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ส่ วนที 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
เพือเป็ นการเฉลิมฉลองวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี หนังสื อพิมพ์
บางกอกโพสต์ได้จดั ทําหนังสื อฉบับพิเศษจํานวน 12 ฉบับ เพือเผยแพร่ พระราชประวัติ และพระราชกรณี ยกิจในรอบ
60 ปี ทีผ่านมา โดยสอดแทรกไปพร้ อมกับหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับรายวัน ตังแต่เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2548
จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ได้ร่วมกันจัดทําหนังสื อ “ประมวลภาพการจัดงาน
ฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และพระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ” โดยมีการบรรยายภาพเป็ นภาษอังกฤษ
และภาษาอังไทยในฉบับเดียวกัน หนังสื อดังกล่าวมียอดจําหน่ายกว่า 900,000 เล่ม ภายในเวลาเพียง 2-3 สัปดาห์
การปรับปรุ งและเปลี ยนแปลงโฉมใหม่ ของเว็บไซด์หลักของบริ ษทั ฯ ที เริ มตังแต่ปลายปี พ.ศ. 2548 และ
ดําเนินงานต่อเนืองมาถึง พ.ศ. 2549 นัน นับว่าประสบความสําเร็ จ ดังจะเห็นได้จากจํานวนผูเ้ ข้าชมทีเพิมมากขึนและ
รายได้ทีเพิมสู งขึน สําหรับสถิติการเยียมชมเว็บไซด์ ซึ งวัดได้จากจํานวนผูเ้ ข้าชม และจํานวนหน้าทีมีผเู ้ ข้าไปอ่าน
เพิมขึ นอย่างเห็ นได้ชัด ในปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี ในปลายปี พ.ศ. 2549 บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดเว็บ ไซต์ใหม่ คื อ
www.jobjob.co.th ซึงเป็ นเว็บไซด์สาํ หรับการจัดหางานโดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาโดยรวมในปี พ.ศ. 2549 ไม่แสดงสถิติทีเพิมขึนกว่าปี พ.ศ. 2548 ทังนีเพราะภาคธุรกิจ
ทีเป็ นผูส้ นับสนุนหลัก ซึ งได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ รถยนต์ระดับบน โทรศัพท์มือถือ และสิ นค้าอุปโภคบริ โภค มีการลด
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและโฆษณา เนืองมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2549 รายได้จากค่าขายโฆษณา
ในหน้าหนังสื อพิมพ์ลดลงร้อยละ 11 ในขณะทีรายได้จากโฆษณาโดยรวมลดลงร้อยละ 5 ส่ วนรายได้จากการจัดทํา
หนังสื อฉบับพิเศษลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั เนืองจากการลดค่าใช้จ่ายในด้านโฆษณาของภาคอสังหาริ มทรัพย์ทีชะลอ
ตัวในการเปิ ดโครงการใหม่ๆ รวมทังการเลือนกําหนดในการเสนอขายหุน้ ครังแรกของบริ ษทั ทีเข้าตลาดหลักทรัพย์
ภาคธุรกิจทีมีการเติบโตในปี พ.ศ. 2549 คือ ธนาคาร และการเงิน รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเทียวและอืนๆ
ทีเกียวข้อง
การเติ บ โตของรายได้ของบริ ษทั ฯ ในปี พ.ศ.. 2549 ที ชะลอตัวนัน สื บเนื องจากภาวะเศรษฐกิ จ ที ผันผวน
ประกอบกับค่านํามันทีพุ่งสู งขึนอย่างรวดเร็ ว และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ อย่างไรก็ตาม รายได้จาก
การจัดจําหน่ายหนังสื อ “ประมวลภาพการจัดงานฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และพระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี ” ของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และโพสต์ ทูเดย์ ได้ชดเชยรายได้ทีลดลงเกือบทังหมด
ราคากระดาษหนังสื อพิมพ์เพิมขึนอย่างต่อเนืองเกือบตลอดทังปี แต่ราคาเริ มคงทีแล้วในช่วงปลายปี ทีผ่านมา
เนืองจากมีกระดาษหนังสื อพิมพ์นาํ เข้ามาจากประเทศจีนเป็ นจํานวนมาก
ในส่ ว นของยอดการจัด จํา หน่ า ยของหนังสื อ พิ ม พ์บ างกอกโพสต์ย งั คงมี เ พิ มขึ นทุ ก เดื อ นในปี พ.ศ. 2549
ในขณะทีหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ซึ งครบ 4 ปี ของการดําเนิ นงาน ก็มียอดจําหน่ายเพิมขึนพอประมาณเมือเทียบกับ
สถิติในปี พ.ศ. 2548 ทังนีเนืองจากเป็ นทียอมรับในกลุ่มผูอ้ ่านในประเทศมากยิงขึน
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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. ความเสี ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริ ษทั ประกอบธุรกิจทางด้านสิ งพิมพ์ ดังนัน กระดาษจึงเป็ นวัตถุดิบหลักอย่างหนึงของธุรกิจ ซึ งมักจะมีการ
เปลียนแปลงทางด้านราคาตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก
แต่บริ ษทั ได้มีการติดตามและวางแผนการ
จัดซือล่วงหน้า และเก็บสต๊อกในปริ มาณทีเหมาะสม จึงทําให้สามารถลดความเสี ยงในด้านนีได้ระดับหนึง
2. ความเสี ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากบริ ษทั มีการซือสิ นค้าและบริ การ และ
อุปกรณ์เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่บริ ษทั ได้ป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน โดยการทําสัญญาซื อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นครังคราวตามความเหมาะสม
3. ความเสี ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียนีเกิดขึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบียในตลาดในอนาคต ซึ งจะส่ งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั เนืองจากบริ ษทั มีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินให้
กูย้ มื แก่กิจการทีเกียวข้อง เงินกูย้ มื ระยะสันจากธนาคาร และเงินกูย้ มื ระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความเสี ยงดังกล่าว
2

ถือได้วา่ อยูใ่ นระดับตํา เนืองจากสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสัน และเงินกู้
ยืมระยะยาวมีอตั ราดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด
4. ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ
และเงินให้กยู้ มื แก่กิจการทีเกียวข้อง
บริ ษทั มีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกหนีการค้า
อย่างไรก็ตาม เนืองจากบริ ษทั มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชือทีเหมาะสม นอกจากนีบริ ษทั มีฐาน
ลูกหนีการค้าทีหลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย
บริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ น
สาระสําคัญจากการเก็บหนี และบริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจ
เกิดขึนจากการเก็บเงินลูกหนีไม่ได้ในบัญชีของบริ ษทั แล้ว
5. ความเสี ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริ ษทั ได้มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย,กิจการร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม ดังนันจึงมีความเสี ยงทีอาจจะไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ เพือเป็ นการลดความเสี ยงทีอาจเกิดขึน บริ ษทั จึงจัดให้มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและโครงการลงทุน วิเคราะห์ผลและเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายทีกําหนด
ไว้ และรายงานต่อฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการตามระยะเวลาทีกําหนด เพือให้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขได้
อย่างเหมาะสมทันเวลา

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
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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
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 า่ นชาวต่างประเทศอีกด้วย
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
และในช่วงปลายปี บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนซื อ
ก็เป็ นทีรู้จกั และได้รับการยอมรับจากผูอ้ ่านและผูโ้ ฆษณาอย่างกว้างขวาง
เครื องพิมพ์ใหม่ทีทันสมัย ซึ งจะมีกาํ ลังการผลิตสูงและช่วยประหยัดระยะเวลาในการพิมพ์ ทังนีเพือรองรับการขยายตัว
ของการผลิตและการจําหน่ายทีคาดว่าจะเพิมสู งขึนมากในอนาคต
เมือ 1 สิ งหาคม 2548 ซึงเป็ นวันครบรอบ 59 ปี ของการก่อตังหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ โลก
ของสื อแห่งอนาคต
โดยได้จดั ตังฝ่ ายอิเล็กทรอนิกส์มีเดีย มีชือว่า “โพสต์ดิจิตอล”
เพือให้บริ การข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิด
4

ในช่วงปี 2549 ได้ร่วมมือกับ Newspaper Direct ในการจัดทํา E-paper ซึงเป็ นหนังสื อพิมพ์อิเล็กทรอนิคส์ฉบับแรก
ในประเทศไทย โดยผ่านเว็บไซต์ pressdisplay.com ดังนันผูอ้ ่านทัวโลกไม่วา่ จะอยูท่ ีใดก็ตาม เพียงแต่มีอินเทอร์ เน็ต
เท่านัน ก็สามารถอ่านข่าวจากหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และโพสต์ ทูเดย์ ในรู ปลักษณ์ของหนังสื อพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ที
จะให้ความรู ้สึกเช่นเดียวกับได้อา่ นหนังสื อพิมพ์ฉบับจริ งทีส่ งเป็ นประจําทุกเช้า
นอกจากนี ได้ปรับปรุ งการสนอบริ การบนเว็บไซด์อย่างต่อเนือง ได้จดั ตังเว็บไซด์งานใหม่ www.JobJob.co.th ที
ได้เปิ ดตัวครังแรกไตรมาสที 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้บริ การโฆษณาหางานของแผนกฯ สามารถเข้าถึงได้
ง่าย ทังในรู ปของสิ งพิมพ์และออนไลน์ ซึงในปัจจุบนั สื อทัง 2 รู ปแบบ นีมีความเชือมโยงกันมากยิงขึน
การก่อสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่งใหม่ ทีได้เริ มการก่อสร้างตังแต่กลางปี 2548 นัน ปัจจุบนั การ
ก่อสร้างได้เสร็ จสมบูรณ์แล้ว และอยูร่ ะหว่างในขันตอนการติดตังอุปกรณ์และเครื องจักรในขณะนี คาดว่าจะสามารถเปิ ด
ทําการได้ภายในเดือนเมษายน 2550 ศูนย์การพิมพ์แห่งใหม่นี ตังอยูบ่ นเนือที 19 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 19 และอยูห่ ่าง
จากสนามบินสุ วรรณภูมิ 10 นาที
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”, แมกกาซีน “กูรู” ซึ งแทรกในหนังสื อพิมพ์ “Bangkok Post” ทุกวันศุกร์, และหนังสื อ
อืนๆแทรกในหนังสื อพิมพ์ Bangkok Post นอกจากนียังให้บริ การทางด้านงานพิมพ์อืน ๆ เช่น นิตยสาร แผ่นพับ โบร์ชวั ร์
หนังสื อต่างๆ แก่บริ ษทั ในเครื อและลูกค้าภายนอกและการให้บริ การข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิดอีก
ด้วย
ประเภท
ชือผลิตภัณฑ์ / แผนก
บริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์
หนังสื อพิมพ์
หนังสื อพิมพ์รายวัน
Bangkok Post
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
หนังสื อพิมพ์รายวัน
โพสต์ ทูเดย์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์
Bangkok Post Student Weekly
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
แผนกอัลลายด์ พริ นท์เตอร์ ส
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
งานพิมพ์ เชิงพาณิชย์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาอังกฤษ) กูรู (รายสัปดาห์)
เดอะแมกกาซี น (รายปักษ์)
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
จ๊อบ จ๊อบ
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
เวปไซด์ หางาน
ข่าวด่วนภาษาอังกฤษ
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
ข่ าวด่ วน SMS
ข่าวด่วนภาษาไทย
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
นิตยสารภาษาไทย
นิตยสารภาษาไทยรายเดือน
ELLE
บจก. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์
ELLE DÉCORATION
บจก. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์
CLEO
บจก. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ เอซีพี
MARIE CLAIRE
บจก. เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จํากัด
นิตยสารรายสามเดือน
BMW
บจก. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์
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โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปัจจุบนั เป็ นดังนี

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

51.00%

100.00%

บจก.51.00
ฮาเชท%ฟิ ลิปปาคิ โพสต์

100.00
บจก.%จ๊ อบ จ๊ อบ

51.00%
บจก. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ เอซีพี

51.00%
บจก. เอชเอฟโพสต์ - เอ็มซี

2.3 รายได้ รวมทังกลุ่มของบริษทั ในระยะ 4 ปี ทีผ่ านมา
ผลิตภัณฑ์ /
บริ การ

(ล้านบาท)
ปี 2549

ดําเนินการโดย % การถือ
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
หุน้
ของบริ ษทั รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

หนังสื อพิมพ์, บมจ. โพสต์
สิ งพิมพ์ ,งาน พับลิชชิง
พิมพ์เชิงพาณิ ชย์
, นิตยสารฉบับ
สอดแทรก, เวป
ไซด์หางาน,
ข่าวด่วน SMS
ผลิตนิตยสาร บจก. ฮาเชท
Elle,
ฟิ ลิปปาคิ โพสต์
Elle Décor
รวมทังสิ น*

