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สวนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ชื่อบริษัท
: บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
ประเภทของธุรกิจหลัก
: ผลิตและจําหนายหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห สิ่งพิมพอื่นๆ งานบริการ
การพิมพ ผลิตรายการขาวออกอากาศทางโทรทัศนและวิทยุ บริการขาวสารทาง
อิเล็กทรอนิกสและดิจิทัล
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
: 136 อาคารบางกอกโพสต ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท
: + 66 (0) 2240 - 3700
โทรสาร
: + 66 (0) 2240 - 3790
ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว : หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 500,000,000 บาท
ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด
: 0107536001583
Home Page
: www.bangkokpost.com
www.posttoday.com
www.student-weekly.com
www.jobjob.co.th
www.gurubangkok.com
1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
บริษัท โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย จํากัด
ประเภทของธุรกิจหลัก
: ผลิตและจําหนายนิตยสาร
ที่ตั้งสํานักงาน
: 136 อาคารบางกอกโพสต ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท
: + 66 (0) 2240 - 3700
โทรสาร
: + 66 (0) 2671 - 3174
ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว : หุนสามัญ 250,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมมูลคา 25,000,000 บาท
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บริษัท โพสต-ไอเอ็ม พลัส จํากัด
ประเภทของธุรกิจหลัก
: ผลิตและจําหนายนิตยสาร
ที่ตั้งสํานักงาน
: 136 อาคารบางกอกโพสต ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท
: + 66 (0) 2240 - 3700
โทรสาร
: + 66 (0) 2671 - 3174
ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว : หุนสามัญ 255,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท หุนบุริมสิทธิ 245,000 หุน มูลคาหุน
ละ 100 รวมมูลคา 50,000,000 บาท
บริษัท โพสต-เอซีพี จํากัด
ประเภทของธุรกิจหลัก
ที่ตั้งสํานักงาน

: ผลิตและจําหนายนิตยสาร
: 136 อาคารบางกอกโพสต ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท
: + 66 (0) 2240 - 3700
โทรสาร
: + 66 (0) 2671 - 3174
ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว : หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมมูลคา 10,000,000 บาท

บริษัท แฟลช นิวส จํากัด
ประเภทของธุรกิจหลัก
ที่ตั้งสํานักงาน

: บริหารสถานีวิทยุ
: 48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุงเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท
: + 66 (0) 2693 - 4777
โทรสาร
: + 66 (0) 2693 - 0329
ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว : หุนสามัญ 225,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท หุนสามัญ 15,000 หุน มูลคาหุนละ
80 บาท และหุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 25 บาท รวมมูลคา 23,950,000 บาท

บริษัท จอบ จอบ จํากัด
ประเภทของธุรกิจหลัก
ที่ตั้งสํานักงาน

: เจาของเว็บไซดหางานอัจฉริยะ
: 136 อาคารบางกอกโพสต ชั้น 7 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท
: + 66 (0) 2240 - 3700
โทรสาร
: + 66 (0) 2240 - 3790
ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว : หุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาหุนละ 25 บาท รวมมูลคา 25,000 บาท
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1.3 บุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. +66 (0) 2229-2800
โทรสาร +66 (0) 2359-1259
ผูสอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. +66 (0) 2264-0777
โทรสาร +66 (0) 2264-0789-90
ชื่อผูสอบบัญชี
นางสายฝน อินทรแกว เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 4434 และ/หรือ
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 3930 และ/หรือ
นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 3844
ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ
บริษัท วิคเคอรี่ แอนด วรชัย จํากัด (ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร เอ
93/1 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : +66 (0) 2256-6311, 2256-7750-4
โทรสาร : +66 (0) 2256-6317-8

2. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอบริษัทพอสรุปไดดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษัทประกอบธุรกิจทางดานสิ่งพิมพ ดังนั้นกระดาษจึงเปนวัตถุดิบหลักอยางหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งมักจะมี
การเปลี่ยนแปลงทางดานปริมาณและราคาตามอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก แตบริษัทไดมีการติดตาม
และวางแผนการจัดซื้อลวงหนา และเก็บกระดาษพิมพหนังสือพิมพในปริมาณที่คาดวาจะเพียงพอตอการ
ผลิต
2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการซื้อสินคาและบริการ
และอุปกรณเปนสกุลเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทอาจปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน โดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนครั้งคราวตามความเหมาะสมเพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
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3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ซึ่งจะสงผล
กระทบตอ ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิน สดของบริษั ท เนื่ องจากบริษั ท และบริษั ท ยอยมี เงิน ฝากกับ
สถาบันการเงิน เงินที่ใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารและเงินกูยืมระยะยาว
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดปจจุบัน
4. ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา และเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของ
กัน ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม
ดังนั้นบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทมีฐาน
ลูกหนี้การคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ไมกระจุกตัว และบริษัท ไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ไวแลว
5. ความเสี่ยงจากการไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอย กิจการรวมคา และบริษัทรวม ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดผล
ตอบแทนจากการลงทุนตามเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงจัดใหมี
การติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอย กิจการรวมคาและบริษัทรวมวิเคราะหผลและเปรียบเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนดไวและรายงานตอฝายบริหารและคณะกรรมการตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขเทาที่จะสามารถดําเนินการได

