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ส่ วนที 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ปี 2550 เป็ นปี มหามงคลของประเทศไทยอีกปี หนึง เนืองในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระ
ชนมพรรษาครบ 80 พรรษา หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ได้จดั ทําแผ่นปกพิเศษขนาดสี
หน้าหุม้ หนังสื อพิมพ์ จํานวน 8 ชุด เพือนําเสนอพระราชประวัติและพระอัจฉริ ยภาพด้านต่างๆ ในรอบ 8 ทศวรรษ
รวมทังจัดทําหนังสื อประมวลพระราชประวัติและพระอัจฉริ ยภาพในรอบ 8 ทศวรรษดังกล่าวอีกด้วย
ปี นียังเป็ นปี ทีบริ ษทั ได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีได้เสด็จพระ
ราชดําเนินมาเป็ นองค์ประธานในการเปิ ดศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายของบริ ษทั ในวันที 7 พฤศจิกายน 2550 ศูนย์
การพิมพ์นีตังอยูท่ ีบนเนือที 19 ไร่ บนถนนบางนา-ตราด ห่างจากสนามบินสุ วรรณภูมิเพียงประมาณ 10 นาที ติดตัง
แท่นพิมพ์ KBA รุ่ น PRISMA ทํางานด้วยการควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถผลิตสิ งพิมพ์ทีมีคุณภาพสู ง
สุ ด ทําให้บริ ษทั สามารถให้บริ การทีดีขึนแก่ผอู ้ ่านหนังสื อพิมพ์ และผูซ้ ือสื อโฆษณา
ศูนย์การพิมพ์แห่งใหม่นีได้เริ มพิมพ์หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ในรู ปเล่มใหม่ทีมีขนาดกะทัดรัดกว่าเดิม ตังแต่เดือน
เมษายน 2550 ทําให้มีตน้ ทุนกระดาษหนังสื อพิมพ์ถูกลง
เนืองด้วยธุรกิจต่างๆ ได้ตดั งบโฆษณาลงเป็ นจํานวนมาก จนทําให้งบโฆษณารวมลดลงเมือเทียบกับปี 2549 ทังนี
เนืองจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในและราคานํามัน ทําให้รายได้รวมของ บริ ษทั ลดลงเหลือเพียง 1,634 ล้าน
บาท หรื อลดลงร้อยละ 6.25 เมือเทียบกับปี ก่อน
ดอกเบียจ่ายและค่าเสื อมราคาทีบันทึกบัญชีภายหลังจากทีโรงพิมพ์ใหม่สร้างเสร็ จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจาก
การเกษียณก่อนกําหนดในปี นี ทําให้บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิรวมลดลงเป็ น 37 ล้านบาท
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ส่ วนที 2
บริษัททีออกหลักทรัพย์
ชือบริ ษทั
ประเภทของธุรกิจหลัก

: บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
: ผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ สิ งพิมพ์อืนๆ งานบริ การ
การพิมพ์ และบริ การข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทลั ทุกประเภท
ทีตังสํานักงาน
: 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุ นทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
: + 66 (0) 2240 - 3700
โทรสาร
: + 66 (0) 2240 - 3790
ทุนทีออกจําหน่ายและชําระแล้ว : 500,000,000 บาท
ทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัด
: 0107536001583
Home Page
: www.bangkokpost.com
www.posttoday.com
www.student-weekly.com
www.jobjob.co.th

1. ปัจจัยความเสี ยง
ปัจจัยความเสี ยงทีมีนยั ยะสําคัญต่อบริ ษทั ฯ สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี
1. ความเสี ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริ ษทั ประกอบธุรกิจทางด้านสิ งพิมพ์ ดังนัน กระดาษจึงเป็ นวัตถุดิบหลักอย่างหนึงของธุรกิจ ซึ งมักจะมีการ
เปลี ยนแปลงทางด้านราคาตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก แต่บริ ษทั ได้มีการติ ดตามและวางแผนการ
จัดซือล่วงหน้า และเก็บสต๊อกในปริ มาณทีเหมาะสม จึงทําให้สามารถลดความเสี ยงในด้านนีได้ระดับหนึง
2. ความเสี ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนื องจากบริ ษทั มีการซื อสิ นค้าและบริ การ และ
อุปกรณ์เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่บริ ษทั ได้ป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน โดยการทําสัญญาซื อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นครังคราวตามความเหมาะสมเพือใช้เป็ นเครื องมือในการบริ หารความเสี ยง
3. ความเสี ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียนีเกิดขึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบียในตลาดการเงิน ซึ งจะส่ งผลกระทบ
ต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั เนื องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน
เงินให้กูย้ ืมแก่กิจการทีเกี ยวข้อง เงินกูย้ ืมระยะสันจากธนาคาร และเงินกูย้ ืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความเสี ยง

2

ดังกล่าวถือได้วา่ อยูใ่ นระดับตํา เนื องจากสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลง
ตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
4. ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ
บริ ษทั มีความเสี ยงด้านการให้สินเชื อทีเกียวเนื องกับลูกหนี การค้า และบริ ษทั ย่อยมีเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที
เกี ยวข้อง ฝ่ ายบริ หารได้ควบคุ มความเสี ยงนี โดยกํา หนดให้มี นโยบายและวิธีการในการควบคุ ม สิ นเชื อที
เหมาะสมนอกจากนีบริ ษทั มีฐานลูกหนีการค้าทีหลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย ไม่มีการกระจุกตัว บริ ษทั จึง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชือ และบริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผือหนีสงสัยจะ
สู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินลูกหนีไม่ได้ในบัญชีของบริ ษทั แล้ว
5. ความเสี ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริ ษทั ได้มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ดังนันจึงมีความเสี ยงทีอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ เพือเป็ นการลดความเสี ยงทีอาจเกิดขึน บริ ษทั จึงจัดให้มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม วิเคราะห์ผลและเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายทีกําหนดไว้ และรายงานต่อ
ฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการตามระยะเวลาที กํา หนด เพือให้ดาํ เนิ นการปรั บ ปรุ งแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
ทันเวลา

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเป็ นมา
จากความสนใจพืนฐานด้านสื อสารมวลชน นายทหารอเมริ กนั พลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ ได้ชกั ชวน
นายประสิ ทธิ ลุลิตานนท์ ร่ วมกันก่อตังหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษฉบับแรกของประเทศไทยในชือ " Bangkok
Post " โดยถือกําเนิดขึนเมือวันที 1 สิ งหาคม 2489 และมีพลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ เป็ นบรรณาธิการบริ หารคน
แรก
ต่อมาหลังสงครามโลกครังทีสอง นายไคเบล นักลงทุนชาวเยอรมัน ได้ขอซื อหุ น้ ของพลตรี อเล็กซานเดอร์ และ
แต่งตัง นายแฮร์ รี เฟรเดอริ ค เป็ นบรรณาธิ การบริ หารคนทีสอง ในปี 2506 ลอร์ ด ธอมป์ สัน เจ้าพ่อธุรกิจหนังสื อพิมพ์
เครื อข่ายฟลี ท ได้เข้ามาเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ มี การติดตังแท่นพิมพ์ และอุปกรณ์การพิมพ์ พร้ อมกับนํา
เทคนิคการพิมพ์สมัยใหม่มาใช้เป็ นครังแรกในประเทศไทย
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิ ง จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมือ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2527
บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในธุ รกิ จเกี ยวเนื องกับหนังสื 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 มาร์ ติน คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิ เอทส์
เป็ นนายหน้าขายโฆษณาให้กบั ต่างประเทศ ในปี 2539 บริ ษทั ตรี ทศ ทรี -เจเนอเรชัน จํากัด ได้เข้าดําเนิ นกิจการของ
บริ 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 และขายหุ ้นในบริ ษทั ร่ วมทุน "บจก. บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ ติน
คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิ เอทส์" รวมทังการปิ ดกิจการของบริ ษทั ย่อย "อัลลายด์ นิวสเพเพอร์ " ด้วย
ในกลางปี 2542 โครงการติดตังระบบการจัดหน้าหนังสื อพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ เพือเชือมโยงการทํางานในส่ วน
ของหน้าข่าวและหน้าโฆษณา และได้มีการปรับโครงสร้ างการทํางานของกองบรรณาธิ การบางกอกโพสต์ใหม่ ช่ วง
ปลายปี 2542 บริ ษทั ฯ ได้ยตุ ิการผลิตนิตยสาร Tatler และได้เลิกกิจการบริ ษทั เวิลด์ เพรส จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อย
เดื อนพฤศจิ กายนของปี 2543 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนในบริ ษทั เว็บ แอดไวซอรี จํากัด เพือสร้ างเว็บไซท์ดา้ น
การเงินแห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสําเร็ จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544
ในระหว่า งปี 2544 บริ ษ ทั ฯ มี ค วามพยายามที จะเข้า สู่ ต ลาดโฆษณาสมัครงาน จึ ง ได้เ ริ มผลิ ต และจํา หน่ า ย
นิตยสารชีวติ งานขึนมา แต่กไ็ ม่ประสบความสําเร็ จ จึงต้องทําให้หยุดการผลิตในเดือนมกราคม 2545
นอกจากนันในรอบปี 2544 บริ ษ ทั ฯยัง ได้เพิ มส่ ว นต่ า งๆ ในหนัง สื อ พิ ม พ์บ างกอกโพสต์ขึ นมา อัน จะเป็ น
ประโยชน์และเพือสนองความต้องการแก่ผอู ้ ่านในกลุ่มต่างๆ โดยในส่ วนของ Your Money จะนําเสนอข่าวทางด้าน
การเงิ น การธนาคาร ข้อมูล และข้อแนะนํา ต่างๆ เพื อประโยชน์ในการบริ หารการเงิ นและธุ ร กิ จในชี วิตประจําวัน
Learning Post จะเป็ นส่ วนทีนําเสนอบทความต่างๆ ทีครอบคลุมหัวข้อข่าวทีสําคัญๆ ด้านการศึ กษาในมุมมองของ
นักเรี ยน อาจารย์ นอกจากนียังมีบทเรี ยนภาษาไทยทีจะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านชาวต่างประเทศอีกด้วย
ในช่วงปลายปี 2545 บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมการขยายธุรกิจเพิม คือ ผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันฉบับ
ภาษาไทยฉบับใหม่ โดยในไตรมาสสุ ดท้าย บริ ษทั ฯได้รับพนักงานใหม่สําหรับกองบรรณาธิ การโพสต์ ทูเดย์ และใน
เดือนพฤศจิกายน 2545 ได้มีการแนะนําหนังสื อพิมพ์ใหม่ให้กบั ตัวแทนผูซ้ ือโฆษณาได้รับทราบ
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2546 บริ ษทั ฯ เปิ ดตัวหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใหม่ภายใต้ชือว่า “โพสต์ ทูเดย์”
ซึ งเป็ นการนํา เสนอหนังสื อ พิ ม พ์ธุ ร กิ จ รายวันที มี รู ป แบบที เหมาะสมกับ ยุค สมัย เพื อรองรั บ กลุ่ ม ผูอ้ ่ า นทังผูอ้ ่ า น
โดยทัวไป และกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะด้านธุรกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนังสื อ ซึ งเน้นการพิมพ์หนังสื อภาษาอังกฤษได้
หยุดธุรกรรมต่างๆ
ปี 2547 เป็ นปี ทีหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ มีอายุครบ 58 ปี หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์รูปแบบใหม่จึงได้เริ ม
ออกสู่ สายตาประชาชนเมือวันที 1 สิ งหาคม 2547 โดยรู ปแบบใหม่นีมีความผสมผสานกันมากขึนระหว่างเนื อทีข่าวที
เพิมมากขึนและการจัดวางเนือหาของข่าวทีเหมาะสม ส่ วนหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ซึ งถือว่าเพียงดําเนินงานมาเป็ นปี ที
2 ก็สามารถติดอันดับเป็ นหนังสื อพิมพ์ทีมียอดผูอ้ ่านมากทีสุ ด 1 ใน 10 อันดับแรก
ในระหว่างปี บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีเราได้เข้าไปร่ วมลงทุนนัน ได้ร่วมลงทุนเปิ ด
บริ ษทั เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จํากัด เพือทําการผลิตและจําหน่ายนิตยสาร Marie Claire ซึ งในปั จจุบนั นิ ตยสาร Marie
Claire ก็เป็ นทีรู ้จกั และได้รับการยอมรับจากผูอ้ ่านและผูโ้ ฆษณาอย่างกว้างขวาง และในช่วงปลายปี บริ ษทั ฯ ได้ลงทุน
ซื อเครื องพิมพ์ใหม่ทีทันสมัย ซึ งจะมี กาํ ลังการผลิ ตสู งและช่ วยประหยัดระยะเวลาในการพิมพ์ ทังนี เพือรองรั บการ
ขยายตัวของการผลิตและการจําหน่ายทีคาดว่าจะเพิมสู งขึนมากในอนาคต
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เมือ 1 สิ งหาคม 2548 ซึ งเป็ นวันครบรอบ 59 ปี ของการก่อตังหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่
โลกของสื อแห่ งอนาคต โดยได้จ ดั ตังฝ่ ายอิ เล็กทรอนิ กส์ มีเดี ย มี ชื อว่า “โพสต์ดิ จิทลั ” เพือให้บ ริ การข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทลั ทุกชนิด
โพสต์ดิจิทลั ยังได้สร้ างสรรค์บริ การใหม่ๆ เพิมขึนอี กหลายรู ปแบบ หนึ งในนันก็คือ การจัดทําหนังสื อพิมพ์
บางกอกโพสต์ และโพสต์ ทูเดย์ในรู ปแบบ “Smart Edition” ซึ งใครก็ตามทีมีอินเทอร์ เน็ตสามารถคลิกเข้าไปอ่าน
หนังสื อพิมพ์ดงั กล่าวได้อย่างง่ายๆ ไม่วา่ จะอยู่ ณ มุมใดของโลก โดยจะมีรูปลักษณ์และสไตล์ทีเหมือนกับหนังสื อพิมพ์
จริ งทุกอย่าง และทีสําคัญยังมีฟังก์ชนการทํ
ั
างานอัจฉริ ยะอืนๆ อาทิเช่น การสังให้ระบบอ่านหนังสื อพิมพ์ให้คุณฟัง การ
แปลบทความในหนังสื อพิมพ์เป็ นภาษาต่างๆ เป็ นต้น
นอกจากนี ได้ปรับปรุ งการเสนอบริ การบนเว็บไซด์อย่างต่อเนือง ได้จดั ตังเว็บไซด์งานใหม่ www.JobJob.co.th
ทีได้เปิ ดตัวครังแรกไตรมาสที 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้บริ การโฆษณาหางานของแผนกฯ สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย ทังในรู ปของสิ งพิมพ์และออนไลน์ ซึ งในปัจจุบนั สื อทัง 2 รู ปแบบ นีมีความเชือมโยงกันมากยิงขึน
การก่อสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่ งใหม่ ทีตังอยูบ่ นเนื อที 19 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 19 และอยู่
ห่ างจากสนามบินสุ วรรณภูมิ 10 นาที ได้เริ มในเดือนพฤศจิกายน 2548 แล้วเสร็ จในเดือนตุลาคม 2549 และเริ มติดตัง
เครื องจักรในเดือนเดียวกันนี โรงพิมพ์เริ มพิมพ์บางส่ วนของหนังสื อพิมพ์เพือจําหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 และได้
เริ มพิ ม พ์ห นังสื อพิ ม พ์บ างกอกโพสต์ท ังฉบับเป็ นครั งแรกคื อ ฉบับ วันที 1 มิ ถุ นายน 2550 โดยทํา การปรั บ ขนาด
หนังสื อพิมพ์ลงจากเดิมทีมีขนาดกว้าง 15.5 นิว ลดลงเหลือ 14 นิ ว และความสู งเดิม 22.75 นิ ว เหลือ 21.5 นิ ว ทําให้
สามารถประหยัดกระดาษได้ถึงร้อยละ 12 ทังนีด้วยเครื องจักรทีทันสมัยทําให้สามารถลดการสู ญเสี ยกระดาษได้กว่าร้อย
ละ 50 เมือเปรี ยบเทียบกับเครื องจักรเดิม
บริ ษทั ได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมา
เปิ ดศูนย์การพิมพ์แห่ งใหม่นีอย่างเป็ นทางการเมือวันที 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ศูนย์การพิมพ์ใหม่แห่ งนี นับเป็ นการ
ลงทุนทีสู งทีสุ ดเท่าที บริ ษทั เคยลงทุนมา
ในปี พ.ศ. 2550 บริ ษทั ได้เริ มดําเนิ นการผลิ ตรายการโทรทัศน์และกระจายเสี ยงทางวิทยุ ตามเป้ าหมายทาง
กลยุทธ์ในการขยายช่องทางในการกระจายข่าวไปยังสื อชนิดอืนๆ
ข่าวโพสต์ ทูเดย์ ซึ งเป็ นรายการข่าวภาคภาษาไทยทางโทรทัศน์ความยาว 2 ชัวโมง เริ มแพร่ ภาพผ่านระบบ
โทรทัศน์ดาวเทียมชนิด C-band เมือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ทางช่อง Next Step ผูช้ มโทรทัศน์ดาวเทียมส่ วนใหญ่อาศัย
อยู่นอกกรุ งเทพฯ และการแพร่ ภาพผ่านระบบดาวเทียมนี ยังเข้าถึงผูช้ มโทรทัศน์เคเบิลแบบเสี ยเงินในส่ วนภูมิภาคอีก
ด้วย โดยทัง 2 ช่องทางนี รวมกันสามารถเข้าถึงผูช้ มประมาณ 5 ล้านครัวเรื อน นอกเหนื อไปจากการขยายช่องทางใน
การกระจายข่าวแล้ว รายการโทรทัศน์ยงั ช่ วยเสริ มการประชาสัมพันธ์หนังสื อพิมพ์ของบริ ษทั ไปพร้อมๆ กัน และยัง
ก่อให้เกิดรายได้จากการโฆษณาทางโทรทัศน์ รวมไปถึงช่วยเพิมยอดขายโฆษณาให้กบั หนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ อีก
ด้วย เพราะเป็ นการขายโฆษณาร่ วมกันระหว่างสื อโทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์
เมือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 บริ ษทั ได้เข้าถือหุน้ ร้อยละ 40 ของ Flash News ซึ งเป็ นผูด้ าํ เนินการผลิต Business
ั า ส่ วน GG News เป็ น
Radio 98.0 FM และ GG News Network โดย Business Radio นับเป็ นสถานีข่าวทางวิทยุชนนํ
เครื อข่ายข่าวทีมีความมันคง บริ ษทั เล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในครังนี เพือเป็ นการประชาสัมพันธ์หนังสื อพิมพ์
โพสต์ ทูเดย์ และเพิมยอดขาย รวมไปถึงเพิมช่องทางในการโฆษณาให้กบั ลูกค้าผ่านสื อชนิดใหม่
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ภายหลังการลงทุน GG News ได้เปลียนชือใหม่เป็ น Post-GG News และโพสต์ ทูเดย์ได้เริ มกระจายเสี ยงรายการ
สรุ ปและวิเคราะห์ข่าวรายวันในสถานี Business Radio โดยบริ ษทั จะพัฒนากลยุทธ์ผ่านความร่ วมมือกันในการผลิต
รายการข่าว การตลาด และการโฆษณาต่อไป
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและการแบ่ งการดําเนินงานในกลุ่มบริษัทฯ
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) เป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่ายหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ งเป็ น
หนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ หนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ซึ งเป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย และสติวเด้นท์
วีคลี ซึ งเป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษอังกฤษรายสัปดาห์สาํ หรับเด็กในวัยเรี ยน นอกจากนี บริ ษทั ยังมีแผนกการพิมพ์พาณิ ชย์
เพือรับพิมพ์งานทัวไป รวมทังสิ งพิมพ์ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และลูกค้าอืนๆ ภายนอกบริ ษทั และในช่วงสองสามปี ที
ผ่านมานี บริ ษทั ได้เพิมบริ การข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทลั ทุกประเภท รวมทังเริ มต้นเพิมช่องทางในการ
ให้บริ การข่าวสารข้อมูล ทางโทรทัศน์ โดยการผลิตรายการข่าวออกอากาศทางโทรทัศน์วนั ละสองชัวโมง และลงทุน
ในบริ ษทั บริ หารสถานีวทิ ยุคลืนข่าว FM ทีกระจายเสี ยงในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
บริ ษทั ย่อยได้แก่ บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัด บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์-เอซี พี จํากัด และ
บริ ษทั เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จํากัด เป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย ภายใต้ชือ นิตยสาร
ELLE นิตยสาร ELLE DECORATION นิตยสาร CLEO และนิตยสาร MARIE CLAIRE
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 นท์เตอร์ส
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 เอซี พี
MARIE CLAIRE
บจก. เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จํากัด
นิตยสารรายสามเดือน
BMW
บจก. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์
โพสต์นิวส์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
รายการโทรทัศน์
Post-GG News
บจก. แฟลช นิวส์
รายการวิทยุ
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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

