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ส่ วนที 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
การเติบโตของรายได้หยุดชะงักลงในช่วงปี ทีผ่านมา โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความผันผวนทางธุรกิจอันเป็ น
ผลเนื องมาจากราคานํามันในตลาดโลกที เพิมขึ นอย่า งรวดเร็ ว อย่า งไรก็ ต าม ในสถานการณ์ ที ซบเซาเช่ นนี รายได้
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และโพสต์ ทูเดย์ ถึงแม้จะไม่มียอดตัวเลขเพิมขึน แต่ก็ยงั สามารถแสดงผลประกอบการที
ดีกว่าผูป้ ระกอบการรายอืนในวงการสื อสิ งพิมพ์ดว้ ยกัน
ในขณะเดียวกัน ราคาของกระดาษหนังสื อพิมพ์ก็ถีบตัวสู งขึนเป็ นอย่างมาก ทําให้ยอดต้นทุนในการซื อกระดาษ
เพิมขึนกว่าร้อยละ 25
ฝ่ ายบริ หารได้ออกมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายทัวทังบริ ษทั ฯ ควบคู่ไปกับนโยบายปรับปรุ งโครงสร้างของพนักงาน
ซึ งแม้วา่ จะทําให้มีค่าใช้จ่ายสู งในปี ทีผ่านมา แต่ก็ให้ผลลัพธ์ทีดีขึนในปี พ.ศ. 2549 และปี ต่อ ๆ ไป
ยอดจําหน่ายของหนังสื อพิมพ์ทงั 2 ฉบับ เพิมขึนอย่างมาก โดยเฉพาะยอดขายของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ที
เพิมสู งขึนเป็ นประวัติการณ์ ในขณะเดียวกันเราก็เชื อว่า หนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ มียอดขาย และยอดผูอ้ ่านเป็ นอันดับ
หนึงในกลุ่มหนังสื อพิมพ์ธุรกิจ จึงนับเป็ นความสําเร็ จทีน่าพอใจเป็ นอย่างยิง
ในด้านการก่อสร้างโรงพิมพ์ใหม่บนถนนบางนา-ตราดนัน มีความคืบหน้า และจะแล้วเสร็ จภายในกลางปี พ.ศ.
2549 บริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถเปิ ดดําเนินการโรงพิมพ์ทีพร้อมด้วยเครื องพิมพ์ทีความเร็ วสู ง และคุณภาพเป็ นเยียม ก่อน
สิ นปี พ.ศ. 2549
สําหรับปี 2549 บริ ษทั ฯ มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม โดยเฉพาะพนักงาน และการระดมแนวความคิด
ใหม่ในการเพิมรายได้ ซึ งจะทําให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ปี พ.ศ.2549 อย่างมันใจ
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ส่ วนที 2
บริษัททีออกหลักทรัพย์
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1. ปัจจัยความเสี ยง
ปัจจัยความเสี ยงทีนัยยะสําคัญต่อบริ ษทั ฯ จะขึนอยูก่ บั สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ งสามารถสรุ ปได้
ดังต่อไปนี
1. วัตถุดิบ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ การผลิตหนังสื อพิมพ์ ดังนัน กระดาษหนังสื อพิมพ์จึงเป็ นวัตถุดิบสําคัญของ
ธุรกิจ แต่เนืองจากราคาของกระดาษมักจะมีการเปลียนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด บริ ษทั ฯ จึงได้มี
การติดตามและวางแผนการจัดซื อล่วงหน้า รวมทังเก็บกระดาษไว้ในคลังสิ นค้าในปริ มาณทีเหมาะสม จึงทําให้
สามารถลดความเสี ยงในด้านนีลงไปได้
2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
การทีบริ ษทั ฯ มีความเสี ยงในด้านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศนัน สื บเนืองมาจากการลงทุนซือ
วัตถุดิบและเครื องจักรในสกุลเงินต่างประเทศ แต่บริ ษทั ฯ ได้ป้องกันความเสี ยงไว้แล้ว โดยการทําสัญญาซื อ
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
3. ความผันผวนของอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียทีเกิดขึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบียในตลาดนัน จะส่ งผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานและกระแสหมุนเวียนเงินสดของบริ ษทั ฯ ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียนี สื บเนืองมาจากบริ ษทั ฯ
ได้กยู้ มื เงินเพือมาลงทุนในการขยายกําลังการผลิต อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มีความเสี ยงเกียวกับอัตราดอกเบียใน
ระดับตํา เพราะหนีสิ นทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสัน อีกทังบริ ษทั ฯ ยังได้มีขอ้ ตกลงอัตรา
ดอกเบียกับธนาคารไว้ล่วงหน้าแล้ว
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4. การให้สินเชือ
บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวข้องกับลูกหนีการค้าเป็ นส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การทีบริ ษทั
ฯ มีนโยบายการให้สินเชืออันรอบคอบ ประกอบกับฐานของลูกหนีการค้าทีหลากหลาย บริ ษทั ฯ จึงไม่คาดหวัง
ทีจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนีการค้า

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเป็ นมา
จากความสนใจพืนฐานด้านสื อสารมวลชน นายทหารอเมริ กนั พลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ ได้ชกั ชวนนาย
ประสิ ทธิ ลุลิตานนท์ ร่ วมกันก่อตังหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษฉบับแรกของประเทศไทยในชือ " Bangkok Post "
โดยถือกําเนิดขึนเมือวันที 1 สิ งหาคม 2489 และมีพลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ เป็ นบรรณาธิการบริ หารคนแรก
ต่อมาหลังสงครามโลกครังทีสอง นายไคเบล นักลงทุนชาวเยอรมัน ได้ขอซือหุน้ ของพลตรี อเล็กซานเดอร์ และ
แต่งตัง นายแฮร์รี เฟรเดอริ ค เป็ นบรรณาธิการบริ หารคนทีสอง ในปี 2506 ลอร์ ด ธอมป์ สัน เจ้าพ่อธุรกิจหนังสื อพิมพ์
เครื อข่ายฟลีท ได้เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ มีการติดตังแท่นพิมพ์ และอุปกรณ์การพิมพ์ พร้อมกับนําเทคนิค
การพิมพ์สมัยใหม่มาใช้เป็ นครังแรกในประเทศไทย
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2527
บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจเกียวเนืองกับหนังสื อพิมพ์ และสิ งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ บริ ษทั สยามโพสต์ จํากัด
จําหน่ายหนังสื อพิมพ์ภาษาไทยรายวันในชือ " สยามโพสต์ " , บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัด ผลิตและจําหน่าย
นิตยสารรายเดือน ELLE, ELLE Decor, Cleo และบริ ษทั บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ติน คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ เป็ น
นายหน้าขายโฆษณาให้กบั ต่างประเทศ ในปี 2539 บริ ษทั ตรี ทศ ทรี -เจเนอเรชัน จํากัด ได้เข้าดําเนินกิจการของบริ ษทั
สยามโพสต์ จํากัด แทน และได้ปิดกิจการลงในต้นปี 2541
ในกลางปี 2540 บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการดําเนินงานเพือรองรับกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทีเกิดขึน
โดยมีการหยุดการดําเนินงานแผนกย่อยๆของกิจการ และมีพนักงานบางส่ วนต้องออกจากงานก่อนสิ นปี
ปี 2541 บริ ษทั ฯได้ปิดแผนกแม็กกาซี น และขายหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมทุน "บจก. บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ ติน คลินซ์
แอนด์ แอสโซซิเอทส์" รวมทังการปิ ดกิจการของบริ ษทั ย่อย "อัลลายด์ นิวสเพเพอร์ " ด้วย
ในกลางปี 2542 โครงการติดตังระบบการจัดหน้าหนังสื อพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ เพือเชือมโยงการทํางานในส่ วน
ของหน้าข่าวและหน้าโฆษณา และได้มีการปรับโครงสร้างการทํางานของกองบรรณาธิการบางกอกโพสต์ใหม่ ช่วง
ปลายปี 2542 บริ ษทั ฯ ได้ยตุ ิการผลิตนิตยสาร Tatler และได้เลิกกิจการบริ ษทั เวิลด์ เพรส จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เดือนพฤศจิกายนของปี 2543 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนในบริ ษทั เว็บ แอดไวซอรี จํากัด เพือสร้างเว็บไซท์ดา้ นการเงิน
แห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสําเร็ จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544
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ในระหว่างปี 2544 บริ ษทั ฯ มีความพยายามทีจะเข้าสู่ ตลาดโฆษณาสมัครงาน จึงได้เริ มผลิตและจําหน่ายนิตยสาร
ชีวติ งานขึนมา แต่กไ็ ม่ประสบความสําเร็ จ จึงต้องทําให้หยุดการผลิตในเดือนมกราคม 2545
นอกจากนันในรอบปี 2544 บริ ษทั ฯยังได้เพิมส่ วนต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ขึนมา อันจะเป็ นประโยชน์
และเพือสนองความต้องการแก่ผอู ้ ่านในกลุ่มต่างๆ โดยในส่ วนของ Your Money จะนําเสนอข่าวทางด้านการเงิน การ
ธนาคาร ข้อมูลและข้อแนะนําต่างๆ เพือประโยชน์ในการบริ หารการเงินและธุรกิจในชีวติ ประจําวัน Learning Post จะเป็ น
ส่ วนทีนําเสนอบทความต่างๆ ทีครอบคลุมหัวข้อข่าวทีสําคัญๆ ด้านการศึกษาในมุมมองของนักเรี ยน อาจารย์ นอกจากนียัง
มีบทเรี ยนภาษาไทยทีจะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านชาวต่างประเทศอีกด้วย
ในช่วงปลายปี 2545 บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมการขยายธุรกิจเพิม คือ ผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันฉบับ
ภาษาไทยฉบับใหม่ โดยในไตรมาสสุ ดท้าย บริ ษทั ฯได้รับพนักงานใหม่สาํ หรับกองบรรณาธิการโพสต์ ทูเดย์ และในเดือน
พฤศจิกายน 2545 ได้มีการแนะนําหนังสื อพิมพ์ใหม่ให้กบั ตัวแทนผูซ้ ือโฆษณาได้รับทราบ
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2546 บริ ษทั ฯ เปิ ดตัวหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใหม่ภายใต้ชือว่า “โพสต์ ทูเดย์” ซึ ง
เป็ นการนําเสนอหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันทีมีรูปแบบทีเหมาะสมกับยุคสมัย เพือรองรับกลุ่มผูอ้ า่ นทังผูอ้ ่าน โดยทัวไป
และกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะด้านธุรกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนังสื อ ซึ งเน้นการพิมพ์หนังสื อภาษาอังกฤษได้หยุดธุรกรรม
ต่างๆ
ปี 2547 เป็ นปี ทีหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ มีอายุครบ 58 ปี หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์รูปแบบใหม่จึงได้เริ ม
ออกสู่ สายตาประชาชนเมือวันที 1 สิ งหาคม 2547 โดยรู ปแบบใหม่นีมีความผสมผสานกันมากขึนระหว่างเนือทีข่าวทีเพิม
มากขึนและการจัดวางเนือหาของข่าวทีเหมาะสม ส่ วนหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ซึ งถือว่าเพียงดําเนินงานมาเป็ นปี ที 2 ก็
สามารถติดอันดับเป็ นหนังสื อพิมพ์ทีมียอดผูอ้ า่ นมากทีสุ ด 1 ใน 10 อันดับแรก
ในระหว่างปี บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ทีเราได้เข้าไปร่ วมลงทุนนัน ได้ร่วมลงทุนเปิ ด
บริ ษทั เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จํากัด เพือทําการผลิตและจําหน่ายนิตยสาร Marie Claire ซึ งในปัจจุบนั นิตยสาร Marie Claire
ก็เป็ นทีรู้จกั และได้รับการยอมรับจากผูอ้ ่านและผูโ้ ฆษณาอย่างกว้างขวาง
และในช่วงปลายปี บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนซื อ
เครื องพิมพ์ใหม่ทีทันสมัย ซึ งจะมีกาํ ลังการผลิตสูงและช่วยประหยัดระยะเวลาในการพิมพ์ ทังนีเพือรองรับการขยายตัว
ของการผลิตและการจําหน่ายทีคาดว่าจะเพิมสู งขึนมากในอนาคต
ปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้เริ มก่อสร้างโรงพิมพ์ใหม่บนถนนบางนา-ตราด ซึ งจะแล้วเสร็ จภายในกลางปี 2549 และคาด
ว่าจะเปิ ดดําเนินการได้ก่อนสิ นปี 2549
เมือวันที 1 สิ งหาคม 2548 ซึ งเป็ นวันครบรอบ 59 ปี ของการก่อตังหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ บริ ษทั ฯ ได้ขยาย
ธุรกิจเข้าสู่ โลกของสื อแห่งอนาคต โดยได้ดาํ เนินการจัดตังฝ่ ายอิเล็กทรอนิกส์มีเดีย มีชือว่า “โพสต์ดิจิตอล” เพือให้บริ การ
ข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิด
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและการแบ่ งการดําเนินงานในกลุ่มบริษัทฯ
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวัน
ภาษาอังกฤษ ”Bangkok Post” , หนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทย “โพสต์ ทูเดย์” , หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ
“Bangkok Post Student Weekly” , ผลิตหนังสื อแทรกในหนังสื อพิมพ์ Bangkok Post นอกจากนีบริ ษทั ฯ ยังให้บริ การ
ทางด้านงานพิมพ์อืน ๆ เช่น นิตยสาร แผ่นพับ โบร์ชวั ร์ หนังสื อต่างๆ แก่บริ ษทั ในเครื อและลูกค้าภายนอก และการ
ให้บริ การข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิดอีกด้วย
ประเภท
หนังสื อพิมพ์
หนังสื อพิมพ์รายวัน
หนังสื อพิมพ์รายวัน
หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์
งานพิมพ์ เชิงพาณิชย์
นิตยสาร
นิตยสารรายเดือน