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ความเปนมา
จากความสนใจพื้นฐานดานสื่อสารมวลชน นายทหารอเมริกัน พลตรี อเล็กซานเดอร แม็คโดนัลด ไดชักชวน
นายประสิทธิ์ ลุลิตานนท รวมกันกอตั้งหนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษฉบับแรกของประเทศไทยในชื่อ " Bangkok
Post " โดยถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2489 และมีพลตรี อเล็กซานเดอร แม็คโดนัลด เปนบรรณาธิการบริหารคน
แรก
ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นายไคเบล นักลงทุนชาวเยอรมัน ไดขอซื้อหุนของพลตรี อเล็กซานเดอร
และแตงตั้ง นายแฮรรี่ เฟรเดอริค เปนบรรณาธิการบริหารคนที่สอง ในป 2506 ลอรด ธอมปสัน เจาพอธุรกิจหนังสือ
พิมพเครือขายฟลีท ไดเขามาเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท มีการติดตั้งแทนพิมพ และอุปกรณการพิมพ พรอมกับนํา
เทคนิคการพิมพสมัยใหมมาใชเปนครั้งแรกในประเทศไทย
บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2527
บริษัท ไดเขาลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับหนังสือพิมพ และสิ่งพิมพตางๆ ไดแก บริษัท สยามโพสต จํากัด
จําหนายหนังสือพิมพภาษาไทยรายวันในชื่อ " สยามโพสต " บริษัท ฮาเชท ฟลิปปาคิ โพสต จํากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อ
เปน บริษัท โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย จํากัด) ผลิตและจําหนายนิตยสารรายเดือน ELLE และ ELLE Decoration
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บริษัท ฮาเชท ฟลิปปาคิโพสต – เอซีพี จํากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โพสต-เอซีพี จํากัด) ผลิตและจําหนาย
นิตยสารรายเดื อน Cleo และบริษัท บางกอกโพสต แอนด มารติน คลิน ซ แอนด แอสโซซิเอทส เปน นายหน าขาย
โฆษณาใหกับตางประเทศ ในป 2539 บริษัท ตรีทศ ทรี-เจเนอเรชั่น จํากัด ไดเขาดําเนินกิจการของบริษัท สยามโพสต
จํากัด แทน และไดปดกิจการลงในตนป 2541
ในกลางป 2540 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการดําเนินงานเพื่อรองรับกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
โดยมีการหยุดการดําเนินงานแผนกยอยๆของกิจการ และมีพนักงานบางสวนตองออกจากงานกอนสิ้นป
ป 2541 บริษัทไดป ดแผนกแม็กกาซีน และขายหุนในบริษัทรวมทุน "บจก. บางกอกโพสต แอนด มารติน
คลินซ แอนด แอสโซซิเอทส" รวมทั้งปดกิจการของบริษัทยอย "อัลลายด นิวสเพเพอร" ดวย
ในกลางป 2542 โครงการติดตั้งระบบการจัดหนาหนังสือพิมพดวยคอมพิวเตอร เพื่อเชื่อมโยงการทํางานใน
สวนของหนาขาวและหนาโฆษณา และไดมีการปรับโครงสรางการทํางานของกองบรรณาธิการบางกอกโพสตใหม
ชวงปลายป 2542 บริษัทไดยุติการผลิตนิตยสาร Tatler และไดเลิกกิจการบริษัท เวิลด เพรส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
เดือนพฤศจิกายนของป 2543 บริษัทไดรวมลงทุนในบริษัท เว็บ แอดไวซอรี่ จํากัด เพื่อสรางเว็บไซทดานการ
เงินแหงแรกในเมืองไทย แตไมประสบความสําเร็จ จึงเลิกกิจการในปลายป 2544
ในระหว างป 2544 บริ ษั ท มี ค วามพยายามที่ จ ะเข าสู ต ลาดโฆษณาสมั ค รงาน จึ งได เริ่ ม ผลิ ต และจํ าหน าย
นิตยสารชีวิตงานขึ้นมา แตก็ไมประสบความสําเร็จ จึงตองทําใหหยุดการผลิตในเดือนมกราคม 2545
นอกจากนั้ น ในรอบป 2544 บริษั ท ยังได เพิ่ ม ส วนตางๆ ในหนั งสื อ พิ ม พ บ างกอกโพสต ขึ้น มา อั น จะเป น
ประโยชนและเพื่อสนองความตองการแกผูอานในกลุมตางๆ โดยในสวนของ Your Money จะนําเสนอขาวทางดานการ
เงิน การธนาคาร ขอมูลและขอแนะนําตางๆ เพื่อประโยชนในการบริหารการเงินและธุรกิจในชีวิตประจําวัน Learning
Post จะเป น สวนที่ นํ าเสนอบทความต างๆ ที่ ค รอบคลุม หั วขอ ขาวที่ สําคัญ ๆ ดานการศึก ษาในมุ ม มองของนั กเรีย น
อาจารย นอกจากนี้ยังมีบทเรียนภาษาไทยที่จะเปนประโยชนตอผูอานชาวตางประเทศอีกดวย
ในชวงปลายป 2545 บริษัทไดเตรียมการขยายธุรกิจเพิ่ม คือ ผลิตและจําหนายหนังสือพิมพธุรกิจรายวันฉบับ
ภาษาไทยฉบับใหม โดยในไตรมาสสุดทาย บริษัทไดรับพนักงานใหมสําหรับกองบรรณาธิการโพสตทูเดย และใน
เดือนพฤศจิกายน 2545 ไดมีการแนะนําหนังสือพิมพใหมใหกับตัวแทนผูซื้อโฆษณาไดรับทราบ
เดือนกุมภาพันธ ป 2546 บริษัทเปดตัวหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยฉบับใหมภายใตชื่อวา “โพสต ทูเดย”
ซึ่งเปนการนําเสนอหนังสือพิมพธุรกิจรายวันที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อรองรับกลุมผูอานทั้งผูอาน โดยทั่ว
ไป และกลุมเปาหมายเฉพาะดานธุรกิจ ชวงปลายป 2546 แผนกหนังสือ ซึ่งเนนการพิมพหนังสือภาษาอังกฤษไดหยุดธุร
กรรมตางๆ
ป 2547 เปนปที่หนังสือพิมพบางกอกโพสต มีอายุครบ 58 ป หนังสือพิมพบางกอกโพสตรูปแบบใหมจึงได
เริ่มออกสูสายตาประชาชนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547 โดยรูปแบบใหมนี้มีความผสมผสานกันมากขึ้นระหวางเนื้อที่ขาว
ที่เพิ่มมากขึ้นและการจัดวางเนื้อหาของขาวที่เหมาะสม รวมถึงการเปดตัว “themagazine” นิตยสารแฟชั่นรายปกษแทรก
ในบางกอกโพสต สวนหนังสือพิมพโพสตทูเดย ซึ่งถือวาเพียงดําเนินงานมาเปนปที่ 2 ก็สามารถติดอันดับเปนหนังสือ
พิมพที่มียอดผูอานมากที่สุด 1 ใน 10 อันดับแรก
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ในระหวางป บริษัท ฮาเชท ฟลิปปาคิ โพสต จํากัดไดรวมลงทุนเปดบริษัท เอชเอฟโพสต-เอ็มซี จํากัด (ภาย
หลังเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โพสต-ไอเอ็ม พลัส จํากัด) เพื่อทําการผลิตและจําหนายนิตยสาร Marie Claire ซึ่งในปจจุบัน
นิตยสาร Marie Claire ก็เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากผูอานและผูโฆษณาอยางกวางขวาง
ในเดือนกรกฎาคม 2548 หนังสือพิมพบางกอกโพสต ไดทําการเปดตัว “กูรู” นิตยสารสําหรับชาวเมืองโดยมี
กลุมเปาหมายหลักเปนผูอานอายุ 20-35 ป มีเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟสไตลหลากหลายรูปแบบในเมือง ตลอดจนแหลงทอง
เที่ยวและสถานบันเทิงที่อยูในความนิยม และเมื่อ 1 สิงหาคม 2548 ซึ่งเปนวันครบรอบ 59 ปของการกอตั้งหนังสือพิมพ
บางกอกโพสต ไดขยายธุรกิจเขาสูโลกของสื่อแหงอนาคต โดยไดจัดตั้งฝายอิเล็กทรอนิกสมีเดีย มีชื่อวา “โพสตดิจิทัล”
เพื่อใหบริการขาวสารทางอิเล็กทรอนิกสและดิจิทัล
โพสตดิจิทัลยังไดสรางสรรคบริการใหมๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือ การจัดทําหนังสือพิมพ
บางกอกโพสต และโพสตทูเดยในรูปแบบ “Smart Edition” ซึ่งผูอานที่มีอินเทอรเน็ตสามารถคลิกเขาไปอานหนังสือ
พิมพดังกลาวไดอยางงายๆ ไมวาจะอยู ณ มุมใดของโลก โดยจะมีรูปลักษณและสไตลที่เหมือนกับหนังสือพิมพจริงทุก
อยาง และที่สําคัญยังมีฟงกชั่นการทํางานอัจฉริยะอื่นๆ อาทิเชน การสั่งใหระบบอานหนังสือพิมพใหฟง การแปลบท
ความในหนังสือพิมพเปนภาษาตางๆ เปนตน
นอกจากนี้ ไดปรับปรุงการเสนอบริการบนเว็บไซดอยางตอเนื่อง ไดจัดตั้งเว็บไซดงานใหม www.jobjob.co.th
ที่ไดเปดตัวครั้งแรกไตรมาสที่ 4 ของป 2549 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหบริการโฆษณาหางานสามารถเขาถึงไดงาย ทั้งใน
รูปของสิ่งพิมพและออนไลน ซึ่งในปจจุบันสื่อทั้ง 2 รูปแบบ นี้มีความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น
การกอสรางศูนยการพิมพและจัดจําหนายแหงใหม ที่ตั้งอยูบนเนื้อที่ 19 ไร ถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 และ
อยูหางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที ไดเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2548 แลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2549 และเริ่มติดตั้ง
เครื่องจักรในเดือนเดียวกันนี้ โรงพิมพเริ่มพิมพบางสวนของหนังสือพิมพเพื่อจําหนายในเดือนกุมภาพันธ 2550 และได
เริ่มพิมพหนังสือพิมพบางกอกโพสตทั้งฉบับเปนครั้งแรกคือ ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยทําการปรับขนาดหนังสือ
พิมพลงจากเดิมที่มีขนาดกวาง 15.5 นิ้ว ลดลงเหลือ 14 นิ้ว และความสูงเดิม 22.75 นิ้ว เหลือ 21.5 นิ้ว ทําใหสามารถ
ประหยัดกระดาษไดถึงรอยละ 12 ทั้งนี้ดวยเครื่องจักรที่ทันสมัยทําใหสามารถลดการสูญเสียกระดาษไดกวารอยละ 50
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรเดิม
บริษัทไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
มาเปดศูนยการพิมพแหงใหมนี้อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ศูนยการพิมพใหมแหงนี้ นับเปน
การลงทุนที่สูงที่สุดเทาที่ บริษัทเคยลงทุนมา
ในป พ.ศ. 2550 บริษัทไดเริ่มดําเนินการผลิตรายการโทรทัศนและกระจายเสียงทางวิทยุ ตามเปาหมายทาง
กลยุทธในการขยายชองทางในการกระจายขาวไปยังสื่อชนิดอื่นๆ
ขาวโพสตทูเดย ซึ่งเปนรายการขาวภาคภาษาไทยทางโทรทัศนความยาว 2 ชั่วโมง เริ่มแพรภาพผานระบบโทร
ทัศนดาวเทียมชนิด C-band เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ทางชอง Next Step ผูชมโทรทัศนดาวเทียมสวนใหญอาศัยอยู
นอกกรุงเทพฯ และการแพรภาพผานระบบดาวเทียมนี้ยังเขาถึงผูชมโทรทัศนเคเบิ้ลแบบเสียเงินในสวนภูมิภาคอีกดวย
โดยทั้ง 2 ชองทางนี้รวมกันสามารถเขาถึงผูชมประมาณ 5 ลานครัวเรือน นอกเหนือไปจากการขยายชองทางในการ
กระจายขาวแลว รายการโทรทัศนยังชวยเสริมการประชาสัมพันธหนังสือพิมพของบริษัทไปพรอมๆ กัน และยังกอให
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เกิดรายไดจากการโฆษณาทางโทรทัศน รวมไปถึงชวยเพิ่มยอดขายโฆษณาใหกับหนั งสือพิมพโพสตทูเดย อีกดวย
เพราะเปนการขายโฆษณารวมกันระหวางสื่อโทรทัศนและหนังสือพิมพ
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดเขาถือหุนรอยละ 40 ของบริษัท แฟลช นิวส จํากัด ซึ่งเปนผูดําเนินการ
ผลิ ต Business Radio FM 98.0 และ GG News Network โดย Business Radio นั บ เป น สถานี ข าวทางวิ ท ยุ ชั้ น นํ า ส ว น
สํานักขาว GG News เปนเครือขายขาวที่มีความมั่นคง บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในครั้งนี้ เพื่อเปนการประชา
สัมพันธหนังสือพิมพโพสตทูเดย และเพิ่มยอดขาย รวมไปถึงเพิ่มชองทางในการโฆษณาใหกับลูกคาผานสื่อชนิดใหม
ภายหลังการลงทุน สํานักขาว GG News ไดเปลี่ยนชื่อใหมเปนสํานักขาว Post-GG News และโพสตทูเดยได
เริ่มกระจายเสียงรายการสรุปและวิเคราะหขาวรายวันในสถานี Business Radio FM 98.0 โดยบริษัทจะพัฒนากลยุทธ
ผานความรวมมือกันในการผลิตรายการขาว การตลาด และการโฆษณาตอไป
ในป 2551 หนังสือพิมพบางกอกโพสตไดมีการปรับเนื้อหาของขาวใหอานงายและปรับปรุงรูปแบบของ
หนังสือพิมพใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไดแทรก “My Life” แมกกาซีนรายสัปดาหฉบับใหมเพิ่มขึ้น มีเนื้อหาเปนแบบไลฟ
สไตล จุดประสงคเพื่อดึงดูดนักอานรุนใหม และหนังสือพิมพบางกอกโพสตยังไดทําการเปลี่ยนรูปโฉมและสาระของ
หนังสือพิมพฉบับวันอาทิตยใชชื่อใหมวา บางกอกโพสตซันเดย ซึ่งประกอบไปดวยสวน Spectrum ที่เสนอขาวและ
เหตุการณปจจุบัน และ Brunch จะเปนสวนของแมกกาซีนแบบไลฟสไตล อีกทั้งในสวนของขาวกีฬาก็ไดมีการปรับ
ปรุงเชนกัน เริ่มออกเปนฉบับแรกในเดือนกันยายน 2551 ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูอานเปนอยางดี นอกจากนี้ยังได
เพิ่ม Muse ในวันเสาร ซึ่งมีเนื้อหาเหมาะสําหรับผูอานที่เปนสตรี เพื่อเพิ่มยอดผูอานและยอดโฆษณาของสินคาสําหรับ
สตรีอีกดวย
หนังสือพิมพโพสตทูเดยไดเปลี่ยนแปลงการใชเครื่องหมาย “โพสตทูเดย” ใหเปนภาษาไทยเพื่อขจัดความสับ
สนอันอาจเกิดจากเครื่องหมายเดิมที่มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สําหรับเนื้อหาไดปรับใหมเพื่อใหผูอานเขาใจงายยิ่งขึ้น
รวมทั้งหัวขอขาวตางๆ ในหนาแรกของหนังสือพิมพใหเปนที่นาสนใจ แตการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือไดเพิ่มในสวน
ของการวิเคราะหเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเขียนโดยนักวิเคราะหที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
สําหรับเว็บไซต บางกอกโพสต ไดปรับรูปแบบหนาเว็บไซตใหมเมื่อปลายป โดยเนนจุดยืนของเว็บไซต
บางกอกโพสตในการเปนชองทางหลักในการเขาถึงขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทยในภาคภาษาอังกฤษ ทําใหสามารถ
ขยายผูเขาชมเว็บไซตออกไปทั้งในประเทศและตางประเทศ
บริษัทไดซื้อหุนบุริมสิทธิของ บริษัทโพสต-ไอเอ็ม พลัส จํากัด และหุนสามัญของบริษัท โพสต อินเตอรเนชั่น
แนล มีเดี ย จํากัด ซึ่ งเป น ผูพิ ม พ และจําหน ายนิ ตยสารตางประเทศฉบั บ ภาษาไทยภายใตชื่อ Marie Claire ELLE และ
ELLE Decoration เมื่อ ปลายป 2550 และกลางป 2551 ตามลํ าดับ เพิ่ ม เติ ม ทํ าให ป จ จุ บั น ทั้ งสองบริษั ท ดั งกล าวเปลี่ย น
สถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยบริษัทถือหุนทั้งทางตรงและทางออมเกือบทั้งหมด
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและการแบงการดําเนินงานในกลุมบริษัท
บริษัทโพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) เปนผูพิมพและจําหนาย หนังสือพิมพบางกอกโพสต ซึ่งเปนหนังสือ
พิมพรายวันภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพโพสตทูเดย ซึ่งเปนหนังสือพิมพธุรกิจรายวันภาษาไทย และสติวเดนท วีคลี่ ซึ่งเปน
หนังสือพิมพภาษอังกฤษรายสัปดาหสําหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
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ในชวง 2 –3 ป ที่ผานมาบริษัท ไดขยายการใหบ ริการขาวสารและขอมูลทางธุรกิจในดานอิเล็กทรอนิกส และ
ดิจิตอลประเภทตางๆ รวมทั้งเว็บไซตของบางกอกโพสตและโพสตทูเดย ที่มุงมั่นเพื่อใหเปนหนาตางของประเทศไทย
และบริษัทยังไดพัฒนาเว็บไซดจอบจอบใหเปนเว็บไซดสมัครงานภาษาไทยที่สามารถชวยคนหางานใหเหมาะกับคน หรือ
คนหาคนใหเหมาะกับงานได นอกจากนี้ บริษัทไดขยายการใหบริการขาวสารขอมูล โดยการผลิตรายการโทรทัศนและ
วิทยุในภาคภาษาไทยอีกดวย นอกจากนี้บริษัทยังรับพิมพงานทั่วไป รวมทั้งสิ่งพิมพของกิจการและของบริษัทยอย
บริษัทยอยของบริษัทไดแก บริษัทโพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย จํากัด และบริษัทโพสต-ไอเอ็ม พลัส จํากัด
ซึ่งเปนผูพิมพและจําหนายนิตยสารตางประเทศฉบับภาษาไทยภายใตชื่อ นิตยสาร ELLE, ELLE Decoration และนิตยสาร
Marie Claire ตามลําดับ สวนบริษัท จอบ จอบ จํากัด ยังไมมีการดําเนินธุรกิจ
กิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัท ไดแกบริษัทโพสต-เอซีพี จํากัด ผูพิมพและจําหนายนิตยสารตางประเทศฉบับ
ภาษาไทยภายใตชื่อ CLEO
บริษัทรวมของบริษัท ไดแก บริษัท แฟลช นิวส จํากัด ผูประกอบกิจการบริหารสถานีวิทยุ
ประเภท
ชื่อผลิตภัณฑ / แผนก
บริษัทเจาของผลิตภัณฑ
หนังสือพิมพ
หนังสือพิมพรายวัน
Bangkok Post
บมจ. โพสต พับลิชชิง
หนังสือพิมพรายวัน
โพสตทูเดย
บมจ. โพสต พับลิชชิง
หนังสือพิมพรายสัปดาห
Student Weekly
บมจ. โพสต พับลิชชิง
งานบริการพิมพ
บมจ. โพสต พับลิชชิง
งานพิมพเชิงพาณิชย
บมจ. โพสต พับลิชชิง
นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาอังกฤษ) กูรู (รายสัปดาห)
บมจ. โพสต พับลิชชิง
เดอะแมกกาซีน (รายปกษ)
บมจ. โพสต พับลิชชิง
MY LIFE (รายสัปดาห)
บมจ. โพสต พับลิชชิง
SPECTRUM (รายสัปดาห)
บมจ. โพสต พับลิชชิง
BRUNCH (รายสัปดาห)
บมจ. โพสต พับลิชชิง
MUSE (รายสัปดาห)
จอบ จอบ
บมจ. โพสต พับลิชชิง
เว็บไซดหางาน
ขาวดวนภาษาอังกฤษ
บมจ. โพสต พับลิชชิง
ขาวดวน SMS
ขาวดวนภาษาไทย
บมจ. โพสต พับลิชชิง
นิตยสารภาษาไทย
นิตยสารภาษาไทยรายเดือน
ELLE
บจก. โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย
ELLE DECORATION
บจก. โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย
CLEO
บจก. โพสต-เอซีพี
MARIE CLAIRE
บจก. โพสต-ไอเอ็ม พลัส
นิตยสารรายสามเดือน
BMW
บจก. โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย
โพสต นิวส
บมจ. โพสต พับลิชชิง
รายการโทรทัศน
BUSINESS RADIO
บจก. แฟลช นิวส
รายการวิทยุ
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยในปจจุบันเปนดังนี้
บมจ. โพสต พับลิชชิง