40.00%

บจก. จ๊ อบ จ๊ อบ

51.00%
บจก. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ เอซีพี

บจก. แฟลช นิวส์

51.00%
บจก. เอชเอฟโพสต์ - เอ็มซี

2.3 รายได้ รวมทังกลุ่มของบริษทั ในระยะ 4 ปี ทีผ่ านมา
(ล้านบาท)
ปี 2550

ผลิตภัณฑ์ / บริ การ ดําเนินการ % การถือ
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
โดย
หุน้
ของบริ ษทั รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ
หนังสื อพิมพ์,
บมจ. โพสต์
สิ งพิมพ์ ,งานพิมพ์ พับลิชชิง
เชิงพาณิ ชย์,
นิตยสารฉบับ
สอดแทรก, เวปไซด์
หางาน, ข่าวด่วน
SMS, รายการ
โทรทัศน์และวิทยุ
ผลิตนิตยสาร Elle, บจก. ฮาเชท
ฟิ ลิปปาคิ
Elle Décor
โพสต์
รวมทังสิ น*

100.0 1,711.7

51.0

168.6
1,880.3

91.0 1,732.1

92.9 1,777.7

9.0 131.6
100.0 1,863.7

7.1 136.1
100.0 1,913.8

* รวมรายได้อืนๆ
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93.4 1,659.0

92.9

6.6 127.5
7.1
100.0 1,786.5 100.0

3. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
3.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวันภาคเช้าภาษาอังกฤษ "Bangkok Post" หนังสื อพิมพ์
ธุรกิจรายวันภาษาไทย “โพสต์ ทูเดย์” หนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษรายสัปดาห์ “Bangkok Post Student
Weekly" นิตยสารฉบับแทรก นอกจากนี บริ ษทั ฯ ยังรับจ้างพิมพ์งานทัวไป รวมทังสิ งพิมพ์ของกิจการ
และของบริ ษ ัท ในเครื อ และให้ บ ริ ก ารข่ า วสารทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละดิ จิ ท ัล ทุ ก ชนิ ด รวมทังการ
ให้บริ การข่าวสารข้อมูลทางโทรทัศน์และวิทยุ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
• หนังสื อพิมพ์ Bangkok Post เป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันทีนําเสนอข่าวในลักษณะเป็ นกลาง มีการ
ตีพิมพ์บทวิพากษ์วจิ ารณ์ทีตรงประเด็น เสริ มด้วยบทความทีวิเคราะห์เจาะลึกทังในส่ วนของข่าว
ในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวธุ รกิจ ข่าวเศรษฐกิ จและการเงิน ข่าวการเมือง และข่าวสังคม
ฯลฯ
• หนังสื อพิมพ์ “โพสต์ ทูเดย์” ได้เปิ ดตัวเมือวันที 7 กุมภาพันธ์ 2546 เป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิ จ
รายวันภาษาไทยทีนําเสนอข่าวธุ รกิจด้วยภาษาทีเข้าใจง่าย กระชับ ไม่เยินเย้อจนเกินไป และไม่
ใช้ศพั ท์ทางเศรษฐกิจทีเข้าใจยาก นอกจากนียังมีการนําเสนอข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าว
กีฬา ข่าวบันเทิง บทวิเคราะห์ บทแสดงความคิดเห็น เรื องราวเกียวกับชีวติ ของบุคคลทีน่าสนใจ
ฯลฯ
• หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ Bangkok Post Student Weekly เป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษสําหรับ
เด็กในวัยเรี ยน และกลุ่ มวัยรุ่ น เนื อหาประกอบด้วย คอลัมน์ข่าว การ์ ตูน เพลง เกมส์ และบท
สัมภาษณ์ดาราดัง โดยทังหมดนีจะใช้ภาษาอังกฤษทีง่ายต่อการอ่าน รวมทังมีการอธิบายศัพท์ยาก
มีการเตรี ยมบทความสําหรับให้ครู สามารถนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนอีกด้วย
• นิตยสารไลฟ์ สไตล์ภาษาอังกฤษ กูรูแทรกในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ทุกวันศุกร์
• นิตยสารรายปักษ์ภาษาอังกฤษ เดอะแมกกาซี น แทรกในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
• เวปไซด์หางานอัจฉริ ย ะ www.JobJob.co.th มี เครื องมื อพิเศษเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่
ผูส้ มัครงานและผูร้ ับสมัคร
• ข่าวด่วน SMS เสนอข่าวด่วน Real-time ทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• รายการข่าวออกอากาศทางโทรทัศน์ “โพสต์นิวส์” ซึ งแพร่ ภาพผ่านระบบโทรทัศน์ดาวเทียม
ออกอากาศทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 20.00-22.00 น.
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในเครื อ
• Elle Magazine เป็ นนิตยสารแฟชันและความงามระดับสากลเล่มแรกของเมืองไทย Elle ฉบับ
ภาษาไทยมีรูปแบบเช่นเดียวกับ Elle ทัวโลกทีเน้นทางด้านแฟชัน ความงาม การดูแลสุ ขภาพ
การแนะนําเกี ยวกับสู ตรอาหาร สถานที ท่องเที ยวในดิ นแดนต่ างๆทัวโลก และแบบแผนการ
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ดําเนินชีวติ ในรู ปแบบของคนไทย Elle Magazine เป็ นนิตยสารแฟชันและความงามในรู ปแบบที
แปลกตา ทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
• Elle Decoration เป็ นนิตยสารเพือการตกแต่งบ้านระดับสากลทีรู้จกั กันดีทวโลก
ั
เนืองจากมี Elle
Decoration ฉบับภาษาต่างๆ อยูใ่ นเครื อข่ายถึง 15 ประเทศทัวทุกทวีปรวมทัง Elle Decoration
ฉบับภาษาไทย ซึ งเป็ น Elle Decoration ฉบับที 13 ของโลก Elle Decoration เป็ นนิตยสารเพือ
การตกแต่งบ้านทีมุ่งเน้นการสร้ างสรรค์คุณภาพด้วยความพิถีพิถนั Elle Decoration ฉบับ
ภาษาไทยมีสัดส่ วนของข้อมูลจากต่างประเทศและเรื องราวทีผลิตและถ่ายทําในเมืองไทยนํามา
ผสมผสานกันอย่างลงตัวทังเรื องราวและรู ปภาพของทีได้รับการตกแต่งอย่างมีรสนิยมจากทัวทุก
มุ มโลก หลากหลายความคิ ด ในการนําเครื องเรื อนและของใช้เก่ าๆ มาประยุก ต์ใช้ให้ดู ใหม่
แปลกตาและแหล่งช็อปปิ งสิ นค้าเพือการตกแต่งจากทัวเมืองไทย เหมาะกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของ
คนไทยทีชืนชอบในการตกแต่งบ้านอย่างแท้จริ ง
• Cleo Magazine เป็ นนิ ตยสารภาคภาษาอังกฤษทีเริ มวางแผงในประเทศออสเตรเลียตามด้วย
นิ วซี แลนด์ สิ งคโปร์ และมาเลเซี ย เป็ นลําดับ สําหรับฉบับภาษาไทยนันเป็ นประเทศที 5 ทีได้
พิมพ์และวางจําหน่ าย ซึ งสามารถครองความนิ ยมในหมู่ผอู้ ่านได้อย่างรวดเร็ ว ด้วยบุคลิกพิเศษ
ของ Cleo ที ตรงกับอัธยาศัยใจคอของคนรุ่ นใหม่ไม่ ว่าจะเป็ นการมองโลกในแง่ ดี ความมี
ชีวิตชีวาชอบสนุกสนานพร้อมทีจะเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆ ใส่ ใจทีจะปรับปรุ งและเพิมพูนเสน่ ห์ให้กบั
ตัวเอง นอกจากนี Cleo ยังมีรูปเล่มสี สนั สวยงาม สะดุดตา และคงคุณภาพระดับสากล
• Marie Claire Magazine ได้เปิ ดตัวเมือเดือนพฤษภาคม 2547 เป็ นการร่ วมทุนกับ Marie Claire
Album (MCA) ประเทศฝรังเศส เป็ นนิ ตยสารแฟชันและความงามภาษาไทยทีมีรูปแบบและ
เนือหาทีทันสมัย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ร่ วม
• รายการสรุ ปและวิเคราะห์ข่าวในสถานี Business Radio 98.0 FM “Post-GG News”
3.1.2 ลักษณะลูกค้า
แบ่งเป็ 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
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3.1.3

ลักษณะรายได้

รายได้

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2550

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายโฆษณา

1,326.0

70.5

1,326.4

71.2

1,276.8

66.7

1,222.1

68.4

รายได้จากการขายหนังสื อ

399.9

21.3

408.1

21.9

508.2

26.6

457.1

25.6

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์

109.2

5.8

90.8

4.9

91.7

4.8

78.7

4.4

45.2

2.4

38.4

2.0

37.1

1.9

28.6

1.6

1,880.3

100.0

1,863.7

100.0

1,913.8

100.0

1,786.5

100.0

รายได้อืน ๆ
รวมรายได้
ร้อยละของรายได้ทีเพิมขึน
(ลดลง) จากปี ก่อน

24.67

(0.88)

2.69

3.1.4 วัฎจักรของการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ขึนอยูก่ บั ฤดูกาล
3.2 การตลาด
การผลิตสิ นค้าทีมีคุณภาพและการให้บริ การทีดี เป็ นหัวใจของการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯขายเนื อที
โฆษณาโดยตรงให้แก่ลูกค้าหรื อผ่านตัวแทนบริ ษทั โฆษณา การขายหนังสื อพิมพ์ขายโดยผ่านตัวแทน หรื อทีเรี ยกว่า
เอเย่นต์หนังสื 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
กว่ามากเมื อเทียบกับการซื อตามแผงหนังสื อพิมพ์ นอกจากนันยังมีการแจกแถมของขวัญ
หรื อของสมนาคุ ณต่างๆแก่ สมาชิ ก โดยตลอดตามโอกาสต่ างๆ สํา หรั บ การขายโดยผ่า น
เอเย่นต์ มีการให้ส่วนลดถึง 28% ของราคาขายปลีกหนังสื อพิมพ์
• การขายโฆษณา
มีส่วนลดพิเศษให้กบั บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา ในการซื อหน้าโฆษณาแต่ละครัง และโบนัส
พิเศษตอนสิ นปี ด้วย
2. จุดเด่น จุดด้อย
จุดเด่น :
• ผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษฉบับแรกของไทยชื อ “บางกอก
โพสต์” ตังมานานถึง 60 ปี และเป็ นหนังสื อพิมพ์ทีได้รับความเชือถือจากทังคนต่างชาติ
และคนไทย
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(6.65)