นิตยสารรายสามเดือน

ชือผลิตภัณฑ์ / แผนก

บริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์

Bangkok Post
โพสต์ ทูเดย์
Bangkok Post Student Weekly
แผนกอัลลายด์ พริ นท์เตอร์ ส

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

ELLE
ELLE DÉCORATION
CLEO
MARIE CLAIRE
BMW

บจก. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์
บจก. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์
บจก. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ เอซี พี
บจก. เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จํากัด
บจก. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์

โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปัจจุบนั เป็ นดังนี
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

51.00%

100.00%

บจก.51.00
ฮาเชท%ฟิ ลิปปาคิ โพสต์

51.00%
บจก. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ เอซีพี

100.00
% คอมมูนิเกชันส์
บจก.
ไซแอม

51.00%
บจก. เอชเอฟโพสต์ - เอ็มซี
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2.3 รายได้ รวมทังกลุ่มของบริษทั ในระยะ 4 ปี ทีผ่ านมา
ผลิตภัณฑ์ /
บริ การ

(ล้านบาท)
ปี 2548

ดําเนินการโดย % การถือ
ปี 2545
ปี 2546
ปี 2547
หุน้
ของบริ ษทั รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

หนังสื อพิมพ์, บมจ. โพสต์
สิ งพิมพ์ ,งาน พับลิชชิง
พิมพ์เชิงพาณิ ชย์
ผลิตนิตยสาร บจก. ฮาเชท
Elle,
ฟิ ลิปปาคิ โพสต์
Elle Décor
รวมทังสิ น*

100.0 1,039.6

51.0

122.6
1,162.2

89.5 1,367.9

10.5

140.3

100.0 1,508.2

90.7 1,711.7

9.3

168.6

100.0 1,880.3

91.0 1,732.1

9.0

131.6

92.9

7.1

100.0 1,863.7 100.0

* รวมรายได้อืนๆ

3. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
3.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวันภาคเช้าภาษาอังกฤษ "Bangkok Post" หนังสื อพิมพ์
รายวันภาษาไทย “โพสต์ ทูเดย์” หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ “Bangkok Post Student Weekly" นอกจากนี
บริ ษทั ฯ ยังรับจ้างพิมพ์งานทัวไป รวมทังสิ งพิมพ์ของกิจการและของบริ ษทั ในเครื อ และให้บริ การข่าวสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิด
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
• หนังสื อพิมพ์ Bangkok Post เป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันทีนําเสนอข่าวในลักษณะเป็ นกลาง มีการ
ตีพิมพ์บทวิพากษ์วจิ ารณ์ทีตรงประเด็น เสริ มด้วยบทความทีวิเคราะห์เจาะลึกทังในส่ วนของข่าวใน
ประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ข่าวการเมือง และข่าวสังคม ฯลฯ
• หนังสื อพิมพ์ “โพสต์ ทูเดย์” ได้เปิ ดตัวเมือวันที 7 กุมภาพันธ์ 2546 เป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวัน
ภาษาไทยทีนําเสนอข่าวธุรกิจด้วยภาษาทีเข้าใจง่าย กระชับ ไม่เยินเย้อจนเกินไป และไม่ใช้ศพั ท์ทาง
เศรษฐกิจทีเข้าใจยาก นอกจากนียังมีการนําเสนอข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง
บทวิเคราะห์ บทแสดงความคิดเห็น เรื องราวเกียวกับชีวติ ของบุคคลทีน่าสนใจ ฯลฯ
• หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ Bangkok Post Student Weekly เป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ในวัยเรี ยน และกลุ่มวัยรุ่ น เนือหาประกอบด้วย คอลัมน์ข่าว การ์ ตูน เพลง เกมส์ และบทสัมภาษณ์
ดาราดัง โดยทังหมดนีจะใช้ภาษาอังกฤษทีง่ายต่อการอ่าน รวมทังมีการอธิบายศัพท์ยาก มีการเตรี ยม
บทความสําหรับให้ครู สามารถนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนอีกด้วย
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ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในเครื อ
• Elle Magazine เป็ นนิตยสารแฟชันและความงามระดับสากลเล่มแรกของเมืองไทย Elle ฉบับ
ภาษาไทยมีรูปแบบเช่นเดียวกับ Elle ทัวโลกทีเน้นทางด้านแฟชัน ความงาม การดูแลสุ ขภาพ
การแนะนําเกียวกับสู ตรอาหาร สถานทีท่องเทียวในดินแดนต่างๆทัวโลก และแบบแผนการ
ดําเนินชีวติ ในรู ปแบบของคนไทย Elle Magazine เป็ นนิตยสารแฟชันและความงามใน
รู ปแบบทีแปลกตา ทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
• Elle Decoration เป็ นนิตยสารเพือการตกแต่งบ้านระดับสากลทีรู ้จกั กันดีทวโลก
ั
เนืองจากมี
Elle Decoration ฉบับภาษาต่างๆ อยูใ่ นเครื อข่ายถึง 15 ประเทศทัวทุกทวีปรวมทัง Elle
Decoration ฉบับภาษาไทย ซึ งเป็ น Elle Decoration ฉบับที 13 ของโลก Elle Decoration เป็ น
นิตยสารเพือการตกแต่งบ้านทีมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพด้วยความพิถีพิถนั
Elle
Decoration ฉบับภาษาไทยมีสดั ส่ วนของข้อมูลจากต่างประเทศและเรื องราวทีผลิตและถ่ายทํา
ในเมืองไทยนํามาผสมผสานกันอย่างลงตัวทังเรื องราวและรู ปภาพของทีได้รับการตกแต่งอย่าง
มีรสนิยมจากทัวทุกมุมโลก หลากหลายความคิดในการนําเครื องเรื อนและของใช้เก่าๆ มา
ประยุกต์ใช้ให้ดูใหม่ แปลกตาและแหล่งช็อปปิ งสิ นค้าเพือการตกแต่งจากทัวเมืองไทย เหมาะ
กับวิถีชีวติ สมัยใหม่ของคนไทยทีชืนชอบในการตกแต่งบ้านอย่างแท้จริ ง
• Cleo Magazine เป็ นนิตยสารภาคภาษาอังกฤษทีเริ มวางแผงในประเทศออสเตรเลียตามด้วย
นิวซี แลนด์ สิ งคโปร์ และมาเลเซี ย เป็ นลําดับ สําหรับฉบับภาษาไทยนันเป็ นประเทศที 5 ทีได้
พิมพ์และวางจําหน่าย ซึ งสามารถครองความนิยมในหมู่ผอู ้ ่านได้อย่างรวดเร็ ว ด้วยบุคลิกพิเศษ
ของ Cleo ทีตรงกับอัธยาศัยใจคอของคนรุ่ นใหม่ไม่วา่ จะเป็ นการมองโลกในแง่ดี ความมี
ชีวติ ชีวาชอบสนุกสนานพร้อมทีจะเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆ ใส่ ใจทีจะปรับปรุ งและเพิมพูนเสน่ห์ให้กบั
ตัวเอง นอกจากนี Cleo ยังมีรูปเล่มสี สนั สวยงาม สะดุดตา และคงคุณภาพระดับสากล
• Marie Claire Magazine ได้เปิ ดตัวเมือเดือนพฤษภาคม 2547 เป็ นการร่ วมทุนกับ Marie Claire
Album (MCA) ประเทศฝรังเศส เป็ นนิตยสารแฟชันและความงามทีมีรูปแบบและเนือหาที
ทันสมัย
3.1.2 ลักษณะลูกค้า
ลักษณะของลูกค้าแบ่งเป็ นประเภทหลักได้ 2 ประเภท
1. ลูกค้าด้านโฆษณา แบ่งเป็ น
- บริ ษทั เอเยนซี
- ลูกค้าทีสังลงโฆษณาโดยตรง (Direct Customers)
2. ลูกค้าด้านจัดจําหน่ายสิ งพิมพ์ แบ่งเป็ น
- สมาชิกรายบุคคลและองค์กร
- ขายส่ ง
- ขายปลีก (วางร้าน)
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3.1.3

- โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร
- สายการบิน
- สถาบันการศึกษา
ลักษณะรายได้

รายได้

ปี 2545

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายโฆษณา

769.4

66.2

1,063.2

70.5

1,326.0

70.5

1,326.4

71.2

รายได้จากการขายหนังสื อ

290.2

25.0

334.7

22.2

399.9

21.3

408.1

21.9

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์

66.6

5.7

75.5

5.0

109.2

5.8

90.8

4.9

รายได้อืน ๆ

36.0

3.1

34.8

2.3

45.2

2.4

38.4

2.0

รวมรายได้

1,162.2

100.0

1,508.2

100.0

1,880.3

100.0

1,863.7

100.0

ร้อยละของรายได้ทีเพิมขึน
(ลดลง) จากปี ก่อน

4.67

29.77

24.67

(0.88)