100.0 1,367.9

51.0

90.7 1,711.7

140.3
1,508.2

9.3

168.6

100.0 1,880.3

* รวมรายได้อืนๆ
6

91.0 1,732.1

9.0

131.6

100.0 1,863.7

92.9 1,787.5

7.1

126.3

93.4

6.6

100.0 1,913.8 100.0

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" นิตยสาร
ฉบับแทรก นอกจากนี บริ ษทั ฯ ยังรับจ้างพิมพ์งานทัวไป รวมทังสิ งพิมพ์ของกิจการและของบริ ษทั ในเครื อ
และให้บริ การข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิด
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
• นิตยสารไลฟ์ สไตล์ภาษาอังกฤษ กูรูแทรกในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ทุกวันศุกร์
• นิตยสารรายปักษ์ภาษาอังกฤษ เดอะแมกกาซี น แทรกในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
• เวปไซด์หางานอัจฉริ ยะ www.JobJob.co.th มีเครื องมือพิเศษเพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ มัคร
งานและผูร้ ับสมัคร
• ข่าวด่วน SMS เสนอข่าวด่วน Real-time ทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
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
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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 นนิตยสารแฟชันและความงามภาษาไทยทีมีรูปแบบและ
เนือหาทีทันสมัย
3.1.2 ลักษณะลูกค้าแบ่งเป็ นประเภทหลักได้ 2 ประเภท
1. ลูกค้าด้านโฆษณา แบ่งเป็ น
- บริ ษทั เอเยนซี
- ลูกค้าทีสังลงโฆษณาโดยตรง (Direct Customers)
2. ลูกค้าด้านจัดจําหน่ายสิ งพิมพ์ แบ่งเป็ น
- สมาชิกรายบุคคลและองค์กร
- ขายส่ ง
- ขายปลีก (วางร้าน)
- โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร
- สายการบิน
- สถาบันการศึกษา
3.1.3 ลักษณะรายได้
รายได้
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายโฆษณา

1,063.2

70.5

1,326.0

70.5

1,326.4

71.2

1,276.8

66.7

รายได้จากการขายหนังสื อ

334.7

22.2

399.9

21.3

408.1

21.9

508.2

26.6

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์

75.5

5.0

109.2

5.8

90.8

4.9

91.7

4.8

รายได้อืน ๆ

34.8

2.3

45.2

2.4

38.4

2.0

37.1

1.9

1,508.2

100.0

1,880.3

100.0

1,863.7

100.0

1,913.8

100.0

รวมรายได้
ร้อยละของรายได้ทีเพิมขึน
(ลดลง) จากปี ก่อน

29.77

24.67
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(0.88)

2.69

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
2. จุดเด่น จุดด้อย
จุดเด่น :
• ผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษฉบับแรกของไทยชือ “บางกอก
โพสต์” ตังมานานถึง 60 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 ซึงทีผ่านมาก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ ว ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่าเป็ นหนังสื อพิมพ์ทีเติบโตเร็ วทีสุ ด และมีผอู้ ่านมากทีสุ ดของกลุ่มหนังสื อพิมพ์
เศรษฐกิจรายวัน
จุดด้อย :
• รายได้และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่ยงั ขึนอยูก่ บั หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
• บริ ษทั ฯไม่มีการผลิตรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ซึ งถ้ามีรายการเป็ นของตนเอง อาจจะทํา
ให้ประหยัดต้นทุนในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
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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
51 %
♦ ลูกค้าประเภท Bulk Sales
14 %
♦ ลูกค้าประเภทสมาชิก
35 %
• 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
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
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2. ลูกค้าด้านการจําหน่ายสิ งพิมพ์ สัดส่ วนของลูกค้าแต่ละประเภทเปรี ยบเทียบ 3 ปี เป็ นดังนี
สัดส่ วนแบ่งตามปริ มาณการขายหนังสื อพิมพ์เฉลียในแต่ละปี (%)
ประเภท
2549
2548
2547
เอเย่นต์
51
53
54
Bulk Sales
14
14
13
สมาชิก
35
33
33
รวม
100
100
100
3. ลูกค้าสําหรับงานบริ การการพิมพ์ มีทงลู
ั กค้าทีเป็ นบริ ษทั ในเครื อและลูกค้าภายนอก
3.2.4 งานทียังไม่ส่งมอบ
- - ไม่มี - 3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
การเติ บโตของรายได้ของบริ ษทั ฯ ในปี พ.ศ.. 2549 ทีชะลอตัวนัน สื บเนื องจากภาวะเศรษฐกิ จทีผันผวน
ประกอบกับค่านํามันทีพุง่ สูงขึนในช่วงครึ งปี แรก และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ
3.3.1 แนวโน้มการเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรม แนวโน้มในการใช้จ่ายด้านโฆษณาของปี
พ.ศ. 2550 จะลดลงจากเดิ ม มี การเสนอช่ องทางใหม่ในการสร้ างรายได้ มี การขยายฐานผูอ้ ่ าน
หนังสื อพิมพ์ให้เพิมมากขึน โดยรวมแล้วบริ ษทั คาดว่าจะมีรายได้เพิมขึน และจะยังคงมุ่งมันสู่ ความ
เป็ นเลิศในธุรกิจหนังสื อพิมพ์และข่าวสารในประเทศไทยและภูมิภาค โดยเชือมโยงไปทัวโลก
3.3.2 สภาพการแข่งขัน การเติบโตของรายได้ของบริ ษทั ฯ ในปี พ.ศ.. 2549 ทีชะลอตัวนัน สื บเนืองจาก
ภาวะเศรษฐกิจทีผันผวน อัตราดอกเบียทีสู งขึน และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ แต่
ด้วยความมันใจในคุณภาพของสิ นค้าและเป็ นสื อทีเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ประกอบกับการมี
หนังสื อพิมพ์รายวัน 2 ฉบับ จึงทําให้บริ ษทั ฯ สามารถครองส่ วนแบ่งตลาดได้มากขึน และยอดขาย
หนังสื อพิมพ์เพิมสู งขึนกว่าปี ก่อน โดยเฉพาะหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ซึ งได้รับการยืนยันโดยผล
การสํารวจความคิดเห็นของสํานักสวนดุสิต โพลล◌์ ซึ งเป็ นสถาบันวิจยั สํารวจ และรวบรวมสถิติ
ทีน่าเชือถือทีสุ ดแห่งหนึงของประเทศไทย พบว่า โพสต์ ทูเดย์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า
เป็ นหนังสื อพิมพ์ทีเติบโตเร็ วทีสุ ด และมีผอู ้ ่านมากทีสุ ดของกลุ่มหนังสื อพิมพ์เศรษฐกิจรายวัน
3.3.2.1 ความเป็ นไปได้ทีจะมีคู่แข่งรายใหม่ สําหรับในระยะสันแล้วมีความเป็ นไปได้นอ้ ยมากทีจะ
มีคู่แข่งรายใหม่ดา้ นหนังสื อพิมพ์รายวันภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย เนืองจากการผลิต
หนังสื อพิมพ์เพือจําหน่ายถือเป็ นทักษะเฉพาะด้านทีต้องอาศัยประสบการณ์สงสมมาช้
ั
านาน
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
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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 อลูกค้าทีทํา
กิจกรรมทางการตลาดร่ วมกับบริ ษทั ฯ ส่ วนในแง่ของผูข้ ายสิ นค้า สิ นค้าทีเป็ นวัตถุดิบหลัก
ของบริ ษทั ฯ ได้แก่ กระดาษทีใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์ ซึงผูข้ ายวัตถุดิบจะมีอาํ นาจต่อรองกับ
บริ ษทั ฯค่อนข้างมาก
เนืองจากผูข้ ายวัตถุดิบหลักส่ วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ระกอบการทีอยูใ่ น
ต่างประเทศและมีผปู ้ ระกอบการรายใหญ่อยูไ่ ม่มากนัก
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 ดดําเนินงานในเดือนเมษายน ปี 2550
3.4.2 กําลังการผลิต
ด้วยระบบการพิมพ์ใหม่อนั ทันสมัย ทําให้บริ ษทั ฯมีศกั ยภาพทีจะสามารถรองรับความต้องการใน
เรื องการพิมพ์ได้ตามความต้องการ แท่นพิมพ์ระบบใหม่ทาํ ให้สามารถเพิมสี สนั ในการพิมพ์สิงพิมพ์
ของบริ ษทั ฯได้มากขึน

กําลังการผลิตสู งสุ ด (ฉบับต่อวัน)

ปี 2549
240,000

ปี 2548
240,000

ปี 2547
240,000

ปี 2546
240,000

3.4.3 นโยบายการผลิต
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถผลิตหนังสื อพิมพ์ได้โดยเฉลีย 55,000 ฉบับต่อชัวโมง ทังนีขึนอยูก่ บั
ช่วงเวลาในการปิ ดข่าวในแต่ละวันด้วย กล่าวคือ ถ้ามีการปิ ดข่าวเร็ วก็จะสามารถพิมพ์จาํ นวนฉบับได้
มากขึน
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3.4.4 วัตถุดิบทีใช้ในการผลิต
วัตถุดิบทีสําคัญทีใช้ในการผลิตคือ กระดาษหนังสื อพิมพ์
ซึ งบริ ษทั ฯ สังซื อโดยตรงจาก
ต่างประเทศมากกว่า 90%
สําหรับเพลทและหมึกพิมพ์นนั บริ ษทั ฯ จะจัดซื อผ่านตัวแทน
ั ญาผูกพันตลอดปี
ภายในประเทศทังหมดโดยมีสญ
วัตถุดิบประเภทกระดาษทีใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปริ มาณการใช้ต่อปี (เมตริ กตัน)

13,241

13,367

12,411

9,907

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

545.92
22.33

515.04
22.11

427.18
18.73

396.72
17.85

39.30

40.82

41.07

42.57

อัตราแลกเปลียนเฉลียต่อปี

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. ศูนย์การพิมพ์แห่งใหม่ ตังอยูท่ ีถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 บนเนือทีประมาณ 19 ไร่ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิเ 10 นาที เริ ม
การก่อสร้างกลางปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบนั การก่อสร้างได้เสร็ จสมบูรณ์แล้ว และอยูใ่ นระหว่างติดตัง
อุปกรณ์และเครื องจักร คาดว่าจะสามารถเปิ ดทําการได้ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550
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 ซึงจะยังเป็ นทีตัง
ของแท่นพิมพ์หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ไปจนกว่าศูนย์การพิมพ์แห่งใหม่จะแล้วเสร็ จ
ส่วนกอง
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บรรณาธิการของหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ จะตังอยู่ ณ อาคารสํานักงาน โดยทีทุกอาคารนันสามารถ
เชือมถึงกันได้ตงแต่
ั อาคารจอดรถอันกว้างขวางอาคารโรงพิมพ์ตลอดไปจนถึงอาคารสํานักงาน
ด้านหน้า ทังนี เพือความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อประสานงานภายในบริ 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
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ณ 31 ธันวาคม 2549)
ทีดิน
186
ล้านบาท
อาคาร
583
ล้านบาท
เครื องจักรและอุปกรณ์
538
ล้านบาท
เครื องตกแต่งอุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ
151
ล้านบาท
ล้านบาท
อาคารระหว่างก่อสร้าง และ เครื องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง 820
รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)
2,278
ล้านบาท
หัก : ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม
(1,000) ล้านบาท
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี)
1,278 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

15-18

3
1
3
2
3

11-18
12
13-18
2-17
4

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 - 14

5.1.6 การเปลียนวิธีการบันทึกจาก historical value เป็ น fair value : - - ไม่มี - 5.2 เงินลงทุน
5.2.1 รายละเอียดของเงินลงทุน
เงินลงทุนของบริ ษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2549 ประกอบด้วย
บริ ษทั
ประเภทกิจการ
ทุนทีเรี ยกชําระ
ร้อยละของ
แล้ว (ล้านบาท) จํานวนหุน้ ทีมี
สิ ทธิออกเสี ยง
1. บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จํากัด จําหน่ายหนังสื อ
0.03
100.00
(เดิมชือ “บริ ษทั ไซแอม ต่างประเทศและ
คอมมูนิเกชันส์ กํากัด) * Pocket Book
2. บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ ผลิตนิตยสาร Elle,
25.00
51.00
โพสต์ จํากัด
Elle Décor, Cleo
* ปัจจุบนั ไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)
0.03

