 662.2 ลา้นบาท ในปี 2555 (ร้อย

ละ 27.87 ของยอดขาย) เป็น 649.9 ลา้นบาท ในปี 2556 (ร้อยละ 26.56 ของยอดขาย) ในปี 2556 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้จาํนวน 

60 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.95 ของลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดท่ีคา้ งชาํระเกินสามเดือน เปรียบเทียบกบัในปี 2555 จาํนวน 58.03 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.58  สาํหรับลูกหน้ีหา้สิบราย 

แรกเป็นหน่วยงานราชการและบริษทัโฆษณาชั้นนาํรายใหญ่เป็นส่วนใหญ่ บริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญไว้

เพียงพอแลว้ และเช่ือวา่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นอนาคต 

 สินคา้คงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึนจาก 84.1 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 เป็น 94.9 

ลา้นบาท ในปี 2556 บริษทัเช่ือวา่กระดาษคงเหลืออยูใ่นสภาพดีใชใ้นการผลิตหนงัสือพิมพแ์ละหนงัสือเพ่ือขายไดใ้นอนาคต 

และบริษทัเช่ือวา่ไดป้รับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพียงพอแลว้ 

สภาพคล่อง 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชจ่้ายลงทุนในการซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์ ระบบโทรศพัท ์ระบบงานข่าว และ

งานทาํหนา้หนงัสือพิมพร์ะบบลาํเลียงหนา้หนงัสือพิมพภ์ายหลงัการพิมพ ์และการสร้างหอ้งบนัทึ กเทปโทรทศัน์ และ

ปรับปรุงสถานท่ีทาํงานเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจโทรทศัน์จาํนวน 201.7 ลา้นบาท ในปี 2556 เปรียบเทียบกบัจาํนวน 70.5 

ลา้นบาท ในปี 2555 

 เงินกูย้มืธนาคารทั้งหมดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 63.3 ลา้นบาท จาก 583.5 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 เป็น 646.8 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 

2556 เงินกูร้ะยะยาวลดลง 100.0 ลา้นบาท จาก 350.0 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 เป็น 250.0 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 ขณะท่ี

บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นเพ่ิมข้ึน 163.0 ลา้นบาท จาก 233.5 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 เป็น 396.8 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2556 

 เงินกูย้มืธนาคารทั้งหมดต่อ EBITDA เป็น 2.18 เท่า ในปี 2556 เทียบกบั 1.76 เท่า ในปี 2555 เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

การใชจ่้ายลงทุนและเงินกูร้ะยะสั้นจากธนาคาร อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.46 เท่า ในปี 2556 เปรียบเทียบกบั 1.35 เท่า 

ในปี 2555 และอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงของสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว 

 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับปี2555 จาํนวน50ลา้นบาทในเดือนพฤษภาคม 2556 และจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลสาํหรับสามไตรมาสแรกของปี 2556 จาํนวน 50 ลา้นบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2556 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                             เอกสารแนบ 1 

1.รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท  

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั (%) 

 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหวา่ง

กรรมการ และ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 

ประธานกรรมการ 

 

66 

 

-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

WHARTON SCHOOL 

มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย 

สหรัฐอเมริกา 

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

2.08 

 

- 

 

2553-ปัจจุบนั 

2554- ปัจจุบนั 

2553- ปัจจุบนั 

2553- ปัจจุบนั 

2549-2550 

 

2544-2549 

2544- ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการลงั 

ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประธานกรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 

บจ.คอม-ลิงค ์

บจ.ปรียธิดา 

บจ.ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอร่ี 

 

 

 

บจ.ปรีดีประภา 

นายจอห์น ทอมพส์ัน  

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

49 -ปริญญาตรี(เกียรตินิยม) 

มหาวทิยาลยัลอนดอน 

ประเทศองักฤษ 

-ACA, ICAEW  

ประเทศองักฤษ 

- DIRECTORS 

ACCREDITATION   

 (DAP 57/2006) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

- - 2548 -ปัจจุบนั 

2550-ปัจจุบนั

2548- 2550 

 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 

บจ. เอนทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) 

บลจ. ทีเอ็มบี แมคควอรี 

 

นายปราโมช รัฐวนิิจ 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

63 -ปริญญาโทนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ประกาศนียบตัรวทิยาลยั

ตลาดเงินตลาดทุนรุ่น 5 

-ประกาศนียบตัรการเมือง

การปกครอง รุ่น 8 สถาบนั

พระปกเกลา้ 

-ประกาศนียบตัร วทิยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น44 

- - 2553-ตค.2556 

2555-ตค.2556 

 