3.1.4 วัฎจักรของการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ขึนอยูก่ บั ฤดูกาล
3.2 การตลาด
การผลิตสิ นค้าทีมีคุณภาพและการให้บริ การทีดีเป็ นหัวใจของการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯขายเนือ
ทีโฆษณาโดยตรงให้แก่ลูกค้าหรื อผ่านตัวแทนบริ ษทั โฆษณา การขายหนังสื อพิมพ์ขายโดยผ่านตัวแทน หรื อที
เรี ยกว่าเอเย่นต์หนังสื อพิมพ์ ส่ วนการขายให้สมาชิกนัน บริ ษทั ฯ มีการจัดส่ งให้โดยตรง
3.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
1. กลยุทธ์ทีสําคัญ
• การจําหน่ายหนังสื อพิมพ์
บริ ษทั ฯ รับสมัครทังสมาชิกรายปี สองปี และสมาชิกราย 6 เดือน โดยสมาชิกจะได้ราคาตํา
กว่ามากเมือเทียบกับการซือตามแผงหนังสื อพิมพ์ นอกจากนันยังมีการแจกแถมของขวัญหรื อ
ของสมนาคุณต่างๆแก่สมาชิกโดยตลอดตามโอกาสต่างๆ สําหรับการขายโดยผ่านเอเย่นต์ มี
การให้ส่วนลดถึง 28% ของราคาขายปลีกหนังสื อพิมพ์
• การขายโฆษณา
มีส่วนลดพิเศษให้กบั บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา ในการซื อหน้าโฆษณาแต่ละครัง และโบนัสพิเศษ
ตอนสิ นปี ด้วย
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2. จุดเด่น จุดด้อย
จุดเด่น :
• ผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษฉบับแรกของไทยชือ “บางกอก
โพสต์” ตังมานานถึง 59 ปี และเป็ นหนังสื อพิมพ์ทีได้รับความเชือถือจากทังคนต่างชาติและ
คนไทย
• บางกอกโพสต์ เป็ นหนังสื อพิมพ์ฉบับเดียวทีผ่านการตรวจสอบรับรองยอดการจําหน่ายจาก
Audit Bureau of Circulation
• บางกอกโพสต์เป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษทีมียอดจําหน่ายสู งทีสุ ดในประเทศไทย
• โพสต์ ทูเดย์ เป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทยทีมีการวางตําแหน่งสิ นค้าให้เหมาะสม
กับนักธุรกิจรุ่ นใหม่ ซึ งทีผ่านมาก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ ว ซึ งสามารถติดอันดับเป็ น
หนังสื อพิมพ์ทีมียอดผูอ้ ่านมากทีสุ ด 1 ใน 10 อันดับแรก หรื อท็อปเทน
จุดด้อย :
• รายได้และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่ขึนอยูก่ บั หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
• บริ ษทั ฯไม่มีการผลิตรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ซึ งถ้ามีรายการเป็ นของตนเอง อาจจะทํา
ให้ประหยัดต้นทุนในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3. ลูกค้าเป้ าหมาย แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
• ลูกค้าด้านโฆษณา ได้แก่ บริ ษทั ห้างร้านทัว ๆ ไปทีต้องการลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ทังการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ ทํา PR ให้แก่บริ ษทั การโฆษณาเปิ ดโรงงานใหม่ การโฆษณารับสมัครงาน
ฯลฯ
• ลูกค้าด้านการจําหน่ายสิ งพิมพ์ แบ่งเป็ น
♦ ลูกค้าเอเย่นต์
41 %
16 %
♦ ลูกค้าประเภท Bulk Sales
♦ ลูกค้าประเภทสมาชิก
43 %
• ลูกค้าสําหรับงานบริ การการพิมพ์ ซึ งจะมีทงลู
ั กค้าทีเป็ นบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกและลูกค้าที
เป็ นบริ ษทั ในเครื อ
4. นโยบายการตังราคา
• ประเภทโฆษณา จะไม่ใช้นโยบายการตัดราคากับคู่แข่ง ราคาจะเป็ นไปตาม Price List ซึ งโดย
ปกติจะสู งกว่าราคาค่าโฆษณาของหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับอืนเล็กน้อย
เนืองจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ คุณภาพดี และมีลูกค้าทีแน่นอน ดังนันลูกค้าทีลงโฆษณากับบริ ษทั ฯ
สามารถมันใจได้วา่ ถึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม ราคาค่าโฆษณาจะ
สอดคล้องกับหนังสื อพิมพ์ภาษาไทยฉบับหลักๆ การกําหนดราคาจะดูราคาตลาดควบคู่ไปด้วย
• ประเภทการขายสิ งพิมพ์ นโยบายการตังราคาจะขึนอยูก่ บั คู่แข่งและต้นทุนการพิมพ์
• ประเภทงานบริ การการพิมพ์ นโยบายการตังราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่ยงั คง
คุณภาพงานพิมพ์ทีดีไว้เสมอ
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3.2.2 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
• ช่องทางการจัดจําหน่ายสิ งพิมพ์ของบริ ษทั ฯ มีดงั นี
1. การจัดจําหน่ายโดยตรง (สมาชิก)
2. การจัดจําหน่ายผ่านผูค้ า้ ส่ ง - เอเย่นต์
3. การจัดจําหน่ายผ่านผูค้ า้ ปลีก - แผงร้าน
4. การจัดจําหน่ายโดยตรงให้กบั โรงเรี ยน โรงแรม โรงพยาบาลและสายการบิน
• ช่องทางการจัดจําหน่ายโฆษณาของบริ ษทั ฯ มีดงั นี
1. การจัดจําหน่ายโดยตรง
2. การจัดจําหน่ายผ่านบริ ษทั ตัวแทนโฆษณา
3.2.3 ลักษณะของลูกค้า
ลักษณะลูกค้า แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ลูกค้าโฆษณา เป็ นลูกค้าทัวๆไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึงโดยเฉพาะ แบ่งเป็ นลูกค้าทีลงโฆษณา
ผ่านเอเย่นต์ซึงจะได้รับส่ วนลดประมาณ 15% และลูกค้ารายย่อยทีลงโฆษณากับบริ ษทั ฯ โดยตรง
2. ลูกค้าด้านการจําหน่ายสิ งพิมพ์ สัดส่ วนของลูกค้าแต่ละประเภทเปรี ยบเทียบ 3 ปี เป็ นดังนี
สัดส่ วนแบ่งตามปริ มาณการขายหนังสื อพิมพ์เฉลียในแต่ละปี (%)
ประเภท
2548
2547
2546
เอเย่นต์
41
54
48
Bulk Sales
16
13
12
สมาชิก
43
33
40
รวม
100
100
100
3. ลูกค้าสําหรับงานบริ การการพิมพ์ มีทงลู
ั กค้าทีเป็ นบริ ษทั ในเครื อและลูกค้าภายนอก
3.2.4 งานทียังไม่ส่งมอบ
- - ไม่มี - 3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ถึงแม้การเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาจะมีถึงร้อยละ 6 ในปี พ.ศ. 2548 แต่ยอดขายโฆษณาของ
ทังนีเนืองมาจากภาวะถดถอยทาง
หนังสื อพิมพ์เทบจะไม่มีการเจริ ญเติบโตเลยเมือเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมา
เศรษฐกิจทีเริ มต้นตังแต่ปี พ.ศ. 2547 สื บเนืองมาจนถึงปี พ.ศ. 2548 ราคานํามันทีสู งขึน อัตราดอกเบียและ
ผลกระทบจากส◌ึนามิ
ในทางตรงกันข้ามกับรายได้จากการจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทยโพสต์ ทูเดย์
ได้ยา่ งเข้าสู่ ปีทีสามของการดําเนินงานมียอดขายหนังสื อพิมพ์ทีเพิมในอัตราทีน่าพึงพอใจเช่นเดียวกับหนังสื อพิมพ์
บางกอกโพสต์
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3.3.1 แนวโน้มการเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรม แม้วา่ ในปี พ.ศ. 2548 บริ ษทั ฯ มีรายได้โดยรวม
ตํากว่าปี พ.ศ. 2547 แต่บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําสิ งพิมพ์ฉบับพิเศษตามวาระสําคัญต่าง ๆ และได้ริเริ มสิ งพิมพ์
ใหม่ ๆ หลายรู ปแบบ เพือเพิมช่องทางในการลงโฆษณาให้กบั ลูกค้ามากยิงขึน ดังเช่น นิตรสาร
ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ คือ Themagazines และ Guru และฉบับภาษาไทยคือ กิน ดืม ช็อป นับว่าเป็ นการ
เพิมมูลค่าให้กบั ผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ◌์ อีกทังยังเป็ นช่องทางเพิมยอดกําไรด้านการขายโฆษณา แต่ในปี
พ.ศ. 2549 บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีรายได้เพิมขึน เนืองจากการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาต่อ
เนืองมาจากปี พ.ศ. 2548 ประกอบกับยอดผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์และฐานรายได้โฆษณากว้างขึน
3.3.2 สภาพการแข่งขัน ถึงแม้วา่ รายได้ในปี 2548 จะลดลงและเกิดภาวะการแข่งขันทีรุ นแรง แต่ดว้ ยความ
มันใจในคุณภาพของสิ นค้าและเป็ นสื อทีเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบกับการมีหนังสื อพิมพ์รายวัน 2
ฉบับ จึงทําให้บริ ษทั ฯ สามารถครองส่ วนแบ่งตลาดได้มากขึน และยอดขายหนังสื อพิมพ์เพิมสู งขึนกว่า
ปี ก่อน โดยเฉพาะหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ซึงได้รับการยืนยันโดยผลการสํารวจความคิดเห็นของ
สํานักสวนดุสิตโพลล์ พบว่าผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์แนวเศรษฐกิจรายวันกว่าร้อยละ 48 เลือกอ่านโพสต์ ทู
เดย์ ถือเป็ นสัดส่ วนทีสู งกว่าหนังสื อพิมพ์อืน ๆ ในแนวเดียวกัน
3.3.2.1 ความเป็ นไปได้ทีจะมีคู่แข่งรายใหม่ สําหรับในระยะสันแล้วมีความเป็ นไปได้นอ้ ยมากทีจะ
มีคู่แข่งรายใหม่ดา้ นหนังสื อพิมพ์รายวันภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย เนืองจากการผลิต
ั
านาน
หนังสื อพิมพ์เพือจําหน่ายถือเป็ นทักษะเฉพาะด้านทีต้องอาศัยประสบการณ์สงสมมาช้
จึงมีความจํากัดทางด้านบุคลากร นอกจากนีเทคโนโลยีในการผลิตก็ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง
พอสมควร อย่างไรก็ตามการโฆษณาทางสื ออินเตอร์เน็ต หรื อบริ การหนังสื อพิมพ์ทาง
อินเตอร์ เน็ตก็เริ มมีบทบาทมากขึนในปั จจุบนั แต่ก็ยงั ไม่สามารถใช้ทดแทนสื อสิ งพิมพ์ได้ใน
ระยะเวลาอันใกล้ ปัจจุบนั สื ออินเตอร์ เน็ตจึงถือเป็ นสื อทีให้บริ การข่าวสารรู ปแบบใหม่ แต่
ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้สือแต่ละประเภทด้วยวัตถุประสงค์ทีแตกต่างกันคือ เลือกเปิ ดอินเตอร์ เน็ต
เพือพักผ่อน หรื อดูขอ้ มูลเกียวกับการท่องเทียว ธุรกิจ และสุ ขภาพ เลือกอ่านหนังสื อพิมพ์
ติดตามข่าวเจาะลึก ข่าวการเงิน ข่าวกีฬา เป็ นต้น นอกจากนีทางโพสต์ ดิจิตอล ยังเพิมการ
ให้บริ การข่าวทาง SMS โดยผ่านทางเครื อข่ายระบบโทรศัพท์เคลือนที ตังแต่กลางปี 2548
3.3.2.2 สิ นค้าทดแทนและอํานาจต่อรองของผูซ้ ื อและผูข้ าย
สิ นค้าทดแทนในส่ วนของการขาย
หนังสื อพิมพ์มีนอ้ ยเนืองจากคู่แข่งทีสําคัญมีเพียงรายเดียวและคุณภาพสิ นค้าต่างกันอย่างเห็น
ได้ชดั แต่ในส่ วนของโฆษณา ผูซ้ ื อสื อโฆษณายังมีทางเลือกมากพอสมควรในการลงโฆษณา
หากผูบ้ ริ โภคมิได้ตระหนักถึงความแตกต่างในความสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย เนืองจาก
ราคาค่าโฆษณาค่อนข้างแตกต่างกัน อํานาจต่อรองของผูซ้ ือโฆษณามีบา้ งตามสมควร โดย
ลูกค้าสามารถทีจะต่อรองเพือรับเงือนไขทีดีกว่าหากเป็ นลูกค้ารายใหญ่หรื อลูกค้าทีทํากิจกรรม
ทางการตลาดร่ วมกับบริ ษทั ฯ ส่ วนในแง่ของผูข้ ายสิ นค้า สิ นค้าทีเป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษทั ฯ
ได้แก่
กระดาษทีใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์ ซึ งผูข้ ายวัตถุดิบจะมีอาํ นาจต่อรองกับบริ ษทั ฯ
ค่อนข้างมาก เนืองจากผูข้ ายวัตถุดิบหลักส่ วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ระกอบการทีอยูใ่ นต่างประเทศ
และมีผปู ้ ระกอบการรายใหญ่อยูไ่ ม่มากนัก
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3.4 การผลิต หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ เพือจําหน่ าย
3.4.1 ทีตังและจํานวนโรงงาน
อาคารสํานักงานและอาคารโรงพิมพ์ตงอยู
ั บ่ นทีดินเนือทีกว่า 7 ไร่ ของบริ ษทั ฯ เลขที 136
อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุ นทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 และอาคาร
โรงพิมพ์ใหม่เนือที 19 ไร่ ซึงตังอยูบ่ นถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ ซึงจะเปิ ดดําเนินงานในปี 2549
3.4.2 กําลังการผลิต
ด้วยระบบการพิมพ์ใหม่อนั ทันสมัย ทําให้บริ ษทั ฯมีศกั ยภาพทีจะสามารถรองรับความต้องการใน
เรื องการพิมพ์ได้ตามความต้องการ แท่นพิมพ์ระบบใหม่ทาํ ให้สามารถเพิมสี สนั ในการพิมพ์สิงพิมพ์
ของบริ ษทั ฯได้มากขึน
ปี 2548* ปี 2547*
กําลังการผลิตสู งสุ ด (ฉบับต่อวัน) 240,000 240,000
* หนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ เริ มผลิตในปี 2546

ปี 2546*
240,000

ปี 2545
120,000

3.4.3 นโยบายการผลิต
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถผลิตหนังสื อพิมพ์ได้โดยเฉลีย 55,000 ฉบับต่อชัวโมง ทังนีขึนอยูก่ บั
ช่วงเวลาในการปิ ดข่าวในแต่ละวันด้วย กล่าวคือ ถ้ามีการปิ ดข่าวเร็ วก็จะสามารถพิมพ์จาํ นวนฉบับได้
มากขึน
3.4.4 วัตถุดิบทีใช้ในการผลิต
วัตถุดิบทีสําคัญทีใช้ในการผลิตคือ กระดาษหนังสื อพิมพ์
ซึ งบริ ษทั ฯ สังซื อโดยตรงจาก
ต่างประเทศมากกว่า 90%
สําหรับเพลทและหมึกพิมพ์นนั บริ ษทั ฯ จะจัดซื อผ่านตัวแทน
ภายในประเทศทังหมดโดยมีสญ
ั ญาผูกพันตลอดปี
วัตถุดิบประเภทกระดาษทีใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์
ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

ปี 2545

ปริ มาณการใช้ต่อปี (เมตริ กตัน)

13,367

12,411

9,907

6,368

ราคากระดาษ (US$/ตัน)
ราคากระดาษ (บาท/กิโลกรัม)