• บางกอกโพสต์ เป็ นหนังสื อพิมพ์ฉบับเดียวทีผ่านการตรวจสอบรับรองยอดการจําหน่าย
จาก Audit Bureau of Circulation
• บางกอกโพสต์เป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษทีมียอดจําหน่ายสู งทีสุ ดในประเทศไทย
• โพสต์ ทู เ ดย์ เป็ นหนัง สื อ พิ ม พ์ธุ ร กิ จ รายวัน ภาษาไทยที มี ก ารวางตํา แหน่ ง สิ น ค้า ให้
เหมาะสมกับนัก ธุ รกิ จรุ่ นใหม่ ซึ งที ผ่านมาก็ได้รับความนิ ยมอย่างรวดเร็ ว ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็ นหนังสื อพิมพ์ทีเติบโตเร็ วทีสุ ด และมีผอู ้ ่านมากทีสุ ดของ
กลุ่มหนังสื อพิมพ์เศรษฐกิจรายวัน
จุดด้อย :
• รายได้และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่ยงั ขึนอยู่กบั หนังสื อพิมพ์บางกอก
โพสต์
3. ลูกค้าเป้ าหมาย แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
• ลูกค้าด้านโฆษณา ได้แก่ บริ ษทั ห้างร้ านทัว ๆ ไปทีต้องการลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ทัง
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ ทํา PR ให้แก่บริ ษทั การโฆษณาเปิ ดโรงงานใหม่ การโฆษณารับ
สมัครงาน ฯลฯ
• ลูกค้าด้านการจําหน่ายสิ งพิมพ์ แบ่งเป็ น
♦ ลูกค้าเอเย่นต์
47 %
♦ ลูกค้าประเภท Bulk Sales
17 %
♦ ลูกค้าประเภทสมาชิก
36 %
ั กค้าทีเป็ นบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกและลูกค้า
• ลูกค้าสําหรับงานบริ การการพิมพ์ ซึงจะมีทงลู
ทีเป็ นบริ ษทั ในเครื อ
4. นโยบายการตังราคา
• ประเภทโฆษณา จะไม่ใช้นโยบายการตัดราคากับคู่แข่ง ราคาจะเป็ นไปตาม Price List ซึ ง
โดยปกติจะสู งกว่าราคาค่าโฆษณาของหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับอืนเล็กน้อย เนืองจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ คุณภาพดี และมีลูกค้าทีแน่นอน ดังนันลูกค้าทีลงโฆษณากับบริ ษทั ฯ
สามารถมันใจได้วา่ ถึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม ราคาค่าโฆษณาจะ
สอดคล้องกับหนังสื อพิมพ์ภาษาไทยฉบับหลักๆ การกําหนดราคาจะดูราคาตลาดควบคู่ไป
ด้วย
• ประเภทการขายสิ งพิมพ์ นโยบายการตังราคาจะขึนอยูก่ บั คู่แข่งและต้นทุนการพิมพ์
• ประเภทงานบริ การการพิมพ์ นโยบายการตังราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่ยงั คง
คุณภาพงานพิมพ์ทีดีไว้เสมอ
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3.2.2 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
• ช่องทางการจัดจําหน่ายสิ งพิมพ์ของบริ ษทั ฯ มีดงั นี
1. การจัดจําหน่ายโดยตรง (สมาชิก)
2. การจัดจําหน่ายผ่านผูค้ า้ ส่ ง - เอเย่นต์
3. การจัดจําหน่ายผ่านผูค้ า้ ปลีก - แผงร้าน
4. การจัดจําหน่ายโดยตรงให้กบั สถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาลและสายการบิน
• ช่องทางการจัดจําหน่ายโฆษณาของบริ ษทั ฯ มีดงั นี
1. การจัดจําหน่ายโดยตรง
2. การจัดจําหน่ายผ่านบริ ษทั ตัวแทนโฆษณา
3.2.3 ลักษณะของลูกค้า
ลักษณะลูกค้า แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ลูก ค้า โฆษณา เป็ นลู ก ค้า ทัวๆไป ไม่ เจาะจงกลุ่ มใดกลุ่ มหนึ งโดยเฉพาะ แบ่ งเป็ นลู ก ค้า ที ลง
โฆษณาผ่านเอเย่นต์ซึงจะได้รับส่ วนลดประมาณ 15% และลูกค้ารายย่อยทีลงโฆษณากับบริ ษทั
ฯ โดยตรง

2. ลูกค้าด้านการจําหน่ายสิ งพิมพ์ สัดส่ วนของลูกค้าแต่ละประเภทเปรี ยบเทียบ 3 ปี เป็ นดังนี
สัดส่ วนแบ่งตามปริ มาณการขายหนังสื อพิมพ์เฉลียในแต่ละปี (%)
ประเภท
2550
2549
2548
เอเย่นต์
47
51
53
Bulk Sales
17
14
14
สมาชิก
36
35
33
รวม
100
100
100
3. ลูกค้าสําหรับงานบริ การการพิมพ์ มีทงลู
ั กค้าทีเป็ นบริ ษทั ในเครื อและลูกค้าภายนอก
3.2.4 งานทียังไม่ส่งมอบ
- - ไม่มี - 3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2550 นันยังคงมีการขยายตัวดี จากแรงขับเคลือนของภาคส่ งออกทีขยายตัวร้อยละ
18.1 จากปี ก่อน หรื อคิดเป็ นมูลค่า 151,147 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ขณะทีอุปสงค์ในประเทศชะลอลงเมือเทียบกับปี 2549
แต่เริ มมีสัญญาณของการฟื นตัวทีดีขึนในช่วงครึ งหลังของปี อย่างไรก็ตามปั จจัยลบทีมีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังคง
มีอยู่ ทังเรื องระดับราคาพลังงาน นํามัน ค่าเงินบาททีแข็งค่าขึน และค่าครองชีพทียังคงทรงตัวอยูใ่ นระดับทีสู ง
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3.3.1 แนวโน้มการเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรม การวางระเบิดในกรุ งเทพมหานครในคืนวัน
ขึ นปี ใหม่ รวมทังปั ญหาทางการเมื อ ง ทํา ให้ภ าคธุ ร กิ จ ขาดความมันใจที จะใช้จ่ า ยด้า นโฆษณา
ค่อนข้างสู ง ธุรกิจต่างๆ ตัดงบการตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ จนตํากว่าทีคาดการณ์
ไว้ในทุกสื อ ปั จจัยนี มีผลกระทบทางด้านลบต่อการเติบโตของรายได้ การขายโฆษณาของบริ ษทั
แนวโน้มภาวะธุรกิจในปี หน้าก็ไม่ดีกว่าปี ทีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง เมือสมเด็จพระเจ้าพีนางเธอ
เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ สิ นพระชนม์เมือต้นเดือนมกราคม 2551 และ
คาดว่าประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศจะร่ วมไว้ทุกข์เป็ นเวลา 100 วัน จึงเป็ นทีคาดหมายว่าการใช้
จ่ายทางด้านการตลาด การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ จะเริ มเพิมสู งขึนในช่วงไตรมาสทีสองของปี
2551 เมือพ้นจากการไว้ทุกข์ และรัฐบาลใหม่เข้าบริ หารประเทศเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
3.3.2 สภาพการแข่งขัน การเติบโตของรายได้ของบริ ษทั ฯ ในปี พ.ศ.. 2550 ทีชะลอตัวเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมสื อสิ งพิมพ์ซึงอยูใ่ นภาวะชะลอตัวอันเป็ นผลมาจากราคานํามัน
และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง แต่ดว้ ยคุณภาพของสิ นค้าและการเป็ นสื อทีเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบกับการมีหนังสื อพิมพ์รายวัน 2 ฉบับ จึงทําให้บริ ษทั ฯ ยังคงครองส่ วนแบ่ง
ตลาดได้อย่างมันคง โดยเฉพาะหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ได้รับการยอมรั บอย่างกว้างขวางในแง่
คุณภาพของหนังสื อพิมพ์ โดยสิ งทีสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดนันคือ การได้รับรางวัลจากสถาบัน
สื อมวลชนทังในและต่างประเทศถึง 9 รางวัล ซึ งเป็ นเรื องไม่ง่ายนักทีหนังสื อพิมพ์ฉบับใดจะทําได้
ภายในเวลาปี เดียว
3.3.2.1 ความเป็ นไปได้ทีจะมีคู่แข่งรายใหม่ สําหรับในระยะสันแล้วมีความเป็ นไปได้น้อยมากที
จะมีคู่แข่งรายใหม่ดา้ นหนังสื อพิมพ์รายวันภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย เนื องจากการ
ผลิตหนังสื อพิมพ์เพือจําหน่ายถือเป็ นทักษะเฉพาะด้านทีต้องอาศัยประสบการณ์สังสมมา
ช้านาน จึ งมีความจํากัดทางด้านบุคลากร นอกจากนี เทคโนโลยีในการผลิ ตก็ตอ้ งใช้เงิน
ลงทุ น สู ง พอสมควร อย่ า งไรก็ ต ามการโฆษณาทางสื ออิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อบริ การ
หนังสื อพิ ม พ์ทางอิ นเตอร์ เ น็ ตก็เ ริ มมี บ ทบาทมากขึ นในปั จจุ บ นั แต่ ก็ ย งั ไม่ ส ามารถใช้
ทดแทนสื อสิ งพิ ม พ์ไ ด้ใ นระยะเวลาอัน ใกล้ ปั จ จุ บ ัน สื ออิ น เตอร์ เ น็ ต จึ ง ถื อ เป็ นสื อที
ให้บริ การข่าวสารรู ปแบบใหม่ แต่ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้สือแต่ละประเภทด้วยวัตถุประสงค์ที
แตกต่างกันคือ เลือกเปิ ดอินเตอร์ เน็ตเพือพักผ่อน หรื อดูขอ้ มูลเกียวกับการท่องเทียว ธุรกิจ
และสุ ขภาพ เลือกอ่านหนังสื อพิมพ์ติดตามข่าวเจาะลึก ข่าวการเงิน ข่าวกีฬา เป็ นต้น
3.3.2.2 สิ นค้าทดแทนและอํานาจต่ อรองของผูซ้ ื อและผูข้ าย สิ นค้าทดแทนในส่ วนของการขาย
หนังสื อพิมพ์มีนอ้ ยเนื องจากคู่แข่งทีสําคัญมีเพียงรายเดี ยวและคุณภาพสิ นค้าต่างกันอย่าง
เห็นได้ชดั แต่ในส่ วนของโฆษณา ผูซ้ ื อสื อโฆษณายังมีทางเลือกมากพอสมควรในการลง
โฆษณา หากผูบ้ ริ โภคมิได้ตระหนักถึงความแตกต่างในความสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
เนื องจากราคาค่าโฆษณาค่อนข้างแตกต่างกัน อํานาจต่อรองของผูซ้ ื อโฆษณามี บา้ งตาม
สมควร โดยลูกค้าสามารถทีจะต่อรองเพือรับเงือนไขทีดีกว่าหากเป็ นลูกค้ารายใหญ่หรื อ
ลูกค้าทีทํากิจกรรมทางการตลาดร่ วมกับบริ ษทั ฯ ส่ วนในแง่ของผูข้ ายสิ นค้า สิ นค้าทีเป็ น
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วัต ถุ ดิ บ หลัก ของบริ ษ ทั ฯ ได้แก่ กระดาษที ใช้พิ ม พ์ห นังสื อ พิม พ์ ซึ งผูข้ ายวัต ถุ ดิ บ จะมี
อํา นาจต่ อ รองกับ บริ ษ ทั ฯค่ อ นข้า งมาก เนื องจากผูข้ ายวัต ถุ ดิ บ หลัก ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการทีอยูใ่ นต่างประเทศและมีผปู ้ ระกอบการรายใหญ่อยูไ่ ม่มากนัก
3.4 การผลิต หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ เพือจําหน่ าย
3.4.1 ทีตังและจํานวนโรงงาน
อาคารสํานักงานและอาคารโรงพิมพ์ตงอยู
ั บ่ นทีดินเนือทีกว่า 7 ไร่ ของบริ ษทั ฯ เลขที 136 อาคาร
บางกอกโพสต์ ถนนสุ นทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 และอาคารโรง
พิ ม พ์ ใ หม่ เ นื อที 19 ไร่ ซึ งตังอยู่ บ นถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ ซึงเปิ ดดําเนินงานในเดือนเมษายน ปี 2550
3.4.2 กําลังการผลิต
บริ ษทั ได้ลงทุนในการสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ ายแห่ งใหม่นีด้วยเงินลงทุนประมาณ
980 ล้านบาท ซึ งนับเป็ นการลงทุนทีมากทีสุ ดในประวัติศาสตร์ กว่า 61 ปี ของบริ ษทั และเป็ นการ
ตอกยําความมุ่งมันและเจตนารมย์ในการรับใช้สังคมไทยและประเทศชาติในฐานะสื อมวลชน ศูนย์
การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่ งนี ประกอบด้วยโรงพิมพ์ ซึ งมีเนือที 8,500 ตารางเมตร และมีโรงเก็บ
กระดาษพิมพ์อีก 1,200 ตารางเมตร การทํางานทีนี ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ทีทันสมัยทีสุ ดของ KBA
รุ่ น PRISMA ของ บริ ษทั KOENIG & BAUER AG จากประเทศเยอรมนี ซึ งเป็ นแท่นพิมพ์ระบบ
4/1 หรื อ DOUBLE WIDTH/SINGLE PLATE แท่นแรกในเอเชียอาคเนย์ โดยระบบการทํางานทุก
อย่า งได้รั บ การควบคุ ม ด้ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ งจะสามารถผลิ ต สิ งพิ ม พ์ที มี คุ ณ ภาพสู งสุ ด
นอกจากนัน ยังสามารถใช้ในการพิมพ์หน้าหนังสื อพิมพ์ 8 หน้าติดกัน (PANORAMA) เป็ นเครื อง
แรกในประเทศไทย และสามารถพิ ม พ์ห น้า สี สี ได้พ ร้ อมกันถึ ง 32 หน้า มี ก าํ ลัง การผลิ ต สู งถึ ง
75,000 ฉบับต่อชัวโมง
นอกจากนัน บริ ษทั ยังได้นาํ ระบบ COMPUTER TO PLATE ของ AGFA POLARIS XEV มา
ใช้ในการส่ งต้นฉบับทีจัดหน้าเสร็ จแล้วมายังเครื องทําเพลต โดยไม่ตอ้ งผ่านขันตอนการทําเพลต
แบบใช้ฟิ ล์มอย่า งแต่ ก่ อน ทําให้สามารถส่ งหน้า หนังสื อพิ มพ์จ ากระบบคอมพิวเตอร์ ของกอง
บรรณาธิ การทีคลองเตยมายังศูนย์การพิมพ์แห่ งนี ได้โดยตรง ทําให้ศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ าย
แห่งนี เป็ นศูนย์การพิมพ์ทีทันสมัยทีสุ ดในประเทศไทย
สําหรับขันตอนหลังการพิมพ์นนได้
ั นาํ เอาเทคโนโลยีเมล์รูมจาก SCHUR PACKAGING
SYSTEMS ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วยเครื องสอดหนังสื อพิมพ์ 4 เครื อง ระบบสายพานส่ ง
หนังสื อพิมพ์จากแท่นพิมพ์มายังเครื องหี บห่อ เครื องมัด และเครื องห่อ
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ศูนย์การพิมพ์แห่งนี ได้เริ มทดลองพิมพ์หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ในรู ปเล่มขนาดใหม่แบบ
AMERICAN BROADSHEET ทีมีความกะทัดรัด มาตังแต่เดือนเมษายน และได้เริ มพิมพ์อย่างครบ
วงจรเมือวันที 1 มิถุนายน 2550