2552- 2554 

 

2548-2550 

กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการ

ประจาํ 

อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 

 

 

 

นายเกรียงไกร กาญจน

โภคิน 

กรรมการ 

 

51 -อนุปริญญาการจดัการ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

-DIRECTORS 

ACCREDITATION 2005 

-Finance for non finance 

director (FND) 2004 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

- 

 

- 

 

2554-ตค 2556 

2555-ปัจจุบนั 

2548 – 2554 

2553 – 2554 

2548 – 2551 

2548 – 2551 

กรรมการ 

ผูก่้อตั้ง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม  

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการสายงานอาราทิส 

กรรมการ 

 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 

บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ 

บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ 

บจ.แฟมมิล่ี โนฮาว 

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 

บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 

 

 

นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง  

กรรมการ และ 

กรรมการบริหาร 

 

 

36 ปริญญาตรี East Asian 

Studies มหาวทิยาลยั 

ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา 

- - 

 

2552 -ปัจจุบนั

2552 - 2555 

 

2547-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป (ฮ่องกง) 

 

บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป (ฮ่องกง) 

บจ.เคอร์ร่ี โฮสดิงส์ (ฮ่องกง) 
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั (%) 

 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหวา่ง

กรรมการ และ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

ดร. ศิริ การเจริญดี 

กรรมการอิสระ  ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

65            -ปริญญาเอก เศรษฐศาตร์  

               มหาวทิยาลยัโมนาช 

ประเทศออสเตรเลีย 

-AUDIT COMMITTEE 

 (ACP6/2005) 

-DIRECTORS 

CERTIFICATION   

(DCP60/2004)  

-DIRECTORS 

ACCREDITATION  

( DAP 4/2003) 

-หลกัสูตรวทิยาการตลาด

ทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5/2550 

-หลกัสูตร ADVANCE 

MANAGEMENT (AMP) 

HARVARD BUSINESS 

SCHOOL 1995  รุ่นท่ี 

113/2538 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

- - 2542 -ปัจจุบนั 

 

 

2553 -ปัจจุบนั 

 

2552 -ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2550 -ปัจจุบนั 

 

2548 -ปัจจุบนั 

2547 -ปัจจุบนั 

2546 -ปัจจุบนั 

 

 

 

2546 -ปัจจุบนั 

 

2543 ปัจจุบนั 

 

2542- ปัจจุบนั 

 

กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการนโยบาย

การเงิน  

คณะกรรมการกาํกบัการบริหารความเส่ียง 

อนุกรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบั

การปรับปรุงระบบการเงินแลงบประมาณ 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ

สรรหาและกรรมการผลตอบแทน 

รองประธาน  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา

และคณะกรรมการการลงทุน (2553) 

กรรมการ คณะกรรมการจดัทาํบนัทึก

ขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงาน

รัฐวสิาหกิจ (รายสาขา) 

รองประธาน และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน (2553) 

 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 

 

 

บมจ.  อินโดรามา เวนเจอร์ส  

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

 

บมจ. ประสิทธ์ิพฒันา 

บมจ. อินโดรามา โพลิเมอร์ส 

บจ.ทริส คอร์ปอเรชัน่ 

 

 

 

กระทรวงการคลงั 

 

บมจ. นํ้ามนัพืชไทย 

 

บมจ.กรุงเทพประกนัชีวติ 

 

ดร.วษิณุ เครืองาม 

กรรมการอิสระ 

62 

 

-ปริญญาดุษฏีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ นิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปริญญาโทนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย 

เบคร์กเล่ย ์สหรัฐอเมริกา 

-เนติบณัฑิตไทย สาํนกั

อบรมศึกษากฏหมายแห่ง

เนติบณัฑิตยสภา 

-ประกาศนียบตัร วทิยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัร 

- DIRECTORS 

ACCREDITATION 

(DAP68/2008) สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

- - 2553-ปัจจุบนั 

2554-ปัจจุบนั 

2552-ปัจจุบนั 

2551-ปัจจุบนั 

2551-ปัจจุบนั 

2549-ปัจจุบนั 

2549 – 2551 

 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 

บมจ.เสริมสุข 

บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน่ 

บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร 

บมจ.ล็อกซ์เล่ย ์

บมจ.ศิครินทร์ 

นายฮู ย ีเชียง โรบิน 

กรรมการและ

กรรมการบริหาร  

 

 

55 -ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัเวลส์ สหราช

อาณาจกัร 

-ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเคนท ์แคนเท-

- - 2556-ปัจจุบนั 

2555-ปัจจุบนั 

 