515.04
22.11

427.18
18.73

396.72
17.85

425.31
19.53

40.82

41.07

42.57

44.16

อัตราแลกเปลียนเฉลียต่อปี
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3.5 สิ ทธิหรือข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
3.5.1 บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
- - ไม่มี - 3.5.2 สิ ทธิอืน
- - ไม่มี - 3.5.3 ข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
- - ไม่มี - -

4. การวิจยั และพัฒนา
- -ไม่มี - -

5. ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทีดิน อาคารและเครืองจักร
5.1.1 ทีดิน อาคาร
บริ ษทั ฯ มีทีตังอยู่ 2 แห่ง คือ
1. โรงพิมพ์แห่งใหม่ ตังอยูท่ ีถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540 บนเนือทีประมาณ 19 ไร่ อยูใ่ นระหว่างดําเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิ ดดําเนินการได้ปลายปี
พ.ศ. 2549
2. อาคารบางกอกโพสต์ เลขที 136 ถนนสุ นทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
10110 บนเนือทีกว่า 7 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 8 ชัน ซึ งเป็ นทีตังของห้องทํางานฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายโฆษณา ฝ่ ายแทรกสิ งพิมพ์ ฝ่ ายจัดจําหน่ายและฝ่ ายสมาชิก รวมทังบริ ษทั ในเครื อด้วย อาคารบริ การ
ประกอบด้วยห้องอาหาร ห้องพยาบาล ห้องออกกําลังกาย ห้องดูแลเด็ก เพือเป็ นสวัสดิการให้แก่
พนักงาน รวมทังห้องเตรี ยมการพิมพ์ต่าง ๆ ก็ตงอยู
ั บ่ นอาคารนีเช่นกัน
สําหรับกองบรรณาธิการของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ตงอยู
ั ่ ณ อาคารโรงพิมพ์ ซึ งจะเป็ นอาคาร
และทีตังของแท่นพิมพ์ระบบใหม่ทีมีประสิ ทธิภาพและทันสมัย ส่ วนกองบรรณาธิการของหนังสื อพิมพ์
ั อาคารจอดรถ
โพสต์ ทูเดย์ จะตังอยู่ ณ อาคารสํานักงาน โดยทีทุกอาคารนันสามารถเชือมถึงกันได้ตงแต่
อันกว้างขวางอาคารโรงพิมพ์ตลอดไปจนถึงอาคารสํานักงานด้านหน้า ทังนี เพือความสะดวกรวดเร็ วใน
การติดต่อประสานงานภายในบริ ษทั ฯ
อุปกรณ์เครื องจักรและอุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตของบริ ษทั ฯ ซึ งเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ โดย
สมบูรณ์ประกอบไปด้วยแท่นพิมพ์อนั ทันสมัย เครื องแยกสี เป็ นต้น ทําให้บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพทีจะ
สามารถรองรับความต้องการในเรื องการผลิตต่อไปได้อีกในอนาคต
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ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ณ 31 ธันวาคม 2548)
ทีดิน
186
อาคาร
584
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
53
เครื องจักรและอุปกรณ์
674
เครื องตกแต่งอุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ
101
อาคารระหว่างก่อสร้าง และ เครื องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง 72
รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)
1,670
หัก : ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม
(1,012)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี)
658

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

5.1.2 เครื องจักรทีสําคัญ
เครื องจักร

จํานวน (เครื อง) จํานวนปี ทีใช้งานมาแล้ว
(โดยประมาณ)

- แผนกผลิตหนังสื อพิมพ์
เครื องพิมพ์หนังสื อพิมพ์ (Web Printing)
- แผนกบริ การการพิมพ์
เครื องพิมพ์ 4 สี
เครื องเข้าเล่ม (Perfect Binding)
เครื องพับ (Folding Machine)
เครื องเย็บ (Stitching Machine)
เครื องสอดแทรกหนังสื อพิมพ์ (Inserting Equipment)

3

14-17

3
1
3
2
3

10-17
11
12-17
1-16
3

5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติทีมีการหมดเปลือง : - - ไม่มี - 5.1.4 สิ นทรัพย์ทีมีนยั สําคัญในการดําเนินงาน : ได้แก่ อาคารสํานักงาน อาคารโรงพิมพ์ เครื องจักรและ
อุปกรณ์ (รายละเอียดดูในหัวข้อ 5.1.1 และ 5.1.2)
5.1.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีสําคัญในการประกอบธุรกิจ : - - ไม่มี - 5.1.6 การเปลียนวิธีการบันทึกจาก historical value เป็ น fair value : - - ไม่มี - -
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5.2 เงินลงทุน
5.2.1 รายละเอียดของเงินลงทุน
เงินลงทุนของบริ ษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2548 ประกอบด้วย
บริ ษทั
ประเภทกิจการ
ทุนทีเรี ยกชําระ
แล้ว (ล้านบาท)
1. บริ ษทั ไซแอม คอมมูนิ จําหน่ายหนังสื อ
เกชันส์ จํากัด *
ต่างประเทศและ
Pocket Book
2. บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ ผลิตนิตยสาร Elle,
โพสต์ จํากัด
Elle Décor, Cleo

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)

0.03

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทีมี
สิ ทธิออกเสี ยง
100.00

25.00

51.00

12.75

0.03

* ปัจจุบนั ไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
5.2.2 มูลค่าเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2548 ทีใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย (Equity Method)
บริ ษทั

ทุนทีชําระแล้ว

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไซแอม คอมมูนิเกชันส์ จํากัด
25,000
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัด
25,000,000
บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์-เอซี พี จํากัด
10,000,000
รวมเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จํากัด
50,000,000
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมเงินลงทุนซึ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ทัวไป
Singapore Press Holdings Ltd.
27,393,300,000
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ทัวไปสุ ทธิ

สัดส่ วน
เงินลงทุน
100.00

25,000
25,000

126,065
126,065

51.00
26.00

12,750,000
12,750,000

43,418,482
11,377,822
54,796,304

26.00

13,005,000
13,005,000

4,062,590
4,062,590
58,984,959

0.00

16,124
16,124

หมายเหตุ : บริ ษทั ทัวไปไม่มีการประเมินตามวิธีส่วนได้ส่วนเสี ย
15

วิธีราคาทุน

หน่วย : บาท
วิธีส่วนได้เสี ย

5.3 มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิ
5.3.1 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิทีปรับด้วยราคาประเมิน : - - ไม่มี - 5.3.2 มูลค่าสิ นทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน
: ไม่มีภาระผูกพันต่อสิ นทรัพย์
5.3.3 มูลค่าสิ นทรัพย์ต่อหุน้
- ราคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2548 = 3.30 บาทต่อหุน้
(ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )

6. โครงการในอนาคต
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์พยายามยกระดับคุณภาพของหนังสื อพิมพ์ โดยปรับปรุ งและเปลียนแปลงการออกแบบ
จัดหน้า และเนือหาสาระของทังส่ วนทีเป็ นข่าว บทความรายวัน และภาคพิเศษรายสัปดาห์ และมุ่งมันทีจะนําเสนอข่าว
อย่างตรงไปตรงมาและเชือถือได้ โดยมีพืนฐานอยูบ่ นหลักการแห่งความซื อสัตย์และเป็ นกลางในการเสนอข่าว โดยใน
เดือนกรกฏาคม ได้มีการเปิ ดตัวนิตยสารกูรูซึงเป็ นนิตยสารสําหรับชาวเมือง กลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูอ้ ่านช่วงอายุระหว่าง
20-35 ปี ทังชาวไทยและชาวต่างชาติทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย เนือหาครอบคลุมถึงข่าวล่าสุ ดเกียวกับงานเลียงในแวด
วงสังคม คอนเสิ ร์ต การแสดง นิทรรศการทางศิลปะ และข้อเสนอด้านการท่องเทียว ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสื อ
อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ เว็บไซด์ และดนตรี นอกจากนัน หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ยงั ได้เตรี ยมบทความต่างๆ เพือร่ วม
เฉลิมฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในปี พ.ศ.2549 โดยผลิตเป็ นชุดหนังสื อพิมพ์ฉบับ
พิเศษนําเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตลอดระยะเวลา 60 ปี ทีผ่านมา ซึ งฉบับแรกได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ เมือวันที 5 ธันวาคม พ.ศ.2548 และฉบับอืนๆจะทยอยออกตามมาอีกตลอดปี พ.ศ.2549
หนังสื อพิมพ์แนวเศรษฐกิจรายวันฉบับภาษาไทย “โพสต์ ทูเดย์” ได้ฉลองครบรอบ 3 ปี ในการดําเนินงานเมือวันที 7
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 พร้อมกับความสําเร็ จทีได้รับการยืนยันโดยผลสํารวจความคิดเห็นของสํานักสวนดุสิตโพลส์
พบว่า ผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์แนวเศรษฐกิจรายวันกว่าร้อยละ 48 เลือกอ่าน โพสต์ ทูเดย์ เมือเปรี ยบเทียบกับหนังสื อพิมพ์
ฉบับอืนในแนวเดียวกันอีก 2 ฉบับทีมีผอู ้ ่านในสัดส่ วนร้อยละ 24 และ 15 ตามลําดับ ความสําเร็ จดังกล่าวเป็ น
ิ นอย่างต่อเนือง หนึงในการพัฒนา
แรงผลักดันให้มีการพัฒนาเนือหาและปรับปรุ งคุณภาพของหนังสื อพิมพ์ให้ดียงขึ
เนือหาดังกล่าว รวมไปถึงการจัดทําหนังสื อฉบับพิเศษนําเสนอพระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ
ร่ วมฉลองสิ รราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2549 เช่นเดียวกันกับหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยจัดทําต่อเนืองกันรวม
12 ฉบับตลอดปี ซึ งเริ มตีพิมพ์ฉบับแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ.2548 สําหรับฉบับสุ ดท้ายนันจะตีพิมพ์ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2549
ในส่ วนของนโยบายการผลิต บริ ษทั ฯได้ขยายขีดความสามารถในการผลิตหนังสื อพิมพ์ให้ได้ปริ มาณมากยิงขึน
โดยสังซื อแท่นพิมพ์ระบบป้ อนกระดาษม้วน KBA Prisma ซึ งคาดว่าจะติดตังแล้วเสร็ จ ณ โรงพิมพ์แห่งใหม่ของบริ ษทั
ฯทีถนนบางนา-ตลาด กม.19.5 ในปลายปี พ.ศ. 2549 แท่นพิมพ์นีเป็ นรุ่ นใหม่ล่าสุ ดสําหรับพิมพ์กระดาษม้วนหน้ากว้าง
2 เท่า ระบบพิมพ์เพลทเดียว เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การพิมพ์ชนนํ
ั ามากมายซึ งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ทงระบบ
ั
สามารถพิมพ์งาน 4 สี จํานวน 32 หน้า ได้เป็ นจํานวนถึง 75,000 ฉบับในเวลาเดียวกัน นอกจากนียังมีระบบเมล์รูมซึ ง
เป็ นระบบหลังการพิมพ์ทีมีขีดความสามารถตังแต่การสอดเข้าเล่มโดยเครื องจักรเพือตอบสนองการทํางานของแท่น
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พิมพ์ทงระบบใหม่
ั
และระบบทีใช้อยูใ่ นปัจจุบนั รวมไปถึงระบบขนส่ งและบรรจุหีบห่อ อุปกรณ์ทงหมดในห้
ั
องเมล์รูม
ในระบบ Schur Packaging Systems a/s จะได้รับการติดตังเพือปฏิบตั ิงานเชือมต่อกับแท่นพิมพ์
บริ ษทั ฯ ยังได้ตดั สิ นใจขยายธุรกิจเข้าสู่ โลกของสื อแห่งอนาคต โดยจัดตังฝ่ ายอิเล็กทรอนิกส์มีเดีย มีชือว่า โพสต์
ดิจิตอล เมือวันที 1 สิ งหาคม 2548 ซึ งเป็ นวันครบรอบ 59 ปี ของการก่อตังหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ เพือการ
ให้บริ การข่าวสารทางสื ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิด อาทิ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลือนที โทรทัศน์และวิทยุ ทัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
จากนันในเดือนพฤศจิกายนโพสต์ดิจิตอลได้เริ มให้บริ การข่าวสดผ่านทางเว็บไซด์ของ
บางกอกโพสต์ และโพสต์ ทูเดย์ ซึ งเป็ นการรายงานข่าวสดตลอด 24 ชัวโมง และได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ดังจะ
เห็นได้จากจํานวนหน้าเว็บทีมีการเข้าชมเพิมมากขึนจาก 4 ล้านหน้าในเดือนตุลาคม เป็ น 8 ล้านหน้าในเดือนต่อมา
จํานวนการกดในเว็บไซด์จาก 20 ล้าน เป็ น 40 ล้าน และยอดเข้าชมเว็บไซด์ต่อเดือนเพิมขึนประมาณ 1 ล้านครังในเดือน
พฤศจิกายน จากยอดผูเ้ ข้าชมทังหมด 4 แสนคน
สําหรับในปี พ.ศ.2549 โพสต์ดิจิตอลมีแผนงานทีจะปรับเปลียนรู ปลักษณ์ใหม่ของเว็บไซด์ โพสต์ ทูเดย์ และ
ขยายงานในรู ปแบบของ E-commerce รวมทังจะเปิ ดบริ การ E-paper เพือเพิมยอดขายสมาชิกในต่างประเทศ