12.75

5.2.2 มูลค่าเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2549 ทีใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย (Equity Method)
บริ ษทั

ทุนทีชําระแล้ว

สัดส่ วน
เงินลงทุน

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จํากัด
25,000
100.00
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัด
25,000,000
51.00
บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์-เอซี พี จํากัด
10,000,000
26.00
รวมเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จํากัด
50,000,000
26.00
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมเงินลงทุนซึ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ทัวไป
Singapore Press Holdings Ltd.
27,393,300,000
0.00
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ทัวไปสุ ทธิ
หมายเหตุ : บริ ษทั ทัวไปไม่มีการประเมินตามวิธีส่วนได้ส่วนเสี ย
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วิธีราคาทุน

หน่วย : บาท
วิธีส่วนได้เสี ย

25,000
25,000

117,295
117,295

12,750,000
12,750,000

52,749,247
17,399,928
70,149,175

13,005,000
13,005,000

(1,499,827)
(1,499,827)
68,766,643

16,124
16,124

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. 2549 = 3.78 บาทต่อหุน้
(ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )
6. โครงการในอนาคต
การจัดตังเว็บไซด์งานใหม่ คือ www.JobJob.co.th ทีได้เปิ ดตัวครังแรกในไตรมาสที 4 ของปี พ.ศ. 2549 ซึ ง
ให้บริ การด้านจัดหาบุคลากรให้ตรงกับงานแบบอัจฉริ ยะนัน ประกอบด้วยโปรแกรมทีเอือประโยชน์ให้กบั ทังผูห้ างานและ
ผูว้ ่าจ้าง และด้วยแผนงานทีจะให้ความสนับสนุ นอย่างต่ อเนื องจากฝ่ ายการตลาดของบริ ษทั ฯ ในการส่ งเสริ มเว็บไซด์
ดังกล่าวให้เป็ นทีรู ้จกั มากยิงขึน เว็บไซด์นีก็จะนําผลตอบแทนทีดีมาให้กบั แผนกฯ ในปี พ.ศ. 2550 ซึ งก็จะช่วยเสริ มสร้าง
ความเจริ ญเติบโตทังในด้านฐานผูอ้ ่านและรายได้จากการลงโฆษณา
กองบรรณาธิการได้จากการจัดทําคอลัมน์ใหม่คือ “Asia
ในด้านเนือหาของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์นนั
Focus” ซึ งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันในการพัฒนาสถานภาพของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ให้เป็ นหนังสื อพิมพ์รายวัน
ระดับแนวหน้าในระดับภูมิภาค
คอลัมน์ Asia Focus ประกอบด้วยเนือข่าวรวม 2 หน้า และนําเสนอข่าวสารด้านธุรกิจการพัฒนาด้านการลงทุน และ
โอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซี ยน จีน และอินเดีย ในปัจจุบนั Asia Focus จัดเป็ นส่ วนหนึงของ Business Post ซึ ง
อนาคตอันใกล้นี มีแผนงานในการจัดทําแยกเป็ นส่ วนเอกเทศและสอดแทรกไปพร้อมกับส่ วนอืนๆ ในหนังสื อพิมพ์
บางกอกโพสต์ทีประสบความสําเร็ จมาแล้ว ทังนีเป็ นการเพิมพูนการนําเสนอข่าวทีมีความเทียงตรงสู ง บทความอัน
หลากหลาย การวิเคราะห์ข่าว ให้กบั ผูอ้ ่านมากยิงขึน
สําหรับสื ออิเล็กทรอนิคส์นนั โพสต์ดิจิทลั กําลังมุ่งสานต่อแผนงานในการเปิ ดตัว “smart edition” ของบางกอก
โพสต์ ซึ งจะเป็ นสื ออิเล็กทรอนิคล์ทีสามารถนําเสนอบริ การพิเศษหลายรู ปแบบ รวมทังไฟล์เสี ยง การแปลเนือหาเป็ นภาษา
ต่างๆ และ blog อีกมากมาย รวมถึง มีแผนงานในการเพิมจํานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ทงั 4 แห่ งของบริ ษทั ฯ โดยการจัดทํา
กิจกรรมสร้างสรรค์ในระดับฃุมชนอย่างต่อเนือง
ทางด้านศูนย์การพิมพ์แห่งใหม่ ซึ งประกอบด้วยโรงพิมพ์ทีมีพืนที 8,500 ตรม. และคลังเก็บม้วนกระดาษพิมพ์
เนือที 1,200 ตรม. มีอุปกรณ์นาํ สมัย ได้แก่ เครื องพิมพ์ KBA รุ่ น Prisma ซึ งมีระบบป้ อนกระดาษม้วนชนิด 4/1 หรื อ double
width/single plate เครื องแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และควบคุมการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ ทงระบบ
ั
อีกทังยัง
มีระบบ pre-setting เพือให้มนใจถึ
ั งคุณภาพและประสิ ทธิภาพสู งสุ ดของงานพิมพ์ สามารถพิมพ์งาน 4 สี พร้อมกัน 32 หน้า
ด้วยความเร็ วสู งสุ ดถึง 75,000 ฉบับ/ชัวโมง ดังนันจึงสามารถช่วยเพิมกําลังการผลิตของบริ ษทั ฯ ให้สามารถตอบสนองกับ
การขยายตัวอย่างต่อเนืองของตลาดในอนาคต
ศูนย์การพิมพ์แห่ งใหม่ มีระบบ Mail Room ทีทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสูง จาก Schur
Packaging Systems ซึ งจะทํางานประสานและเชือมต่อกับแท่นพิมพ์โดยตรง รวมทังระบบการจัดการงานหลังขันตอนการ
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พิ ม พ์ และอุ ป กรณ์ อื นๆ ครบครั น อาทิ เครื องแทรกหนัง สื อ พิ ม พ์อ ัต โนมัติ ระบบสายพายลํา เลี ย งแบบมี ต ัว จับ ยึ ด
หนังสื อพิมพ์จากแท่นพิมพ์ไปยังเมล์รูม และระบบนับฉบับการจัดและมัดห่อทีสมบูรณ์แบบ
Computer-to-plate ของ Agfa รุ่ น Polaris XEV จํานวน 2 เครื อง ทีติดตัง ณ ศูนย์พิมพ์แห่ งใหม่นี จะทําให้
สามารถส่ งหน้าข่าวหนังสื อพิมพ์แต่ละหน้าโดยตรงจากสํานักงานใหญ่มายังแท่นเพลทเพือผลิตเป็ นแม่พิมพ์ได้ทนั ที โดย
ไม่จาํ เป็ นต้องผ่านขันตอนการทําฟิ ล์มอีกต่อไป
ทันทีทีเปิ ดทําการ ศูนย์การพิมพ์แห่ งใหม่ของบริ ษทั ฯ จะเป็ นศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ ายของระบบการผลิต
หนังสื อพิมพ์ทีครบวงจรมากทีสุ ดในประเทศไทย

7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายทีไม่ได้เกิดจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ซึ งมีผลกระทบทีเป็ น
สาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
8. โครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2549 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
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
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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

24 พ.ย. 2549
จํานวนหุน้
%

ผูถ้ ือหุน้

1

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

118,000,000

23.60

2

เซ้าท์ ไชน่า มอร์ นิง โพสต์ พับลิชเชอร์ จํากัด

106,375,750

21.28

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

12,817,510
12,620,620
10,892,730
10,000,000

2.56
2.52
2.18
2.00

383,598,030

76.72
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8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ยังคงรักษานโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิเฉพาะของ
บริ ษทั แต่ทงนี
ั ต้องพิจารณาปัจจัยอืนเป็ นองค์ประกอบอันได้แก่ สภาพคล่อง และรายจ่ายฝ่ ายทุนของบริ ษทั ด้วย โดยเมือ
วันที 10 พฤศจิกายน 2549 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวด
เก้าเดือน ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2549 ถึงวันที 30 กันยายน 2549 ในจํานวนหุ น้ ละ 0.06 บาทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํานวน
500,000,000 หุน้ เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น 30 ล้านบาท ทังนีได้กาํ หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 8
ธันวาคม 2549 สําหรับเงินปันผลงวดสุ ดท้ายของปี 2549 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาทต่อหุน้ จํานวนทังหมด 500,000,000 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น 50 ล้านบาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 18 พฤษภาคม 2550 ทังนียอดเงินปันผลประจําปี 2549 จะเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น 80 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท
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9. การจัดการ
9.1 โครงสร้ างการจัดการ
9.1.1 ผังองค์ กร
คณะกรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ

คณะกรรมการบริหารความเสียง

รองประธาน
เจ้ าหน้ าทีฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ

บรรณาธิการ
อํานวยการ

หนังสื อพิม
พ์บางกอก
โพสต์

หนังสื อพิม
พ์
โพสต์ทูเดย์

ฝ่ ายสื อ
อิเลคทรอ
นิกส์

ฝ่ าย
ทรัพยา
กรบุคคล

ทีปรึ กษา

ฝ่ าย
ปฏิบตั ิกา
ร

ฝ่ าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เลขานุ
การ
บริ ษทั

ฝ่ าย
การเงิ
น

ฝ่ ายสาย
งาน
ตรวจสอบ
ภายใน

กอง
บรรณาธิการ

ฝ่ าย
การศึกษา

ฝ่ ายควบคุมหน้า
สิ งพิมพ์

ฝ่ าย
โฆษณา

ฝ่ ายจัด
จําหน่าย
20

ฝ่ าย
การตลา
ด

ฝ่ ายอัลลาย
พริ นเตอร์

9.1.2 คณะกรรมการบริษัท
รายชือคณะกรรมการบริ ษทั และค่าตอบแทนในปี พ.ศ.2549 มีดงั นี
ชือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ตําแหน่ง

นายชวลิต ธนะชานันท์
นายจอห์น ทอมพ์สนั
นายลินด์ลีย ์ จอห์น ฮอลโลเวย์
นายพิชยั วาศนาส่ ง

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ดร. ศิริ การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายไชย ณ ศีลวันต์ ***
กรรมการ
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
นายเอกฤทธิ บุญปิ ติ ***
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
นายคว๊อก คูน เอียน
นางสาวแนนซี วาเลียนเต
กรรมการ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
นายโจฮานเนส เบอร์ นาร์ ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ***
กรรมการ
นายสุ ทธิชยั จิราธิวฒั น์ **
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
นายสุ ทธิธรรม จิราธิวฒั น์ *
กรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท

นายภัค เพ่งศรี

ค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หารระดับสูงในปี พ.ศ. 2549 เท่ากับ 64.6 ล้ านบาท
ค่าตอบแทนอืน เช่น เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ เป็ นต้ น เท่ากับ 2.6 ล้ านบาท
หมายเหตุ *
**
***

นายสุ ทธิธรรม จิราธิวฒั น์ ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2549
เมือวันที 21 เมษายน 2549 และไม่เสนอตัวเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการอีก
นายสุ ทธิชยั จิราธิวฒั น์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมือวัน 11 พฤษภาคม 2549
ได้รับการเลือกตังให้เป็ นกรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2549 เมือวันที 21 เมษายน 2549
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อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการมีหน้าทีบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมติของทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการอาจมอบอํา นาจให้ ก รรมการหนึ งคนหรื อหลายคน หรื อบุ ค คลอื น กระทํา หน้ า ที ใดๆ แทน
คณะกรรมการได้ โดยให้ทาํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั กรรมการผูล้ ง
ชือผูกพันบริ ษทั ได้ในปัจจุบนั คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายคว๊อก คูน เอียน
นายโจฮานเนส เบอร์ นาร์ ดุส๊ ฟันเดอร์ลินเดน
นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์

คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตังคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยเหลือคระกรรมการบริ ษทั ในการกํากับ และ
ติดตามการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างใกล้ชิดรวมทังรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ ได้แก่
• คณะกรรมการบริ หาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หาร ยังได้จดั ตังคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงเป็ นคณะกรรมการย่อยของฝ่ ายบริ หาร
เพือทําหน้าทีดังต่อไปนี
1. จัดทํานโยบายการบริ หารความเสี ยงให้ฝ่ายบริ หารพิจารณา
2. คัดเลือกวิธีการบริ หารความเสี ยงทีจะช่วยลดความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
3. รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. เสนอการบริ หารความเสี ยง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบตั ิงานให้ฝ่ายบริ หาร
5. ติดตามการบริ หารความเสี ยง
6. รายงานต่อฝ่ ายบริ หาร
7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นความสําคัญของการบริ หารความเสี ยงแก่พนักงานทุกระดับ
9.1.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตังคณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย กรรมการของบริ ษทั (ยกเว้นประธาน
กรรมการ) จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน คณะกรรมการบริ หารเลือกกรรมการบริ หารคนหนึงเป็ น
ประธานกรรมการบริ หารโดยประธานกรรมการบริ หารจะต้องไม่เป็ นพนักงานประจําของบริ ษทั
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คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย
1. นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
2. นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง*
3. นายโจฮานเนส เบอร์ นาร์ ดุ๊ส ฟันเดอร์ ลินเดน
4. นายคว๊อก คูน เอียน
5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
นายภัค เพ่งศรี