กําลังการผลิตสู งสุ ด (ฉบับต่อวัน)

ปี 2550
340,000

ปี 2549
240,000

ปี 2548
240,000

ปี 2547
240,000

3.4.3 นโยบายการผลิต
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถผลิตหนังสื อพิมพ์ได้โดยเฉลีย 75,000 ฉบับต่อชัวโมง ทังนี ขึนอยู่กบั
ช่วงเวลาในการปิ ดข่าวในแต่ละวันด้วย กล่าวคือ ถ้ามีการปิ ดข่าวเร็ วก็จะสามารถพิมพ์จาํ นวนฉบับ
ได้มากขึน
3.4.4 วัตถุดิบทีใช้ในการผลิต
วัต ถุ ดิ บ ที สํา คัญที ใช้ใ นการผลิ ต คื อ กระดาษหนัง สื อ พิ ม พ์ ซึ งบริ ษ ทั ฯ สั งซื อโดยตรงจาก
ต่ า งประเทศมากกว่ า 90% สํ า หรั บ เพลทและหมึ ก พิ ม พ์นั น บริ ษัท ฯ จะจัด ซื อผ่ า นตัว แทน
ภายในประเทศทังหมดโดยมีสญ
ั ญาผูกพันตลอดปี
วัตถุดิบประเภทกระดาษทีใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปริ มาณการใช้ต่อปี (เมตริ กตัน)

11,246

13,241

13,367

12,411

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

589.97
21.94

545.92
22.33

515.04
22.11

427.18
18.73

36.18

39.30

40.82

41.07

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 - -
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5. ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทีดิน อาคารและเครืองจักร
5.1.1 ทีดิน อาคาร
บริ ษทั ฯ มีทีตังอยู่ 2 แห่ง คือ
1. ศูนย์การพิมพ์และจัดจําแหน่าย เลขที 999 หมู่ที 9 ถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 บนเนื อทีประมาณ 19 ไร่ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ 10
นาที เริ มการก่อสร้ างกลางปี พ.ศ. 2548 ปั จจุบนั การก่อสร้ างได้เสร็ จสมบูรณ์แล้ว โดยได้รับพระมหา
กรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิ นมาทรงเป็ นองค์
ประธานในการการเปิ ดศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายของบริ ษทั ฯ ณ วันที 7 พฤศจิกายน 2550 อย่างเป็ น
ทางการ
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 ายการตลาด ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ ายจัดจําหน่าย และฝ่ ายสมาชิก รวมทังบริ ษทั ในเครื อ
ด้วย อาคารบริ การประกอบด้วยห้องอาหาร ห้องพยาบาล ห้องออกกําลังกาย เพือเป็ นสวัสดิการให้แก่
พนักงาน
สําหรั บกองบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ตงอยู
ั ่ ณ อาคารโรงพิมพ์ (ซึ งปั จจุ บนั
อาคารนี ใช้เป็ นสถานทีทําการพิมพ์ของแผนกงานพิมพ์พาณิ ชย์ ส่ วนการพิมพ์หนังสื อพิมพ์ยา้ ยสถานที
พิมพ์ไปที ศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่าย) ส่ วนกองบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ จะตังอยู่
ณ อาคารสํานักงาน โดยทีทุกอาคารนันสามารถเชือมถึงกันได้ตงแต่
ั อาคารจอดรถอันกว้างขวาง อาคาร
โรงพิ ม พ์ ตลอดไปจนถึ ง อาคารสํา นัก งานด้า นหน้า ทังนี เพื อความสะดวกรวดเร็ ว ในการติ ด ต่ อ
ประสานงานภายในบริ ษทั ฯ
อุปกรณ์เครื องจักรและอุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตซึ งเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ โดยสมบูรณ์ประกอบ
ไปด้วยแท่นพิมพ์อนั ทันสมัย เครื องแยกสี เป็ นต้น ทําให้บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพทีจะสามารถรองรับความ
ต้องการในเรื องการผลิตต่อไปได้อีกในอนาคต
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ณ 31 ธันวาคม 2550)
202
ล้านบาท
ทีดิน
อาคาร
859
ล้านบาท
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ล้านบาท
เครื องจักรและอุปกรณ์
1,161
ล้านบาท
เครื องตกแต่งอุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ
142
ล้านบาท
ล้านบาท
อาคารระหว่างก่อสร้าง และ เครื องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง 11
รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)
2,375
ล้านบาท
หัก : ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม
(1,090) ล้านบาท
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี)
1,285 ล้านบาท
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5.1.2 เครื องจักรทีสําคัญ
จํานวน (เครื อง) จํานวนปี ทีใช้งานมาแล้ว
(โดยประมาณ)

เครืองจักร
- แผนกผลิตหนังสื อพิมพ์
เครื องพิมพ์หนังสื อพิมพ์ (Web Printing)
เครื องพิมพ์หนังสื อพิมพ์ (KBA)
เครื องผลิตเพลต (AGFA)
ระบบ Mailroom พร้อมอุปกรณ์ (SCHUR)
เครื องสอดแทรกหนังสื อพิมพ์ (Inserting Equipment)
- แผนกบริ การการพิมพ์
เครื องพิมพ์ 4 สี
เครื องเข้าเล่ม (Perfect Binding)
เครื องพับ (Folding Machine)
เครื องเย็บ (Stitching Machine)

3
1
1
1
4

16-19
0
0
0
0-5

3
1
3
2

12-19
13
14-19
3-18

5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติทีมีการหมดเปลือง
- - ไม่มี - 5.1.4 สิ นทรัพย์ทีมีนยั สําคัญในการดําเนินงาน
ได้แ ก่ อาคารสํา นัก งาน อาคารโรงพิ ม พ์ ศู น ย์ก ารพิ ม พ์แ ละจัด จํา หน่ า ย เครื องจัก รและอุ ป กรณ์
(รายละเอียดดูในหัวข้อ 5.1.1 และ 5.1.2)
5.1.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีสําคัญในการประกอบธุรกิจ
- - ไม่มี - 5.1.6 การเปลียนวิธีการบันทึกจาก historical value เป็ น fair value
- - ไม่มี - -
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5.2 เงินลงทุน
5.2.1 รายละเอียดของเงินลงทุน
เงินลงทุนของบริ ษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2550 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
3. บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด บริ หารสถานีวทิ ยุ
25.00
40.00
* ปัจจุบนั ไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
5.2.2 มูลค่าเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2550 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
26.01
รวมเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จํากัด
50,000,000
24.99
บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด
15,000,000
40.00
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

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)
0.03

12.75
10.00

หน่วย : บาท
วิธีส่วนได้เสี ย

25,000
25,000

97,060
97,060

12,750,000
12,750,000

60,804,883
20,130,865
80,935,748

13,005,000
10,000,000
23,005,000

(7,528,283)
10,000,000
2,471,717
83,504,525

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. 2550 = 3.65 บาทต่อหุน้
(ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )
6. โครงการในอนาคต
แม้วา่ แนวโน้มภาวะธุรกิจในปี หน้าจะยังไม่ดีกว่าปี ทีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิงในไตรมาสแรกจากการสิ นพระชนม์ของ
สมเด็จพระเจ้าพีนางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ เมือต้นเดือนมกราคม 2551 และประชาชน
ส่ วนใหญ่ของประเทศจะร่ วมไว้ทุกข์เป็ น 100 วัน แต่คาดหมายว่าการใช้จ่ายทางด้านการตลาด การโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์ จะเริ มเพิมสู งขึนในช่วงไตรมาสทีสองของปี 2551 เป็ นต้นไป โดยบริ ษทั ได้มีโครงการต่างๆ ดังนี
ในด้านสื อโทรทัศน์ จะขยายการแพร่ ภาพไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม KU band และช่องอืนๆ รวมไปถึงช่องฟรี ทีวี
โดยรายการข่าวโพสต์ ทูเดย์นบั เป็ นส่ วนสําคัญซึ งจะเปิ ดตัวในปี 2551 นี
ทางด้านสื อวิทยุ จากการเข้าถือหุน้ ร้อยละ 40 ในบริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด ซึ งเป็ นผูด้ าํ เนินการผลิต Business Radio 98.0
FM และ GG News บริ ษทั มีแผนการพัฒนากลยุทธ์ผ่านความร่ วมมือกันในการผลิตข่าว การตลาด และการโฆษณาต่อไป
และนอกจากนี รายการทังทางวิ ท ยุแ ละโทรทัศ น์ ข องบริ ษ ัท จะออกอากาศผ่ า นเว็ป ไซด์ Bangkokpost.com
และ
Posttoday.com อีกด้วย
สําหรับตลาดโฆษณานัน ด้วยอุปกรณ์การพิมพ์ทีทันสมัยทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูล้ งโฆษณาใน
รู ปแบบ Super Panorama (การพิมพ์ความยาวต่อเนืองกัน 8 หน้าบนกระดาษ Newsprint หรื อ Bond) ซึ งในปัจจุบนั บริ ษทั
ถือเป็ นผูพ้ ิมพ์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยทีให้บริ การด้วยระบบอันทันสมัยนี
สําหรับการบริ การผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์นนั โพสต์ดิจิทลั ได้มีการออกแบบเว็ปไซด์จดั หางาน jobjob.co.th ใหม่ โดย
เพิมเนือหาภาคภาษาไทยในการจับคู่ผสู้ มัครงานเข้ากับตําแหน่งงานทีเหมาะสม โดยดําเนินงานร่ วมกันกับ MSN Thailand
และบริ ษทั จะยังคงจะพัฒนาการบริ การในระบบออนไลน์ต่อไปเพือบรรลุสู่ เป้ าหมายทีจะขยายสถานภาพความเป็ นผูน้ าํ จาก
สื อสิ งพิมพ์ไปสู่ สือในระบบออนไลน์ต่อไป
19

7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายทีมิ ได้เกิ ดขึนจากการดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติ ของบริ ษทั ฯ ซึ งมี ผลกระทบทีเป็ น
สาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
8. โครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2550 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 หุน้ เพือเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม ในอัตราส่ วน 4 หุน้
ใหม่ต่อ 1 หุน้ เดิม ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 10 บาท
2. ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 500,000 หุน้ ให้แก่บุคคล และตามวิธีการอันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
พนักงานและฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ซึ งทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาลงมติในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังต่อๆ
ไป
การเพิมทุนได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมือวันที 20 มิถุนายน 2539 ทุนทีเรี ยกชําระแล้วเท่ากับ
500 ล้านบาท
(ง) เมือวันที 23 เมษายน 2547 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2547 ได้มีมติอนุมตั ิให้เปลียนแปลงมูลค่าหุน้
สามัญของบริ ษทั ฯ จาก 10 บาท ต่อหุน้ เป็ น 1 บาทต่อหุน้ (โดยการแตกหุน้ สามัญจํานวน 50 ล้านหุน้ เป็ นหุน้ สามัญ
จํานวน 500 ล้านหุน้ ) บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญนีกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเสร็ จเมือ
วันที 12 พฤษภาคม 2547
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8.2 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- - ไม่มี - 8.3 ผู้ถือหุ้น
รายงานการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ลําดับที

4 พ.ค. 50
จํานวนหุน้
%

ผูถ้ ือหุน้

1

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

118,000,000

23.60

2

บริ ษทั เซ้าท์ ไชน่า มอร์นิง 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

17,108,000

3.42

6

บริ ษทั วัชรพล จํากัด

13,911,790

2.78

7
8
9
10

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

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

2.66
2.52
2.18
2.00

384,108,030

76.82

ทีมา : บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิ ง จํากัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อย
ละ 60 ของกําไรสุ ทธิ ของทุกๆ ปี สําหรับการเปลียนแปลงของอัตราการจ่ายเงินปั นผลนันจะขึนอยูก่ บั ค่าใช้จ่ายประเภททุน
และสภาพคล่องของกิ จการด้วย โดยเมื อวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี มติ เสนอให้มีการ
จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2550 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาทต่อหุน้ จํานวนทังหมด 500,000,000 หุ น้ คิดเป็ นจํานวน
เงินรวมทังสิ น 30 ล้านบาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในวันที 9 พฤษภาคม 2551 ทังนี เนื องจากบริ ษทั มิได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ยอดเงินปันผลประจําปี 2550 จึงเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น 30 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท
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9. การจัดการ
9.1 โครงสร้ างการจัดการ
9.1.1 ผังองค์ กร
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9.1.2 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการทังหมด 15 ท่าน มีรายชือดังนี
ชือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ตําแหน่ง

นายชวลิต ธนะชานันท์
นายจอห์น ทอมพ์สนั
นายลินด์ลีย ์ จอห์น ฮอลโลเวย์ *
นายพิชยั วาศนาส่ ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
ดร. ศิริ การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายไชย ณ ศีลวันต์
กรรมการ
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
นายเอกฤทธิ บุญปิ ติ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
นายคว๊อก คูน เอียน
นางสาวแนนซี วาเลียนเต
กรรมการ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
นายโจฮานเนส เบอร์ นาร์ ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน ** กรรมการ และกรรมการบริ หาร
นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง
กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ

เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท

นายภัค เพ่งศรี

ค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หารระดับสูงในปี พ.ศ. 2550 เท่ากับ 76.7 ล้ านบาท
ค่าตอบแทนอืน เช่น เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ เป็ นต้ น เท่ากับ 2.9 ล้ านบาท
หมายเหตุ *
**

นายลินด์ลีย ์ จอห์น ฮอลโลเวย์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมือวันที 27 ธันวาคม 2550
นายโจฮานเนส เบอร์ น าร์ ดุ๊ ส ฟั นเดอร์ ลิ นเดน ส่ ง จดหมายลาออกจากตํา แหน่ ง กรรมการลงวันที 31
ธันวาคม 2550 และบริ ษทั ได้รับจดหมายลาออกดังกล่าวเมือวันที 15 มกราคม 2551
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อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการมี หน้าที บริ หารกิ จการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อ บังคับของบริ ษทั และมติ ของที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการหนึ งคนหรื อหลายคน หรื อบุคคลอืน กระทําหน้าทีใดๆแทนคณะกรรมการได้
โดยให้ทาํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั กรรมการผูล้ งชือผูกพันบริ ษทั ได้ใน
ปัจจุบนั คือ
1. นายคว๊อก คูน เอียน
2. นายโจฮานเนส เบอร์ นาร์ ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน *
3. นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง
4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
5. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
6. นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตังคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยเหลือคระกรรมการบริ ษทั ในการกํากับ และติดตาม
การดําเนินงานของบริ ษทั อย่างใกล้ชิดรวมทังรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ ได้แก่
• คณะกรรมการบริ หาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
9.1.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตังคณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย กรรมการของบริ ษทั (ยกเว้นประธานกรรมการ)
จํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน แต่ ไ ม่ เ กิ น 8 คน คณะกรรมการบริ หารเลื อ กกรรมการบริ หารคนหนึ งเป็ นประธาน
กรรมการบริ หารโดยประธานกรรมการบริ หารจะต้องไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานประจําของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย
ประธานกรรมการบริ หาร
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
หมายเหตุ * นายโจฮานเนส เบอร์ นาร์ ดุส๊ ฟันเดอร์ ลินเดน ส่ งจดหมายลาออกจากตําแหน่งกรรมการลงวันที 31 ธันวาคม
2550 และบริ ษทั ได้รับจดหมายลาออกดังกล่าวเมือวันที 15 มกราคม 2551
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อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารจะกําหนดหน้ าทีของกรรมการผู้จดั การ
และมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในเรื องต่างๆ
ดังต่อไปนี
1. ติดตามกํากับดูแลผลการดําเนินการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นประจําทุกเดือน
2. อนุมตั ิค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยมีจาํ นวนเงินไม่เกินกว่า
20 ล้านบาท
3. อนุมตั ิการเข้าทําการเปิ ดบัญชี การทําสัญญากับสถาบันการเงินตามทีเห็นสมควร และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. กําหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอํานาจการอนุมตั ิ
5. แต่งตัง และกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ยกเว้นกรรมการผูจ้ ดั การ และบรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์
บางกอกโพสต์
9.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. ดร. ศิริ การเจริ ญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจอห์น ทอมพ์สนั
3. นายพิชยั วาศนาส่ ง
นางฉันทนา สืบสิน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การบริ หารความเสี ยง
ประเมินความเพียงพอและประสิ ทธิภาพของระบบการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั อย่างสมําเสมอ
2. การควบคุมภายใน
2.1 ประเมินประสิ ทธิภาพของฝ่ ายบริ หารในการส่ งเสริ มความสําคัญของการควบคุมภายในเพือให้พนักงานทราบถึง
หน้าที และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน
2.2 พิจารณาประสิ ทธิ ภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริ ษทั สําหรับการจัดทํางบการเงินรายไตร
มาส และงบการเงินประจําปี รายงานการตรวจสอบภายใน และการควบคุมความปลอดภัยของระบบข้อมูลของ
บริ ษทั
2.3 พิจารณาความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หารในการควบคุมความปลอดภัยของระบบข้อมูล และระบบการปฏิบตั ิการ
รวมทังแผนสํารองในกรณี ทีระบบการเงิน และการดําเนินงานตามปกติของบริ ษทั ล้มเหลว
2.4 ติดตามการดําเนิ นการของฝ่ ายบริ หารเกี ยวกับการควบคุมภายในตามคําแนะนําของสายงานตรวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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3.