7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- - ไม่มี - -

8. โครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2548 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท เรี ยกชําระแล้ว 500,000,000 บาท แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญ 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
8.1 ทุนและการถือหุ้น - ประวัติ
(ก) ทุนจดทะเบียน ณ วันที 26 ธันวาคม 2527 จํานวน 20 ล้านบาท ต่อมาในปี 2532 มีการเพิมทุนจดทะเบียนอีก
81 ล้านบาท เป็ น 101 ล้านบาท ทุนทีเรี ยกชําระแล้วจํานวน 100 ล้านบาท
(ข) ลดทุนจดทะเบียนฯ ของบริ ษทั จาก 101,000,000 บาท เป็ น 100,000,000 บาท โดยการยกเลิกทุนจดทะเบียน
จํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมือวันที 19 มิถุนายน
2539
(ค) ประชุมใหญ่วสิ ามัญผูถ้ ือหุน้ ณ วันที 29 พฤษภาคม 2539 ผูถ้ ือหุน้ มีมติเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก
100,000,000 บาท เป็ น 505,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมอีก 40,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดย
กําหนดใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี

17

1. ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 40,000,000 หุ น้ เพือเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม ในอัตราส่ วน 4 หุน้
ใหม่ต่อ 1 หุน้ เดิม ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 10 บาท
2. ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 500,000 หุน้ ให้แก่บุคคล และตามวิธีการอันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
พนักงานและฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ซึ งทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาลงมติในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังต่อๆ
ไป
การเพิมทุนได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมือวันที 20 มิถุนายน 2539 ทุนทีเรี ยกชําระแล้วเท่ากับ
500 ล้านบาท
(ง) เมือวันที 23 เมษายน 2547 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2547 ได้มีมติอนุมตั ิให้เปลียนแปลงมูลค่าหุน้
สามัญของบริ ษทั ฯ จาก 10 บาท ต่อหุน้ เป็ น 1 บาทต่อหุน้ (โดยการแตกหุน้ สามัญจํานวน 50 ล้านหุน้ เป็ นหุน้ สามัญ
จํานวน 500 ล้านหุน้ ) บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญนีกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเสร็ จเมือ
วันที 12 พฤษภาคม 2547
8.2 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- - ไม่มี - 8.3 ผู้ถือหุ้น
รายงานการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ลําดับที

25 พ.ย. 48
จํานวนหุน้
%

ผูถ้ ือหุน้

1

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

118,000,000

23.60

2

เซ้าท์ ไชน่า มอร์ นิง โพสต์ พับลิชเชอร์ จํากัด

101,375,750

20.28

3

นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์

63,428,150

12.69

4

ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

18,463,480

3.69

5

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

17,088,000

3.42

6

บริ ษทั วัชรพล จํากัด

13,911,790

2.78

7
8
9
10

ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด สี ยงค์
นางนิจพร จรณะจิตต์
บริ ษทั แชงกรี -ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
นายเอกฤทธิ บุญปิ ติ

13,307,510
12,620,620
10,892,730
10,000,000

2.66
2.52
2.18
2.00

379,088,030

75.82
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8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีความพยายามทีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยดูจากผลกําไรจากการดําเนินงานเป็ นองค์ประกอบ
โดยเมือวันที 11 พฤศจิกายน 2548 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนินงานงวดเก้าเดือน ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2548 ถึงวันที 30 กันยายน 2548 ในจํานวนหุ น้ ละ 0.08 บาทให้กบั ผูถ้ ือหุน้
จํานวน 500,000,000 หุน้ เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น 40 ล้านบาท ทังนีได้กาํ หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ใน
วันที 8 ธันวาคม 2548 สําหรับเงินปันผลงวดสุ ดท้ายของปี 2548 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้เสนอให้มีการจ่ายเงิน
ปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาทต่อหุน้ จํานวนทังหมด 500,000,000 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น 80 ล้าน
บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 18 พฤษภาคม 2549 ทังนียอดเงินปันผลประจําปี 2548 จะเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น 120 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.24 บาท
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9. การจัดการ
9.1 โครงสร้ างการจัดการ
9.1.1 ผังองค์กร
คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
สุ ทธิ เกียรติ จิราธิ วฒั น์
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
เดวิด อาร์มสตรอง
บรรณาธิ การอํานวยการ
พิชาย ชืนสุ ขสวัสดิ
ผูช้ ่วยบรรณาธิการ
อํานวยการ

บรรณาธการ โพสต์ ทูเดย์
พัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
โจฮานเนส ฟันเดอร์ ลินเดน

ผูอ้ าํ นายการฝ่ ายการตลาด
ศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
ผูอ้ าํ นวยการสื ออิเล็กทรอนิกส์
โกวิท สนันดัง

บรรณาธิการ
บางกอกโพสต์

ผูอ้ าํ นายการทรัพยากรบคคล
พรชัย แสงอรุ ณ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
เลอศักดิ จตุรพล

ผูอ้ าํ นายการฝ่ ายสารสนเทศ
เอกกมล จงคดีกิจ

- บรรณาธิ การ

บริ การ

ผูอ้ าํ นายการฝ่ ายการเงิน
กิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ

ผูอ้ าํ นวยการตรวจสอบภายใน
ฉันทนา สื บสิ น

- แผนกพิมพ์พาณิ ชย์

โฆษณา

จัดจําหน่าย

- การศึกษา

การตลาด
- เงินเดือน
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ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2548

9.1.2 คณะกรรมการ องค์ประกอบและการแต่งตัง
คณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน 14 คน มีอาํ นาจหน้าทีตามวัตถุประสงค์ และภายใต้
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ
แต่งตัง และมอบหมายงานโดยคณะกรรมการบริ ษทั
ฝ่ ายบริ หาร
แต่งตัง และกําหนดอํานาจหน้าทีโดยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ
แต่งตัง และกําหนดหน้าทีโดยฝ่ ายบริ หาร
9.1.3 อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)
- อํานาจในการแต่งตังฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ
- อํานาจในการอนุมตั ิค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้าง
- อํานาจในการควบคุมและอนุมตั ิค่าใช้จ่ายประเภททุน
- อํานาจในการตัดสิ นใจเกียวกับการออกสิ นค้าใหม่
- อํานาจอืนๆ ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการใหญ่ (Board of Directors)
9.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตังและมอบหมายงานโดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย
1. ดร. ศิริ
การเจริ ญดี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิชยั
วาศนาส่ ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายจอห์น ทอมป์ สัน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางฉันทนา สื บสิ น
ขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบ มีดงั นี
- ดูแลและรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯให้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ และเชือถือได้
- ดูแลให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
- ดูแลให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด และกฎหมายทีเกียวข้อง
- ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
- สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายใน เมือมีขอ้ สงสัย หรื อสันนิษฐานว่า อาจจะมีการทุจริ ต หรื อมี
สิ งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสําคัญในระบบควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพือพิจารณาต่อไป
- ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
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9.1.5 บันทึกการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ในปี พ.ศ.2548 มีดงั นี
การประชุม
วันที
ผูร้ ่ วมประชุม
ด.ร. ศิริ การเจริ ญดี
นายพิชยั วาศนาส่ ง
นายจอห์น ทอมป์ สัน

1
11 ก.พ.
1
1
-

2
6 พ.ค.

3
10 ส.ค.

4
4 พ.ย.

รวม

ร้อยละ

1
1
1

1
1
1

1
1
1

4
4
3

100
100
100
รวมทังสิ น

ค่าตอบแทน
(พันบาท)
735.2
326.0
244.5
1,305.7

9.1.6 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1. นายพิชยั วาศนาส่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. ดร.ศิริ การเจริ ญดี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
9.1.7 บันทึกการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในปี พ.ศ.2548 มีดงั นี

การประชุม
เดือน
ผูร้ ่ วมประชุม
นายพิชยั วาศนาส่ ง
ดร.ศิริ การเจริ ญดี
นายวรชัย พิจารณ์จิตร

1
ก.พ.
1
1
1

2
เม.ย.

รวม

1
1
1

2
2
2
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ร้อยละ

ค่าตอบแทน
(พันบาท)
100
97
100
97
100
97
รวมทังสิ น 291

9.2 ฝ่ ายจัดการและบริ หารของบริ ษทั ฯ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2548)
9.2.1 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ
1. ดร.วันชัย
จิราธิวฒั น์

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ

9.2.2 กรรมการบริ ษทั ฯ
ชือ
1. นายชวลิต
ธนะชานันท์
2. นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
3. นายคว๊อค
คูน เอียน *
4. นายสุ ทธิชยั
จิราธิวฒั น์
5. นายวรชัย
พิจารณ์จิตร

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารและกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
6. นายโจฮานเนส เบอร์ นาร์ ดุส๊ ฟันเดอร์ ลินเดน กรรมการบริ หาร
7. นายพิชยั
วาศนาส่ ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
8. ดร. ศิริ
การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
9. นายชาติศิริ
โสภณพนิช
กรรมการ
10. นายเดวิด
อาร์มสตรอง
กรรมการบริ หาร
11. นายสุ ทธิธรรม จิราธิวฒั น์
กรรมการ
ทอมป์ สัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายจอห์น
13. นางแนนซี
วาเลียนเต *
กรรมการ
14. นายลินด์ลีย ์
จอห์น ฮอลโลเวย์ *
กรรมการ
* กรรมการบริ ษทั ฯ มีถินพํานักในต่างประเทศ
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9.2.3 ฝ่ ายบริ หาร (ณ วันที 31 ธันวาคม 2548)
ชือ
1. นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
2. นายเดวิด
อาร์มสตรอง
3. นายโจฮานเนส เบอร์ นาร์ ดุ๊ส ฟันเดอร์ ลินเดน
4. นายเอกกมล
จงคดีกิจ
5. นายพรชัย
แลงอรุ ณ
6. นางฉันทนา
สื บสิ น
7. นายกิตติ
วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ
8. นายศุภกรณ์
เวชชาชีวะ
9. นายพิชาย
ชืนสุ ขสวัสดิ
10. นายเลอศักดิ
จตุรพล
11. นายโกวิท
สนันดัง
12. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์

ตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศ
ผ้อาํ นายการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด
บรรณาธิการอํานวยการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื ออิเล็กทรอนิกส์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์

9.2.4 รายละเอียดของคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

นายชวลิต ธนะชานันท์
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
ประธานกรรมการบริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
อายุ สัดส่ วนการ ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/
(ปี ) ถือหุน้ ใน
บริ ษทั /ประเภท
บริ ษทั (%)
ธุรกิจ
75
2540 ประธานกรรมการ และ
บมจ. โพสต์
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
พับลิชชิง
64

12.69

2525 –
ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง

นายคว๊อค คูน เอียน *
กรรมการบริ หาร
นายสุ ทธิชยั จิราธิวฒั น์
กรรมการบริ หาร

51

-

กรรมการบริ หาร

65

-

2542 –
ปัจจุบนั
2535 –
ปัจจุบนั

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
บมจ. โพสต์
พับลิชชิง

นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการบริ หาร และกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

52

3.42

2537 –
ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
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กรรมการบริ หาร

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง

ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุส๊ ฟัน
เดอร์ลินเดน
กรรมการบริ หาร
นายพิชยั วาศนาส่ ง
กรรมการอิสระ,กรรมการ
ตรวจสอบและประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ดร. ศิริ การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ,ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
นายเดวิด อาร์ มสตรอง
กรรมการบริ หาร
นายสุ ทธิธรรม จิราธิวฒั น์
กรรมการ
นายจอห์น ทอมป์ สัน
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
นางแนนซี วาเลียนเต *
กรรมการ
นายลินด์ลีย ์ จอห์น ฮอลโลเวย์ *
กรรมการอิสระ
นายเอกกมล จงคดีกิจ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศ
นายพรชัย แสงอรุ ณ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

อายุ สัดส่ วนการ ช่วงเวลา
(ปี ) ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
80
2533 –
ปัจจุบนั
76

-

58

-

47

-

58

-

58

-

41

-

41

-

77

-

52

0.01

52

-

ประสบการณ์ทาํ งานใน ระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภท
ธุรกิจ
กรรมการบริ หาร
บมจ. โพสต์
พับลิชชิง