100.00%

100.00%

บจก. จอบ จอบ

40.00%

บจก. โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย

51.00%

บจก. แฟลช นิวส

51.00%

บจก. โพสต- เอซีพี

49.00%

บจก. โพสต-ไอเอ็ม พลัส

3.3 รายไดรวมทั้งกลุมของบริษัทในระยะ 4 ปที่ผานมา
ผลิตภัณฑ / บริการ

ดําเนินการโดย

หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ บมจ. โพสต
งานพิมพเชิงพาณิชย พับลิชชิง
นิตยสารฉบับแทรก
เว็บไซดหางาน ขาว
ดวน SMS รายการ
โทรทัศนและวิทยุ
ผลิตนิตยสาร Elle, บจ. โพสต อินเตอร
เนชั่นแนล มีเดีย
Elle Decoration,
Marie Claire, Cleo บจ. โพสต-ไอเอ็ม
พลัส
บจ. โพสต-เอซีพี
รวมทั้งสิ้น*

(ลานบาท)
% การถือหุน
ป 2548
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ของบริษัท รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ

100.0 1,732.1

92.9 1,777.7

93.4 1,659.0

7.1 136.1
100.0 1,913.8

6.6 127.5
100.0 1,786.5

92.9 1,617.0

87.0

100.0
100.0
51.0

131.6
1,863.7

* รวมรายไดอื่นๆ
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7.1 241.1 13.0
100.0 1,858.1 100.0

4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
4.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทเปนผูพิมพและจําหนายหนังสือพิมพรายวันภาคเชาภาษาอังกฤษ "Bangkok Post" หนังสือพิมพ
ธุ ร กิ จ รายวั น ภาษาไทย “โพสต ทู เดย ” หนั ง สื อ พิ ม พ ภ าษาอั ง กฤษรายสั ป ดาห “Student Weekly"
นิตยสารฉบั บแทรก นอกจากนี้ บริษัท ยังรับ จางพิมพงานทั่วไป รวมทั้งสิ่งพิมพของกิจการและของ
บริษัทในเครือ และใหบริการขาวสารทางอิเล็กทรอนิกสและดิจิทัลทุกชนิด รวมทั้งการใหบริการขาว
สารขอมูลทางโทรทัศนและวิทยุ
ผลิตภัณฑของบริษัท
• หนังสือพิมพ Bangkok Post เปนหนังสือพิมพรายวันที่นําเสนอขาวในลักษณะเปนกลาง มีการตี
พิมพบทวิพากษวิจารณที่ตรงประเด็น เสริมดวยบทความที่วิเคราะหเจาะลึกทั้งในสวนของขาว
ในประเทศ ขาวตางประเทศ ขาวธุรกิจ ขาวเศรษฐกิจและการเงิน ขาวการเมือง และขาวสังคม
• หนังสือพิมพ “โพสตทูเดย” ไดเปดตัวเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2546 เปนหนังสือพิมพธุรกิจราย
วันภาษาไทยที่นําเสนอขาวธุรกิจดวยภาษาที่เขาใจงาย กระชับ ไมเยิ่นเยอจนเกินไป และไมใช
ศัพททางเศรษฐกิจที่เขาใจยาก นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอขาวการเมือง ขาวตางประเทศ ขาว
กีฬา ขาวบันเทิง บทวิเคราะห บทแสดงความคิดเห็น เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลที่นาสนใจ
• หนังสือพิมพรายสัปดาห Student Weekly เปนหนังสือพิมพภาษาอังกฤษสําหรับเด็กในวัยเรียน
และกลุมวัยรุน เนื้อหาประกอบดวย คอลัมนขาว การตูน เพลง เกมส และบทสัมภาษณดาราดัง
โดยทั้งหมดนี้จะใชภาษาอังกฤษที่งายตอการอาน รวมทั้งมีการอธิบายศัพทยาก มีการเตรียมบท
ความสําหรับใหครูสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนในหองเรียนอีกดวย
• นิตยสารไลฟสไตลภาษาอังกฤษ กูรูแทรกในหนังสือพิมพบางกอกโพสตทุกวันศุกร
• นิตยสารรายปกษภาษาอังกฤษ เดอะแมกกาซีน แทรกในหนังสือพิมพบางกอกโพสต
• เว็บ ไซดห างานอัจฉริยะ www.jobjob.co.th มีเครื่องมือพิ เศษเพื่อ อํานวยความสะดวกให แกผู
สมัครงานและผูรับสมัคร
• ขาวดวน SMS เสนอขาวดวน Real-time ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• รายการขาวออกอากาศทางโทรทัศน ออกอากาศทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 20.00-22.00 น. แบง
ออกเปน 3 รายการ คือ Post Today เจาะขาว, Post Today วิเคราะห และ รายการ สุรนันทวันนี้
ซึ่งเปนรายการทอลคโชว ที่มีคนดังอยางคุณสุรนันท เวชชาชีวะ มาเปนผูดําเนินรายการ โดยได
แพรภาพรายการทางชอง Next Step เพียงแหงเดียว
ผลิตภัณฑของบริษัทยอย
• Elle เปนนิตยสารแฟชั่นและความงามระดับสากลเลมแรกของเมืองไทย Elle ฉบับภาษาไทยมี
รูปแบบเชนเดียวกับ Elle ทั่วโลกที่เนนทางดานแฟชั่น ความงาม การดูแลสุขภาพ การแนะนํา
เกี่ยวกับสูตรอาหาร สถานที่ทองเที่ยวในดินแดนตางๆทั่วโลก และแบบแผนการดําเนินชีวิตใน
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รูปแบบของคนไทย Elle เปนนิตยสารแฟชั่นและความงามในรูปแบบที่ แปลกตา ทันสมัย มี
เอกลักษณเฉพาะตัว
• Elle Decoration เปนนิตยสารเพื่อการตกแตงบานระดับสากลที่รูจักกันดีทั่วโลก เนื่องจากมี Elle
Decoration ฉบับภาษาตางๆ อยูในเครือขายถึง 15 ประเทศทั่วทุกทวีปรวมทั้ง Elle Decoration
ฉบับ ภาษาไทย ซึ่งเปน Elle Decoration ฉบับ ที่ 13 ของโลก Elle Decoration เปนนิตยสารเพื่ อ
การตกแตงบานที่มุงเนนการสรางสรรคคุณภาพดวยความพิถีพิถัน Elle Decoration ฉบับภาษา
ไทยมีสัดสวนของขอมูลจากตางประเทศและเรื่องราวที่ผลิตและถายทําในเมืองไทยนํามาผสม
ผสานกันอยางลงตัวทั้งเรื่องราวและรูปภาพของที่ไดรับการตกแตงอยางมีรสนิยมจากทั่วทุกมุม
โลก หลากหลายความคิดในการนําเครื่องเรือนและของใชเกาๆ มาประยุกตใชใหดูใหม แปลกตา
และแหลงช็อปปงสินคาเพื่อการตกแตงจากทั่วเมืองไทย เหมาะกับวิถีชีวิตสมัยใหมของคนไทยที่
ชื่นชอบในการตกแตงบานอยางแทจริง
• Marie Claire ไดเปดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 ในครั้งแรกเปนการรวมทุนกับ Marie Claire
Album (MCA) ประเทศฝรั่งเศส เปนนิตยสารแฟชั่นและความงามภาษาไทยที่มีรูปแบบและ
เนื้อหาที่ทันสมัย
ผลิตภัณฑของกิจการที่ควบคุมรวมกัน
• Cleo เปนนิตยสารภาคภาษาอังกฤษที่เริ่มวางแผงในประเทศออสเตรเลียตามดวย นิวซีแลนด
สิงคโปรและมาเลเซีย เปนลําดับ สําหรับฉบับภาษาไทยนั้นเปนประเทศที่ 5 ที่ไดพิมพและวาง
จําหนาย ซึ่งสามารถครองความนิยมในหมูผูอานไดอยางรวดเร็ว ดวยบุคลิกพิเศษของ Cleo ที่
ตรงกับอัธยาศัยใจคอของคนรุนใหมไมวาจะเปนการมองโลกในแงดี ความมีชีวิตชีวาชอบสนุก
สนานพรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ใสใจที่จะปรับปรุงและเพิ่มพูนเสนหใหกับตัวเอง นอกจากนี้
Cleo ยังมีรูปเลมสีสันสวยงาม สะดุดตา และคงคุณภาพระดับสากล
ผลิตภัณฑของบริษัทรวม
• รายการสรุปและวิเคราะหขาวในสถานี Business Radio FM 98.0
4.1.2 ลักษณะลูกคาแบงเปนประเภทหลักได 2 ประเภท
1. ลูกคาดานโฆษณา แบงเปน
- บริษัทเอเยนซี่
- ลูกคาที่สั่งลงโฆษณาโดยตรง (Direct Customers)
2. ลูกคาดานจัดจําหนายสิ่งพิมพ แบงเปน
- สมาชิกรายบุคคลและองคกร
- ขายสง
- ขายปลีก (วางราน)
- โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร
- สายการบิน
- สถาบันการศึกษา
11