ประธานกรรมการบริ หาร

หมายเหตุ * นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง ได้รับการเลือกตังให้เป็ นกรรมการบริ หารเมือวันที 11 พฤษภาคม 2549
อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริ หาร
1. กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ และติดตามกํากับดูแลผลการดําเนินการของบริ ษทั เป็ น
ประจําทุกเดือน
2. อนุมตั ิค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยมีจาํ นวนเงินไม่
เกินกว่า 20 ล้านบาท
3. อนุมตั ิการเข้าทําการเปิ ดบัญชี การทําสัญญากับสถาบันการเงินตามทีเห็นสมควร และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
4. กําหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอํานาจการอนุมตั ิ
5. แต่งตัง และกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ยกเว้นกรรมการผูจ้ ดั การ และบรรณาธิการ
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
9.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. ดร. ศิริ การเจริ ญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจอห์น ทอมพ์สนั
3. นายพิชยั วาศนาส่ ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางฉันทนา สื บสิ น
อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การบริ หารความเสี ยง
ประเมินความเพียงพอและประสิ ทธิภาพของระบบการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั อย่างสมําเสมอ
2. การควบคุมภายใน
2.1 ประเมินประสิ ทธิภาพของฝ่ ายจัดการในการส่ งเสริ มความสําคัญของการควบคุมภายในเพือให้พนักงาน
ทราบถึงหน้าที และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน
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2.2 พิจารณาประสิ ทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริ ษทั สําหรับการจัดทํางบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจําปี รายงานการตรวจสอบภายใน และการควบคุมความปลอดภัยของระบบ
ข้อมูลของบริ ษทั
2.3 พิจารณาความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หารในการควบคุมความปลอดภัยของระบบข้อมูล และระบบข้อมูล
และระบบการปฏิบตั ิการ รวมทังแผนสํารองในกรณี ทีระบบการเงิน และการดําเนินงานตามปกติของบริ ษทั
ล้มเหลว
2.4 ติดตามการปฏิบตั ิของฝ่ ายบริ หารในการดําเนินการเกียวกับการควบคุมภายในตามคําแนะนําของฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
3.
รายงานทางการเงิน
3.1 ทัวไป
1) ทําความเข้าใจเกียวความเสี ยงทางการเงินทีมีนยั สําคัญ และการจัดการของฝ่ ายบริ หารเกียวกับเรื อง
ดังกล่าว
2) ปรึ กษาหารื อกับผูส้ อบบัญชีภายใน และผูส้ อบบัญชีอิสระ ถึงโอกาสทีจะเกิดการทุจริ ต การกระทําผิด
กฎหมาย ความบกพร่ องในการควบคุมภายใน
3) สอบทานรายงานทางบัญชีทีสําคัญ และรายงานอืนๆ รวมถึง ประกาศข้อบังคับทางวิชาชีพปัจจุบนั
และทําความเข้าใจกับผลกระทบทีเกิดกับงบการเงิน
4) สอบถามฝ่ ายบริ หาร ผูส้ อบบัญชีภายใน และผูส้ อบบัญชีอิสระ เกียวกับความเสี ยงทีมีนยั สําคัญ ความ
เสี ยหายทีอาจจะเกิดขึน และแผนงานในการบริ หารความเสี ยงดังกล่าว
5) สอบทานข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบทีสําคัญกับงบการเงิน
3.2 งบการเงินประจําปี
1) สอบทานงบการเงินประจําปี ว่าถูกต้องครบถ้วนและได้จดั ทําขึนสอดคล้องกับข้อมูลทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบแล้ว และงบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึนโดยถูกต้องตามหลักบัญชีทวไป
ั
2) ให้ความสนใจเป็ นพิเศษในรายการทีซับซ้อน หรื อผิดปกติ
3) ให้ความสําคัญเกียวกับเรื องทีต้องตัดสิ นใจเช่น มูลค่าทีแท้จริ งของสิ นทรัพย์ และหนีสิ น การตังสํารอง
และภาระหนีสิ นทีอาจเกิดขึนในอนาคต
4) ประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีอิสระในการสอบทานงบการเงิน และผลของการตรวจสอบ
โดยเฉพาะอย่างยิงปัญหาทีพบ
5) แนะนําคณะกรรมการการบริ ษทั ในการนําเสนองบการเงินให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง
3.3 งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้องพอควร รวมทังรับทราบ
คําอธิบายของฝ่ ายบริ หาร ผูส้ อบบัญชีภายใน และผูส้ อบบัญชีอิสระ เกียวกับผลการดําเนินงาน การเปลียนแปลง
ในอัตราส่ วนทางการเงิน ซึ งสื บเนืองจากการดําเนินงาน การเปลียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เหตุการณ์ไม่ปกติ
และความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูล
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4.
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

การตรวจสอบภายใน
สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพือให้เป็ นทีพอใจว่า ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะ
สามารถดําเนินการได้โดยอิสระปราศจากข้อจํากัดใดๆ ทีไม่สมเหตุสมผล
สอบทานคุณสมบัติของพนักงานในฝ่ ายตรวจสอบภายในรวมทังควบคุมกระบวนการสรรหา การเลือน
ตําแหน่ง การเปลียนแปลงความรับผิดชอบ ผลตอบแทน การเลิกจ้าง ของผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน
สอบทานประสิ ทธิภาพของการตรวจสอบภายใน
จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื องทีเห็นสมควร
ติดตามให้ผสู้ อบบัญชีภายในนําเสนอผลการตรวจสอบ และคําแนะนําในระยะเวลาทีสมควร
ติดตามว่าฝ่ ายบริ หารได้ปฏิบตั ิตามผลการตรวจสอบ และคําแนะนําของผูส้ อบบัญชีภายใน ในระยะเวลาที
สมควร

5.

ผูส้ อบบัญชีอิสระ
5.1 จัดให้มีระบบทีส่ งเสริ มความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีอิสระ
5.2 พิจารณาความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีอิสระซึงรวมถึงพิจารณาปริ มาณของบริ การอืนทีผุส้ อบบัญชีอิสระ
ทําให้แก่บริ ษทั
5.3 อนุมตั ิบริ การอืนทีผูส้ อบบัญชีอิสระทําให้กบั บริ ษทั
5.4 ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการอิสระในการแต่งตังผูส้ อบบัญชีอิสระ
5.5 สอบทานขอบเขตของการสอบบัญชี และดําเนินการให้เป็ นทีพอใจว่า ผูส้ อบบัญชีอิสระจะสามารถ
ดําเนินการได้โดยอิสระปราศจากข้อจํากัดใดๆ ทีไม่สมเหตุสมผล
5.6 สอบทานผลงานของผูส้ อบบัญชีอิสระ
5.7 ติดตามการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีอิสระว่าปฏิบตั ิงานตรงตามจรรยาบรรณ และคิดค่าสอบบัญชีอย่างมี
เหตุมีผล
5.8 ติดตามให้มีการประสานงานระหว่างผูส้ อบบัญชีอิสระ และผูต้ รวจสอบภายในว่าเหมาะสม
5.9 จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีอิสระในเรื องทีเห็นสมควร
5.10 ติดตามให้ผสู้ อบบัญชีอิสระนําเสนอผลการตรวจสอบ และคําแนะนําในระยะเวลาทีสมควร
5.11 สอบทานว่าหนังสื อรับรองทีฝ่ ายบริ หารจะต้องออกให้ผสู ้ อบบัญชีอิสระนันเป็ นไปตามมาตรฐานทีปฏิบตั ิ
กันโดยทัวไป
5.12 ติดตามว่าฝ่ ายบริ หารได้ปฏิบตั ิตามผลการตรวจสอบ และคําแนะนําของผูส้ อบบัญชีอิสระ ในระยะเวลาที
สมควร

6.

การดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
6.1 สอบทานประสิ ทธิภาพของระบบทีใช้ดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทังการสื บสวน
และการติดตามของฝ่ ายบริ หาร เกียวกับการทุจริ ต และการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ
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6.2 จัดให้ฝ่ายบริ หาร และผูส้ อบบัญชีภายในรายงานการดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆอย่าง
สมําเสมอ
6.3 สอบทานให้เป็ นทีพอใจว่าการจัดทํารายงานทางการเงินได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆอย่าง
ครบถ้วน
6.4 สอบทานผลของการดูแลการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ งจัดทําโดยหน่วยราชการ
ทีกํากับดูแลบริ ษทั
7. การดูแลให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายในของบริ ษทั
7.1 สอบทานให้จนเป็ นทีพอใจว่านโยบาย ขันตอนการทํางาน และจรรยาบรรณในการทํางาน ได้จดั ทําเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และดําเนินการให้พนังงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบตั ิ
7.2 ประเมินฝ่ ายบริ หารว่ามีความตังใจทีจะติดต่อสื อสารถึงความสําคัญของนโยบาย ขันตอนการทํางาน และ
จรรยาบรรณในการทํางาน ให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรื อไม่
7.3 สอบทานขันตอนการกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามนโยบาย ขันตอนการทํางาน และจรรยาบรรณในการทํางาน
ของบริ ษทั
7.4 จัดให้ฝ่ายบริ หารรายงานอย่างสมําเสมอเกียวกับการกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามนโยบาย ขันตอนการทํางาน
และจรรยาบรรณในการทํางานของบริ ษทั
8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรี ยน
8.1 สอบทานขันตอนในการดําเนินการของบริ ษทั เกียวกับข้อร้องเรี ยน
8.2 สอบทานระบบการร้องเรี ยนเกียวกับรายงานทางการเงิน การควบคุม และอืนๆ ให้เป็ นความลับ
8.3 ดําเนินการให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้รายงานเรื องทีเกียวข้องเพือทราบ
9. การรายงาน
9.1 รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบถึงการปฏิบตั ิงานและคําแนะนําทีเหมาะสมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสมําเสมอ
9.2 จัดให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบถึงเหตุการณ์ทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
10. อืนๆ
10.1 ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ร้องขอ
10.2 จัดให้มีการสื บสวนพิเศษ หรื อจ้างผูช้ าํ นาญการเพือให้ความช่วยเหลือในกรณี ทีจําเป็ น
10.3 สอบทานและให้คาํ แนะนําในการปรับปรุ งคู่มือกรรมการตรวจสอบ แก่คณะกรรมการบริ ษทั
10.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอ
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9.1.5 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1. นายพิชยั วาศนาส่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ศิริ การเจริ ญดี
3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน นายภัค เพ่งศรี
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีสอบทาน ประเมิน และแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั
ในเรื องเกียวกับ
1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ ละกรรมการบริ ษทั
2. จํานวนและคุณสมบัติทีเหมาะสมของกรรมการอิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. นโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน และบําเหน็จของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการย่อยชุด
ต่างๆ ของคระกรรมการบริ ษทั
6. การจัดให้มีการประกันภัยผูบ้ ริ หารให้กบั คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั
7. แผนการสื บทอดการดํารงตําแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผูจ้ ดั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ ง
จะดําเนินการโดยคณะเจ้าหน้าทีบริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การตามลําดับ
8. กระบวนการประเมิ น กรรมการผู ้จ ั ด การ และเจ้ า หน้ า ที บริ หาร ซึ งจะดํา เนิ น การโดยคณะ
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ตามลําดับ
9. นโยบายการจ่ า ยค่ าตอบแทน กรรมการผูจ้ ัดการ และเจ้า หน้าที บริ หาร ซึ งจะดําเนิ นการโดยคณะ
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การตามลําดับ
10. เรื องอืนๆทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริ ษ ทั มิ ไ ด้ก าํ หนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระเกิ น กว่า คุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระที สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดกล่าวคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกิน
ร้อยละ 5 และต้องไม่เป็ นกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร ไม่เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงาน หรื อทีปรึ กษาทีได้รับผลตอบแทน
ประจําจากบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั อันอาจเป็ นการขัดขวางการ
ใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ใน
เรื องเกี ยวกับจํานวนและคุณสมบัติทีเหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการ
เสนอผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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การสรรหากรรมการ และผูบ้ ริ หาร
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการนันให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงหนึงเสี ยงต่อหนึงหุน้ ทีตนได้จดทะเบียนว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสี ยงได้เท่ากับจํานวนบุคคลทีจะต้องเลือกตังแทนใน
ตําแหน่งกรรมการทีว่างเท่านัน ทันนี ผ็ถือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสี ยงให้กบั บุคคลใดๆ
เกินกว่าหนึ งเสี ยงต่อหุ ้นแต่ ละหุ ้นทีตนเองถืออยู่หรื อทีได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กบั
บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลทีได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้เลือกโดยวิธีจบั ฉลากเพือให้ได้จาํ นวน
กรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกปี ผูเ้ ป็ นกรรมการต้องออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็ นจํานวนทีใกล้ทีสุ ดกับส่ วน1 ใน 3 ให้กรรมการคนทีได้อยู่
ในตําแหน่งนานทีสุ ดนันเป็ นผูต้ อ้ งออก กรรมการผูอ้ อกไปนันจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ในกรณี ทีตําแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
แต่งตังบุคคลขึนดํารงตําแหน่งแทนบุคคลทีว่าง เว้นแต่วาระในตําแหน่งของกรรมการทีว่างลงนันจะเหลือน้อยกว่า 2
เดือน มติ ของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
อย่างไรก็ดีในกรณี ทีจํานวนกรรมการว่างลงจนกรรมการทีเหลืออยูม่ ีจาํ นวนไม่ครบอง์ประชุม กรรมการทีเหลืออยูจ่ ะ
กระทําการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพือทําการเลื อกตังกรรมการเข้ามาแทน
กรรมการที ว่า งลงเท่ า นัน และการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นดังกล่ า วจะต้อ งกระทํา ภายใน 1 เดื อ นนับ ตังแต่ วนั ที จํา นวน
ว่างลงจะดํารง
กรรมการว่างลงซึ งทําให้ไม่ครบองค์ประชุม บุคคลใดทีได้รับการเลือกตังหรื อแต่ตงแทนกรรมการที
ั
ตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาทีกรรมการทีว่างลงนันชอบทีจะอยูไ่ ด้
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื องเกียวกับ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซึ งถือหุน้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุ น้ โดยหุ น้ ดังกล่าวข้างต้นจะต้อง
ถือมาเป็ นระยะเวลาต่อเนืองกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จนถึงวันทียืนเสนอ พร้อมทังแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์
เช่น สําเนาใบหุ ้น และหนังสื อยืนยันการถือหุ ้นทีออกโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สําเนาบัตรประชาชน หนังสื อ
เดินทาง หรื อ หนังสื อสําคัญต่างๆ ของบริ ษทั เสนอบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม เข้ารับ
การเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั ก่อนทีบริ ษทั จะส่ งหนังสื อนัดประชุมได้ โดยปฏิบตั ิตามขันตอนสําหรับผูถ้ ือหุ น้
ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี เพิมเติมและเสนอบุคคลเข้ารั บการเลือกตังเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ซึ งได้นาํ เสนอในเว็บไซต์ของบริ ษทั
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การแต่งตัง และกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูงอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของคณะกรรมการบริ หาร ยกเว้น
ตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และบรรณาธิการหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ งต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ
พิจารณา
9.1.6 บันทึกการเข้ าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2549