รายงานทางการเงิน
3.1 ทัวไป
1) ทําความเข้าใจเกียวกับความเสี ยงทางการเงินทีมีนยั สําคัญและการจัดการของฝ่ ายบริ หารในเรื องดังกล่าว
2) ปรึ กษาหารื อกับผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี อิสระ ถึ งโอกาสที จะเกิ ดการทุจริ ต การกระทําผิด
กฎหมาย ความบกพร่ องในการควบคุมภายใน
3) สอบทานรายงานทางบัญชี ทีสําคัญ และรายงานอืนๆ รวมถึง ประกาศข้อบังคับทางวิชาชี พล่าสุ ด และทํา
ความเข้าใจกับผลกระทบทีเกิดกับงบการเงิน
4) สอบถามฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เกียวกับความเสี ยงทีมีนยั สําคัญ ความ
เสี ยหายทีอาจจะเกิดขึน และแผนงานในการบริ หารความเสี ยงดังกล่าว
5) สอบทานข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบทีสําคัญกับงบการเงิน
3.2 งบการเงินประจําปี
1) สอบทานงบการเงินประจําปี ว่าถูกต้องครบถ้วน
และได้จดั ทําขึนสอดคล้องกับข้อมูลทีคณะกรรมการ
ั
ตรวจสอบได้รับทราบแล้ว และงบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึนโดยถูกต้องตามหลักบัญชีทวไป
2) ให้ความสนใจเป็ นพิเศษในรายการทีซับซ้อน หรื อผิดปกติ
3) ให้ความสําคัญเกียวกับเรื องทีต้องตัดสิ นใจ เช่น มูลค่าทีแท้จริ งของสิ นทรัพย์และหนีสิ น การตังสํารอง และ
ภาระหนีสิ นทีอาจเกิดขึนในอนาคต
4) ประชุ มร่ วมกับผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตในการสอบทานงบการเงินและผลของการตรวจสอบ
โดยเฉพาะอย่างยิงปัญหาทีพบ
5) แนะนําคณะกรรมการการบริ ษทั ในการนําเสนองบการเงินให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง
3.3 งบการเงินรายไตรมาส
ประเมิ นว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนและมี ความถูกต้องพอควร รวมทังรับทราบ
คําอธิ บายของฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เกียวกับผลการดําเนินงาน การเปลียนแปลง
ในอัตราส่ วนทางการเงินซึ งสื บเนื องจากการดําเนิ นงาน การเปลียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เหตุการณ์ไม่ปกติ และ
ความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูล

4.

การตรวจสอบภายใน
สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพือให้เป็ นทีพอใจว่า สายงานตรวจสอบภายในจะ
สามารถดําเนินการได้โดยอิสระ ปราศจากข้อจํากัดใดๆ ทีไม่สมเหตุสมผล
สอบทานคุ ณสมบัติของพนักงานในสายงานตรวจสอบภายในรวมทังควบคุ มกระบวนการสรรหา การเลื อน
ตําแหน่ง การเปลียนแปลงความรับผิดชอบ ผลตอบแทน การเลิกจ้าง ของผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน
สอบทานประสิ ทธิภาพของการตรวจสอบภายใน
จัดให้มีการประชุมเป็ นการส่ วนตัวกับผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื องทีเห็นสมควร
ติดตามให้ผตู้ รวจสอบภายในนําเสนอผลการตรวจสอบ และคําแนะนําในระยะเวลาทีสมควร
ติดตามว่าฝ่ ายบริ หารได้ปฏิบตั ิตามผลการตรวจสอบ และคําแนะนําของผูต้ รวจสอบภายใน ในระยะเวลาทีสมควร

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
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5.

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5.1 จัดให้มีระบบทีส่ งเสริ มความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5.2 พิจารณาความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตซึ งรวมถึงพิจารณาปริ มาณของบริ การอืนทีผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตทําให้แก่บริ ษทั
5.3 อนุมตั ิบริ การอืนทีผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทําให้กบั บริ ษทั
5.4 ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการในการแต่งตังผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5.5 สอบทานขอบเขตของการสอบบัญ ชี และดํา เนิ น การให้เ ป็ นที พอใจว่า ผูส้ อบบัญชี รั บ อนุ ญาตจะสามารถ
ดําเนินการได้โดยอิสระปราศจากข้อจํากัดใดๆ ทีไม่สมเหตุสมผล
5.6 สอบทานผลงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5.7 ติดตามการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตว่าปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณ และคิดค่าสอบบัญชีอย่างมีเหตุมี
ผล
5.8 ติดตามให้มีการประสานงานระหว่างผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผูต้ รวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
5.9 จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตในเรื องทีเห็นสมควร
5.10 ติดตามให้ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาตนําเสนอผลการตรวจสอบ และคําแนะนําในระยะเวลาทีสมควร
5.11 สอบทานว่าหนังสื อรับรองทีฝ่ ายบริ หารจะต้องออกให้ผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาตนันเป็ นไปตามมาตรฐานทีปฏิบตั ิ
กันโดยทัวไป
5.12 ติดตามว่าฝ่ ายบริ หารได้ปฏิบตั ิตามผลการตรวจสอบ และคําแนะนําของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ในระยะเวลาที
สมควร

6.

การดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
สอบทานประสิ ทธิภาพของระบบทีใช้ดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมทังการสื บสวนการ
ทุจริ ต และการติดตามของฝ่ ายบริ หาร เกียวกับการทุจริ ต และการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
จัดให้ฝ่ายบริ หาร และผูต้ รวจสอบภายในรายงานการดูแลการปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบี ยบต่ างๆอย่าง
สมําเสมอ
สอบทานให้เ ป็ นที พอใจว่า การจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ได้ป ฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ยบต่ า งๆอย่า ง
ครบถ้วน
สอบทานผลของการดูแลการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ งจัดทําโดยหน่วยราชการที
กํากับดูแลบริ ษทั

6.1
6.2
6.3
6.4

7.

การดูแลให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายในของบริ ษทั
7.1 สอบทานจนเป็ นที พอใจได้มีการจัดทํานโยบาย ขันตอนการทํางาน และจรรยาบรรณในการทํางาน เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และดําเนินการให้พนังงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
7.2 ประเมิ นฝ่ ายบริ ห ารว่า มี ค วามตังใจที จะติ ด ต่ อ สื อสารถึ ง ความสํา คัญ ของนโยบาย ขันตอนการทํา งาน และ
จรรยาบรรณในการทํางาน ให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรื อไม่
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7.3 สอบทานขันตอนการกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามนโยบาย ขันตอนการทํางาน และจรรยาบรรณในการทํางานของ
บริ ษทั
7.4 จัดให้ฝ่ายบริ หารรายงานอย่างสมําเสมอเกียวกับการกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามนโยบาย ขันตอนการทํางาน และ
จรรยาบรรณในการทํางานของบริ 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 ิงานและคําแนะนําทีเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสมําเสมอ
9.2 จัดให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบถึ งเหตุก ารณ์ ทีอาจมี ผลกระทบต่อฐานะการเงิ น และผลการดําเนิ นงานของ
บริ 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 งกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ แก่คณะกรรมการบริ ษทั
10.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอ
9.1.5 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1. นายพิชยั วาศนาส่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ศิริ การเจริ ญดี
3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน นายภัค เพ่งศรี

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีสอบทาน ประเมิน และแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ใน
เรื องเกียวกับ
1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริ ษทั
2. จํานวนและคุณสมบัติทีเหมาะสมของกรรมการอิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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5. นโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน และบําเหน็จของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ
ของคณะกรรมการบริ ษทั
6. การจัดให้มีการประกันภัยผูบ้ ริ หารให้กบั คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั
7. แผนการสื บทอดการดํารงตําแหน่ง และกระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ งจะ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ตามลําดับ
8. กระบวนการประเมินกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ งจะดําเนิ นการโดยคณะกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ ตามลําดับ
9. นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการผู ้จัด การ และเจ้า หน้ า ที บริ หาร ซึ งจะดํา เนิ น การโดยคณะ
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ตามลําดับ
10. เรื องอืนๆทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี ยง
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หาร ยังได้จดั ตังคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงเป็ นคณะกรรมการย่อยของฝ่ ายบริ หาร เพือทํา
หน้าทีดังต่อไปนี
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
การสรรหากรรมการ และผูบ้ ริ หาร
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการนันให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงหนึงเสี ยงต่อหนึงหุน้ ทีตนได้จดทะเบียนว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อ ผูร้ ั บ มอบฉันทะแต่ ล ะคนอาจลงคะแนนเสี ยงได้เ ท่ า กับ จํา นวนบุ ค คลที จะต้อ งเลื อ กตังแทนใน
ตําแหน่งกรรมการทีว่างเท่านัน ทันนีผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสี ยงให้กบั บุคคลใดๆ เกินกว่า
หนึงเสี ยงต่อหุน้ แต่ละหุน้ ทีตนเองถืออยูห่ รื อทีได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กบั บุคคลใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
3. บุคคลทีได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้เลือกโดยวิธีจบั ฉลากเพือให้ได้จาํ นวนกรรมการที
จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน
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ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกปี ผูเ้ ป็ นกรรมการต้องออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็ นจํานวนทีใกล้ทีสุ ดกับส่ วน1 ใน 3 ให้กรรมการคนทีได้อยู่ใน
ตําแหน่งนานทีสุ ดนันเป็ นผูต้ อ้ งออก กรรมการผูอ้ อกไปนันจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ในกรณี ทีตําแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตัง
บุคคลขึนดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีว่างเว้นแต่วาระในตําแหน่งของกรรมการทีว่างลงนันจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติ
ของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่ อย่างไรก็ดีในกรณี
ทีจํานวนกรรมการว่างลงจนกรรมการทีเหลืออยูม่ ีจาํ นวนไม่ครบอง์ประชุม กรรมการทีเหลืออยูจ่ ะกระทําการในนามของ
คณะกรรมการได้เฉพาะการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพือทําการเลือกตังกรรมการเข้ามาแทนกรรมการทีว่างลงเท่านัน และการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะต้องกระทําภายใน 1 เดือนนับตังแต่วนั ทีจํานวนกรรมการว่างลงซึ งทําให้ไม่ครบองค์ประชุ ม
บุคคลใดทีได้รับการเลือกตังหรื อแต่งตังแทนกรรมการทีว่างลงจะดํารงตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาทีกรรมการทีว่างลง
นันชอบทีจะอยูไ่ ด้
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื องเกียวกับกระบวนการ
สรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึงถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องถือมา
เป็ นระยะเวลาต่อเนืองกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันทียืนเสนอ พร้ อมทังแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สําเนา
ใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นทีออกโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สําเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรื อ หนังสือ
ุ สมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม เข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
สําคัญต่างๆ ของบริ ษัท เสนอบุคคลทีมีคณ
ของบริ ษัท ก่อนทีบริ ษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้ โดยปฏิบตั ิตามขันตอนสําหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้ ารับการ
เลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษัท ซึงได้ นําเสนอในเว็บไซต์ของบริ ษัท
การแต่งตัง และกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของคณะกรรมการบริ หาร ยกเว้น ตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ และบรรณาธิการหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ งต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ
พิจารณา
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริ ษัท มิ ไ ด้ ก ํา หนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระเกิ น กว่ า คุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระที สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดกล่าวคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ
5 และต้องไม่เป็ นกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร ไม่เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงาน หรื อทีปรึ กษาทีได้รับผลตอบแทนประจําจากบริ ษทั
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั อันอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื องเกียวกับจํานวนและ
คุณสมบัติทีเหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
รับการเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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9.1.7 บันทึกการเข้ าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2550

ชือ

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

กรรมการ
ตรวจสอบ

4/4

3/4
4/4

ค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หารเท่ากับ 76.7 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอืน เช่น เงินสบทบกองทุนสํารองเลียงชีพ เป็ นต้น เท่ากับ 2.9 ล้านบาท

9.2 ฝ่ ายบริหาร
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กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

2/2
2/2

2/2

ค่าตอบแทน
(พันบาท)
1,898
373
332
0
373
677
1,107
817
332
291
636
1,241
0
1,522
1,323
10,922

รายชือฝ่ ายบริ หาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2550 มีดงั นี
1. นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
2. นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง
3. นายศุภกรณ์
เวชชาชีวะ
4. นายพิชาย
ชืนสุ ขสวัสดิ
5. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
6. นายณ กาฬ
เลาหะวิไลย
7. นายอนุสรณ์
ยุกตะนันท์
สนันดัง
8. นายโกวิท
9. นายกิตติ
วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ
10. นายพรชัย
แสงอรุ ณ
11. นายเอกกมล
จงคดีกิจ
12. นายเลอศักดิ
จตุรพล
13. นางฉันทนา
สื บสิ น
14. นายภัค
เพ่งศรี

ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บรรณาธิการอํานวยการ
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายโฆษณา
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายสื ออิเล็กทรอนิกส์
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายการเงินและบัญชี
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการบริ ษทั

9.3 รายละเอียดคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร

ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

นายชวลิต ธนะชานันท์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
นายคว๊อก คูน เอียน
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
นายไชย ณ ศีลวันต์
กรรมการ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

อายุ สัดส่ วนการ
ช่วงเวลา
(ปี ) ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
78
2540 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริ หาร

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

65

12.69

2525 – ปัจจุบนั

52

-

2542 – ปัจจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริ หาร บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

49

-

2549 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

53

3.42

2537 – ปัจจุบนั

กรรมการ กรรมการบริ หาร
และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
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บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

นายโจฮานเนส เบอร์ นาร์ ดุส๊ ฟันเดอร์ลินเดน
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
นายพิชยั วาศนาส่ ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ
ดร. ศิริ การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง
กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
นายเอกฤทธิ บุญปิ ติ
กรรมการ
นายจอห์น ทอมป์ สัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางสาวแนนซี วาเลียนเต
กรรมการ
นายลินด์ลีย ์ จอห์น ฮอลโลเวย์
กรรมการอิสระ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
นายพรชัย แสงอรุ ณ
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

อายุ สัดส่ วนการ
ช่วงเวลา
(ปี ) ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
82
2533 – ปัจจุบนั
78