4.1.3 ลักษณะรายได
รายได

ป 2548

ป 2549

ป 2550

ป 2551

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขายโฆษณา

1,326.4

71.2

1,276.8

66.7

1,222.1

68.4

1,288.4

69.4

รายไดจากการขายหนังสือ

408.1

21.9

508.2

26.6

457.1

25.6

444.7

23.9

รายไดจากการรับจางพิมพ

90.8

4.9

91.7

4.8

78.7

4.4

84.1

4.5

รายไดอื่น ๆ

38.4

2.0

37.1

1.9

28.6

1.6

40.9

2.2

1,863.7

100.0

1,913.8

100.0

1,786.5

100.0

1,858.1

100.0

รวมรายได
รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้น
(ลดลง) จากปกอน

(0.88)

2.69

(6.65)

4.1.4 วัฏจักรของการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของบริษัทสวนใหญไมขึ้นอยูกับฤดูกาล
4.2 การตลาด
การผลิตสินคาที่มีคุณภาพและการใหบริการที่ดีเปนหัวใจของการดําเนินงานของบริษัท บริษัทขายเนื้อที่
โฆษณาโดยตรงใหแกลูกคาหรือผานตัวแทนบริษัทโฆษณา การขายหนังสือพิมพขายโดยผานตัวแทน หรือที่เรียกวา
เอเยนตหนังสือพิมพ สวนการขายใหสมาชิกนั้น บริษัทมีการจัดสงใหโดยตรง
4.2.1 กลยุทธทางการตลาด
1. กลยุทธที่สําคัญ
• การจําหนายหนังสือพิมพ
บริษัทรับสมัครทั้งสมาชิกรายป สองป และสมาชิกราย 6 เดือน โดยสมาชิกจะไดราคาต่ํา
กวามากเมื่อเทียบกับการซื้อตามแผงหนังสือพิมพ นอกจากนั้นยังมีการแจกแถมของขวัญ
หรือของสมนาคุณ ตางๆ แกส มาชิกโดยตลอดตามโอกาสตางๆ สําหรับ การขายโดยผาน
เอเยนต มีการใหสวนลดประมาณรอยละ 28 ของราคาขายปลีกหนังสือพิมพ
• การขายโฆษณา
มีสวนลดใหกับบริษัทตัวแทนโฆษณา ในการซื้อหนาโฆษณาแตละครั้ง และโบนัสตอน
สิ้นป
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4.01