ชือ

กรรมการ กรรมการ
บริ ษทั
บริ หาร
1.นายชวลิต ธนะชานันท์
5/5
2.นายไชย ณ ศีลวันต์
3/3
3.นายชาติศิริ โสภณพนิช
5/5
4.นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง
5/5
4/4
5.นายเอกฤทธิ บุญปิ ติ
3/3
6.นายจอห์น ทอมพ์สนั
5/5
7.นายโจฮานเนส เบอร์ นาร์ ดุ๊ส ฟันเดอร์ ลินเดน
5/5
5/6
8.นายคว๊อก คูน เอียน
0/5
1/6
9.นายลินด์ลีย ์ จอห์น ฮอลโลเวย์
2/5
10.นางสาวแนนซี วาเลียนเต
4/5
11.นายพิชยั วาศนาส่ ง
4/5
12.ดร. ศิริ การเจริ ญดี
5/5
13.นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
3/3
14.นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
5/5
6/6
15.นายวรชัย พิจารณ์จิตร
5/5
6/6
16.นายสุ ทธิชยั จิราธิวฒั น์
0/2
0/2
17.นายสุ ทธิธรรม จิราธิวฒั น์
0/2

กรรมการ
ตรวจสอบ

4/4

3/4
4/4

3/3

ค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หารเท่ากับ 64.6 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอืน เช่น เงินสบทบกองทุนสํารองเลียงชีพ เป็ นต้น เท่ากับ 2.6 ล้านบาท
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กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

3/3
3/3

ค่าตอบแทน
(พันบาท)
1,989
310
465
0
310
808
0
827
311
413
860
1,341
0
1,673
1,443
194
52
10,996

9.2 ฝ่ ายบริหาร
รายชือฝ่ ายบริ หาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2549 มีดงั นี
1. นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
2. นายเดวิด
อาร์มสตรอง
3. นายศุภกรณ์
เวชชาชีวะ
4. นายโจฮานเนส เบอร์ นาร์ ดุ๊ส ฟันเดอร์ ลินเดน
5. นายกิตติ
วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ
6. นายพิชาย
ชืนสุ ขสวัสดิ
7. นางฉันทนา
สื บสิ น
จตุรพล
8. นายเลอศักดิ
9. นายพรชัย
แสงอรุ ณ
10. นายภัค
เพ่งศรี
11. นายโกวิท
สนันดัง
12. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
13. นายณ กาฬ
เลาหะวิไลย
14. นายเอกกมล
จงคดีกิจ

ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ทีปรึ กษา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
บรรณาธิการอํานวยการ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผ้อาํ นายการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื ออิเล็กทรอนิกส์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.3 รายละเอียดคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร
ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

นายชวลิต ธนะชานันท์
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
กรรมการและประธาน
กรรมการบริ หาร
นายคว๊อก คูน เอียน *
กรรมการบริ หาร
นายไชย ณ ศีลวันต์
กรรมการ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการบริ หาร และกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
อายุ สัดส่ วนการ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/
(ปี ) ถือหุน้ ใน
บริ ษทั /ประเภท
บริ ษทั (%)
ธุรกิจ
77
2540 ประธานกรรมการ และ
บมจ. โพสต์
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
พับลิชชิง
64

12.69

2525 –
ปัจจุบนั

กรรมการและประธาน
กรรมการบริ หาร

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง

51

-

กรรมการบริ หาร

48

-

52

3.42

2542 –
ปัจจุบนั
2549 –
ปัจจุบนั
2537 –
ปัจจุบนั

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
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กรรมการ
กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุส๊ ฟัน
เดอร์ลินเดน
กรรมการบริ หาร, ทีปรึ กษา
นายพิชยั วาศนาส่ ง
กรรมการอิสระ,กรรมการ
ตรวจสอบและประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ดร. ศิริ การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ,ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
นายเดวิด อาร์ มสตรอง
กรรมการบริ หารและประธาน
เจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายเอกฤทธิ บุญปิ ติ
กรรมการ
นายจอห์น ทอมป์ สัน
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
นางแนนซี วาเลียนเต *
กรรมการ
นายลินด์ลีย ์ จอห์น ฮอลโลเวย์ *
กรรมการอิสระ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการและรองประธาน
เจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายพรชัย แสงอรุ ณ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

อายุ สัดส่ วนการ
ช่วงเวลา
(ปี ) ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
81
2533 –
ปัจจุบนั

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

77

-

พ.ศ. 2543 –
ปัจจุบนั

58

-

2542 –
ปัจจุบนั

47

-

กรรมการ

59

-

2535 –
ปัจจุบนั
2547 –
ปัจจุบนั

44

2.00

กรรมการ

42

-

2549 –
ปัจจุบนั
2548 –
ปัจจุบนั

42

-

77

-

39

0.50

53

-

2548 –
ปัจจุบนั
2548 –
ปัจจุบนั
2549ปัจจุบนั
2548 –
ปัจจุบนั
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กรรมการอิสระ,กรรมการ
ตรวจสอบและประธาน
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ,ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริ หาร

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง

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

ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

นางฉันทนา สื บสิ น
ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน
นายกิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
นายภัค เพ่งศรี
เลขานุการบริ ษทั
นายพิชาย ชืนสุ ขสวัสดิ
บรรณาธิการอํานวยการ
นายเลอศักดิ จตุรพล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายโกวิท สนันดัง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื ออิเล็กทรอนิกส์
นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
บรรณาธิการ บางกอกโพสต์
นายณ กาฬ เลาหะวิไลย
บรรณาธิการ โพสต์ทูเดย์
นายเอกกมล จงคดีกิจ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อายุ สัดส่ วนการ
ช่วงเวลา
(ปี ) ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
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2542 –
ปัจจุบนั
58

-

47

-

50

-

52

-

53

0.002

53

0.0102

41

-

52

0.01

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

2533 –
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั เลขานุการบริ ษทั

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
2537 –
บรรณาธิการอํานวยการ
บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
ปัจจุบนั
2537 –
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
ปัจจุบนั
2520ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื อ
บมจ. โพสต์
ปัจจุบนั
อิเล็กทรอนิกส์
พับลิชชิง
2526-2548
บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์
บมจ. โพสต์
2549-ปัจจุบนั บรรณาธิการบางกอกโพสต์ พับลิชชิง
2546-2548
บรรณาธิการข่าว
บมจ. โพสต์
2549-ปัจจุบนั บรรณาธิการโพสต์ ทูเดย์
พับลิชชิง
2522 –
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายเทคโนโลยี บมจ. โพสต์
สารสนเทศ
พับลิชชิง
ปัจจุบนั

9.4 การกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษทั พยายามปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี สําหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยน ปี 2549 ซึ งจัดทําโดย ศูนย์
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
สําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 นีเป็ นการนําข้อพึงปฏิบตั ิจากหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี 15 ข้อ ทีได้ประกาศใช้
เมือเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุ งแก้ไขเพิมเติมให้เทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ The Organisation for
Economic Co-Operation and Development (OECD Principle of Corporate Governance ปี 2004)
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9.4.1

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั มีการกําหนด วัน เวลา สถานที และวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ล่วงหน้า และได้บอก
รายละเอียดเกี ยวกับการประชุ ม รวมถึ งเรื องที ต้องตัดสิ นใจในที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี เช่ น การเลื อกตัง
กรรมการบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทราบเพือพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทังนี บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
อนึ งในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2549 นันมีกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน
5 ท่าน แต่มีกรรมการ 1 ท่านทีไม่เสนอตัวกลับเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการอีกครัง นอกเหนื อจากการเลือกตัง
กรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระจํานวน 4 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการอีกครังหนึ งแล้วทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจึงได้
พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่ 1 ท่านและแต่งตังกรรมการเพิมอีก 2 ท่าน โดยนําเสนอรายละเอียด และประสบการณ์
การทํางานของกรรมการดังกล่ าว ในที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี เพือประกอบการพิจารณา สําหรั บเอกสาร
ประชุม บริ ษทั ยังมิได้เผยแพร่ ไว้ในช่องทางอืนนอกเหนือจากทีได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้
บริ ษทั อํานวยความสะดวกให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเต็มที โดยกําหนดเวลาประชุ มในระหว่างเวลาทํางานจัด
ประชุมทีอาคารบางกอกโพสต์ โดยจัดเตรี ยมทีจอดรถเพือรองรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
อย่างพอเพียง และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ทีไม่สามารถเข้าาร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการ
อิสระของบริ ษทั หรื อบุคคลอืนใด ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริ ษทั ได้จดั เตรี ยม
อากรแสตมป์ สําหรับติดหนังสื อมอบฉันทะไว้ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี 2549 ประธานคณะกรรมการทําหน้าทีประธานในทีประชุมและได้
จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นในการแสดงความเห็น และซักถามข้อ
สงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการทีเข้าร่ วมในการประชุมครังนี มีจาํ นวนเกินกว่ากึงหนึงของคณะกรรมการบริ ษทั
ซึ งรวมถึ ง ประธานคณะกรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
9.4.2

การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

บริ ษทั ได้กาํ หนดขันตอนสําหรับผูถ้ ือหุ ้นในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี เพิมเติมและ
เสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้ตงแต่
ั การประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2550 ซึ งจะจัดขึน
ในเดื อนเมษายน 2550 โดยผูถ้ ื อหุ ้นหรื อกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นที ประสงค์จะเสนอวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี
เพิมเติม และ/หรื อ เสนอบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
• ถือหุน้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้
• ถือหุน้ ดังกล่าวข้างต้นมาเป็ นระยะเวลาต่อเนืองกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จนถึงวันทียืนเสนอ
• แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สําเนาใบหุน้ และหนังสื อยืนยันการถือหุ น้ ทีออกโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สําเนาบัตรประชาชน หนังสื อเดินทาง หรื อ หนังสื อสําคัญต่างๆ ของ
บริ ษทั
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ทังนีผูถ้ ือหุน้ หรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ จะต้องนําส่ ง แบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี เพิมเติม และ/
หรื อ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั พร้อมด้วย แบบข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอ
ชื อเข้ารั บการเลื อกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั มายัง เลขานุ ก ารบริ ษทั ภายในระยะเวลาที กําหนด เพือให้บริ ษทั
คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการทีเกียวข้อง และคณะกรรมการของบริ ษทั มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และ
พิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดําเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ต่อไป
บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะแบบทีกําหนดรายละเอียดในการออกเสี ยงแต่ละวาระอย่างชัดเจน
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และบริ ษทั ได้เสนอชือกรรมการอิสระ 4 คน ได้แก่ นายชวลิต ธนะ
ชานันท์ นายจอห์น ทอมพ์สัน นายพิชยั วาศนาส่ ง และดร. ศิริ การเจริ ญดี เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ และ
ในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการ บริ ษทั ได้ระบุในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นรายกรรมการอย่างชัดเจน โดยผูถ้ ือหุ ้น
สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสี ยงพิจารณาแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคลได้
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุ ม บริ ษทั จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุ ม
โดยบริ ษทั จะเก็บเฉพาะบัตรทีลงคะแนนสี ยงไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง เพือความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ ในกรณี ทีเกิดมีขอ้ โต้แย้ง
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีให้แก่คณะกรรมการ
บริ ษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกครัง
9.4.3

บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

บริ ษทั พยายามส่ งเสริ ม ให้เกิ ดความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างผูม้ ี ส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั เพือสร้ างความมันคง
ทางการเงิ น และความยังยืนของกิ จการ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้แก่ ลูกค้าซึ งประกอบด้วย ผูอ้ ่าน และผูซ้ ื อสื อ
โฆษณา พนัก งานของบริ ษ ทั ผูจ้ ัด จํา หน่ า ย ผูถ้ ื อหุ ้น และเจ้า หนี สถาบันการเงิ น ต่ า งๆ เป็ นต้น โดยบริ ษ ทั ได้
ดําเนินการสํารวจความต้องการของลูกค้า เพือใช้ประกอบการปรับปรุ งเนือหาโดยสมําเสมอ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อร้ องเรี ยน หรื อการแจ้ง
เบาะแส ได้แก่ การสอบทานขันตอนในการดําเนิ นการของบริ ษทั เกี ยวกับข้อร้ องเรี ยน การสอบทานระบบการ
ร้องเรี ยนเกียวกับรายงานทางการเงิน การควบคุม และอืนๆ ให้เป็ นความลับ และการดําเนิ นการให้มีการสอบสวน
และติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้รายงานเรื องทีเกียวข้องเพือทราบ
9.4.4

การเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่ งใส

ในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั นอกเหนือจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลอันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
และรายงานประจําปี ผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั มีความตังใจทีจะให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลทังภาษไทย และภาษอังกฤษผ่านช่องทางอืนๆ เช่น เว็บไซด์ของบริ ษทั ด้วย ซึ งในปัจจุบนั บริ ษทั ได้เผยแพร่
รายงานประจําปี ของบริ ษทั ตังแต่ปี 2542 –2545 ไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั แล้ว นอกจากนีบริ ษทั ยังได้จดั ทํา แบบ
เสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี เพิมเติม
และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการของ
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บริ ษทั รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั เผยแพร่ ไว้ในเว็บ
ไซด์ของบริ ษทั เพือความโปร่ งใส และเพือให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อย ไว้ในรายงานประจําปี
เรื องโครงสร้ างคณะกรรมการ สําหรั บจํานวนครั งของการประชุ ม และจํานวนครั งที กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วม
ประชุมในปี 2549ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี เรื องบันทึกการเข้าประชุมประจําปี 2549
ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นจํานวนรวมสําหรับปี
นันๆ โดยการจัด สรรเงิ น ค่ า ตอบแทนจํา นวนดัง กล่ า วให้แ ก่ ก รรมการแต่ ล ะคนนันให้อ ยู่ใ นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ ตามแต่จะเห็นสมควร ซึ งค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี เรื องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
9.4.5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.4.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
บริ ษทั มีกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็ น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ ษทั สําหรับวาระในการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการนัน ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกปี ผูเ้ ป็ นกรรมการต้องออกจากตําแหน่ งโดยจํานวนหนึ งในสาม
โดยให้กรรมการคนทีได้อยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดนันเป็ นผูอ้ อก กรรมการทีออกไปนันจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
บริ ษทั มิได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดกล่าวคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุ น้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 5 และ
ต้องไม่เป็ นกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร ไม่เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงาน หรื อทีปรึ กษาทีได้รับผลตอบแทนประจําจากบริ ษทั
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั อันอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระ
บริ ษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่ งและประวัติของกรรมการทุกคนให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบโดย
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี เรื องโครงสร้างคณะกรรมการ
บริ ษทั แยกบุคคลทีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการออกจากประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการอย่างชัดเจน
เพือมิ ให้คนใดคนหนึ งมี อาํ นาจอย่างไม่จาํ กัด โดยคณะกรรมการแต่งตังให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่ งประธาน
กรรมการ และมิได้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นประธาน หรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดั ให้มีเลขานุ การบริ ษทั เพือทําหน้าที ให้ค าํ แนะนําด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้บริ ษทั จด
ทะเบี ยนปฏิ บตั ิ ทีคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบและดําเนิ นการ รวมทังประสานงานให้มีการปฏิ บตั ิต ามมติ ของ
คณะกรรมการบริ ษทั
9.4.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
เพือเป็ นการกํากับดูแลกิจการทีดี บริ ษทั ได้จดั ให้มีคณะกรรมการชุดย่อยนอกเหนือจาก คณะกรรมการ
ตรวจสอบอีกหนึงคณะ คือ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ งทําหน้าทีดังต่อไปนี
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริ ษทั
พิจารณากระบวนการสรรหา จํานวนและคุณสมบัติทีเหมาะสมของกรรมการอิสระ
การเสนอผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
กํา หนดนโยบายในการกํา หนดค่ า ตอบแทน และบํา เหน็ จ ของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาให้มีการประกันภัยผูบ้ ริ หารให้กบั คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั
พิจารณาแผนการสื บทอดการดํารงตําแหน่ ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผูจ้ ดั และผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู ง ซึ งจะดํา เนิ น การโดยคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที ฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก าร
ตามลําดับ
พิ จ ารณากระบวนการประเมิ น ประธานเจ้า หน้า ที ฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก าร และเจ้า หน้า ที บริ ห าร ซึ งจะ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ ตามลําดับ
กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ ง
จะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการตามลําดับ

เพือให้เกิดความโปร่ งใส และเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
จึ ง ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระจํา นวน 2 ท่ า น และกรรมการที มิ ได้เป็ นผูบ้ ริ ห ารจํา นวน 1 ท่ า น โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ และเพือให้การทําหน้าทีของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนทํางานเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง ประธานคณะกรรมการบริ ษทั จึงมิได้ดาํ รงตําแหน่งประธาน
หรื อกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
9.4.5.3 บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีบริ หารกิ จการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมติ ของที
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั และติดตามดูแลให้คณะ
ผูบ้ ริ หารดําเนินงานตามนโยบายและแผนทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทังคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทําหลัก
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพือเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั
9.4.5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษ ัท จัด ให้ มี ก ํา หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ ห าร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกําหนดการดังกล่าวทังปี เพือให้กรรมการสามารถจัด
เวลาและสามารถเข้าร่ วมประชุมได้
ในเบื องต้น บริ ษ ทั กํา หนดให้มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ทุ ก 3 เดื อ น และจัด ให้มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารในเดื อนทีมิได้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ซึ งจะทําให้ คณะกรรมการบริ ษทั สามารถ
กํากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้อย่างต่อเนือง และทันการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ พิจารณาเรื องเข้าสู่ วาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยอาจปรึ กษาหารื อกับประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ ในกรณี ทีเห็นสมควร นอกจากนี กรรมการ
แต่ละคนก็มีความเป็ นอิสระทีจะเสนอเรื อง และความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา
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บริ ษ ทั ได้จ ัด ส่ งหนังสื อ บอกกล่ า วนัด ประชุ ม กรรมการพร้ อ มเอกสารประชุ ม คณะกรรมการเป็ นเวลา
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน นอกจากนีอาจมีเอกสารเพิมเติมก็ให้นาํ แจกในทีประชุมเพือให้นาํ อภิปรายกันในทีประชุม
ด้วย
บริ ษทั ได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ ายบริ หารจะเสนอเรื อง และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบ
โดยทัวกัน นอกจากนี คณะกรรมการได้สนับสนุ นให้ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการเชิญผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการเพือให้รายละเอียดเพิมเติม และเพือให้คณะกรรมการบริ ษทั รู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งสําหรับใช้ประเมิน
และพิจารณาแผนการสื บทอดงาน
บริ ษ ทั จัด ทํา ข้อ มูล การติ ด ต่ อ เช่ น โทรศัพ ท์ อี เมล์ ที เป็ นปั จจุ บ นั ให้แ ก่ กรรมการของบริ ษทั เพือ
คณะกรรมการสามารถติดต่อข้อมูลทีจําเป็ นได้จากประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ หรื อเลขานุการบริ ษทั และเป็ น
การอํานวยความสะดวกให้กบั กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารติดต่อสื อสารกันเองได้ตามต้องการ โดยมิ ตอ้ งผ่านฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั
9.4.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดําเนินการประเมินตนเองแล้ว ส่ วนคณะกรรมการของบริ ษทั ยังมิได้ดาํ เนินการ
ประเมินตนเอง
9.4.5.6 ค่าตอบแทน
ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นจํานวนรวมสําหรับปี
นันๆ โดยการจัด สรรเงิ น ค่ า ตอบแทนจํา นวนดัง กล่ า วให้แ ก่ ก รรมการแต่ ล ะคนนันให้อ ยู่ใ นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ งค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี เรื องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณา
ค่ า ตอบแทนประธานเจ้า หน้า ที ฝ่ ายปฏิ บ ตั ิ ก าร ทังนี เป็ นไปตามที คณะกรรมการบริ ษ ทั กํา หนด ภายใต้แ ผนงาน
งบประมาณประจําปี ที ได้รับการอนุ มตั ิ จากที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ค่าตอบแทนเป็ นเงิ นเดื อนและโบนัส
สอดคล้องกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
และผูบ้ ริ หารแต่ละคน
9.4.5.7 การพัฒนากรรมการ และผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการฝึ กอบรม และให้ความรู ้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยจัดให้มีการ
ฝึ กอบรม และให้ความรู ้ ซึ งอาจทําเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอกด้วย ซึ งเมือเร็ วๆนี นาย
เดวิด อาร์ มสตรอง และนายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ได้เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรสําหรับกรรมการ ในเรื อง Characteristics
of Effective Directors ทีจัดขึนโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
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นอกจากนี บริ ษทั ยังจัดให้มีการสัมมนาภายในให้กบั ผูบ้ ริ หารทุกระดับเกี ยวกับการนําหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดีมาใช้ในการดําเนินธุรกิจและปฏิบตั ิงานเพือความสําเร็ จ
ฝ่ ายบริ หารร่ วมกับเลขานุ การบริ ษทั พยายามทีจะจัดให้มีเอกสาร และข้อมูลทีเป็ นประโยชน์และแนะนํา
บริ ษทั แก่กรรมการใหม่
บริ ษทั ยังมิได้จดั ทําแผนการพัฒนา และสื บงาน แต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาผูบ้ ริ หาร และพยายามจะจัดให้มีการอบรม และพัฒนาผูบ้ ริ หารตลอดปี
9.5 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีมีหน้าทีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และบริ ษทั นําเสนอสรุ ปรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ทีประชุมคณะกรรมการเพือทราบทุกครังทีมีการประชุม
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 2549
13
75
38
100
76
229
133
133
112
20
51
980