-

2543 – ปัจจุบนั

59

-

2542 – ปัจจุบนั

48

-

2535 – ปัจจุบนั

60

-

2547 – ปัจจุบนั

45

2.00

2549 – ปัจจุบนั

43

-

2548 – ปัจจุบนั

43

-

78

ประสบการณ์ทาํ งานใน
ตําแหน่ง

ระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชือหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
และกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

กรรมการ กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

2548 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ

-

2548 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

40

0.50

2549 - ปัจจุบนั

กรรมการ และรองประธาน
เจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

54

-

2548 – ปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

2543 - 2547

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ธนาคาร เกียรตินาคิน
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บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

นางฉันทนา สื บสิ น
ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน
นายกิตติ วิจกั ษณ์ประเสริ ฐ
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายการเงินและ
บัญชี
นายภัค เพ่งศรี
เลขานุการบริ ษทั
นายพิชาย ชืนสุขสวัสดิ
บรรณาธิการอํานวยการ
นายเลอศักดิ จตุรพล
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายโกวิท สนันดัง
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
บรรณาธิการ บางกอกโพสต์
นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
บรรณาธิการ โพสต์ทูเดย์
นายเอกกมล จงคดีกิจ
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นายอนุสรณ์ ยุกตะนันท์
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายโฆษณา

อายุ สัดส่ วนการ
ช่วงเวลา
(ปี ) ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
55
2542 – ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทาํ งานใน
ตําแหน่ง

ระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชือหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ฝ่ ายการเงินและบัญชี

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

59

-

2533 – ปัจจุบนั

48

0.08

เลขานุการบริ ษทั
กรรมการ
บรรณาธิการอํานวยการ
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ฝ่ ายสื ออิเล็กทรอนิกส์

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

51

-

2549-ปัจจุบนั
2528 - 2549
2537 – ปัจจุบนั

53

-

2537 – ปัจจุบนั

54

0.002

2520- ปัจจุบนั

54

0.01
-

53

0.01

บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์
บรรณาธิการบางกอกโพสต์
บรรณาธิการข่าว
บรรณาธิการโพสต์ ทูเดย์
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

42

2526-2548
2549-ปัจจุบนั
2546-2548
2549-ปัจจุบนั
2522 – ปัจจุบนั

51

-

2550 – ปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ฝ่ ายโฆษณา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

2543 - 2550

34

บมจ.เงินทุนกรุ งเทพธนาทร

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

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. ไอทีวี

9.4 การกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษทั พยายามปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ซึ งจัดทําโดย ศูนย์พฒั นาการ
กํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จด
ทะเบียน ปี 2549 นีเป็ นการนําข้อพึงปฏิบตั ิจากหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี 15 ข้อ ทีได้ประกาศใช้เมือเดือนมีนาคม 2545
มาปรับปรุ งแก้ไขเพิมเติมให้เทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ The Organisation for Economic Co-Operation
and Development (OECD Principle of Corporate Governance ปี 2004)
9.4.1

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้

บริ ษ ัท มี ก ารกํา หนด วัน เวลา สถานที และวาระการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ ประจํา ปี ล่ ว งหน้า และได้บ อก
รายละเอียดเกียวกับการประชุม รวมถึงเรื องทีต้องตัดสิ นใจในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี เช่น การเลือกตังกรรมการ
บริ ษทั ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นทราบเพือพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทังนี บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
อนึงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2550 นันมีกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 ท่าน
กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระทัง 5 ท่าน เสนอตัวเพือให้ทีประชุมเลือกตังกลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง ซึ ง
บริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียด และประสบการณ์การทํางานของกรรมการดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม บริ ษทั
ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั เพือประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากที
ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้
บริ ษทั อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุ ้นอย่างเต็มที โดยกําหนดเวลาประชุมในระหว่างเวลาทํางานปกติทีอาคาร
บางกอกโพสต์ โดยจัดเตรี ยมทีจอดรถเพือรองรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างพอเพียง และเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าาร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั หรื อบุคคล
อืนใด ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับติดหนังสื อมอบ
ฉันทะไว้ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2550 ประธานคณะกรรมการทําหน้าทีประธานในทีประชุมและได้จดั สรร
เวลาสําหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ในการแสดงความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่
ละวาระ โดยกรรมการทีเข้าร่ วมในการประชุมครังนี มีจาํ นวนเกินกว่ากึงหนึงของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ งรวมถึงประธาน
กรรมการบริ หาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
9.4.2

การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

บริ ษทั ได้กาํ หนดขันตอนสําหรับผูถ้ ือหุ ้นในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี เพิมเติมและเสนอ
บุคคลเข้ารั บการเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั ก่อนการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี ซึ งจะจัดขึนเป็ นปกติในเดื อน
เมษายน โดยผูถ้ ือหุ น้ หรื อกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ทีประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี เพิมเติม และ/หรื อ เสนอ
บุคคลที มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี
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• ถือหุน้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้
• ถือหุน้ ดังกล่าวข้างต้นมาเป็ นระยะเวลาต่อเนืองกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จนถึงวันทียืนเสนอ
• แสดงหลัก ฐานการถื อครองหลักทรั พย์ เช่ น สําเนาใบหุ ้น และหนังสื อยืนยันการถื อหุ ้นที ออกโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สําเนาบัตรประชาชน หนังสื อเดินทาง หรื อ หนังสื อสําคัญต่างๆ ของบริ ษทั
ทีถือหุน้ โพสต์
ทังนีผูถ้ ือหุ น้ หรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ จะต้องนําส่ ง แบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี เพิมเติม และ/หรื อ
แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั พร้ อมด้วย แบบข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเข้ารับ
การเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั มายัง เลขานุ การบริ ษทั ภายในระยะเวลาทีกําหนด เพือให้บริ ษทั คณะกรรมการย่อย
ของคณะกรรมการทีเกียวข้อง และคณะกรรมการของบริ ษทั มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม
ก่อนการดําเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ต่อไป
บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะแบบทีกําหนดรายละเอียดในการออกเสี ยงแต่ละวาระอย่างชัดเจน ตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ บริ ษทั ได้จดั ทําบัญชีรายชือผูร้ ับมอบฉันทะให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นและจัดให้มี
กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ และในวารถการพิจารณาแต่งตังกรรมการ บริ ษทั ได้ระบุในหนังสื อมอบ
ฉันทะเป็ นรายกรรมการอย่างชัดเจน โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงพิจารณาแต่งตังกรรมการเป็ น
รายบุคคลได้
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุ ม บริ ษทั จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม โดย
บริ ษทั จะเก็บเฉพาะบัตรทีลงคะแนนสี ยงไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง เพือความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ในกรณี
ทีเกิดมีขอ้ โต้แย้ง
บริ ษัท ได้ จ ัด ทํา รายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ข องกรรมการ ผู้บ ริ หาร และผู ้ส อบบัญ ชี อิ ส ระ ให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกครัง
9.4.3

บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

บริ ษทั พยายามส่ งเสริ มให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั เพือสร้างความมันคงทางการเงิน
และความยังยืนของกิ จการ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวประกอบด้วย ผูอ้ ่าน และผูซ้ ื อสื อโฆษณา พนักงานของบริ ษทั ผูจ้ ดั
จําหน่าย ผูถ้ ือหุ น้ และเจ้าหนี เป็ นต้น โดยบริ ษทั ได้ดาํ เนินการสํารวจความต้องการของลูกค้า เพือใช้ประกอบการปรับปรุ ง
เนือหาและการออกแบบโดยสมําเสมอ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรี ยน หรื อการแจ้งเบาะแส
ได้แก่ การสอบทานขันตอนในการดําเนิ นการของบริ ษทั เกียวกับข้อร้ องเรี ยน การสอบทานระบบการร้องเรี ยนเกี ยวกับ
รายงานทางการเงิน การควบคุ ม และอืนๆ ให้เป็ นความลับ และการดําเนิ นการให้มีการสอบสวนและติ ดตามผลอย่าง
เพียงพอ และให้รายงานเรื องทีเกียวข้องเพือทราบ
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9.4.4

การเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่ งใส

ในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั นอกเหนือจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลอันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และ
รายงานประจําปี ผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั มีความตังใจทีจะให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอืนๆ เช่น เว็บไซด์ของบริ ษทั ด้วย ซึ งในปัจจุบนั บริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานประจําปี
ของบริ ษทั ตังแต่ปี 2542 –2549 ไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั แล้ว นอกจากนีบริ ษทั ยังได้จดั ทําแบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สามัญประจําปี เพิมเติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที
ได้รับการเสนอชือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั เพือความโปร่ งใส และ
เพือให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อย ไว้ในรายงานประจําปี เรื อง
โครงสร้ างคณะกรรมการ สําหรั บจํานวนครังของการประชุม และจํานวนครังทีกรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุ มในปี
2550ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี เรื องบันทึกการเข้าประชุมประจําปี 2550
ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นจํานวนรวมสําหรั บปี นันๆ
โดยการจัดสรรเงิ นค่าตอบแทนจํานวนดังกล่ าวให้แก่ กรรมการแต่ละคนนัน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตามแต่จะเห็นสมควร ซึ งค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี 2550 เรื องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
9.4.5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.4.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
บริ ษทั มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็ น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ ษทั สําหรับวาระในการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการนัน ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกปี ผูเ้ ป็ นกรรมการต้องออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึ งในสาม โดยให้
กรรมการคนทีได้อยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดนันเป็ นผูอ้ อก กรรมการทีออกไปนันจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ บริ ษทั มิได้
กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดกล่าวคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุ น้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 5 และต้องไม่เป็ นกรรมการที
เป็ นผูบ้ ริ หาร ไม่เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงาน หรื อทีปรึ กษาทีได้รับผลตอบแทนประจําจากบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิ ต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั อันอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
บริ ษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่งและประวัติของกรรมการทุกคนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบโดยเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจําปี เรื องโครงสร้างคณะกรรมการ
บริ ษทั แยกบุคคลทีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการออกจากประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการอย่างชัดเจน เพือมิ
ให้คนใดคนหนึงมีอาํ นาจอย่างไม่จาํ กัด โดยคณะกรรมการแต่งตังให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และ
มิได้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นประธาน หรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดั ให้มีเลขานุการบริ ษทั เพือทําหน้าทีช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั ในส่ วนของการให้คาํ แนะนําด้าน
กฎหมาย การดําเนินงานของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั
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9.4.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนื อจากคณะกรรมการตรวจสอบทีจัดตังขึนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยแล้ว
บริ ษทั ได้จดั ให้มีคณะกรรมการชุ ดย่อยขึ นอีกชุ ดหนึ ง คื อ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยมีหน้าทีดังต่อไปนี
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริ ษทั
พิจารณากระบวนการสรรหา จํานวน และคุณสมบัติทีเหมาะสมของกรรมการอิสระ
การเสนอผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
กําหนดนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน และบําเหน็จของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาให้มีการประกันภัยผูบ้ ริ หารให้กบั คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั
พิจารณาแผนการสื บทอดการดํารงตําแหน่ ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ซึ งจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการตามลําดับ
พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ และเจ้าหน้าทีบริ หาร ซึ งจะดําเนิ นการ
โดยคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ ตามลําดับ
กําหนดนโยบายการจ่ ายค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ งจะ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการตามลําดับ

เพือให้เกิดความโปร่ งใส และเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการทีมิได้เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 1 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และเพือให้การทําหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนทํางานเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง ประธานคณะกรรมการบริ ษทั จึงมิได้ดาํ รงตําแหน่ งประธานหรื อกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
9.4.5.3 บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมติของทีประชุมผู ้
ถื อหุ ้น พิ จ ารณาและให้ความเห็ นชอบในเรื องที เกี ยวกับ การดําเนิ นงานของบริ ษทั และติ ด ตามดู แ ลให้คณะผูบ้ ริ หาร
ดําเนินงานตามนโยบายและแผนทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทังคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทําหลักจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจ เพือเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั
9.4.5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั จัดให้มีกาํ หนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
การล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกําหนดการดังกล่าวทังปี เพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถเข้า
ร่ วมประชุมได้
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ในเบืองต้นบริ ษทั กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุก 3 เดือน และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารในเดือนทีมิได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ งจะทําให้ คณะกรรมการบริ ษทั สามารถกํากับ ควบคุม และดูแล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้อย่างต่อเนือง และทันการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ เป็ นผูพ้ ิจารณาเรื องเข้าสู่ วาระการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็ นอิสระทีจะเสนอเรื องและความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการ
พิจารณา
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็ นเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนีอาจมีเอกสารเพิมเติมก็ให้นาํ แจกในทีประชุมเพือให้นาํ อภิปรายกันในทีประชุมด้วย
บริ ษทั ได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ ายบริ หารจะเสนอเรื อง และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบโดยทัว
กัน นอกจากนีคณะกรรมการได้สนับสนุนให้ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการเชิญผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
เพือให้รายละเอียดเพิมเติม และเพือให้คณะกรรมการบริ ษทั รู้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งสําหรับใช้ประเมิน และพิจารณาแผนการ
สื บทอดงาน
บริ ษทั จัดทําข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ทีเป็ นปั จจุบนั ให้แก่กรรมการของบริ ษทั เพือคณะกรรมการ
สามารถติดต่อข้อมูลที จําเป็ นได้จากประธานเจ้าหน้าที ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ หรื อเลขานุ การบริ ษทั และเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้กบั กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารได้ติดต่อสื อสารกันเองตามต้องการ โดยมิตอ้ งผ่านฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
9.4.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดําเนิ นการประเมิ นตนเองแล้ว ส่ วนคณะกรรมการของบริ ษทั ยังมิ ได้ดาํ เนิ นการ
ประเมินตนเอง
9.4.5.6 ค่าตอบแทน
ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นจํานวนรวมสําหรั บปี นันๆ
โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจํานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนันให้อยูใ่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่
จะเห็นสมควร ซึ งค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
เรื องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ประธานเจ้า หน้าที ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การเป็ นผูพ้ ิจ ารณาค่ า ตอบแทนผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณา
ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ ทังนี เป็ นไปตามทีคณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ภายใต้แผนงานงบประมาณ
ประจําปี ทีได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือนและโบนัส สอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั และผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ และผูบ้ ริ หารแต่ละคน
9.4.5.7 การพัฒนากรรมการ และผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการฝึ กอบรมและให้ความรู ้ แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โ ดยจัดให้มีการฝึ ก
อบรม และให้ความรู ้ ซึ งอาจทําเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอกด้วย ซึ งนายเดวิด อาร์ มสตรอง ได้
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เข้าอบรมหลักสู ตร Directors Certificate Program และนายเอกฤทธิ บุญปิ ติกบั นายศุภกรณ์ เวชชาชี วะ ได้เข้าอบรม
หลักสู ตร Directors Accredited Program ซึ งทังสองหลักสู ตรจัดขึนโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลังจากจัดสัมมนาเกี ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิ จการที ดี มาใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จและปฏิ บตั ิ งานเพือ
ความสําเร็ จเมือปี ทีแล้ว บริ ษทั ยังจัดให้มีการสัมมนาภายในเกี ยวกับ 4 บทบาทของภาวะผูน้ าํ ให้กบั ผูบ้ ริ หารทุกระดับอีก
หลายครังในปี นี
ฝ่ ายบริ หารร่ วมกับเลขานุการบริ ษทั พยายามทีจะจัดให้มีเอกสาร และข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ และแนะนําบริ ษทั แก่
กรรมการใหม่
บริ ษทั ยังมิได้จดั ทําแผนการพัฒนา และสื บทอดงาน แต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาผูบ้ ริ หาร และพยายามจะจัดให้มีการอบรม และพัฒนาผูบ้ ริ หารตลอดปี
9.5 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีมีหน้าทีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริ ษทั และบริ ษทั จะนําเสนอสรุ ป
รายงานดังกล่าวให้แก่ทีประชุมคณะกรรมการเพือทราบทุกครังทีมีการประชุม
9.6 จํานวนพนักงานทังหมด
พนักงานประจํา
รองประธาน / ประธาน
แผนกบัญชี การเงิน
แผนกทรัพยากรบุคคล
แผนกผลิต
แผนกงานพิมพ์เชิงพาณิ ชย์
แผนกบรรณาธิการ - บางกอกโพสต์
แผนกบรรณาธิการ – โพสต์ ทูเดย์
แผนกขายและการตลาด
แผนกบริ การทางการตลาด
แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อืนๆ
รวม
พนักงานชัวคราว *