2. จุดเดน จุดดอย
จุดเดน :
• ผลิตและจําหนายหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาอังกฤษฉบับแรกของไทยชื่อ “บางกอก
โพสต” ตั้งมานานถึงกวา 60 ป และเปนหนังสือพิมพที่ไดรับความเชื่อถือจากทั้งคนตาง
ชาติและคนไทย
• บางกอกโพสต เปนหนังสือพิมพฉบับเดียวที่ผานการตรวจสอบรับรองยอดการจําหนาย
จาก Audit Bureau of Circulation
• บางกอกโพสตเปนหนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่มียอดจําหนายสูงที่สุดในประเทศไทย
• โพสตทูเดย เปนหนังสือพิมพธุรกิจรายวันภาษาไทยที่มีการวางตําแหนงสินคาใหเหมาะ
สมกับ นักธุรกิจรุน ใหม ซึ่งที่ผานมาก็ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว ไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางวาเป น หนั งสื อ พิ ม พ ที่ เติบ โตเร็วที่ สุ ด และมี ผูอานมากที่ สุ ดของกลุ ม
หนังสือพิมพเศรษฐกิจรายวัน
จุดดอย :
• รายไดและผลการดําเนิ นงานของบริษัท สวนใหญ ยังขึ้น อยูกับ หนังสือพิม พบ างกอก
โพสต
3. ลูกคาเปาหมายแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
• ลูกคาดานโฆษณา ไดแก บริษัท หางรานทั่ว ๆ ไปที่ตองการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ ทั้ง
การโฆษณาผลิตภัณฑ ทําประชาสัมพันธใหแกบริษัทตางๆ การโฆษณาเปดโรงงานใหม
การโฆษณารับสมัครงาน ฯลฯ
• ลูกคาดานการจําหนายสิ่งพิมพ แบงเปน
♦ ลูกคาเอเยนต
50 %
♦ ลูกคาประเภท Bulk Sales
18 %
♦ ลูกคาประเภทสมาชิก
32 %
• ลูกคาสําหรับงานบริการการพิมพ ซึ่งจะมีทั้งลูกคาที่เปนบริษัทหรือบุคคลภายนอกและลูกคา
ที่เปนบริษัทในเครือ
4. นโยบายการตั้งราคา
• ประเภทโฆษณา จะไมใชนโยบายการตัดราคากับคูแขง ราคาจะเปนไปตาม Price List ซึ่ง
โดยปกติจะสูงกวาราคาคาโฆษณาของหนังสือพิมพภาษาอังกฤษฉบับอื่นเล็กนอย เนื่องจาก
ผลิตภัณฑของบริษัทคุณภาพดี และมีลูกคาที่แนนอน ดังนั้นลูกคาที่ลงโฆษณากับบริษัท
สามารถมั่นใจไดวาถึงลูกคากลุมเปาหมายอยางแนนอน แตอยางไรก็ตาม ราคาคาโฆษณาจะ
สอดคลองกับหนังสือพิมพภาษาไทยฉบับหลักๆ การกําหนดราคาจะดูราคาตลาดควบคูไป
ดวย
• ประเภทการขายสิ่งพิมพ นโยบายการตั้งราคาจะขึ้นอยูกับคูแขงและตนทุนการพิมพ
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• ประเภทงานบริการการพิมพ นโยบายการตั้งราคาใหสามารถแขงขันในตลาดได แตยังคง
คุณภาพงานพิมพที่ดีไวเสมอ
4.2.2 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
• ชองทางการจัดจําหนายสิ่งพิมพของบริษัท มีดังนี้
1. การจัดจําหนายโดยตรง (สมาชิก)
2. การจัดจําหนายผานผูคาสง - เอเยนต
3. การจัดจําหนายผานผูคาปลีก - แผงราน
4. การจัดจําหนายโดยตรงใหกับสถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาลและสายการบิน
• ชองทางการจัดจําหนายโฆษณาของบริษัท มีดังนี้
1. การจัดจําหนายโดยตรง
2. การจัดจําหนายผานบริษัทตัวแทนโฆษณา
4.2.3 ลักษณะของลูกคา
ลักษณะลูกคา แบงเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก
1. ลู ก ค าโฆษณา เป น ลู ก ค าทั่ วๆไป ไม เจาะจงกลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ งโดยเฉพาะ แบ งเป น ลู ก ค าที่ ล ง
โฆษณาผานเอเยนตซึ่งจะไดรับสวนลดประมาณรอยละ 15 และลูกคารายยอยที่ลงโฆษณากับ
บริษัท โดยตรง
2. ลูกคาดานการจําหนายสิ่งพิมพ สัดสวนของลูกคาแตละประเภทเปรียบเทียบ 3 ป เปนดังนี้
สัดสวนแบงตามปริมาณการขายหนังสือพิมพเฉลี่ยในแตละป (%)
ประเภท
2551
2550
2549
เอเยนต
50
47
51
Bulk Sales
18
17
14
สมาชิก
32
36
35
รวม
100
100
100
3. ลูกคาสําหรับงานบริการการพิมพ มีทั้งลูกคาที่เปนบริษัทในเครือและลูกคาภายนอก
4.2.4 งานที่ยังไมสงมอบ
- - ไมมี - 4.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ในป 2551ทั้งหนังสือพิมพบางกอกโพสต และโพสตทูเดย ไดทําการปรับปรุงรูปแบบของหนังสือพิมพใหม
ในหลาย ๆ สวนเพื่ อเพิ่ ม ยอดในการขายโฆษณา และยอดจัดจําหน าย การปรับ ปรุงครั้งนี้ยังถือเปนการเพิ่ มคุณ คา
สําหรับผูอานใหมากยิ่งขึ้นดวย
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หนังสือพิมพบางกอกโพสตไดมีการปรับโฉมใหสดใสและอานงายขึ้น ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือพิมพให
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยในเดือนมีนาคม 2551ไดแทรก “My Life” แมกกาซีนรายสัปดาหฉบับใหมเพิ่มขึ้น เสนอเนื้อหา
แบบไลฟสไตลทันสมัย โดยครอบคลุมตั้งแตเรื่องสุขภาพจนถึงเศรษฐกิจในครัวเรือน จุดประสงคเพื่อดึงดูดคนรุนใหม
ใหสนใจในการอานหนังสือพิมพ และการเปลี่ยนแปลงที่ถือวาเปนการปรับปรุงครั้งใหญของหนังสือพิมพบางกอก
โพสต คือไดทําการเปลี่ยนรูปโฉมและสาระของหนังสือพิมพฉบับวันอาทิตย โดยใชชื่อใหมวา บางกอกโพสตซันเดย
ซึ่งประกอบไปดวยสวน Spectrum ที่เสนอขาวและเหตุการณปจจุบัน และ Brunch จะเปนสวนของแมกกาซีนแบบไลฟ
สไตล อีกทั้งในสวนของขาวกีฬาก็ไดมีการปรับปรุงเชนกัน โดยการเปลี่ยนโฉมทั้งหมดนี้ไดเริ่มเปนฉบับแรกในเดือน
กันยายน 2551
ในเดือนกุมภาพันธ 2551 หนังสือพิมพโพสตทูเดยไดมีการปรับปรุง เริ่มจากไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการ
ใชเครื่องหมาย “โพสตทูเดย” ใหเปนภาษาไทยลวน เพื่อขจัดความสับสนอันอาจเกิดจากเครื่องหมายเดิมที่มีทั้งภาษา
ไทยและอังกฤษ สํ าหรับ เนื้ อหาไดป รับ ใหมเพื่ อให ผูอานเขาใจงายยิ่งขึ้นรวมทั้ งหัวขอขาวตางๆ ในหน าแรกของ
หนังสือพิมพใหเปนที่นาสนใจ แตการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดคือไดเพิ่มในสวนของการวิเคราะหเศรษฐกิจและการ
เมืองซึ่งเขียนโดยหลากหลายนักวิเคราะห
เพื่อขยายโอกาสในการลงโฆษณาผานสื่ออื่นๆ สําหรับผูตองการลงโฆษณา และเพื่อเรงใหเกิดรายได บริษัท
จึงไดเริ่ม ผลิตรายการข าวโทรทั ศน อ อกอากาศทางชอ งดาวเที ยม โดยรายการจะมุ งเน นไปที่ การวิเคราะห ข าว จุด
ประสงคเพื่อนําเสนอขาวของโพสตทูเดยใหแพรหลายสูพื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ บริษัทยังไดผลิตรายการวิทยุรวมกับBusiness Radio FM 98.0 โดยทีมกองบรรณาธิการขาวของ
โพสตทูเดยเปนผูผลิตรายการตางๆ หลายรายการ ซึ่งไดรับการตอบสนองในทางที่ดีจากผูฟงดวย ยิ่งไปกวานั้นบริษัท
ยังคงพัฒนาธุรกิจออนไลนอยางตอเนื่อง โดยมีเว็บไซดสมัครงานเปนแบบเทคโนโลยีชวยคนหางานอัจฉริยะ ในการ
ชวยคนหางานใหเหมาะกับคน หรือคนหาคนใหเหมาะกับงานไดอยางแมนยํา เปนเว็บไซดภาษาไทยชื่อ jobjob
หลังจากที่บริษัทไดสรางศูนยการพิมพและจัดจําหนายขึ้นที่ถนนบางนา-ตราด หนังสือพิมพบางกอกโพสต
ไดดําเนินการพิมพอยางครบวงจรแลวดวยเครื่องพิมพใหมของ KBA รุน Prisma และดวยเครื่องพิมพใหมนี้บริษัทได
ประสบความสําเร็จในการพิมพหนังสือพิมพโพสตทูเดยอีกดวย โดยยังคงมีเครื่องพิมพเกาเปนเครื่องสํารอง สําหรับ
ในบางเวลาที่หนังสือพิมพทั้งสองฉบับตองการขยายกําหนดเวลาการพิมพออกไป
นอกจากนี้ บริษัทอยูระหวางดําเนินการเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและพัฒนาการบริหารการจัดการ
ขอมูลในองคกรโดยใชระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยจะมีการพัฒนาในสวนของอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งในสวนของ
ฮารดแวรและซอฟแวรใหม ในขณะเดียวกัน ระบบศูนยขอมูลและระบบเก็บกูขอมูลก็ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาไป
พรอมๆ กันดวย บริษัทคาดวาจะสามารถเริ่มการปรับปรุงและพัฒนาดังกลาวไดในตนป 2552
4.3.1 แนวโนมการเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในป
2551 นั้นมีปจจัยลบที่มีผลตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตลอดทั้งป ไดแกความไมแนนอนทางการเมือง
ระดับราคาเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก และปญหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรป นอกจากนี้วิกฤตการทางการเงิน การประทวงและการปดสนามบิน เปนเหตุที่ทําใหธุรกิจตก
ต่ํา โดยเฉพาะการสงออกและธุรกิจการทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบที่เลวรายอยางยิ่ง คาดวาระบบ
เศรษฐกิจทั่วโลกและประเทศไทย ตองใชเวลามากกวา 1-2 ป ในการแกปญหาดังกลาว
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4.3.2

สภาพการแขงขัน ป 2551 นับไดวาเปนปแหงความทาทายอยางแทจริง เพราะเราตองเผชิญกับความ
ทาทายทั้งในแงของการรายงานขาว และการไดรับผลกระทบอันเกี่ยวเนื่องกับความผันผวนของ
วิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากปญหาหนี้เสียในแวดวงอสังหาริมทรัพยของสหรัฐ
อเมริกา หรือที่รูจักกันดีในนามวา ปญหาซับ-ไพรม รวมถึงปญหาวิกฤตการณทางการเมืองภายใน
ประเทศ แตหนังสือพิมพบางกอกโพสตยังคงไมหยุดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงครั้งใหญอยาง
ตอเนื่องหลังจากที่ไดเปลี่ยนขนาดของหนากระดาษในป 2550 ซึ่งถือไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ประวัติศาสตรสําหรับบางกอกโพสตเลยทีเดียว สําหรับหนังสือพิมพโพสตทูเดย ในป 2551 ถือได
วาประสบความสําเร็จอยางแทจริง โดยไมเพียงแตจะเปนหนังสือพิมพเศรษฐกิจชั้นนําแตโพสตทูเดย
สามารถสรางผลกําไรรายปกลับ คืนบริษัท ไดเปนครั้งแรก แมจะตองเผชิญ ภาวะเศรษฐกิจที่เปน
ปญหาอยางมากมายก็ตามที ขณะเดียวกันโพสตทูเดย ยังคงรักษาคุณภาพมาตรฐานหนังสือพิมพชั้น
แนวหนาของเมืองไทย โดยในป 2551 หนังสือพิมพโพสตทูเดย ไดรับรางวัลจากองคกรและสถาบัน
ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศรวม 11 รางวัล หลังจากที่ไดรับมาแลว 9 รางวัล ในป 2550 จึง
เปนหนังสือพิมพไมกี่ฉบับที่ไดรับการยอมรับดานมาตรฐานวิชาชีพเชนนี้
4.3.2.1 ความเปนไปไดที่จะมีคูแขงรายใหม สําหรับในระยะสั้นแลวมีความเปนไปไดนอยมากที่
จะมีคูแขงรายใหมดานหนังสือพิมพรายวันภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย เนื่องจากการ
ผลิตหนังสือพิมพเพื่อจําหนายถือเปนทักษะเฉพาะดานที่ตองอาศัยประสบการณสั่งสมมา
ชานาน จึงมีความจํากัดทางดานบุคลากร นอกจากนี้เทคโนโลยีในการผลิตก็ตองใชเงินลง
ทุนสูงพอสมควร อยางไรก็ตามการโฆษณาทางสื่ออินเตอรเน็ต หรือบริการหนังสือพิมพ
ทางอินเตอรเน็ตก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปจจุบัน แตก็ยังไมสามารถใชทดแทนสื่อสิ่งพิมพ
ไดในระยะเวลาอันใกล ปจจุบันสื่ออินเตอรเน็ตจึงถือเปนสื่อที่ใหบริการขาวสารรูปแบบ
ใหม แตผูบริโภคเลือกใชสื่อแตละประเภทดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกันคือ เลือกเปด
อินเตอรเน็ตเพื่อพักผอน หรือดูขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว ธุรกิจ และสุขภาพ เลือกอาน
หนังสือพิมพติดตามขาวเจาะลึก ขาวการเงิน ขาวกีฬา เปนตน
4.3.2.2 สินคาทดแทนและอํานาจตอรองของผูซื้อและผูขาย สินคาทดแทนในสวนของการขาย
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษมีนอยเนื่องจากคูแขงที่สําคัญ มีเพียงรายเดียว แตในสวนของ
โฆษณา ผูซื้อสื่อโฆษณายังมีทางเลือกมากพอสมควรในการลงโฆษณา หากผูบริโภคมิได
ตระหนักถึงความแตกตางในความสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย เนื่องจากราคาคาโฆษณา
คอนขางแตกตางกัน อํานาจตอรองของผูซื้อโฆษณามีบางตามสมควร โดยลูกคาสามารถที่
จะตอรองเพื่อรับเงื่อนไขที่ดีกวาหากเปนลูกคารายใหญหรือลูกคาที่ทํากิจกรรมทางการ
ตลาดรวมกับบริษัท สวนในแงของผูขายสินคา สินคาที่เปนวัตถุดิบหลักของบริษัท ไดแก
กระดาษที่ใชพิมพหนังสือพิมพ ซึ่งผูขายวัตถุดิบจะมีอํานาจตอรองกับบริษัทคอนขางมาก
เนื่องจากผูขายวัตถุดิบ หลักสวนใหญ จะเป นผูประกอบการที่อยูในตางประเทศและมีผู
ประกอบการรายใหญอยูไมมากนัก
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4.4 การผลิต หรือการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
4.4.1 ที่ต้งั และจํานวนโรงงาน
อาคารสํานักงานตั้งอยูบนที่ดินเนื้อที่กวา 7 ไรของบริษัท เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต ถนน
สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และศูนยการพิมพและจัดจําหนายแหง
ใหมเนื้อที่ 19 ไรซึ่งตั้งอยูบนถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
4.4.2 กําลังการผลิต
บริษัทไดลงทุนในการสรางศูนยการพิมพและจัดจําหนายแหงใหมนี้ดวยเงินลงทุนประมาณ
980 ลานบาท ซึ่งนับ เปนการลงทุนที่ม ากที่สุดในประวัติศาสตรของบริษัท และเปนการตอกย้ํา
ความมุงมั่นและเจตนารมยในการรับใชสังคมไทยและประเทศชาติในฐานะสื่อมวลชน ศูนยการ
พิม พแ ละจัดจําหน ายแห งนี้ ประกอบดวยโรงพิ ม พ ซึ่ งมี เนื้ อที่ 8,500 ตารางเมตร และมีโรงเก็บ
กระดาษพิมพอีก 1,200 ตารางเมตร การทํางานที่นี่ ใชเทคโนโลยีการพิมพที่ทันสมัยที่สุดของ KBA
รุน PRISMA ของ บริษัท KOENIG & BAUER AG จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนแทนพิมพระบบ
4/1 หรือ DOUBLE WIDTH/SINGLE PLATE แทนแรกในเอเชียอาคเนย โดยระบบการทํางานทุก
อยางไดรับการควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งจะสามารถผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพสูงสุด นอก
จากนั้น ยังสามารถใชในการพิมพหนาหนังสือพิมพ 8 หนาติดกัน (PANORAMA) เปนเครื่องแรก
ในประเทศไทย และสามารถพิมพหนาสี่สีไดพรอมกันถึง 32 หนา มีกําลังการผลิตสูงถึง 75,000
ฉบับตอชั่วโมง
นอกจากนั้น บริษัทยังไดนําระบบ COMPUTER TO PLATE ของ AGFA POLARIS XEV มา
ใชในการสงตนฉบับที่จัดหนาเสร็จแลวมายังเครื่องทําเพลต โดยไมตองผานขั้นตอนการทําเพลต
แบบใช ฟ ลม อยางแตกอ น ทํ าให ส ามารถส งหน าหนั งสื อ พิ ม พ จากระบบคอมพิ วเตอรข องกอง
บรรณาธิการที่คลองเตยมายังศูนยการพิมพแหงนี้ไดโดยตรง ทําใหศูนยการพิมพและจัดจําหนาย
แหงนี้ เปนศูนยการพิมพที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
สํ าหรั บ ขั้ น ตอนหลั ง การพิ ม พ นั้ น ได นํ า เอาเทคโนโลยี เมล รู ม จาก SCHUR PACKAGING
SYSTEMS ประเทศเยอรมนี ประกอบดวยเครื่อ งสอดหนั งสือพิ ม พ 4 เครื่อง ระบบสายพานส ง
หนังสือพิมพจากแทนพิมพมายังเครื่องหีบหอ เครื่องมัด และเครื่องหอ
ศูนยการพิมพแหงนี้ ไดเริ่มทดลองพิมพหนังสือพิมพบางกอกโพสตในรูปเลมขนาดใหมแบบ
AMERICAN BROADSHEET ที่มีความกะทัดรัด มาตั้งแตเดือนเมษายน และไดเริ่มพิมพอยางครบ
วงจรเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550