พนักงานชัวคราว *
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* ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานส่ งหนังสื อพิมพ์รายวันตอนเช้ามากกว่า 70%

38

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

ปี 2547
9
77
39
122
74
253
130
145
111
24
10
994

413
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10. การควบคุมภายใน
10.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกียวกับการควบคุมภายใน
ไม่มีการระบุจุดอ่อนของการควบคุมภายในแต่อย่างใดจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
10.2 ความเพียงพอและการปฏิบัติจริง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความสําคัญของระบบตรวจสอบภายในและการควบคุ มภายในทีดี โดยได้มีการ
จัดตังหน่ วยงานตรวจสอบภายในเพือตรวจสอบการปฏิบตั ิงานและประเมินระบบการควบคุมภายในซึ งจะรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุ ปสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั
1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในโดยอาศัยรายงานการประเมินของหน่ายงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ทังนีเพือความมันใจในความถูก
ต้องของรายงานด้านการเงิน และประสิ ทธิภาพของการดําเนินธุรกิจ ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะได้รับเชิญให้เข้าร่ วมในการ
ตรวจสอบทุ กครั ง เพือหารื อและให้คาํ ปรึ กษาถึ งประเด็นที เกี ยวข้องในการตรวจสอบ หลังจากที คณะกรรมการ
ตรวจสอบพบข้อบกพร่ องในจุ ดต่างๆ และให้คาํ แนะนําในการแก้ไขข้อบกพร่ องนันๆแล้ว ก็จะรายงานผลไปยัง
คณะกรรมการบริ ษทั เพือให้มีการแก้ไขอย่างเร่ งด่วนต่อไป
2. หน่วยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั โดยพิจารณาถึงระดับ
ความสําคัญตามความเสี ยงเป็ นเกณฑ์ หน่วยงานตรวจสอบจะนําเอาหลักวิชาการและวิธีการทํางานทีเป็ นระบบมาใช้
ในการสอบทาน ประเมินผล และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของกระบวนการบริ หารความเสี ยง ระบบควบคุมต่างๆ และ
การกํากับดู แลองค์กร นอกจากนันยังให้คาํ ปรึ กษาแก่ ฝ่ายบริ หาร เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั รายงานการตรวจสอบจะถูกเสนอต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งเพือแก้ไขปรั บปรุ งต่อไป พร้ อมทัง
รายงานผลต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํา ในกรณี ทีมี ขอ้ สังเกตหรื อข้อเสนอแนะที มี นัยสําคัญ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทันที พร้อมกับรายงานประธานเจ้าหน้าทีฝ่ าย
ปฏิบตั ิการเพือพิจารณาแก้ไขโดยด่วน
3. ในการปฏิบตั ิงาน หน่ ายงานตรวจสอบมี การควบคุมดูแลงานอย่างใกล้ชิด และเมื อเสร็ จสิ น
การปฏิบตั ิงานแต่ละครังจะมีการประชุมร่ วมกับผูร้ ับบริ การรวมทังผูบ้ ริ หารผูค้ วบคุมดูแลสายงานนัน มีการสอบถาม
ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีตรวจสอบเพือนํามาปรับปรุ งคุณภาพของงานต่อไป
4. สําหรับกระบวนการตรวจสอบนัน หน่วยงานตรวจสอบมีการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ตรวจสอบเพือให้การปฏิ บตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื อง ประกอบกับมี การ
ประชุมร่ วมกับหัวหน้าฝ่ าย/แผนกทีเกียวข้องในขันตอนสุ ดท้ายของการตรวจสอบ ข้อสังเกตในการปฏิบตั ิงานของผู ้
ตรวจสอบจะนํามาพิจารณาเพือปรับปรุ งคุณภาพการตรวจสอบภายในต่อไป
5. หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทําการติดตามผลการตรวจสอบอย่างสมําเสมอและรายงานไป
ยังคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งตามทีเห็นสมควร
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11. รายการระหว่างกัน
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
รายได้จากการขาย
รายได้คา่ พิมพ์
รายได้คา่ จัดการและค่าเช่า
ดอกเบียรับ

ปี 2549
13,049,523
2,469,885
-

ปี 2548
13,348,653
168,461
2,596,773
-

ปี 2547
13,204,243
2,506,519
4,867,548
-

รายละเอี ย ดของรายการธุ ร กิ จ กับ กิ จ การที เกี ยวข้อ งกันรายการอื นๆ ได้เ ปิ ดเผยไว้แ ล้ว ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 6
11.4 ความเห็นของกรรมการหรือผู้ชํานาญการอิสระถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
- - ไม่มี - 11.5 ความเห็นของกรรมการอิสระเกียวกับการปฏิบัติตามข้ อผูกพันทีระบุไว้ ใน filing
- - ไม่มี - 11.6 มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกันและการดูแล
รายการระหว่างกันจะเป็ นราคาตลาด หรื อใกล้เคียงกับราคาตลาด
11.7 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
%ต่อ ปี 2548
%ต่อ ปี 2547
%ต่อ ปี 2546
%ต่อ
ปี 2549
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม
รวม
รวม
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
42.7
2.3 185.3
11.2
54.6
4.0
93.5
8.4
เงินลงทุนระยะสัน
11.7
1.0
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือ
จนครบกําหนด
ส่ วนทีถึงกําหนดไถ่ถอน
30.0
2.2
10.3
0.9
ภายในหนึงปี
ลูกหนีการค้า-สุ ทธิ
304.3
16.1 314.9
19.1 311.1
23.1 276.0
24.7
ลูกหนีและเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที
0.9
0.1
เกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
155.8
8.2 112.3
6.8 295.2
21.9 105.5
9.4
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
31.3
1.7
24.1
1.5
12.3
0.9
20.1
1.8
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
534.1
28.3 636.6
38.5 703.2
52.1 518.0
46.3
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการทีเกียวข้อง

-

-

10.0

0.7

-

-

เงินลงทุนซึ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้
เสี ย
เงินลงทุนระยะยาว-สุ ทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
1,278.2
เงินมัดจําเพือซื อสิ นทรัพย์ถาวร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
9.6
สิ นทรัพย์อืน
63.4
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,356.7

4.1
67.6 658.0
- 344.3
0.5
8.2
3.4
1.2
71.7 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

1,890.8

100.0 1,652.4

100.0 1,117.7

100.0

รวมสิ นทรัพย์

5.5

0.2
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100.0 1,348.8

งบดุลรวม (ต่ อ)
ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2549

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 2548
สิ นทรัพย์
รวม

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

ปี 2547

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

ปี 2546

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

270.0
119.3
-

14.3
6.3
-

86.9
-

5.2
-

120.0
73.9
-

8.9
5.5
-

68.4
0.2

6.1
-

100.0
83.7
8.9
69.1

5.3
4.4
0.5
3.6

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

57.8
708.8

3.1
37.5

50.9
235.9

3.1
14.3

47.9
399.1

3.6
29.6

41.9
245.4

3.8
22.0

250.0
1.5
251.5
960.3

13.2
0.1
13.3
50.8

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
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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 2549

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

ปี 2548

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

ปี 2547

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

ปี 2546

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

500.0

26.4

500.0

30.3

500.0

37.1

500.0

44.7

-

-

-

-

-

-

(0.1)

-

50.5
380.0

2.7
20.1

50.5
379.0

3.1
22.9

50.5
396.2

3.7
29.4

48.0
324.4

4.3
29.0

930.5
1890.8

49.2
100.0

929.5
1,652.4

26.0
100.0

946.7
1,348.8

70.2
100.0

872.3
1,117.7

78.0
100.0
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งบกําไรขาดทุนรวม
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ปี 2549

% ต่อ
รายได้รวม

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

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อืน

1,876.6
37.0

98.1 1,825.3
1.9
38.4

97.9
2.1

1,839.2
41.1

97.8 1,473.3
2.2
34.9

97.7
2.3

รวมรายได้

1,913.6

100.0 1,863.7

100.0

1,880.3

100.0 1,508.2

100.0

1,153.6
596.6

60.3 1,132.1
31.2 549.9

60.7
29.5

1,050.4
551.4

55.9
29.3

867.6
495.4

57.5
32.8

11.0

0.6

10.5

0.5

7.4

0.5

91.5 1,693.0

90.8

1,611.8

85.7 1,370.4

90.8

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

1,750.2

-

163.4

8.2

170.7

9.2

268.5

14.3

137.8

9.2

5.6

0.3

3.4

0.2

5.6

0.3

-

-

157.8

8.5

167.3

9.0

262.9

14.0

137.8

9.2

3.3
43.6

0.2
2.3

0.5
44.0

0.1
2.4

68.7

3.7

0.1
36.0

0.1
2.4

110.9

6.0

122.8

6.6

194.2

10.3

100.8

6.7

0.22

0.25

* จํานวนหุน้ สามัญ 500 ล้านหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )
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0.39

0.20

12.1.2 ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน ( ข้อมูลสําหรับปี 2549)
1. อัตราส่ วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1.1 อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
1.2 อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (Quick Ratio)

0.75
0.53

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)

12.05
59
1.40
0.99

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)

50.79
48.03

%
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)

5.80
8.35
5.87
11.93

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

รายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ

2549
309.4
285.9
33.5

2548
304.2
262.1
26.6

2547
330.5
295.5
35.0

(ล้านบาท)
2546
275.1
237.5
37.6

สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

174.1
39.0
135.0

151.2
35.4
115.8

132.2
43.0
89.2

147.2
32.9
114.3

12.2 ข้ อมูลเกียวกับหุ้นกู้และตัวเงิน

: ไม่เคยออกหุน้ กูห้ รื อตัวเงิน และไม่มียอดทียังไม่ได้ไถ่ถอน

12.3 ข้ อมูลต่ อหุ้น
ปี 2549
ปี 2548
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
1.86
1.86
กําไรสุ ทธิต่อหุน้
0.22
0.25
เงินปันผลต่อหุน้
0.16
0.24
หมายเหตุ : จํานวนหุน้ สามัญ 500 ล้านหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )

(หน่วย : บาท)
ปี 2547
ปี 2546
1.89
1.74
0.39
0.20
0.30
0.20

12.4 อัตราการเติบโต
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2549
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ

1,891
960
1,876
1,749
111

งบการเงินรวม
% + / - ปี 2548 % + / +36.66
+32.78
+2.79
+3.37
-9.75

1,652
723
1,825
1,692
123
46

+22.46
+79.85
-0.76
+4.96
-36.60

ปี 2547
1,349
402
1,839
1,612
194

%+/+20.66
+64.08
+24.85
+17.58
+92.08

ปี 2546
1,118
245
1,473
1,371
101

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

(หน่วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ

งบการเงินบริ ษทั ฯ
ปี 2549 % + / - ปี 2548 % + / - ปี 2547 % + / - ปี 2546 % + / 1,873 +14.35
1,638
+22.51
1,337
+20.23
1,112
+10.65
943 +33.0
709
+81.33
391
+63.60
239
+70.71
1,743 +2.65
1,698
-0.29
1,703
+24.85
1,364
+31.66
1,636 +3.02
1,588
+5.44
1,506
+16.83
1,289
+34.69
111 -9.75
123
-36.60
194
+92.08
101
-2.88

12.5 คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ยอดขายสุ ทธิ
รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ ในปี พ.ศ. 2549 เป็ นจํานวนเงิน 1,877 ล้านบาท ซึ งเพิมจากปี พ.ศ. 2548เป็ น
จํานวนเงิน 52 ล้านบาท หรื อประมาณร้อยละ 3 ยอดขายโฆษณาของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และหนังสื อพิมพ์
โพสต์ ทูเดย์ไม่แตกต่างไปจากปี ทีผ่านมา ซึ งเป็ นผลสะท้อนจากภาพรวมของอุตสาหกรรมทีเติบโตไม่ถึงร้อยละ 5
เนืองจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และเศรษฐกิจทีชะลอตัว
กําไรสุ ทธิ
ในปี พ.ศ. 2549 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิหลังหักภาษีเป็ นจํานวนเงิน 111 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 12 ล้านบาท
หรื อประมาณร้อยละ 9.8 สาเหตุหลักเนืองจากยอดขายโฆษณาทีคงที และค่าใช้จ่ายในการขายรวมถึงต้นทุนการพิมพ์ทีเพิม
สู งขึน
ค่ าใช้ จ่ายในการประกอบการ
ต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ ในปี พ.ศ. 2549 เป็ นจํานวนเงิน 1,154 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนเป็ นจํานวนเงิน
22 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2 ทังนี เนื องมาจากต้นทุนการพิมพ์ทีสู งขึนของหนังสื อพิมพ์ และการพิมพ์เพือ
การค้า
สภาพคล่องของกิจการ
ตลอด 2 ปี ทีผ่านมา บริ ษทั ได้สร้างโรงพิมพ์และศูนย์การจัดจําหน่ายขึนทีถนน บางนา-ตราด มีการซื อ
ทีดินเป็ นจํานวน 105 ล้านบาท และในปี 2549 มีการลงทุนในโครงการนีไปอีกประมาณ 400 ล้านบาท ซึงประกอบ
ไปด้วยอาคารโรงพิมพ์ และอุปกรณ์การพิมพ์ ด้วยเหตุนียอดเงินกูย้ มื ณ สิ นปี 2549 จึงอยูท่ ี 577 ล้านบาท สู งขึนจากปี
ก่อน 363 บ้านบาท อย่างไรก็ตามอัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ก็ยงั อยูใ่ นอัตราทียอมรับได้ที 1:1 อีกทัง
รายจ่ายส่ วนใหญ่ของโครงการนีได้ทยอยชําระไปแล้วช่วง 2 ปี ทีฝ่ านมา ดังนันเงินกูย้ มื คาดว่าจะเริ มลดลงนับจากปี
2550 เป็ นต้นไป
47