ปี 2550
14
74
35
94
77
232
143
132
110
25
49
985

ปี 2549
13
75
38
100
76
229
133
133
112
20
51
980

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

393

397

413

* ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานส่ งหนังสื อพิมพ์รายวันตอนเช้ามากกว่า 70%
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10. การควบคุมภายใน
10.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกียวกับการควบคุมภายใน
ไม่มีการระบุจุดอ่อนของการควบคุมภายในแต่อย่างใดจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
10.2 ความเพียงพอและการปฏิบัติจริง
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็ นลําดับต้นๆ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที
เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและเพือป้ องกันความเสี ยหายทีอาจเกิดขึนกับบริ ษทั สายงานตรวจสอบภายใน
จะทําการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ หาร
เป็ นประจําอย่างสมําเสมอ นอกจากนี บริ ษทั ยังได้ให้ความสําคัญในการติดตามผล การปรั บปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื อง เพือ
พัฒนาและปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ผล และประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีมีการ
เปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
สรุ ปสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ได้ ดังนี
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าทีพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
ของบริ ษทั โดยรับฟั งความคิดเห็ นจากสายงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี อิสระของบริ ษทั อย่าง
ใกล้ชิด วัตถุประสงค์ก็เพือก่ อให้เกิ ดความเชื อถือในรายงานทางการเงิน มีการปฏิบตั ิ งานตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมทังการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะได้รับเชิ ญให้เข้าร่ วมทุก
ครั งเพือรั บฟั งข้อเสนอแนะหรื อให้คาํ แนะนําในปั ญหาบางประเด็น อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอ้ เสนอแนะ หรื อพบข้อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญก็จะรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั
เพือให้มีการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วนต่อไป
2. สายงานตรวจสอบภายในทําหน้าทีตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา
ลําดับความสําคัญตามความเสี ยง ในการปฏิบตั ิงานสายงานตรวจสอบจะนําเอาหลักวิชาและวิธีการทํางาน
ทีเป็ นระบบเข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมิ นผล เพือปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน การ
บริ หารความเสี ยง และการกํากับดูแล นอกจากนัน ยังมีการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ฝ่ายบริ หารตามควรแก่
กรณี ผลการตรวจสอบจะถู ก นํา เสนอต่ อ ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง ที รั บ ผิ ด ชอบ พร้ อ มทังรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํา ในกรณี ทีมี ขอ้ สังเกตหรื อข้อเสนอแนะที มีนัยสําคัญ หัวหน้าสาย
ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทันที พร้อมกับรายงานประธานเจ้าหน้าทีฝ่ าย
ปฏิบตั ิการเพือพิจารณาสังการแก้ไขโดยด่วนต่อไป
3. ในการปฏิบตั ิงาน สายงานตรวจสอบได้กาํ หนดและดําเนิ นมาตรการเพือควบคุมคุณภาพของงานอย่าง
ต่อเนื อง มี การควบคุ มดูแลงานอย่างใกล้ชิด และเมื อเสร็ จสิ นการปฏิบตั ิ งานแต่ ละครั งจะมี การประชุ ม
ร่ วมกับผูร้ ั บบริ การรวมทังผูบ้ ริ หารผูค้ วบคุ มดูแลสายงานนัน มีการสอบถามความคิดเห็ นเกี ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าทีตรวจสอบ เพือนํามาปรับปรุ งคุณภาพงานต่อไป
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4. สายงานตรวจสอบภายในจะติ ดตามผลการดําเนิ นการแก้ไข โดยถื อเป็ นส่ วนหนึ งของการปฏิ บตั ิ งาน
ตามปกติ สําหรับปั ญหาหรื อข้อสังเกตบางประการทีพบจากการตรวจสอบอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร
ในการดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข สายงานตรวจสอบภายในก็จะทําการกําหนดเวลาสําหรับการติดตามผล
ภายในระยะเวลาทีเหมาะสมพร้ อมทังรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หารระดับสู งทราบ
ความคืบหน้าเป็ นระยะๆ ตามสมควร

11. รายการระหว่ างกัน
11.1 ชือบุคคลและลักษณะความสั มพันธ์
- - ไม่มี - 11.2 รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับกิ จการร่ วมค้าและบริ ษทั ทีเกี ยวข้องกัน ซึ งรายละเอียดได้
เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7
11.3 รายการระหว่ างบริษัทกับบริษัทในเครือ ในปี ทีผ่ านมา
รายการบัญชีกบั บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ทีสําคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี
ปี 2549
ปี 2548
รายได้
ปี 2550
รายได้จากการขาย
รายได้คา่ พิมพ์
รายได้คา่ จัดการและค่าเช่า
ดอกเบียรับ

11.4
11.5
11.6
11.7

12,443,253
2,388,110
-

13,049,523
2,469,885
-

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

รายละเอียดของรายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกันรายการอืนๆ ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 7
ความเห็นของกรรมการหรือผู้ชํานาญการอิสระถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
- - ไม่มี - ความเห็นของกรรมการอิสระเกียวกับการปฏิบัติตามข้ อผูกพันทีระบุไว้ ใน filing
- - ไม่มี - มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกันและการดูแล
รายการระหว่างกันจะเป็ นราคาตลาด หรื อใกล้เคียงกับราคาตลาด
นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการควบคุมราคาให้เป็ นราคาตลาด หรื อใกล้เคียงกับราคาตลาด
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12. ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
12.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
12.1.1 ตารางแสดงงบดุล งบกําไรขาดทุน และ Common Size Ratio
งบดุลรวม
ณ 31 ธันวาคม
หน่วย : ล้านบาท
%ต่อ ปี 2549
%ต่อ ปี 2548
%ต่อ ปี 2547
%ต่อ
ปี 2550
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม
รวม
รวม
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
46.0
2.5
42.7
2.3 185.3
11.2
54.6
4.0
เงินลงทุนระยะสัน
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือ
จนครบกําหนด
ส่ วนทีถึงกําหนดไถ่ถอน
30.0
2.2
ภายในหนึงปี
ลูกหนีการค้า-สุ ทธิ
313.4
17.1 306.9
16.2 314.9
19.1 311.1
23.1
ลูกหนีและเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที
เกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
62.0
3.4 155.8
8.3 112.3
6.8 295.2
21.9
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
29.0
1.6
28.7
1.5
24.1
1.5
12.3
0.9
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
450.5
24.7 534.1
28.3 636.6
38.6 703.2
52.1
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการทีเกียวข้อง
3.6
0.2
4.0
0.2
10.0
0.7
เงินลงทุนซึ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้
เสี ย
เงินลงทุนระยะยาว-สุ ทธิ
10.0
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
1,285.0
เงินมัดจําเพือซื อสิ นทรัพย์ถาวร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
6.8
สิ นทรัพย์อืน
67.1
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,372.5
1,823.0
รวมสิ นทรัพย์

0.5
70.5 1,277
0.4
9.6
3.7
64.1
75.3 1,355.2
100.0 1,889.3
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4.1
67.6 658.0
- 344.3
0.5
8.2
3.4
1.2
71.7 1,015.8
100.0 1,652.4

0.2
39.8 485.4
20.8 134.4
0.5
13.8
0.1
2.0
61.4 645.6
100.0 1,348.8

36.0
10.0
1.0
0.2
47.9
100.0

งบดุลรวม (ต่ อ)
ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2550

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีการค้า
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนีอืน
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 2549
สิ นทรัพย์
รวม

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

ปี 2548

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

ปี 2547

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

395.0
68.1

21.7
3.7

270.0
122.1

14.3
6.5

86.9

5.2

120.0
73.9

8.9
5.5

100.0
40.7
2.2
35.9
60.3

5.5
2.3
0.1
2.0
3.3

100.0
48.1
8.9
38.1
69.1

5.3
2.5
0.5
2.0
3.6

50.0
117.9
4.6

3.0
7.1
0.3

73.4
25.3

5.4
1.9

62.6

3.8

4.5
54.1

0.3
4.0

53.3
755.5

2.9
41.5

52.5
708.8

2.8
37.5

50.9
372.9

3.1
22.5

47.9
399.1

3.6
29.6

150.0
150.0
905.5

8.2
8.2
49.7

250.0
250.0
958.8

13.2
13.2
50.7

350.0
350.0
722.9

21.2
21.2
43.7

3.0
3.0
402.1

0.2
0.2
29.8
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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 2550

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

ปี 2549

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

ปี 2548

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

ปี 2547

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

500.0

27.4

500.0

26.4

500.0

30.3

500.0

37.1

-

-

-

-

-

-

-

-

50.5
367.0
917.5

2.8
20.1
50.3

50.5
380.0
930.5

2.7
20.1
49.2

50.5
379.0
929.5

3.1
22.9
56.3

50.5
396.2
946.7

3.7
29.4
70.2

1823.0

100.0

1890.8

100.0

1,652.4

100.0

1,348.8

100.0
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งบกําไรขาดทุนรวม
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
* จํานวนหุน้ สามัญ 500 ล้านหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )
ปี 2550
% ต่อ ปี 2549 % ต่อ
รายได้รวม
รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2548

% ต่อ ปี 2547 % ต่อ
รายได้รวม
รายได้รวม

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อืน

1,758.0
28.6

98.4 1,876.6
1.6
37.0

98.1
1.9

1,825.3
38.4

97.9 1,839.2
2.1
41.1

97.8
2.2

รวมรายได้

1,786.6

100.0 1,913.6

100.0

1,863.7

100.0 1,880.3

100.0

1,121.9

62.8 1,153.6

60.3

1,132.1

60.7 1,050.4

55.9

582.9
1,704.7

32.6 596.6
95.4 1,750.2

31.2
91.5

560.9
1,693.0

30.1 561.4
90.8 1,611.8

29.8
85.7

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ย
กําไรก่อนดอกเบียจ่ายและ
ภาษีเงินได้

81.8

4.6

163.4

8.2

170.7

9.2

268.5

14.3

3.3

0.2

5.6

0.3

3.4

0.2

5.6

0.3

78.5

4.4

157.8

8.5

167.3

9.0

262.9

14.0

ดอกเบียจ่าย
ภาษีเงินได้

25.7
15.8

1.4
0.9

3.3
43.6

0.2
2.3

0.5
44.0

0.1
2.4

68.7

3.7

กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ (บาท) *

37.0

2.1

110.9

6.0

122.8

6.6

194.2

10.3

0.07

0.22
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0.25

0.39

12.1.2 ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน ( ข้อมูลสําหรับปี 2550)

1. อัตราส่ วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1.1 อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
1.2 อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (Quick Ratio)

0.60
0.51

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)

28.37
59
1.37
0.96

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)

49.67
3.05

%
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)

2.07
4.31
2.03
4.03

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

รายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
12.2 ข้ อมูลเกียวกับหุ้นกู้และตัวเงิน

ปี 2550
301.6
268.5
19.3

ปี 2549
319.4
285.9
33.5

(ล้านบาท)
ปี 2548
ปี 2547
304.2
330.5
262.1
295.5
26.6
35.0

179.8
35.4
144.4

174.1
39.0
135.0

151.2
35.4
115.8

132.2
43.0
89.2

: ไม่เคยออกหุน้ กูห้ รื อตัวเงิน และไม่มียอดทียังไม่ได้ไถ่ถอน

12.3 ข้ อมูลต่ อหุ้น
(หน่วย : บาท)
ปี 2548
ปี 2547
1.86
1.89
0.25
0.39
0.24
0.30

ปี 2550
ปี 2549
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
1.83
1.86
กําไรสุ ทธิต่อหุน้
0.07
0.22
เงินปันผลต่อหุน้
0.10
0.16
หมายเหตุ : จํานวนหุน้ สามัญ 500 ล้านหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )
12.4 อัตราการเติบโต

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2550
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ

1,823
905
1,757
1,704
37

%+/- 3.60
- 5.73
- 6.34
- 2.57
- 66.67

งบการเงินรวม
ปี 2549 % + / - ปี 2548
1,889
959
1,876
1,750
111
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+14.47
+32.78
+2.79
+3.37
-9.75

1,652
723
1,825
1,692
123

%+/+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

(หน่วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ

ปี 2550 % + / 1,751
- 6.51
894
- 5.20
1,634
- 6.25
1,623
- 0.79
32
- 71.17

งบการเงินบริ ษทั ฯ
ปี 2549 % + / - ปี 2548 % + / - ปี 2547 % + / 1,751 +14.35
1,638 +22.51 1,337 +20.23
943 +33.0
709
+81.33
391 +63.60
1,743 +2.65
1,698
-0.29
1,703 +24.85
1,636 +3.02
1,588
+5.44
1,506 +16.83
101 -17.89
123
-36.60
194 +92.08

12.5 คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ยอดขายสุ ทธิ
บริ ษทั มีรายได้รวมทังสิ นในปี 2550 จํานวน 1,758 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 119 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 6
จากยอดขายโฆษณาและสิ งพิมพ์พาณิ ชย์ทีลดลง เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมสื อสิ งพิมพ์ซึงอยูใ่ น
ภาวะชะลอตัวอันเป็ นผลมาจากราคานํามัน และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง
กําไรสุ ทธิ
ในปี 2550 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 37 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ 67 เนืองจากยอดขายโฆษณาและ
สิ งพิมพ์พาณิ ช ย์ที ลดลง ค่ าเสื อมราคาและดอกเบี ยจ่ ายภายหลังจากที ศูนย์การพิมพ์แห่ งใหม่ สร้ า งเสร็ จ สมบูร ณ์ และ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด
ค่ าใช้ จ่ายในการประกอบการ
ต้นทุนขายของบริ ษทั ในปี 2550 รวมทังสิ น 1,122 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 32 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3
ทังนีเนืองมาจากปริ มาณการใช้กระดาษทีลดลง และต้นทุนของกระดาษทีนําเข้าโดยเฉลียลดลงเนืองมาจากการแข็งค่าของ
เงินบาท
สภาพคล่องของกิจการ
จากการทีบริ ษทั ได้ลงทุนอย่างต่อเนื องในการสร้างศูนย์การพิมพ์แห่ งใหม่ เป็ นผลให้เงินกูใ้ นปลายปี 2550 มีมูลค่า
เท่ากับ 645 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 25 ล้านบาท แต่เนืองจากการสร้างศูนย์การพิมพ์ดงั กล่าวได้ชาํ ระเงินครบถ้วนแล้ว
จึงเป็ นทีคาดหมายว่ายอดเงินกูจ้ ะมีแนวโน้มลดลง
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12.6 ผู้สอบบัญชีและค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
12.6.1 ผูส้ อบบัญชี ทีได้รับความเห็ นชอบจากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด สําหรับงบการเงิน
ของบริ ษทั และงบการเงินรวม ได้แก่ คุณสายฝน อินทร์ แก้ว ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4434
12.6.2 รายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงาน
การตรวจสอบแบบไม่มีเงือนไข
12.6.3 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
นโยบายการบัญชีทีสําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี :การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายรั บรู ้ เมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม สําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็ นสมาชิก
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมือได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขึนความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการให้บริ การโฆษณารับรู ้เมือการให้บริ การเสร็ จสิ น ซึ งตามปกติการให้บริ การจะถือ
ว่าเสร็ จสิ นลงเมือสิ งพิมพ์ทีพิมพ์โฆษณาได้ออกจําหน่ายแล้ว
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมือมีสิทธิในการรับเงินปันผล
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ
สันที มี สภาพคล่องสู ง ซึ งถึ งกําหนดจ่ ายคื นในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันทีได้มา และไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
ลูกหนีการค้า
ลูก หนี การค้า แสดงตามมู ล ค่า สุ ท ธิ ที จะได้รั บ บริ ษ ทั บันทึ ก ค่ า เผือหนี สงสัย จะสู ญสํา หรั บผล
ขาดทุ น โดยประมาณที อาจเกิ ด ขึ นจากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี ไม่ ไ ด้ ซึ งโดยทัวไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตซึ งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าโสหุย้ การผลิต
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วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่า
สุ ทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิ จการที ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้ องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัวไปแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ / ค่าเสื อมราคา
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม
และค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุน
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี :อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ

20 ปี
3-15 ปี
5 ปี

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง และเครื องจักรและอุปกรณ์ระหว่าง
ติดตัง
ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ มื ซึ งเกียวเนืองกับเงินกูย้ มื สําหรับการจัดหาอาคารและอุปกรณ์จะถูกบันทึกเป็ น
ส่ วนหนึ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์นนและจะหยุ
ั
ดบันทึกเมือสิ นทรัพย์นนพร้
ั อมใช้งาน หรื อเมือการ
พัฒนาสิ นทรัพย์หยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดําเนินการพัฒนาต่อไป
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังต่อไปนี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
10 ปี
ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณขึนจากผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนีสิ น ณ วันทีในงบดุลกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีสิ นนัน โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้
ณ วันทีในงบดุล
บริ ษทั รับรู ้ หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสี ยภาษี และรับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีได้ รวมทังผลขาดทุนทาง
ภาษี ทียังไม่ ได้ใช้ ทังนี บริ ษทั จะรั บรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมือมี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ ทีจะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอสําหรั บผลแตกต่ างชัวคราวที ใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกวันทีในงบดุลและ
จะปรั บลดมู ล ค่าเมื อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า บริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่ อการนํา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั
อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกี ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั
หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั
นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั และบุคคลซึ งมีอิทธิพลอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั
เงินตราต่างประเทศ
รายการที เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันที ที เกิ ด
รายการ สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันทีในงบดุลแปลงค่าเป็ นเงิน
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีในงบดุล
กําไรและขาดทุนที เกิ ดจากการเปลี ยนแปลงในอัตราแลกเปลียนรวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันทีในงบดุล บริ ษทั จะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีซึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ด้อยค่าลง
หรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชีของการด้อยค่า บริ ษทั จะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
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(มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์นนั
แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า) หากพบว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์นนมี
ั มูลค่าสู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืน บริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน
ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลียง
ชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนีสิ นไว้ในบัญชี เมือภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิ ดขึนแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพือ
ปลดเปลืองภาระผูกพันนัน และบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชือถือ
ภาษีเงินได้
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้โดยคํานวณ จากกําไรสุ ทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชี ทีรับรองทัวไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริ หารอาจต้อง
ใช้การประมาณและการตังสมมติฐาน ซึงมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนีผลทีเกิดขึนจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้
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12.6.4 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
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 เอชเอฟ โพสต์-เอ็มซี จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ)
5
บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท)
1,050,000
320,000
220,000
180,000
40,000
1,810,000

12.6.4.2 ค่าบริ การอืน (non-audit fee)
รายการที
1

ชือบริ ษทั ผูจ้ ่าย

ประเภทของงานบริ การอืน
(non-audit service)

บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง Advance fee for tax
จํากัด (มหาชน)
implication
Tax advice on share
transfer
รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริ การอืน (non-audit fee)

ค่าตอบแทนของงานบริ การอืน
ชือผูส้ อบบัญชี
ส่ วนทีจ่ายไปใน ส่ วนทีจะต้อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ายในอนาคต
40,000
-ไม่มี –
บริ ษทั สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด (โดยนางยุพา วิจิตรไกรสร)
บริ ษทั สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง
100,000
-ไม่มี จํากัด (โดยนางยุพา วิจิตรไกรสร)
140,000
-ไม่มี -

12.7 แนวโน้ มในอนาคต
แม้ว่าจะมี ปัจจัยลบเกิ ดขึนในในไตรมาสแรกของปี 2551 ไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์ต่อเนื องทางการเมื อง ราคา
นํามัน ภาวะเศรษฐกิจโลกทีชะลอตัว ทําให้ภาคธุรกิจยังไม่เกิดความมันใจทีจะใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามการเข้ารับตําแหน่ง
ของรั ฐบาลชุ ดใหม่ การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครั ฐบาลที ยังเพิมขึ นอย่างต่ อเนื องน่ าจะทําให้เกิ ดความชัดเจนใน
นโยบายของรัฐบาล อันจะนําไปสู่ ความมันใจของภาคธุรกิจทีจะลงทุนหรื อขยายธุรกิจ รวมถึงการฟื นตัวของการบริ โภค
ภาคประชาชน ซึ งคาดว่าจะดีขึนนับจากไตรมาสสองเป็ นต้นไป สําหรับแนวโน้มของบริ ษทั ในอนาคตนัน ดังจะเห็นได้
จากการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ทีผ่านมาไปยังสื อวิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงการบริ การออนไลน์ ทังนี ก็เพือเพิมช่องทางในการ
นําเสนอการติ ดต่อสื อสารและโฆษณาให้เข้าถึ งกลุ่มลูกค้าเดิ มและกลุ่มลูกค้าใหม่ และคงความเป็ นผูน้ าํ ในสื อสิ งพิมพ์
รวมถึงสื อในระบบออนไลน์ซึงได้เข้ามามีบทบาทมากขึนในอนาคตอันใกล้นี
12.8 ภาระผูกพันทีอาจมีผลกระทบต่ อบริษัทฯและบริษทั ย่ อย
-- ไม่มี - 54

13. ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง
13.1 บุคคลอ้างอิงอืน ๆ
13.1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชี
นายทะเบียนหุน้
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชัน 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย 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
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 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
13.1.2
ทีปรึ กษาทางการเงิน ทีปรึ กษาทางกฎหมาย หรื อผูจ้ ดั การภายใต้สัญญาการจัดการ
บริ ษทั วิคเคอรี แอนด์ วรชัย จํากัด (ทีปรึ กษาทางกฎหมาย)
ชัน 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน 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 2550 บริ ษทั ฯ มียอดเงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้างรวม 250 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 2550
ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายพัค เพ่งศรี เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือชือของ นายพัค เพ่งศรี กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น
ตําแหน่ง
ลายมือชือ

1. นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
3. นายคว๊อก คูน เอียน

กรรมการบริ หารและกรรมการ ____________________
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร
____________________

4. นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง

กรรมการบริ หาร

____________________

5. นางสาวแนนซี วาเลียนเต

กรรมการบริ หาร

____________________

6. นายภัค เพ่งศรี

เลขานุการบริ ษทั และรองประธาน ____________________
เจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายการเงินและบัญชี
ตําแหน่ง
ลายมือชือ

ชือ
ผู้รับมอบอํานาจ นายภัค เพ่งศรี

____________________

เลขานุการบริ ษทั และรองประธาน ____________________
เจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายการเงินและบัญชี
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ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู้ ืนสําคัญผิด
หรื อขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู้ ืนสําคัญผิดหรื อขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพัค เพ่งศรี เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชือของนายพัค เพ่งศรี กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข้าพเจ้าได้ สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ตําแหน่ง

ชือ

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. นายไชย ณ ศีลวันต์

กรรมการ

_____________________

8. นายเอกฤทธิ บุญปิ ติ

กรรมการ

_____________________

ชือ
ผู้รับมอบอํานาจ นายภัค เพ่งศรี

ตําแหน่ง
เลขานุการบริ ษทั และรองประธาน

เจ้าหน้าทีบริ หารฝ่ ายการเงินและบัญชี
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ลายมือชือ
_____________________

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

อายุ
(ปี )

นายชวลิต ธนะชานันท์
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ

78

นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิ วฒั น์
กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริ หาร

65

นายคว๊อก คูน เอียน *
กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร
นายไชย ณ ศึลวันต์
กรรมการ

52

49

นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

53

นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ ดุ๊ส
ฟันเดอร์ ลินเดน
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

82

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ พาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย แมนเชสเตอร์
ประเทศอังกฤษ
-ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิ
ตกิตติมศักดิ สื อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ปริ ญญาตรี ศิลปศาตร์
บัณฑิต(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
ไทย ภาครัฐร่ วมเอกชนรุ่ น1
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม
สหราชอาณาจักร
-ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเพนซิ ลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริ ญญาบัตร วิทยาลัย
ป้ องกันราชอาณาจักรไทย
-ปริ ญญาโทนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิ วยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Registered Accountant
(R.A.) NIVRA
ประเทศเนเธอร์ แลนด์

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

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ช่วงเวลา

2540 - ปั จจุบนั
ตังแต่ 2545
ตังแต่ 2544
ตังแต่ 2434

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
มูลนิ ธิศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั
บจ. แผ่นเหล็กวิลาศไทย
บมจ. กรุ งเทพประกันชีวิต

12.69

บุตรสาว
สมรสกับ
นายศุภกรณ์
เวชชาชีวะ

2525 - ปั จจุบนั

กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ. เซ็นทรัล พัฒนา
บริ ษทั ในเครื อเซ็นทรัล
บจ. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์
บจ. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์-เอซี พี
บจ. เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี

-

-

-

-

2542 - ปั จจุบนั
ตังแต่ 2543
ตังแต่ 2521
2549 - ปั จจุบนั
ตังแต่ 2548
ตังแต่ 2548
ตังแต่ 2545

กรรมการ และกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ทีปรึ กษาอิสระ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
กลุ่มบริ ษทั เอสซี เอ็มพี จํากัด (ฮ่องกง)
บจ. เคอร์รี โฮลดิงส์ (ฮ่องกง)
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โทเทิล แอกเซส คอมมูนิเคชัน
บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

ตังแต่ 2538
ตังแต่ 2549
ตังแต่ 2535
ตังแต่ 2534

3.42

-

-

-
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ตังแต่ 2532
2537 - ปั จจุบนั

บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชัน
บจ แอดวานซ์ อาวิเอชัน
บจ. เอออน (ประเทศไทย)
บจ. มาร์เก็ตติง แอนด์ อิมเมจ แอด
เวอร์ไทซึง
บจ. เอออนกรุ๊ ป (ประเทศไทย)
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ตังแต่ 2532

กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. วิก แอนด์ โฮกลุนด์
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ.วิคเคอรี แอนด์ วรชัย

2533 - มค.2551

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายพิชยั วาศนาส่ ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ

78

-ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ นิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมมาธิ ราช
-ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ นิ เทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาตรี
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ศิริ การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

59

นายชาติศิริ โสภณพนิ ช
กรรมการ

48

นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายเอกฤทธิ บุญปิ ติ
กรรมการ

60

45

-ปริ ญญาเอก เศรษฐศาตร์
มหาวิทยาลัยโมนาช
ประเทศออสเตรเลีย
-ปริ ญญาโท เศรษฐศาตร์
มหาวิทยาลัยซิ ดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย
-ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยซิดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย
-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
(การ จัดการ) และปริ ญญา
โท วิศวกรรมศาสตร์(เคมี)
สถาบันเทคโนโลยีแห่ ง
รัฐแมสซาชูเซทส์
สหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี)
Worcester Polytechnic
Institute
สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิ วเซาเวลส์
ประเทศออสเตรเลีย
-ปริ ญญาโท การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
การขนส่ ง Royal
Melbourne Institute of
Technology
ประเทศออสเตรเลีย

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

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
สมาชิก
ทีปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
ทีปรึ กษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ,และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
รองประธาน ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
รองประธาน และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ตังแต่ 2548
ตังแต่ 2542
ตังแต่ 2536

-

-

2542 - ปั จจุบนั

ตังแต่ 2548
ตังแต่ 2547
ตังแต่ 2544
ตังแต่ 2543
ตังแต่ 2546

-

-

-

-

2

-
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ตังแต่ 2539
2535 - ปั จจุบนั
ตังแต่ 2537
ตังแต่ 2545

ตังแต่ 2539
ตังแต่ 2547

ตังแต่ 2542

กรรมการผูจ้ ดั การ

2549 – ปั จจุบนั
ตังแต่ 2548

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชัน
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชัน
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชัน
สภานิ ติบญั ญัตแห่ งชาติ
สถานี วทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5
บจ. แมคไทย
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. ประสิ ทธิ พัฒนา
บมจ. อินโดรามา โพลิเมอร์ส
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์
บมจ. นํามันพืชไทย
บจ. ไทยเรตติง แอนด์ อินฟอร์ เมชัน
เซอร์ วสิ
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ กรรมการบริ หาร บจ. หลักทรัพย์เพือธุรกิจหลักทรัพย์
กรรมการ
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด(มหาชน)
กรรมการ
บมจ. การบินไทย

กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

2547 - ปั จจุบนั

ชือหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บจ. ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมีคอล
บมจ.เมโทร รี ซอร์สเซส
บจ. คริ สตัลเจด เรสเตอรองท์ / บจ.
คริ สตัลเจด-มายเบรด/ บจ.คริ สตัลเจด
คอนเฟ็ กชันเนอร์รี/ บจ.คริ สตัลเจด
ราเมนเสี ยวหลงเป่ า(ประเทศไทย)
บจ. เอมซี โบรคเกอร์

ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

นายจอห์น ทอมป์ สัน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

43

นางแนนซี วาเลียนเต *
กรรมการ

43

นายลินด์ลีย์ จอห์น ฮอลโลเวย์ *
กรรมการอิสระ

78

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ และ
รองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ

40

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
- Aoosciate Chartered
Accountant(ACA), The
Institute of Chartered
Accountants in
England&Wales(ICAEW)
ประเทศอังกฤษ
-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเพนซิ ลวาเนี ย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยฟิ ลิปปิ นส์
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย ลีดส์
สหราชอาณาจักร
ปริ ญญาตรี ( เกียรตินิยม)
รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัย เคมบริ ดจ์
ประเทศอังกฤษ

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

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

-

-

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

2548 - ปั จจุบนั
ตังแต่ 2550

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เอนทีแอสเสท (ไทยแลนด์)

2548 - ปั จจุบนั
ตังแต่ 2546
ตังแต่ 2546

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีการเงิน
กรรมการ

ตังแต่ 2548

กรรมการ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
กลุ่มบริ ษทั เซาธ์ ไชน่า มอร์นิง โพสต์
บจ. เซาธ์ ไชน่า มอร์นิง โพสต์
พับลิชเชอร์ส
Dymocks Franchise Systems(China)

-

-

2545 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
รองประธาน ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

0.50

สมรสกับ
บุตรสาวนาย
สุ ทธิ เกียรติ
จิราธิ วฒั น์

2549 – ปั จจุบนั
ตังแต่ 2549
ตังแต่ 2547

กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ

* กรรมการบริ ษทั ฯ มีถินพํานักในต่างประเทศ
หมายเหตุ การถือหุ น้ ในบริ ษทั ใช้สดั ส่ วน ณ วันที 4 พฤษภาคม 2550

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
/
/
/

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เซาธ์ ไชน่า มอร์นิง โพสต์
พับลิชเชอร์ส
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
สมาคมนิ ตยสารแห่ งประเทศไทย
บจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุนซี มีโก้
ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์

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