พ.ศ. 2543 – กรรมการอิสระ,กรรมการ
ตรวจสอบและประธาน
ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
2542 –
กรรมการอิสระ,ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบนั
และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
2535 –
ปัจจุบนั
2547 –
ปัจจุบนั
2547 –
ปัจจุบนั
2548 –
ปัจจุบนั
2548 –
ปัจจุบนั
2548 –
ปัจจุบนั
2522 –
ปัจจุบนั
2548 –
ปัจจุบนั
25

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง

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

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
กรรมการอิสระ
บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศ บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากร บมจ. โพสต์
บุคคล
พับลิชชิง

ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

นางฉันทนา สื บสิ น
ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน
นายกิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด
นายพิชาย ชืนสุ ขสวัสดิ
บรรณาธิการอํานวยการ
นายเลอศักดิ จตุรพล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายโกวิท สนันดัง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื ออิเล็กทรอนิกส์
นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์ โพสต์
ทูเดย์

อายุ สัดส่ วนการ ช่วงเวลา
(ปี ) ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
54
2542 –
ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทาํ งานใน ระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภท
ธุรกิจ
ผูอ้ าํ นวยการสายงาน
บมจ. โพสต์
ตรวจสอบภายใน
พับลิชชิง

58

-

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน

39

0.50

50

-

50

-

53

0.002

52

0.007

2533 –
ปัจจุบนั
2545ปัจจุบนั
2537 –
ปัจจุบนั
2537 –
ปัจจุบนั
2520ปัจจุบนั
2526ปัจจุบนั

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

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด
บรรณาธิการอํานวยการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์
โพสต์ทูเดย์

* กรรมการบริ ษทั ฯ มีถินพํานักในต่างประเทศ
หมายเหตุ การถือหุน้ ในบริ ษทั ใช้สัดส่ วน ณ วันที 25 พฤศจิกายน 2548
รายนามกรรมการและเจ้าหน้าทีฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ทีดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย / กิจการร่ วมค้า
ชือบริ ษทั
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
นายโจฮานเนส เบอร์ นาร์ ดุส๊
ฟันเดอร์ ลินเดน
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายกิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ

บมจ. โพสต์ บจก. ฮาเชท บจก.ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ
พับลิชชิง ฟิ ลิปปาคิ โพสต์
โพสต์- เอซี พี
/
/
/
/
/
/
/

-
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-

บจก. ไซแอม
คอมมูนิเกชันส์
/
/
/

9.3

จํานวนครังของการประชุมคณะกรรมการและค่ าตอบแทน
9.3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการและฝ่ ายบริ หารทีเป็ นตัวเงินสด ในปี พ.ศ. 2548เท่ากับ 62.7 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนของกรรมการ คิดเป็ นเงินรวมทังสิ น 11 ล้านบาท ซึ งประกอบด้วย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
9.4 ล้านบาท(รายละเอียดตามข้อ 9.3.2)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
1.3 ล้านบาท(รายละเอียดตามข้อ 9.1.5)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 0.3 ล้านบาท(รายละเอียดตามข้อ 9.1.7)
รวม 11.0 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น 52.7 ล้านบาท
9.3.2 บันทึกการเข้าประชุมของคณะกรรมการและจํานวนเงินค่าตอบแทนในปี พ.ศ.2548 มีดงั นี

การประชุม
เดือน
ผูร้ ่ วมประชุม
นายชวลิต ธนะชานันท์
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
นายคว๊อค คูน เอียน *
นายสุ ทธิชยั จิราธิวฒั น์
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส
ฟันเดอร์ ลินเดน
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
นายพิชยั วาศนาส่ ง
ดร. ศิริ การเจริ ญดี
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายเดวิด อาร์มสตรอง
นายสุ ทธิธรรม จิราธิวฒั น์
นายจอห์น ทอมป์ สัน
นางแนนซี วาเลียนเต *
นายลินด์ลีย ์ จอห์น ฮอลโลเวย์

2
3
4 5
6
1
ก.พ. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย.

รวม

1
1
0
1
1
1

1
1
0
1
1
1

1
1
0
1
1
1

1
1
0
1
1
1

1
1
1
0
1
1

1
1
0
0
1
1

6
6
1
4
6
6

1
1
1
1
1
1
-

1
1
0
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
0
0
1

1
1
0
1
1
1
1
1

1
0
0
1
0
1
0
0

1
1
0
1
0
1
1
1

1
6
5
2
6
4
4
2
4

* กรรมการบริ ษทั ฯ มีถินพํานักในต่างประเทศ
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ร้อยละ
100
100
17
67
100
100

ค่าตอบแทน
(พันบาท)
1,941
1,590
788
1,079
1,273
0

100
66
100
489
83
440
33
295
100
83
67
392
80
342
40
245
80
342
รวมทังสิ น 9,365

หมายเหตุ

ลาออก 10 มี.ค.2548

เข้าร่ วม 22 เม.ย.2548
เข้าร่ วม 22 เม.ย.2548
เข้าร่ วม 22 เม.ย.2548

9.3.3 ค่าตอบแทนอืน เช่น หุน้ หุน้ กู้ หรื อสิ ทธิประโยชน์อืน ๆ :
- -ไม่มี - 9.4

การกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษทั ฯ ได้พยายามทีจะดําเนินธุรกิจเพือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีเสมอมา เพือ
ส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยในปี ทีผ่านได้เพิมกระบวนการในการจัดการด้าน
ความเสี ยง โดยการพัฒนาแผนงานเพือรับมือกับปัญหาไข้หวัดนกทีอาจระบาดขึน โดยได้ออกมาตรการเพือ
การป้ องกันโรคทีจําเป็ น
นับตังแต่การเตือนพนักงานถึงภัยของการสัมผัสกับสัตว์ปีกทีติดเชือไข้หวัดนก
ตลอดจนอันตรายจากการรับประทานเนือสัตว์ปีกทีไม่ได้รับการนําไปปรุ งอย่างถูกวิธี
บริ ษทั ฯเชือมันว่าการดําเนินงานของบริ ษทั ฯเป็ นไปอย่างโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ งรายงาน
และงบการเงินของบริ ษทั ฯ ก็ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องและเหมาะสมจากทังจากผูส้ อบบัญชีอิสระ
ภายนอกและผูต้ รวจสอบภายใน นอกจากนี บริ ษทั ฯ ยังได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนว่าข้อมูลทีเปิ ดเผยต่อผู ้
ถือหุน้ และบุคคลอืนทีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ เพียงพอและทันต่อสถานการณ์
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การนําหลักการของการกํากับดูแลกิจการทีดีมาใช้นนเป็
ั น
กระบวนการต่อเนือง ซึ งทําให้บริ ษทั ฯ ต้องพยายามปรับปรุ งอยูเ่ สมอ เพือให้มีความสอดคล้องกับหลักการ
มากทีสุ ดเท่าทีจะเป็ นไปได้ และถือเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ อีกด้วย
โดยบริ ษทั ฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการทีดีในแต่ละส่ วนโดยสังเขปดังนี
(ก) คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทังหมด 14 ท่าน มี 6 ท่านในจํานวน
กรรมการนีดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร และอีก 5 ท่าน เป็ นคณะกรรมการอิสระ ซึ งถือว่า
เป็ นจํานวนทีเพียงพอ
(ข) การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่แล้ว กรรมการบริ ษทั ฯจะเข้าร่ วมใน
การประชุมอย่างสมําเสมอตลอดทังปี ซึ งในกรณี ทีกรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ ก็จะมีการบอกกล่าวหรื อเสนอความคิดเห็นไว้กบั ประธานกรรมการหรื อประธาน
กรรมการบริ หาร โดยในปกติแล้ว กรรมการเหล่านีจะให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําเป็ น
อย่างดี ในกรณี ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตัวเองได้
(ค) ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดยผูถ้ ือหุน้ ทังหมดมีสิทธิออกเสี ยง 1 เสี ยงต่อ 1 หุน้ และ
ในการออกเสี ยง ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่ งตัวแทนทีได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาออกเสี ยงได้
(ง) คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเท่านัน และถือหุน้ น้อยกว่า
ร้อยละ 5 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ทําขึนเพือทีจะได้มีการกําหนดขอบเขต
เกียวกับ หน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสังเขป
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คณะกรรมการฯ ทําหน้าทีรักษาผลประโยชน์ของผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย อันได้แก่ ผูอ้ า่ น ผู ้
โฆษณา ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน คู่คา้ และชุมชน รวมทังจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลให้บริ ษทั ฯ
ดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ด้วยการส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรมและการพัฒนากลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
(ฉ) บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ นค้าหลักของบริ ษทั ฯ นันคือ หนังสื อพิมพ์บางกอก
โพสต์ และ หนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ โดยการนําเสนอข่าวสารทังในและต่างประเทศทีทัน
ต่อเหตุการณ์และเขือถือได้ ด้วยคํานึงถึงความรับผิดชอบและเป็ นกลาง
(ช) ค่าตอบแทนของกรรมการและคณะผูบ้ ริ หารได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ และได้มีการเปิ ดเผยใน
รายงาน ประจําปี ของบริ ษทั ฯ

(จ)

9.5

การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ผบู ้ ริ หารทุกท่านรายงานต่อบริ ษทั ฯ เมือมีการซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.6

จํานวนพนักงานทังหมด
พนักงานประจํา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แผนกบัญชี การเงิน
แผนกทรัพยากรบุคคล
แผนกผลิต
แผนกงานพิมพ์เชิงพาณิ ชย์
แผนกบรรณาธิการ - บางกอกโพสต์
แผนกบรรณาธิการ – โพสต์ ทูเดย์
แผนกขายและการตลาด
แผนกบริ การทางการตลาด
แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อืนๆ
รวม

ปี 2548
11
75
40
121
83
253
136
142
113
18
20
1,012

พนักงานชัวคราว *
413
* ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานส่ งหนังสื อพิมพ์รายวันตอนเช้ามากกว่า 70%
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ปี 2547
9
77
39
122
74
253
130
145
111
24
10
994

ปี 2546
9
76
41
120
67
247
110
143
101
29
14
957

402

319

10. การควบคุมภายใน
10.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกียวกับการควบคุมภายใน
ไม่มีการระบุจุดอ่อนของการควบคุมภายในแต่อย่างใดจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
10.2 ความเพียงพอและการปฏิบัติจริง
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีดีอยูแ่ ล้ว แต่อย่างไรก็ตามเพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ฯได้มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ปฎิบตั ิหน้าทีตังแต่
เดือนธันวาคม 2542 เป็ นต้นมา ส่ วนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้มีการแต่งตังและปฏิบตั ิ
หน้าทีตังแต่เดือนกันยายน 2547

11. รายการระหว่ างกัน
11.1 ชือบุคคลและลักษณะความสั มพันธ์
- - ไม่มี - 11.2 รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับกิจการร่ วมค้าและบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ซึ งรายละเอียดได้
เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6
11.3 รายการระหว่ างบริษัทกับบริษัทในเครือ ในปี ทีผ่ านมา
รายการบัญชีกบั บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ทีสําคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี
รายได้
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
รายได้จากการขาย
11,845,919 13,204,243 11,627,591
รายได้คา่ พิมพ์
168,461 2,506,519 1,782,346
รายได้คา่ จัดการและค่าเช่า
2,596,773 4,867,548 3,765,192
ดอกเบียรับ
-

11.4
11.5
11.6
11.7

รายละเอียดของรายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกันรายการอืนๆ ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 6
ความเห็นของกรรมการหรือผู้ชํานาญการอิสระถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
- - ไม่มี - ความเห็นของกรรมการอิสระเกียวกับการปฏิบัติตามข้ อผูกพันทีระบุไว้ ใน filing
- - ไม่มี - มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกันและการดูแล
รายการระหว่างกันจะเป็ นราคาตลาด หรื อใกล้เคียงกับราคาตลาด
นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการควบคุมราคาให้เป็ นราคาตลาด หรื อใกล้เคียงกับราคาตลาด
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12. ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
12.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
12.1.1 ตารางแสดงงบดุล งบกําไรขาดทุน และ Common Size Ratio
งบดุลรวม
ณ 31 ธันวาคม
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2548 % ต่อสิ น ปี 2547 % ต่อ ปี 2546 % ต่อ ปี 2545 % ต่อ
สิ นทรัพย์
ทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม
รวม
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
185.3
11.2
54.6
4.0
93.5
8.4
39.2
3.9
เงินลงทุนระยะสัน
11.7
1.0
90.4
8.9
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือ
จนครบกําหนด
ส่ วนทีถึงกําหนดไถ่ถอน
30.0
2.2
10.3
0.9
ภายในหนึงปี
ลูกหนีการค้า-สุ ทธิ
314.9
19.1 311.1
23.1 276.0
24.7 170.6
16.9
ลูกหนีและเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที
0.9
0.1
1.5
0.1
เกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
112.3
6.8 295.2
21.9 105.5
9.4
78.7
7.8
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
24.1
1.5
12.3
0.9
20.1
1.8
9.5
1.0
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
636.6
38.5 703.2
52.1 518.0
46.3 389.9
38.6
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการทีเกียวข้อง