12.6 ผู้สอบบัญชีและค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
12.6.1 ผูส้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด สําหรับงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม ได้แก่ คุณสายฝน อินทร์แก้ว ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
4434
12.6.2 รายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็นใน
รายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงือนไข
12.6.3 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
นโยบายการบัญชีทีสําคัญของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย โดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี :การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายรั บรู ้เมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของ
ความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว ซึ งตามปกติ จะเกิ ดขึนเมือได้ส่งสิ นค้าไปให้ลูกค้าตาม
คําสังซื อของลูกค้านัน รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม สําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็ นสมาชิก
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมือได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขึนความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการให้บริ การโฆษณารับรู ้เมือการให้บริ การเสร็ จสิ น รายได้จากการให้บริ การ
โฆษณาจะถือว่าเสร็ จสิ นลงเมือสิ งพิมพ์ทีพิมพ์โฆษณาได้ออกจําหน่ายแล้ว
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมือมีสิทธิในการรับเงินปันผล
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน
ระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง ซึ งถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันทีได้มา
และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีการค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั บันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสู ยสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที อาจเกิ ดขึนจากการเก็บเงิ นจากลูกหนี ไม่ได้ ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
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ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ / ค่าเสื อมราคา
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี :อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ

20 ปี
3-15 ปี
5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน อาคารระหว่างก่อสร้ าง และเครื องจักรและอุปกรณ์
ระหว่างติดตัง
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั และเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัวไปแสดงใน
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุ น การกู้ยืม ซึ งเกี ยวเนื องกับเงิ นกู้ยืม สํา หรั บ การจัด หาอาคารและอุ ปกรณ์ จะถูก
บันทึกเป็ นส่ วนหนึ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์นนและจะหยุ
ั
ดบันทึกเมือสิ นทรัพย์นนพร้
ั อมใช้
งาน หรื อเมือการพัฒนาสิ นทรัพย์หยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดําเนินการพัฒนาต่อไป
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตัวคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังต่อไปนี
ค่าลิขสิ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

10 ปี
10 ปี

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณขึนจากผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี สิ น ณ วันทีในงบดุลกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สิ นนัน โดยใช้อตั ราภาษี
ทีมีผลบังคับใช้ ณ วันทีในงบดุล
บริ ษทั รั บรู ้ หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสี ยภาษีใน
อนาคต และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีได้ใน
อนาคต ทังนีจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจะ
มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ทียังไม่ได้ใช้
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกวันทีในงบ
ดุลและจะปรับลดมูลค่าเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการ
นําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั
อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ งมีอิทธิพล
อย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ทีมีอาํ นาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั
เงินตราต่างประเทศ
รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีทีเกิด
รายการ สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันทีในงบดุลแปลงค่าเป็ น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีในงบดุล
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผล
การดําเนินงาน
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การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วัน ที ในงบดุ ล บริ ษ ทั ฯจะประเมิ นว่า มี ข อ้ บ่ งชี ว่า สิ นทรั พ ย์มี ก ารด้อ ยค่ า หรื อ ไม่ หาก
สิ น ทรั พ ย์นันมี ข ้อ บ่ ง ชี ของการด้อ ยค่ า บริ ษ ัท ฯจะประมาณมู ล ค่ า ที คาดว่ า จะได้รั บ คื น ของ
สิ นทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯจะลดมูลค่า
ของสิ นทรัพย์นนลงให้
ั
เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิ หรื อ
มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์นนแล้
ั วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับเงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้โดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีเกียวข้อง
ตราสารอนุพนั ธ์-สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนี และเจ้าหนี ตามสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตรา
แลกเปลียน ณ วันสิ นงวดบัญชี กําไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
บันทึกในงบกําไรขาดทุน หรื อกรณี ทีการทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศนันเกียวข้องกับการ
จัดหาสิ นทรัพย์ กําไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์
การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้
การประมาณและการตังสมมุติฐาน ซึ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนีผลทีเกิดขึนจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้
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12.6.4 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประกอบด้วย
12.6.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
รายการที
ชือบริ ษทั
1
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

ชือผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนางสายฝน อินทร์ แก้ว)
2
บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ)
3
บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์-เอซี พี จํากัด บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ)
4
บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท)
995,000
194,400
108,000
10,000
1,307,400

12.6.4.2 ค่าบริ การอืน (non-audit fee)
รายการที

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
แม้ว่า เศรษฐกิ จในปี 2549 จะเผชิ ญกับ ปั จจัยลบ ทังจากอัตราดอกเบี ยที เพิ มสู งขึ น ความไม่ แน่ น อนทาง
การเมือง รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ได้รับผลกระทบในทางลบ ทังนี
เนื องมาจากเหตุการณ์วางระเบิดในคืนวันปี ใหม่ ผสมผสานกับความผันผวนทางการเมืองในประเทศ ทําให้ธุรกิ จ
โฆษณารายใหญ่สูญเสี ยความเชือมันในการลงทุน อย่างไรก็ตามแนวโน้มในการใช้จ่ายด้านโฆษณาของปี พ.ศ. 2550
จะลดลงจากเดิม ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม และนําเสนอแนวคิดใหม่ในการสร้างรายได้
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การก่อสร้างของศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่งใหม่ทีของบริ ษทั ฯ บนถนนบางนา-ตราด (กม.
19) ได้เสร็ จสมบูรณ์แล้ว และคาดว่าจะสามารถเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ได้ในไตรมาสที 2 ของปี พ.ศ. 2550
ศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่งใหม่นี จะช่วยเพิมคุณภาพของการพิมพ์ดว้ ยระบบการพิมพ์ความเร็ วสู งที
ทันสมัย และควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ทงระบบ
ั
ซึ งจะเพิมคุณค่าของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และโพสต์ ทู
เดย์ ให้มากยิงขึนในกลุ่มผูอ้ ่าน และเป็ นประโยชน์ต่อผูซ้ ื อสื อโฆษณาอัตราการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรม
โดยรวมโฆษณาจะสู งขึนถึงร้อยละ 6 ในปี พ.ศ. 2548 แต่ยอดขายโฆษณาของหนังสื อพิมพ์ของบริ ษทั ฯ อยูใ่ น
อัตราคงทีเมือเทียบกับปี ทีผ่าน อย่างไรก็ตามยอดขายหนังสื อพิมพ์แนวเศรษฐกิจรายวันฉบับภาษาไทย โพสต์
ทูเดย์ ซึงได้ยา่ งเข้าสู่ ปีที 4 ของการดําเนินงาน ได้เพิมสู งขึนเป็ นประวัติการณ์เช่นเดียวกับยอดขายของ
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
12.8 ภาระผูกพันทีอาจมีผลกระทบต่ อบริษัทฯและบริษทั ย่ อย
-- ไม่มี - -

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) 2264-0789-90

ชือผูส้ อบบัญชี

นางสายฝน อินทร์ แก้ว เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 4434 และ/หรื อ
นายสาวศิราภรณ์ เอืออนันต์กุล เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 3844 และ/หรื อ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 3930
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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)
- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ยอดคงค้างกับสถาบันการเงิน : ณ สิ นปี 2549 บริ ษทั ฯ มียอดเงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้างรวม 350 ล้านบาท
13.3 ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ องทีอาจมีผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน
- - ไม่มี - -
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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 2549
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. นายคว๊อก คูน เอียน

กรรมการบริ หารและกรรมการ ____________________
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร
____________________

4. นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง

กรรมการบริ หาร

____________________

5. นายโจฮานเนส เบอร์นาดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน

กรรมการบริ หาร

____________________

6. 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. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

กรรมการ

____________________

6. นายจอห์น ทอมป์ สัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

_____________________

7. นางแนนซี วาเลียนเต

กรรมการ

_____________________

8. นายลินด์ลีย ์ จอห์น ฮอลโลเวย์

กรรมการอิสระ

_____________________

9. นายไชย ณ ศีลวันต์

กรรมการ

_____________________

10. นายเอกฤทธิ บุญปิ ติ

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 )

นายชวลิต ธนะชานันท์
ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ

77

นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิ วฒั น์
ประธานกรรมการบริ หาร
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คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาเอก กิตติมศักดิ
Commerce &
Accountancy
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาเอก กิตติมศักดิ
สื อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

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

12.69

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

บุตรสาว
สมรสกับ
นายศุภกรณ์
เวชชาชีวะ

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

นายคว๊อก คูน เอียน *
กรรมการบริ หาร
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ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม

-

-

2542 –
ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ

นายไชย ณ ศึลวันต์
กรรมการ

48

ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเพนซิ ลวาเนี ย

-

-

2549 –
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

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
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ปริ ญญาโททางกฎหมาย
มหาวิทยาลัยนิ วยอร์ก

3.42

-

2537 –
ปั จจุบนั
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Registered Accountant
(R.A.)

-

-

2533 –
ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร และกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร

77

ปริ ญญาเอก กิตติมศักดิ
Communications
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรม
มาธิ ราช
ปริ ญญาเอก
มหาวิทยาลัยโมนาช

-

-

2543 –
ปั จจุบนั

-

-

2542 –
ปั จจุบนั
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47

ปริ ญญาโท ด้านบริ หาร
จัดการและวิศวกรรมเคมี
สถาบันเทคโนโลยีแห่ ง
รัฐแมสซาชูเซทส์

-

-

2535 –
ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบและประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ, ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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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
บมจ. โทเทิล แอกเซส คอมมู
นิ เคชัน
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 จอห์น อาร์มสตรอง
กรรมการบริ หาร
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นายเอกฤทธิ บุญปิ ติ
กรรมการ

44

ปริ ญญาตรี ประวัติศาสตร์
University of New South
Wales
ปริ ญญาโท การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายจอห์น ทอมป์ สัน
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

42

นางแนนซี วาเลียนเต *
กรรมการ

42

นายลินด์ลีย์ จอห์น ฮอลโลเวย์ *
กรรมการอิสระ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ

77
39

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเพนซิ ลเวเนี ย
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Leeds University
ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
มหาวิทยาลัย เคมบริ ดจ์

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

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

2

-

ตําแหน่ง

ช่วงเวลา

ชือหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภท
ธุรกิจ

2547 –
ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร
กรรมการฝ่ ายกองบรรณาธิ การ

-

2549 –
ปั จจุบนั

-

2548 –
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
กลุ่มบริ ษทั เซาธ์ ไชนา มอร์นิง
โพสต์
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมีคอล
บมจ.เมโทร รี ซอร์สเซส
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

-

-

2548 –
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

-

-

กรรมการอิสระ

0.50

สมรสกับ
บุตรสาวนาย
สุทธิ เกียรติ
จิราธิ วฒั น์

2548 –
ปั จจุบนั
2548 –
ปั จจุบนั

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคค
วอรี (ประเทศไทย) จํากัด
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บริ ษทั เซาธ์ ไชน่า มอร์นิง โพสต์
พับลิชเชอร์ส จํากัด
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

กรรมการ
กรรมการ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
SKFM Securities Co., Ltd

* กรรมการบริ ษทั ฯ มีถินพํานักในต่างประเทศ
หมายเหตุ การถือหุ น้ ในบริ ษทั ใช้สดั ส่ วน ณ วันที 24 พฤศจิกายน 2549

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. จ๊อบ จ๊อบ
/
/
/

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