กําลังการผลิตสูงสุด (ฉบับตอวัน)

ป 2551
340,000
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ป 2550
340,000

ป 2549
240,000

ป 2548
240,000

4.4.3

4.4.4

นโยบายการผลิต
ปจจุบันบริษัท สามารถผลิตหนังสือพิมพไดโดยเฉลี่ย 75,000 ฉบับตอชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวง
เวลาในการปดขาวในแตละวันดวย กลาวคือ ถามีการปดขาวเร็วก็จะสามารถพิมพจํานวนฉบับได
มากขึ้น
วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
วัต ถุ ดิ บ ที่ สํ าคั ญ ที่ ใช ใ นการผลิ ต คื อ กระดาษหนั งสื อ พิ ม พ ซึ่ งบริ ษั ท สั่ งซื้ อ โดยตรงจากต าง
ประเทศมากกวา 90% สําหรับเพลทและหมึกพิมพนั้น บริษัทจะจัดซื้อผานตัวแทนภายในประเทศ
ทั้งหมด
วัตถุดิบประเภทกระดาษที่ใชพิมพหนังสือพิมพ
ป 2551
ปริมาณการใชตอป (เมตริกตัน)
ราคากระดาษ (ดอลลารสหรัฐอเมริกา/ตัน)
ราคากระดาษ (บาท/กิโลกรัม)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยตอป (บาท)

4.5 สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
4.5.1 บัตรสงเสริมการลงทุน
- - ไมมี - 4.5.2 สิทธิอื่น
- - ไมมี - 4.5.3 ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
- - ไมมี - -
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ป 2550

ป 2549

ป 2548

9,545

11,246

13,241

13,367

641.47
21.73

589.97
21.94

545.92
22.33

515.04
22.11

32.76

36.18

39.30

40.82

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร
5.1.1 ที่ดิน อาคาร
บริษัท มีที่ตั้งอยู 2 แหง คือ
1. ศู น ย ก ารพิ ม พ แ ละจั ด จํ าหน าย เลขที่ 999 หมู ที่ 9 ถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 บนเนื้อที่ประมาณ 19 ไร ใชเวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10
นาที เริ่มกอสรางกลางป พ.ศ. 2548 ปจจุบันการกอสรางไดเสร็จสมบูรณแลว โดยไดรับพระมหากรุณาธิ
คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธานใน
การการเปดศูนยการพิมพและจัดจําหนายของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 อยางเปนทางการ
2. อาคารบางกอกโพสต เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
บนเนื้อที่กวา 7 ไร ประกอบดวยอาคาร 8 ชั้น ซึ่งเปนที่ตั้งของหองทํ างานฝายบริห าร ฝายบัญ ชี ฝาย
โฆษณา ฝายการตลาด ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายจัดจําหนาย และฝายสมาชิก รวมทั้งบริษัทในเครือดวย
อาคารบริก ารประกอบด วยห อ งอาหาร ห อ งพยาบาล ห อ งออกกํ าลั งกาย เพื่ อ เป น สวัส ดิ ก ารให แ ก
พนักงาน
สําหรับกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพบางกอกโพสต ตั้งอยู ณ อาคารโรงพิมพ (ซึ่งปจจุบัน
อาคารนี้ใชเปนสถานที่ทําการพิมพของแผนกงานพิมพพาณิชย สวนการพิมพหนังสือพิมพยายสถานที่
พิมพไปที่ ศูนยการพิมพและจัดจําหนาย) สวนกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพโพสตทูเดย จะตั้งอยู
ณ อาคารสํานักงาน โดยที่ทุกอาคารนั้นสามารถเชื่อมถึงกันไดตั้งแตอาคารจอดรถอันกวางขวาง อาคาร
โรงพิมพ ตลอดไปจนถึงอาคารสํานักงานดานหนา ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสาน
งานภายในบริษัท
อุปกรณเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิตซึ่งเปนทรัพยสินของบริษัท โดยสมบูรณประกอบไป
ดวยแทนพิมพอันทันสมัย เครื่องแยกสี เปนตน ทําใหบริษัทมีศักยภาพที่จะสามารถรองรับความตองการ
ในเรื่องการผลิตตอไปไดอีกในอนาคต
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ณ 31 ธันวาคม 2551)
ที่ดิน
202
ลานบาท
อาคาร
859
ลานบาท
สวนปรับปรุงอาคาร
ลานบาท
เครื่องจักรและอุปกรณ
1,114
ลานบาท
เครื่องตกแตงอุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ
147
ลานบาท
อาคารระหวางกอสราง และ เครื่องจักรและอุปกรณระหวางติดตั้ง 6
ลานบาท
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ราคาทุน)
2,328
ลานบาท
หัก : คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสะสม
(1,140) ลานบาท
หัก : คาเผื่อการดอยคา
(3) ลานบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (มูลคาสุทธิตามบัญชี)
1,185
ลานบาท
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5.1.2 เครื่องจักรที่สําคัญ
เครื่องจักร

จํานวน (เครื่อง) จํานวนปที่ใชงานมาแลว
(โดยประมาณ)

- แผนกผลิตหนังสือพิมพ
เครื่องพิมพหนังสือพิมพ Goss (Web Printing)
เครื่องพิมพหนังสือพิมพ (KBA)
เครื่องผลิตเพลต (AGFA)
ระบบ Mailroom พรอมอุปกรณ (SCHUR)
เครื่องสอดแทรกหนังสือพิมพ (Inserting Equipment)
- แผนกบริการการพิมพ
เครื่องพิมพ 4 สี
เครื่องเขาเลม (Perfect Binding)
เครื่องพับ (Folding Machine)
เครื่องเย็บ (Stitching Machine)

1
1
1
1
4

17
1
1
1
1-6

3
1
3
2

13-20
14
15-20
4-19

5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการหมดเปลือง
- - ไมมี - 5.1.4 สินทรัพยที่มีนัยสําคัญในการดําเนินงาน
ไดแก อาคารสํานักงาน อาคารโรงพิมพ ศูนยการพิมพและจัดจําหนาย เครื่องจักรและอุปกรณ (ราย
ละเอียดดูในหัวขอ 5.1.1 และ 5.1.2)
5.1.5 สินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ
- - ไมมี - 5.1.6 การเปลี่ยนวิธีการบันทึกจาก historical value เปน fair value
- - ไมมี - -
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5.2 เงินลงทุน
เงินลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย
บริษัท

ประเภทกิจการ

รอยละของ
จํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียง
100.00

มูลคาเงินลงทุน
(ลานบาท)

25.00

100.00

113.55

50.00

100.00

0.002

10.00

51.00

-

23.95

40.00

10.00

ทุนที่เรียกชําระ
แลว (ลานบาท)