-

-

10.0

0.7

-

-

-

-

เงินลงทุนซึ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้
4.1
เสี ย
เงินลงทุนระยะยาว-สุ ทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
658.0
เงินมัดจําเพือซื อสิ นทรัพย์ถาวร
344.3
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
8.2
สิ นทรัพย์อืน
1.2
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,015.8

0.2
39.8
20.8
0.5
0.1
61.5

485.4
134.4
13.8
2.0
645.6

36.0
10.0
1.0
0.2
47.9

55.0
529.2
11.9
3.6
599.7

4.9
47.4
1.1
0.3
53.7

65.3
503.8
34.6
11.9
4.5
620.1

6.5
49.9
3.4
1.2
0.4
61.4

100.0 1,010.0

100.0

รวมสิ นทรัพย์

1,652.4

100.0 1,348.8
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100.0 1,117.7

งบดุลรวม (ต่ อ)
ณ 31 ธันวาคม
ปี 2548

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสันและเจ้าหนี
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที
เกียวข้อง
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นระยะยาว
เงินกูร้ ะยะยาว – สุ ทธิจากส่ วนที
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สํารองผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมหนีสิ นระยะยาว
รวมหนีสิ น

% ต่อ ปี 2547 % ต่อ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2546 % ต่อ ปี 2545 % ต่อ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม

86.90
-

5.2
-

120.0
73.9
-

8.9
5.5
-

68.4
0.2

6.1
-

43.2
1.5

4.3
0.1

50.0
117.9
4.6
62.6

3.0
7.1
0.3
3.8

73.4
25.3
4.5
54.1

5.4
1.9
0.3
4.0

80.8
14.1
4.2
35.8

7.2
1.3
0.4
3.2

60.9
5.6
4.3

6.0
0.6
0.4

50.9
235.9

3.1
14.3

47.9
399.1

3.6
29.6

41.9
245.4

3.8
22.0

1.7
28.3
145.5

0.2
2.8
14.4

350.0
350.0
722.9

21.2
21.2
43.7

3.0
3.0
402.1

0.2
0.2
29.8

245.4

22.0

145.5

14.4
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งบดุลรวม (ต่ อ)
ณ 31 ธันวาคม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการ
เปลียนแปลงของมูลค่ายุติ
ธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2548 % ต่อ ปี 2547 % ต่อ ปี 2546 % ต่อ ปี 2545 % ต่อ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม
รวม
รวม
500.0

30.3

500.0

37.1

500.0

44.7

500.0

49.5

-

-

-

-

(0.1)

-

1.2

0.1

50.5
379.0
929.5
1,652.4

3.1
22.9
26.0
100.0

50.5
396.2
946.7
1,348.8

3.7
29.4
70.2
100.0

48.0
324.4
872.3
1,117.7

4.3
29.0
78.0
100.0

42.9
320.4
864.5
1,010.0

4.3
31.7
85.6
100.0
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งบกําไรขาดทุนรวม
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2548
% ต่อ ปี 2547 % ต่อ ปี 2546 % ต่อ ปี 2545 % ต่อ
รายได้รวม
รายได้รวม
รายได้รวม
รายได้รวม

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อืน

1,825.3
38.4

97.9 1,839.2
2.1
41.1

97.8
2.2

1,473.3
34.9

97.7 1,126.2
2.3
36.0

96.9
3.1

รวมรายได้

1,863.7

100.0 1,880.3

100.0

1,508.2

100.0 1,162.2

100.0

1,132.1
549.9

60.7 1,050.4
29.5 551.4

55.9
29.3

867.6
495.4

57.5
32.8

710.5
304.9

61.1
26.2

10.0

0.5

7.4

0.5

7.6

0.7

90.8 1,611.8

85.7

1,370.4

90.8 1,023.0

88.0

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ย
กําไรก่อนดอกเบียจ่ายและ
ภาษีเงินได้
ดอกเบียจ่าย
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ (บาท) *

11.0
1,693.0

0.6

170.7

9.2

268.5

14.3

137.8

9.2

139.2

12.0

3.4

0.2

5.6

0.3

-

-

-

-

167.3

9.0

262.9

14.0

137.8

9.2

139.2

12.0

0.5
44.0

0.1
2.4

68.7

3.7

1.0
36.0

0.1
2.4

0.6
34.5

0.1
3.0

122.8

6.6

194.2

10.3

100.8

6.7

104.1

8.9

0.25

0.39

* จํานวนหุน้ สามัญ 500 ล้านหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )
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0.20

0.21

12.1.2 ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน ( ข้อมูลสําหรับปี 2548)
1. อัตราส่ วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1.1 อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
1.2 อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (Quick Ratio)

1.71
1.41

เท่า
เท่า

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

16.26
63
2.77
1.10

เท่า
วัน
เท่า
เท่า

3. อัตราส่ วนหนีสิ น (Debt Management Ratio)
3.1 อัตราส่ วนหนีสิ นต่อสิ นทรัพย์รวม (Total Debt to Total Assets)
3.2 อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย
(Times Interest Earned)

43.75
319.35

%
เท่า

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

6.59
10.13
7.43
13.21

%
%
%
%
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12.1.3 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัด

รายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ

2548
304.2
262.1
26.6

2547
330.5
295.5
35.0

2546
275.1
237.5
37.6

(ล้านบาท)
2545
240.5
209.3
31.2

สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

151.2
35.4
115.8

132.2
43.0
89.2

147.2
32.9
114.3

107.2
30.5
76.7

12.2 ข้ อมูลเกียวกับหุ้นกู้และตัวเงิน

: ไม่เคยออกหุน้ กูห้ รื อตัวเงิน และไม่มียอดทียังไม่ได้ไถ่ถอน

12.3 ข้ อมูลต่ อหุ้น
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
1.86
1.89
1.74
กําไรสุ ทธิต่อหุน้
0.25
0.39
0.20
เงินปันผลต่อหุน้
0.24
0.30
0.20
หมายเหตุ : จํานวนหุน้ สามัญ 500 ล้านหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )

(หน่วย : บาท)
ปี 2545
1.73
0.21
0.20

12.4 อัตราการเติบโต
(หน่วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ

ปี 2548
1,652
723
1,825
1,692
123

%+/+22.46
+79.85
-0.76
+4.96
-36.60

งบการเงินรวม
ปี 2547
%+/1,349
+20.66
402
+64.08
1,839
+24.85
1,612
+17.58
194
+92.08
36

ปี 2546
1,118
245
1,473
1,371
101

%+/+10.69
+68.97
+30.82
+33.89
-2.88

ปี 2545
1,010
145
1,126
1,024
104

(หน่วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ

ปี 2548
1,638
709
1,698
1,588
123

%+/+22.51
+81.33
-0.29
+5.44
-36.60

งบการเงินบริ ษทั ฯ
ปี 2547
%+/1,337
+20.23
391
+63.60
1,703
+24.85
1,506
+16.83
194
+92.08

ปี 2546
1,112
239
1,364
1,289
101

%+/+10.65
+70.71
+31.66
+34.69
-2.88

ปี 2545
1,005
140
1,036
957
104

12.5 คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ยอดขายสุ ทธิ
รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ ในปี พ.ศ. 2548 เป็ นจํานวนเงิน 1,825 ล้านบาท ซึงลดลงจากปี พ.ศ. 2547 เป็ น
จํานวนเงิน 14 ล้านบาท หรื อประมาณร้อยละ 0.8 อย่างไรก็ตาม ยอดขายโฆษณาของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
และหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์สูงกว่าปี ทีผ่านมาเล็กน้อย สําหรับรายได้จากการดําเนินงานในส่ วนของนิตยสารและ
สิ งพิมพ์พาณิ ชย์นนลดลงปั
ั
จจัยต่างๆ ทีทําให้เศรษฐกิจของประเทศชลอตัว ซึงได้แก่ราคานํามันทีสู งขึน อัตราดอกเบีย
และความเสี ยหายจากธรณี พิบตั ิสึนามิ
กําไรสุ ทธิ
ในปี พ.ศ. 2548 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิหลังหักภาษีเป็ นจํานวนเงิน 123 ล้านบาท ซึ งลดลงประมาณร้อยละ 37
สาเหตุเนืองจากการหดตัวของยอดขายโฆษณาและต้นทุนการพิมพ์ทีเพิมสู งขึน แม้วา่ บริ ษทั ฯ สามารถตัดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ส่ งเสริ มการขายลงถึง 25 ล้านบาท แต่ในจํานวนนี 20 ล้านบาทนําไปเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดของ
บริ ษทั ฯ
ค่ าใช้ จ่ายในการประกอบการ
ต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ ในปี พ.ศ. 2548 เป็ นจํานวนเงิน 1,132 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนเป็ นจํานวนเงิน
82 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8 ต้นทุนทีเพิมขึนส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากต้นทุนการพิมพ์ โดยเฉพาะต้นทุน
กระดาษทีใช้สาํ หรับหนังสื อพิมพ์รายวันทัง 2 ฉบับสู งขึนถึง 55 ล้านบาท
สภาพคล่องของกิจการ
บริ ษทั ฯ มีการลดยอดกระดาษหนังสื อพิมพ์ในคลังสิ นค้าลงเป็ นจํานวน 183 ล้านบาท ขณะเดียวกันมีการลงทุน
เพือสร้างอาคารโรงพิมพ์ใหม่พร้อมระบบจัดส่ ง รวมทังจ่ายซื อเครื องพิมพ์ใหม่แก่ผจู้ ดั จําหน่าย แต่ถึงแม้วา่ รายจ่ายฝ่ ายทุน
ของบริ ษทั ฯ จะเพิมมากขึน แต่ยอดเงินกูข้ องบริ ษทั ฯ ณ ปลายปี พ.ศ. 2548 มีเพียง 215 ล้านบาทเท่านัน
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12.6 ผู้สอบบัญชีและค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
12.6.1 ผูส้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด สําหรับงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยและงบการเงินรวม ได้แก่ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที 3315
12.6.2 รายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีในระยะ 4 ปี ทีผ่านมา
การตรวจสอบแบบไม่มีเงือนไข

ผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงาน

12.6.3 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
นโยบายการบัญชีทีสําคัญของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย โดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี :การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายรั บรู ้ เมือได้โอนสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ลูกค้าซึ งตามปกติจะ
เกิดขึนเมือได้ส่งสิ นค้าไปให้ลูกค้าตามคําสังซื อของลูกค้านัน
บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็ นสมาชิก ในขณะทีปี
ก่อนๆ บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ดงั กล่าวในเดือนทีบริ ษทั ฯออกใบแจ้งหนี การเปลียนแปลงดังกล่าวซึ งมี
ผลตังแต่ตน้ ปี ปั จจุบนั มีวตั ถุประสงค์เพือให้รายได้ทีรับรู ้สัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายมากยิงขึน บริ ษทั ฯ
ได้ทาํ การปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนโดยถือเสมือนว่าบริ ษทั ฯได้ใช้นโยบายการบัญชีใหม่นีมา
ตังแต่ตน้ ซึ งมีผลทําให้กาํ ไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2547 ลดลงเป็ นจํานวน 13 ล้านบาท
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ เมือการให้บริ การเสร็ จสิ นลง รายได้จากการให้บริ การโฆษณา
จะถือว่าเสร็ จสิ นลงเมือสิ งพิมพ์ทีพิมพ์โฆษณาได้ออกจําหน่ายเรี ยบร้อยแล้ว
ลูกหนีการค้าและค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนี การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย บันทึกสํารองเผือหนี
สงสัยจะสู ญสําหรั บผลขาดทุนโดยประมาณที อาจเกิ ดขึนจากการเก็บเงิ นจากลูกหนี ไม่ ได้ โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบนั ของลูกหนีคงค้าง ณ วันที
ในงบดุล
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่ อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
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ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ / ค่าเสื อมราคา
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมทีเกี ยวข้อง ค่าเสื อมราคา
ของอาคารและอุ ป กรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โ ดยวิธี เส้นตรงตามอายุก ารใช้งาน
โดยประมาณดังนี :อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ

20
5
3-15
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง และเครื องจักรและอุปกรณ์
ระหว่างติดตัง
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงิ น ลงทุ น ระยะยาวในตราสารทุ นที ไม่ อยู่ในความต้อ งการของตลาด ซึ งบริ ษ ทั ฯถื อเป็ น
เงินลงทุนทัวไปแสดงในราคาทุนสุ ทธิจากการด้อยค่า (ถ้ามี) บริ ษทั ฯจะบันทึกขาดทุนจากการด้อย
ค่าของเงินลงทุนทัวไปในงบกําไรขาดทุนถ้ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทัวไปตํากว่ามูลค่าตาม
บัญชี
เงิ นลงทุ น ระยะยาวในตราสารหนี ที จะถื อ จนครบกํา หนดแสดงมู ลค่ า ตามวิธีร าคาทุ นตัด
จําหน่าย บริ ษทั ฯจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนีทีจะถือจน
ครบกําหนดในงบกําไรขาดทุนถ้ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตํากว่ามูลค่าตามบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯรับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ งเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวจากการรับรู้รายได้และ
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี และทางภาษีโดยใช้วิธีหนี สิ น ทังนี เฉพาะกรณี ทีคาดว่าภาษีเงิ นได้รอการตัด
บัญชีนนสามารถโอนกลั
ั
บเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในอนาคตได้เท่านัน
นโยบายการบัญชี ดงั กล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศเนื องจากยังไม่มี
มาตรฐานการบัญชีของไทยครอบคลุมถึง
เงินตราต่างประเทศ
รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ งเกิดขึนระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันทีทีเกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที
39