2547-2551 

2552-2555 

กรรมการและกรรมการบริหาร  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

ผูอ้าํนวยการ 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 

บริษทั เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จาํกดั 

(ฮ่องกง)   

บจ. สิงคโปร์เพรส โฮลด้ิง (จีน) 

 



-72- 

 

 อเบอร่ี สหราชอาณาจกัร 

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั (%) 

 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหวา่ง

กรรมการ และ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

นายชาติศิริ โสภณพนิช 

กรรมการ 

54 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

(การจดัการ) และปริญญา

โท วศิวกรรมศาสตร์(เคมี) 

สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง 

รัฐแมสซาชูเซทส์  

 สหรัฐอเมริกา    

- DIRECTORS 

ACCREDITATION  (DAP 

TG/2004)    

- THE RULE OF THE 

CHAIRMAN  (2/2001)    

- DIRECTORS 

CERTIFICATION  

 (DCP 3/2000)  

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

 

- - 2535 -ปัจจุบนั 

2553 -ปัจจุบนั 

2552- ปัจจุบนั 

2552- ปัจจุบนั 

2547- ปัจจุบนั 

2546 - 2552 

 

2545 – 2551 

2544 – 2550 

 

2537 -ปัจจุบนั 

กรรมการ 

ประธาน 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ Board of Trustees 

กรรมการ Board of Trustees 

กรรมการคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 

สมาคมธนาคารไทย 

Bangkok Bank (China) Co., Ltd.  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

Singapore Management University 

 

 

บมจ. การบินไทย 

บจ.วซ่ีา อินเตอร์เนชัน่แนล  

(ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

 

นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซ่ี 

กรรมการและ

กรรมการบริหาร 

46 โรงเรียนสตรีเซนต ์แคร์ 

ฮ่องกง 

- - 2554-ปัจจุบนั 

2554-ปัจจุบนั 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 

บจ.เอสซีเอ็มพีกร๊ป (ฮ่องกง) 

บจ.ปักก่ิง ครอสไลท ์แอดเวอร์

ไทซ่ิง (จีน) 

บจ.ไมซิน แอดเวอร์ไทซ่ิง คอมมู

นิเคชัน่ ปักก่ิง (จีน) 

บจ.เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ พบัลิเคชัน่ 

(ฮ่องกง) 

บจ.เซียงไฮ ฮู หยงิ แอดเวอร์ไท

ซ่ิง (จีน) 

บจ.เซาวไ์ชน่ามอน่ิง โพสต ์

(สิงคโปร์) 

บจ.เวล็ธิ ฮาร์เบอร์ อินเวอร์ส

เมนท ์(ฮ่องกง) 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง และ 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 -ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

กิตติมศกัด์ิ ส่ือสารมวลชน

(มนุษยศาสตร์)  มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

-ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหา 

วทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

-ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ธุรกิจการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว  

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  

-DIRECTORS 

ACCREDITATION  

 (DAP 68/2008)   

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

19.22 

 

บุตรสาว

สมรสกบันาย

ศุภกรณ์ เวชชา

ชีวะ 

2525 -ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

2551 -ปัจจุบนั 

 

2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

รองประธานกาํกบัการบริหาร 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  

และนายกสมาคมศิษยเ์ก่ารัฐศาสตร์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 

บมจ. เซ็นทรัล พฒันา 

บริษทัในเครือเซ็นทรัล 

บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 

มีเดีย 

บจ. โพสต-์เอซีพ ี

บจ. โพสต-์ไอเอ็ม พลสั 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บจ. โพสต ์โฮลด้ิง  

บจ. โพสต ์นิว มีเดีย  

บจ. โพสต ์ทีว ี 

 



-73- 

 

  

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั (%) 

 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหวา่ง

กรรมการ และ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง 

กรรมการบริหาร และ

กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 

59 -ปริญญาบตัร วทิยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัรไทย 

-ปริญญาโทนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

7.27 - 

 

2537 -ปัจจุบนั 

 

2521-ปัจจุบนั 

2554-ปัจจุบนั 

2551- ปัจจุบนั 

 

2551- ปัจจุบนั 

2532–ปัจจุบนั 

2556- ปัจจุบนั 

2556- ปัจจุบนั 

2556- ปัจจุบนั 

 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

 

บมจ. วคิ แอนด ์ฮุคลนัด์ 

บจ.โพสต-์เอซีพี 

บจ.โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 

มีเดีย 

บจ. โพสต-์ไอเอ็ม พลสั 

บจ.วคิเคอร่ี แอนด ์วรชยั  

 บจ. โพสต ์โฮลด้ิง  

บจ. โพสต ์นิว มีเดีย  

บจ. โพสต ์ทีวี 

 

นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ 

กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

51 

 

-ปริญญาโท การตลาด 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

การขนส่ง (RMIT) ประเทศ

ออสเตรเลีย 

-DIRECTORS 

ACCREDITATION  (DAP 

66/2007) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

2.67 - 2549 -2556 

พค 2556-

ปัจจุบนั 

2555-ปัจจุบนั 

2548 – 2552 

 

2547 -ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2542 -ปัจจุบนั 

2539 -ปัจจุบนั 

 

กรรมการ  

กรรมการบริหาร 

 

ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

อาวโุส 

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  

 

 

 

 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 

 

 

บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมี 

 

 

บจ. คริสตลัเจด เรสเตอรองท ์/ บจ. 

คริสตลัเจด-มายเบรด/ บจ.คริสตลั

เจด คอนเฟ็กชัน่เนอร์ร่ี/  

บจ.คริสตลัเจด  

ราเมนเส่ียวหลงเป่า(ประเทศไทย) 

บจ. เอมซี โบรคเกอร์ 

บมจ.เมโทรรีซอร์สเซส 

 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง  และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ปฏิบติัการ 

46 

 

-ปริญญาตรี( เกียรตินิยม) 

รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพนัธ์  

ระหวา่งประเทศ 

มหาวทิยาลยั เคมบริดจ์ 

ประเทศองักฤษ 

-CHARACTERISTICS OF 

EFFECTIVE 

DIRECTORS 

-DIRECTORS 

ACCREDITATION  

    (DAP 66/2007) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

 

 

0.05 สมรสกบั

บุตรสาวนาย

สุทธิเกียรติ  

จิราธิวฒัน์  

2549-2551 

2552- พค.-

2556 

2552-ปัจจุบนั 

2553-ปัจจุบนั 

2551 -ปัจจุบนั 

 

2551 -ปัจจุบนั 

2550 -ปัจจุบนั 

2550 -ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

กรรมการบริหาร 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

กรรมการและประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 

 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 

 

 

 

บจ. โพสต ์นิวส์ 

บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 

มีเดีย 

บจ. โพสต-์เอซีพ ี

 บจ. โพสต-์ไอเอ็ม พลสั 

บจ. แฟลช นิวส์ 

บจ. โพสต ์โฮลด้ิง  

บจ. โพสต ์นิว มีเดีย  

บจ. โพสต ์ทีว ี 

 

 

 หมายเหตุ   การถือหุน้ในบริษทั ใชส้ัดส่วน ณ วนัท่ี    26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556   ท่ีมา บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 



   เอกสารแนบ 2 

            2. รายนามกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษทั ที่ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัย่อย / กจิการที่ควบคุมร่วมกนั / บริษทัร่วม 

                             ช่ือบริษทั 

 

 

 

ช่ือกรรมการ 

บมจ. 

โพสต ์

พบัลิช

ชิง 

 

บจ.โพสต ์

อินเตอร์

เนชัน่ 

แนล มีเดีย 

บจ.โพสต-์ 

เอซีพี 

บจ.โพสต-์ 

ไอเอม็ พลสั 

บจ.แฟลซ 

นิวส์ 

บจ.โพสต ์

นิว 

บจ. โพสต ์ 

โฮลด้ิง 

 

บจ.โพสต ์

นิว มีเดีย 

บจ.โพสต ์

ทีวี 

 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ // / / /   / / / 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร // / / /   / / X 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ // / / / / X X X / 

นายภคั เพง่ศรี  /  / /  / / / 

นายพิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ      /    

ม.ล.ธนะวิสุทธ์ิ  วิสุทธิ         / 

 

 

              รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั  

                             ช่ือบริษทัยอ่ย 

 

 

ช่ือกรรมการ 

บจ. โพสต ์

อินเตอร์ 

เนชัน่แนล  

มีเดีย 

บจ.โพสต-์ 

เอซีพี 

บจ.โพสต-์ 

ไอเอม็ พลสั 

บจ.โพสต ์

นิวส์ 

บจ. โพสต ์

โฮลด้ิง 

 

บจ. โพสต ์นิว 

มีเดีย 

บจ. โพสต ์

ทีวี 

 

นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์ / / /  / / / 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร / / /  / / X 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ / / / X X X / 

นายภคั เพง่ศรี /  /  / / / 

นายพิชาย  ช่ืนสุขสวสัด์ิ    /    

ม.ล.ธนะวิสุทธ์ิ  วิสุทธิ       / 

        หมายเหตุ 

 /   กรรมการ 

 X  ประธานกรรมการ 

 //   กรรมการบริหาร 
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