ในงบดุลได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีในงบดุล เว้นแต่รายการทีได้ตกลง
อัตราแลกเปลียนล่วงหน้ากับธนาคารไว้จะใช้อตั ราทีตกลงกันนันแทน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผล
การดําเนินงาน
เครื องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที
เป็ นตราสารอนุ พ นั ธ์ เ พื อการเก็ ง กํา ไรหรื อ เพื อการค้า เครื องมื อ ทางการเงิ น ที แสดงในงบดุ ล
ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี เจ้าหนี เงินให้กยู้ ืม เงินกูย้ ืมและเงินลงทุน
ซึ งนโยบายการบัญ ชี เ ฉพาะสํา หรั บ รายการแต่ ล ะรายการได้เ ปิ ดเผยแยกไว้ใ นแต่ ล ะหัวข้อ ที
เกียวข้อง
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานตามที แสดงในงบกําไรขาดทุน คํานวณขึ นโดยการหารกําไรสุ ทธิ
สําหรับปี ด้วยจํานวนของหุน้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความถึงเงินสดและเงินฝาก ซึ งถึงกําหนดจ่ายคืนใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และปราศจากภาระคําประกัน
การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชี ทีรับรองทัวไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้
การประมาณการรายการบัญชี บางรายการ ซึ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี ผลทีเกิดขึนจริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที
ประมาณไว้
12.6.4 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประกอบด้วย
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12.6.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ชือผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนาย ณรงค์ พันตาวงษ์)
2
บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
3
บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์-เอซี พี จํากัด บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
4
บริ ษทั ไซแอม คอมมูนิเกชันส์ จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
รายการที
ชือบริ ษทั
1
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

ค่าสอบบัญชี (บาท)
930,000
194,400
108,000
10,000
1,242,400

12.6.4.2 ค่าบริ การอืน (non-audit fee)
รายการ
ที

ชือบริ ษทั ผูจ้ ่าย

ประเภทของงานบริ การอืน
(non-audit service)

1
-ไม่มี -ไม่มี รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริ การอืน (non-audit fee)

ชือผูส้ อบบัญชี
-ไม่มี -

ค่าตอบแทนของงานบริ การอืน
ส่ วนทีจ่ายไปใน ส่ วนทีจะต้อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ายในอนาคต
-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -

12.7 แนวโน้ มในอนาคต
แม้วา่ อัตราการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาจะสู งขึนถึงร้อยละ 6 ในปี พ.ศ. 2548 แต่ยอดขายโฆษณา
ของหนังสื อพิมพ์ของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นอัตราคงทีเมือเทียบกับปี ทีผ่าน อย่างไรก็ตามยอดขายหนังสื อพิมพ์แนวเศรษฐกิจ
รายวันฉบับภาษาไทย โพสต์ ทูเดย์ ซึ งได้ยา่ งเข้าสู่ ปีที 3 ของการดําเนินงาน ได้เพิมสู งขึนเป็ นประวัติการณ์
เช่นเดียวกับยอดขายของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
สําหรับในปี พ.ศ. 2549 แม้วา่ สถานการณ์ทางการเมืองทีผันผวนอย่างต่อเนืองจะส่ งผลกระทบต่อธุรกิจสื อ
ทัวไป แต่ดว้ ยมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมโดยเฉพาะอย่างยิงในด้านจํานวนพนักงาน การใช้เทคโนโลยีอนั
ทันสมัยในกระบวนการผลิต รวมถึงการระดมแนวคิดใหม่ในการเพิมรายได้ บริ ษทั ฯ เชือมันว่าผลการดําเนินงานในปี
พ.ศ. 2549 นีจะอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจ
12.8 ภาระผูกพันทีอาจมีผลกระทบต่ อบริษัทฯและบริษทั ย่ อย
- - ไม่มี - -

41

13. ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง
13.1 บุคคลอ้างอิงอืน ๆ
13.1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชี
นายทะเบียนหุน้
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์
ชัน 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทร. 66 (0) 2229-2800
โทรสาร 66 (0) 2359-1259
ผูส้ อบบัญชี

บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
ชัน 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็ก
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทร. 66 (0) 2264-0777
โทรสาร 66 (0) 2264-0789

ชือผูส้ อบบัญชี

นายณรงค์ พันตาวงษ์ เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 3315 และ/หรื อ
นายรุ ทร เชาวนะกวี เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 3247 และ/หรื อ
นายโสภณ เพิมศิริวลั ลภ เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 3182

13.1.2 ทีปรึ กษาทางการเงิน ทีปรึ กษาทางกฎหมาย หรื อผูจ้ ดั การภายใต้สญ
ั ญาการจัดการ
บริ ษทั วิคเคอรี แอนด์ วรชัย จํากัด (ทีปรึ กษาทางกฎหมาย)
ชัน 16 อาคารดีทแฮล์ม ทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ กรุ งเทพฯ 10330
โทร : 66 (0) 2256-6311, 2256-7750-4
โทรสาร : 66 (0) 2256-6317-8
13.2 สถาบันการเงินทีติดต่ อประจําและยอดคงค้ าง
สถาบันการเงินทีติดต่อประจําได้แก่
- ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ยอดคงค้างกับสถาบันการเงิน : ณ สิ นปี 2548 บริ ษทั ฯ มียอดเงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้างรวม 400 ล้านบาท
13.3 ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ องทีอาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน
- - ไม่มี - 42

ส่ วนที 3

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ชือ

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารสูงสุ ดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดง ข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีดีเพือให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้
เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนทีเป็ นสาระสําคัญทังของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทังควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 31 ธันวาคม 2548
ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายกิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นายกิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข้าพเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ตําแหน่ง
ลายมือชือ

1. นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิวฒั น์

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
3. นายสุ ทธิชยั จิราธิ วฒั น์

กรรมการบริ หารและกรรมการ ____________________
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร
____________________

4. นายคว๊อค คูน เอียน

กรรมการบริ หาร

____________________

5. นายเดวิด อาร์มสตรอง

กรรมการบริ หาร

____________________

6. นายโจฮานเนส เบอร์นาดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน

กรรมการบริ หาร

____________________

7. นายกิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน

____________________

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน

____________________

ชือ
ผู้รับมอบอํานาจ นายกิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ
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____________________

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู ้ ืนสําคัญผิด
หรื อขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู้ ืนสําคัญผิดหรื อขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายกิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของนายกิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข้าพเจ้าได้
สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

1. นายชวลิต ธนะชานันท์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

____________________

2. นายพิชยั วาศนาส่ ง

กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

____________________

3. ดร.ศิริ การเจริ ญดี

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

____________________

4. นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการ

____________________

5. นายสุ ทธิธรรม จิราธิวฒั น์

กรรมการ

____________________

6. นายจอห์น ทอมป์ สัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

_____________________

7. นางแนนซี วาเลียนเต

กรรมการ

_____________________

8. นายลินด์ลีย ์ จอห์น ฮอลโลเวย์

กรรมการ

_____________________

ชือ

ตําแหน่ง

ผู้รับมอบอํานาจ นายกิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
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ลายมือชือ
_____________________

เอกสารแนบ 1
1. รายละเอียดเกียวกับผู้บริ หารและผู้มีอาํ นาจควบคุมบริษัท
ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายชวลิต ธนะชานันท์
ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ

75

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์

นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิ วฒั น์
ประธานกรรมการบริ หาร

64

ปริ ญญาโท
สาขาศิลปศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

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

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

เป็ นพีน้อง
ของ
จิราธิ วฒั น์

12.69

ช่วงเวลา

2540 ปั จจุบนั

2525 –
ปั จจุบนั

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

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร

นายคว๊อค คูน เอียน *
กรรมการบริ หาร

51

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม

-

-

2542 –
ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ

นายสุ ทธิชยั จิราธิ วฒั น์
กรรมการบริ หาร

65

นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการบริ หาร และกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ ดุ๊ส
ฟันเดอร์ ลินเดน
กรรมการบริ หาร
นายพิชยั วาศนาส่ ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
ดร. ศิริ การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ, ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
นายชาติศิริ โสภณพนิ ช
กรรมการ

52

Diploma in Civil
Engineering, Kingston
College of Technology,
London
ปริ ญญาโททางกฎหมาย
มหาวิทยาลัยนิ วยอร์ก

-

เป็ นพีน้อง
ของ
จิราธิ วฒั น์

2535 –
ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร

3.42

-

2537 –
ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร และกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร

80

Registered Accountant
(R.A.)

-

-

2533 –
ปั จจุบนั

76

ปริ ญญาตรี
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

2543 –
ปั จจุบนั

58

47

ปริ ญญาเอก
มหาวิทยาลัยโมนาช

ปริ ญญาโท ด้านบริ หาร
จัดการและวิศวกรรมเคมี
สถาบันเทคโนโลยีแห่ ง
รัฐแมสซาชูเซทส์

-

-

-

-

2542 –
ปั จจุบนั

2535 –
ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบและประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ, ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

46

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด
บริ ษทั แผ่นเหล็กวิลาศไทย จํากัด
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
กลุ่มบริ ษทั ในเครื อเซ็นทรัล
โรงแรมและรี สอร์ทในเครื อ
เซ็นทรัล
กลุ่มบริ ษทั ฟาสต์ฟดในเครื
ู้
อ
เซ็นทรัล
บมจ. เซ็นทรัล พัฒนา
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บริ ษทั เคอร์ รี โฮลดิงส์ จํากัด
(ฮ่องกง)
กลุ่มบริ ษทั เอสซี เอ็มพี จํากัด
(ฮ่องกง)
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
กลุ่มบริ ษทั ในเครื อเซ็นทรัล

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจก.วิคเคอรี แอนด์ วรชัย
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชัน
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. นํามันพืชไทย
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
สมาคมธนาคารไทย
บริ ษทั วีซ่า อินเตอร์ เนชันแนล
(ภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิก)
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย
บมจ.การบินไทย

ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายเดวิด อาร์มสตรอง
กรรมการบริ หาร

58

นายสุ ทธิธรรม จิราธิวฒั น์
กรรมการ

58

ปริ ญญาตรี ประวัติศาสตร์
University of New South
Wales
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยไอโอน่า

นายจอห์น ทอมป์ สัน
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

41

นางแนนซี วาเลียนเต *
กรรมการ

41

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเพนซิ ลเวเนี ย

-

-

2548 –
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

นายลินด์ลีย์ จอห์น ฮอลโลเวย์ *
กรรมการอิสระ

77

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Leeds University

-

-

2548 –
ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

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

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

-

เป็ นพีน้อง
ของ
จิราธิ วฒั น์
-

-

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภท
ธุรกิจ

2547 –
ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร
กรรมการฝ่ ายกองบรรณาธิ การ

2547 –
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ

2548 –
ปั จจุบนั

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
กลุ่มบริ ษทั เซาธ์ ไชนา มอร์นิง
โพสต์
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
กลุ่มค้าปลีกในเครื อเซ็นทรัล
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคค
วอรี (ประเทศไทย) จํากัด
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บริ ษทั เซาธ์ ไชน่า มอร์นิง โพสต์
พับลิชเชอร์ส จํากัด
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

* กรรมการบริ ษทั ฯ มีถินพํานักในต่างประเทศ
หมายเหตุ การถือหุ น้ ในบริ ษทั ใช้สดั ส่ วน ณ วันที 25 พฤศจิกายน 2548

2. รายนามกรรมการและฝ่ ายบริ หารของบริษัทฯ ทีดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย / กิจการร่ วมค้ า
ชือบริ ษทั
ชือกรรมการ
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายกิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
/
/
/
/

บจก. ฮาเชท
ฟิ ลิปปาคิ โพสต์
/
/
-
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บจก.ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ
โพสต์- เอซี พี
/
-

บจก. ไซแอม
คอมมูนิเกชันส์
/
/
/

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
- ไม่ได้แสดงรายชือกรรมการของบริ ษทั ย่อย เนืองจากเป็ นบริ ษทั ย่อยทีไม่มีนยั สําคัญ กล่าวคือ
มีรายได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปี บัญชีล่าสุ ด
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