1. บจ. จอบ จอบ

เจาของเว็บไซดหางาน
อัจฉริยะ
2. บจ. โพสต อินเตอร เนชั่น ผลิตนิตยสาร Elle,
Elle Decoration
แนล มีเดีย
3. บจ. โพสต -ไอเอ็ม พลัส นิตยสาร Marie Claire
(ถือหุนโดย บจ.โพสต อิน
เตอรเนชั่นแนล มีเดีย 51%)
นิตยสาร Cleo
4. บจ. โพสต-เอซีพี
(ถือหุนโดย บจ.โพสต อิน
เตอรเนชั่นแนล มีเดีย 51%)
5. บจ. แฟลช นิวส
บริหารสถานีวิทยุ

0.025

5.3 มูลคาสินทรัพยสุทธิ
5.3.1 มูลคาสินทรัพยสุทธิที่ปรับดวยราคาประเมิน
- - ไมมี - 5.3.2 มูลคาสินทรัพยหลังจากหักภาระผูกพัน
ไมมีภาระผูกพันตอสินทรัพย
5.3.3 มูลคาสินทรัพยตอหุน
- ราคาตามบัญชีของสินทรัพยรวม ณ 31 ธ.ค. 2551 =
(ราคาพาร 1 บาทตอหุน)

0.025

4.05 บาทตอหุน

6. ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัทมีขอพิพาททางกฏหมายเปนจําเลยถูกฟองรองเรียกคาเสียหายในคดีหมิ่นประมาทและคดีสัญญาจางแรงงาน
ซึ่ งเกิด จากการดํ าเนิ น ธุร กิจตามปกติ ข องบริษั ท หลายคดีถึงแม ผลของคดี ยังไม สิ้ น สุ ด แต ฝายบริห ารเชื่ อ วาผลของคดี
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตอการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
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7. โครงสรางเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 505,000,000 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท และมีทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 500,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 500,000,000
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
7.1 ทุนและการถือหุน - ประวัติ
(ก) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2527 จํานวน 20 ลานบาท ตอมาในป 2532 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
81 ลานบาท เปน 101 ลานบาท ทุนที่เรียกชําระแลวจํานวน 100 ลานบาท
(ข) ลดทุน จดทะเบี ยนของบริษั ท จาก 101,000,000 บาท เป น 100,000,000 บาท โดยการยกเลิกทุ น จดทะเบี ย น
จํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท บริษัทไดจดทะเบียนทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2539
(ค) ประชุมใหญวิสามัญ ผูถือหุน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2539 ผูถือหุนมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก
100,000,000 บาท เป น 505,000,000 บาท โดยการออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม อี ก 40,500,000 หุ น มู ล ค าหุ น ละ 10 บาท โดย
กําหนดใชหลักเกณฑในการจัดสรรดังนี้
1. ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 4 หุน
ใหมตอ 1 หุนเดิม ในราคาเสนอขายหุนละ 10 บาท
2. ใหจัดสรรหุ นสามัญ เพิ่ มทุนจํานวน 500,000 หุน ให แกบุคคล และตามวิธีการอันจะเปนประโยชนตอ
พนักงานและฝายจัดการของบริษัท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาลงมติในการประชุมผูถือหุนครั้งตอๆ
ไป
การเพิ่มทุนไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539 ทุนที่เรียกชําระแลวเทากับ
500 ลานบาท
(ง) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
สามัญของบริษัท จาก 10 บาท ตอหุนเปน 1 บาทตอหุน (โดยการแตกหุนสามัญจํานวน 50 ลานหุน เปนหุนสามัญ
จํานวน 500 ลานหุน) บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญนี้กับกระทรวงพาณิชยแลวเสร็จเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2547
7.2 พันธะผูกพันในการออกหุนในอนาคต
- - ไมมี - -
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7.3 ผูถือหุน
รายงานการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551

ลําดับที่

25 เม.ย. 51
จํานวนหุน
%

ผูถือหุน

1

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

118,000,000

23.60

2

บริษัท เซาธ ไชนา มอรนิ่ง โพสต พับลิชเชอรส จํากัด

106,375,750

21.28

3

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน

63,428,150

12.69

4

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

18,463,480

3.69

5

นายวรชัย พิจารณจิตร

17,150,900

3.43

6

บริษัท วัชรพล จํากัด

13,911,790

2.78

7
8
9
10

หางหุนสวนจํากัด สี่ยงค
นางนิจพร จรณะจิตต
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
นายเอกฤทธิ์ บุญปติ

13,307,510
12,620,620
10,892,730
10,040,000

2.66
2.52
2.18
2.01

384,190,930

76.84

ที่มา : บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจายเงินปนผล โดยจะจายในอัตราประมาณรอย
ละ 60 ของกําไรสุทธิของทุกๆ ป สําหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจายเงินปนผลนั้นจะขึ้นอยูกับคาใชจายประเภททุน
และสภาพคลองของกิจการดวย โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอใหมีการจายเงิน
ปนผลสําหรับป 2551 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.06 บาทตอหุน จํานวนทั้งหมด 500,000,000 หุน คิดเปนจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 30 ลานบาท โดยจะจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมิไดจายเงินปนผลระหวาง
กาล ยอดเงินปนผลประจําป 2551 จึงเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 30 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราหุนละ 0.06 บาท
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8. การจัดการ
8.1 โครงสรางการจัดการ
8.1.1 ผังองคกร
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8.1.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 13 ทาน มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตําแหนง

นายชวลิต ธนะชานันท*
นายควอก คูน เอียน
นายจอหน ทอมพสัน
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายไชย ณ ศิลวันต
นายเดวิด จอหน อารมสตรอง**
นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต**
นายพิชัย วาศนาสง

11. นายศุภกรณ เวชชาชีวะ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

12. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน
13. นายเอกฤทธิ์ บุญปติ

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

9. นายวรชัย พิจารณจิตร
10. ดร. ศิริ การเจริญดี

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นายภัค เพงศรี

หมายเหตุ * ถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552
** ลาออกจากกรรมการบริษัทแลวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีหนาที่บริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น กระทําหนาที่ใดๆแทนคณะกรรมการ
ได โดยใหทําเปนลายลักษณอักษรลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการผูลงชื่อผูกพันบริษัท
ไดในปจจุบันคือ
1. นายควอก คูน เอียน
2. นายเดวิด จอหน อารมสตรอง*
3. นายวรชัย พิจารณจิตร
4. นายศุภกรณ เวชชาชีวะ
5. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน
หมายเหตุ * ลาออกจากกรรมการบริษัทแลว
คณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยเหลือคระกรรมการบริษัทในการกํากับ และติด
ตามการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิดรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ ไดแก
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน
8.1.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษั ท แต งตั้ งคณะกรรมการบริห ารประกอบดวย กรรมการของบริษั ท (ยกเวน ประธาน
กรรมการ) จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 8 คน คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการบริหารโดยประธานกรรมการบริหารจะตองไมเปนผูบริหาร หรือพนักงานประจําของบริษัท
คณะกรรมการบริหารประกอบดวย
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต*
3. นายเดวิด จอหน อารมสตรอง*
4. นายควอก คูน เอียน
5. นายวรชัย พิจารณจิตร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นายภัค เพงศรี

หมายเหตุ * ลาออกจากกรรมการบริษัทแลว
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะกําหนดหนาที่ของกรรมการผูจัดการ และมีหนาที่และความรับผิดชอบในเรื่อง
ตางๆ ดังตอไปนี้
1. ติดตามกํากับดูแลผลการดําเนินการของบริษัท และบริษัทยอยเปนประจําทุกเดือน
2. อนุมัติคาใชจายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยมีจํานวนเงินไมเกิน
กวา 20 ลานบาท
3. อนุมัติการเขาทําการเปดบัญชี การทําสัญญากับสถาบันการเงินตามที่เห็นสมควร และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท
4. กําหนดโครงสรางองคกร นโยบายการจางงาน และอํานาจการอนุมัติ
5. แตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัท ยกเวนกรรมการผูจัดการ และบรรณาธิการหนังสือ
พิมพบางกอกโพสต
8.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
1. ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจอหน ทอมพสัน
3. นายพิชัย วาศนาสง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางฉันทนา สืบสิน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การบริหารความเสี่ยง
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ
2. การควบคุมภายใน
2.1 ประเมินประสิทธิภาพของฝายบริหารในการสงเสริมความสําคัญของการควบคุมภายในเพื่อใหพนักงาน
ทราบถึงหนาที่ และความรับผิดชอบอยางครบถวน
2.2 พิจารณาประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัทสําหรับการจัดทํางบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจําป รายงานการตรวจสอบภายใน และการควบคุมความปลอดภัยของระบบขอ
มูลของบริษัท
2.3 พิจารณาความรับผิดชอบของฝายบริหารในการควบคุมความปลอดภัยของระบบขอมูล และระบบการปฏิบัติ
การ รวมทั้งแผนสํารองในกรณีที่ระบบการเงิน และการดําเนินงานตามปกติของบริษัทลมเหลว
2.4 ติดตามการดําเนินการของฝายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามคําแนะนําของสายงานตรวจสอบภายใน
และผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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3. รายงานทางการเงิน
3.1 ทั่วไป
1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่มีนัยสําคัญและการจัดการของฝายบริหารในเรื่องดังกลาว
2) ปรึกษาหารือกับผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีอิสระ ถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต การกระทําผิด
กฎหมาย ความบกพรองในการควบคุมภายใน
3) สอบทานรายงานทางบัญชีที่สําคัญ และรายงานอื่นๆ รวมถึง ประกาศขอบังคับทางวิชาชีพลาสุด และทํา
ความเขาใจกับผลกระทบที่เกิดกับงบการเงิน
4) สอบถามฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และแผนงานในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว
5) สอบทานขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบที่สําคัญกับงบการเงิน
3.2 งบการเงินประจําป
1) สอบทานงบการเงินประจําปวาถูกตองครบถวน และไดจัดทําขึ้นสอดคลองกับขอมูลที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรับทราบแลว และงบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามหลักบัญชีทั่วไป
2) ใหความสนใจเปนพิเศษในรายการที่ซับซอน หรือผิดปกติ
3) ใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่ตองตัดสินใจ เชน มูลคาที่แทจริงของสินทรัพยและหนี้สิน การตั้งสํารอง
และภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4) ประชุมรวมกับผูบริหารและผูสอบบัญ ชีรับอนุญาตในการสอบทานงบการเงินและผลของการตรวจ
สอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่พบ
5) แนะนําคณะกรรมการการบริษัทในการนําเสนองบการเงินใหที่ประชุมผูถือหุนรับรอง
3.3 งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินวางบการเงินรายไตรมาสไดเปดเผยขอมูลครบถวนและมีความถูกตองพอควร รวมทั้งรับทราบ
คําอธิบายของฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน การเปลี่ยน
แปลงในอัตราสวนทางการเงินซึ่งสืบเนื่องจากการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เหตุการณไม
ปกติ และความเพียงพอของการเปดเผยขอมูล
4. การตรวจสอบภายใน
4.1 สอบทานกิจกรรมและโครงสรางของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อใหเปนที่พอใจวา สายงานตรวจสอบภาย
ในจะสามารถดําเนินการไดโดยอิสระ ปราศจากขอจํากัดใดๆ ที่ไมสมเหตุสมผล
4.2 สอบทานคุณสมบัติของพนักงานในสายงานตรวจสอบภายในรวมทั้งควบคุมกระบวนการสรรหา การเลื่อน
ตําแหนง การเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบ ผลตอบแทน การเลิกจาง ของผูอํานวยการสายงานตรวจสอบภาย
ใน
4.3 สอบทานประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน
4.4 จัดใหมีการประชุมเปนการสวนตัวกับผูอํานวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เห็นสมควร
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4.5 ติดตามใหผูตรวจสอบภายในนําเสนอผลการตรวจสอบ และคําแนะนําในระยะเวลาที่สมควร
4.6 ติดตามวาฝายบริหารไดปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ และคําแนะนําของผูตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาที่
สมควร
4.7 ดูแลใหเกิดความเชื่อมั่นวา หนวยงานตรวจสอบภายในแบงปนขอมูลกับผูใหบริการจากภายนอกที่บริษัทวา
จางมา ไดแก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษา เปนตน ซึ่งมาใหบริการใหความเชื่อมั่น หรือบริการใหคํา
ปรึกษา เพื่อใหเกิดความครอบคลุมอยางเหมาะสม และ ลดการทํางานซ้ําซอน
5. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
5.1 ดูแลใหเกิดความเชื่อมั่นไดในเรื่องความเปนอิสระของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
5.2 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งรวมถึงพิจารณาปริมาณของบริการอื่นที่ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตทําใหแกบริษัท
5.3 อนุมัติบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทําใหกับบริษัท
5.4 ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการในการแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต
5.5 สอบทานขอบเขตของการสอบบัญชีและดําเนินการใหเปนที่พอใจวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะสามารถ
ดําเนินการไดโดยอิสระปราศจากขอจํากัดใดๆ ที่ไมสมเหตุสมผล
5.6 สอบทานผลงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
5.7 ติดตามการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตวาปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและคิดคาสอบบัญชีอยางมี
เหตุมีผล
5.8 ติดตามใหมีการประสานงานระหวางผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูตรวจสอบภายในอยางเหมาะสม
5.9 จัดใหมีการประชุมเฉพาะกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องที่เห็นสมควร
5.10 ติดตามใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตนําเสนอผลการตรวจสอบและคําแนะนําในระยะเวลาที่สมควร
5.11 สอบทานวาหนังสือรับรองที่ฝายบริหารจะตองออกใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้นเปนไปตามมาตรฐานที่
ปฏิบัติกันโดยทั่วไป
5.12 ติดตามวาฝายบริหารไดปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ และคําแนะนําของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ในระยะ
เวลาที่สมควร
5.13 ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีที่นาสงสัยวา กรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการดําเนิ น งานของบริษั ท ไดก ระทํ าการอัน เป น การฝ าฝ น บทบั ญ ญั ติ ท างกฎหมาย ผู ส อบบั ญ ชี รับ
อนุญาตจะตองรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันทีเพื่อจะได
มีการสอบสวนกรณีดังกลาวโดยมิชักชา
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6.

การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
6.1 สอบทานประสิทธิภาพของระบบที่ใชดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ รวมทั้งการสืบสวน
การทุจริต และการติดตามของฝายบริหาร เกี่ยวกับการทุจริต และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ตางๆ
6.2 จัดใหฝายบริหาร และผูตรวจสอบภายในรายงานการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆอยาง
สม่ําเสมอ
6.3 สอบทานใหเปนที่พอใจวาการจัดทํารายงานทางการเงินไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆอยาง
ครบถวน
6.4 สอบทานผลของการดูแลการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ซึ่งจัดทําโดยหนวยราชการ
ที่กํากับดูแลบริษัท
6.5 รายงานผลการสอบสวนเบื้องตนของกรณีที่นาสงสัยเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบใน
การดําเนินงานของบริษัท ไดกระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติทางกฎหมาย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะ
ตองรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาวใหแกหนวยงานภาครัฐที่กํากับดูแลและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดไว

7. การดูแลใหปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของบริษัท
7.1 สอบทานจนเปนที่พอใจไดมีการจัดทํานโยบาย ขั้นตอนการทํางาน และจรรยาบรรณในการทํ างาน เปน
ลายลักษณอักษร และดําเนินการใหพนังงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
7.2 ประเมินฝายบริหารวามีความตั้งใจที่จะติดตอสื่อสารถึงความสําคัญของนโยบาย ขั้นตอนการทํางาน และ
จรรยาบรรณในการทํางาน ใหพนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม
7.3 สอบทานขั้นตอนการกํากับดูแลใหปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการทํางาน และจรรยาบรรณในการทํางาน
ของบริษัท
7.4 จัดใหฝายบริหารรายงานอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับการกํากับดูแลใหปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการทํางาน
และจรรยาบรรณในการทํางานของบริษัท
8.

การดูแลในการตรวจสอบขอรองเรียน
8.1 ประเมินประสิทธิผลของขั้นตอนในการดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับขอรองเรียนตางๆ
8.2 สอบทานระบบการรองเรียนเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุม และอื่นๆ ใหเปนความลับ
8.3 ดําเนินการใหมีการสอบสวนและติดตามผลอยางเพียงพอ และใหรายงานเรื่องที่เกี่ยวของเพื่อทราบ
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9. การรายงาน
9.1 รายงานให ค ณะกรรมการบริษั ท ทราบถึงการปฏิ บั ติ งาน และคํ าแนะนํ าที่ เหมาะสมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
9.2 จัดใหคณะกรรมการบริษัททราบถึงเหตุการณที่อาจมีผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ
10. อื่นๆ
10.1 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทรองขอ
10.2 จัดใหมีการสืบสวนพิเศษ หรือจางผูชํานาญการเพื่อใหความชวยเหลือในกรณีที่จําเปน
10.3 สอบทานและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบให เป น ป จ จุ บั น เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ต อ
คณะกรรมการบริษัท
10.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
8.1.5 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวย
1. นายพิชัย วาศนาสง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. ดร. ศิริ การเจริญดี
3. นายวรชัย พิจารณจิตร
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นายภัค เพงศรี
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่สอบทาน ประเมิน และแนะนําคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องเกี่ยวกับ
1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท
2. จํานวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระตอคณะกรรมการบริษัท
5. นโยบายในการกําหนดคาตอบแทน และบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการยอยชุด
ตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท
6. การจัดใหมีการประกันภัยผูบริหารใหกับคณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัท
7. แผนการสืบทอดการดํารงตําแหนง และกระบวนการสรรหากรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ซึ่ง
จะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการ ตามลําดับ

31

8. กระบวนการประเมินกรรมการผูจัดการ และผูบ ริห ารระดับ สูง ซึ่ งจะดําเนิ นการโดยคณะกรรมการ
บริหาร และกรรมการผูจัดการ ตามลําดับ
9. นโยบายการจ ายค าตอบแทนกรรมการผู จั ด การ และเจ าหน าที่ บ ริ ห าร ซึ่ ง จะดํ าเนิ น การโดยคณะ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ตามลําดับ
10. เรื่องอื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
8.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ ฝายบริหาร ยังไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนคณะกรรมการยอยของฝายบริหาร
เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงใหฝายบริหารพิจารณา
2. คัดเลือกวิธีการบริหารความเสี่ยงที่จะชวยลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
3. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
4. เสนอการบริหารความเสี่ยง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบัติงานใหฝายบริหาร
5. ติดตามการบริหารความเสี่ยง
6. รายงานตอฝายบริหาร
7. สรางวัฒนธรรมองคกรใหเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงแกพนักงานทุกระดับ
การสรรหากรรมการ และผูบริหาร
ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุนที่ตนไดจดทะเบียนวาเปนผูถือหุน
2. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะแตละคนอาจลงคะแนนเสียงไดเทากับจํานวนบุคคลที่จะตองเลือกตั้งแทนใน
ตําแหนงกรรมการที่วางเทานั้น ทั้งนี้ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะไมอาจลงคะแนนเสียงใหกับบุคคลใดๆ เกิน
กวาหนึ่งเสียงตอหุนแตละหุนที่ตนเองถืออยูหรือที่ไดรับมอบฉันทะ และจะแบงคะแนนเสียงใหกับบุคคลใด
มากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหเลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อใหไดจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในการประชุมสามัญประจําปทุกป ผูเปนกรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถา
จํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกเปนจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ใหกรรมการคน
ที่ไดอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูตองออกกรรมการผูออกไปนั้นจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
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ในกรณีที่ตําแหนงในคณะกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการมี
มติแตงตั้งบุคคลขึ้นดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่วางเวนแตวาระในตําแหนงของกรรมการที่วางลงนั้นจะเหลือนอย
กวา 2 เดือน มติของคณะกรรมการดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลือ
อยู อยางไรก็ดีในกรณีที่จํานวนกรรมการวางลงจนกรรมการที่เหลืออยูมีจํานวนไมครบองประชุม กรรมการที่เหลืออยู
จะกระทําการในนามของคณะกรรมการไดเฉพาะการเรียกประชุมผูถือหุนเพื่อทําการเลือกตั้งกรรมการเขามาแทน
กรรมการที่วางลงเทานั้น และการประชุมผูถือหุนดังกลาวจะตองกระทําภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันที่จํานวนกรรมการ
วางลงซึ่งทําใหไมครบองคประชุม บุคคลใดที่ไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งแทนกรรมการที่วางลงจะดํารงตําแหนงได
เพียงเทากําหนดเวลาที่กรรมการที่วางลงนั้นชอบที่จะอยูได
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่แนะนําคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับกระบวน
การสรรหากรรมการอิส ระ และการเสนอผูที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเขารับ การเลือกตั้งเปนกรรมการอิส ระตอคณะ
กรรมการบริษัท
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งถือหุนของบริษัทไมนอยกวา 100,000 หุน โดยหุนดังกลาวขางตนจะตอง
ถือมาเปนระยะเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 1 ป จนถึงวันที่ยื่นเสนอ พรอมทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย
เชน สําเนาใบหุน และหนังสือยืนยันการถือหุนที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน เชน สําเนาบัตรประชาชน หนังสือเดิน
ทาง หรือ หนังสือสําคัญตางๆ ของบริษัท เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไมมีลักษณะตองหาม เขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท กอนที่บริษัทจะสงหนังสือนัดประชุมได โดยปฏิบัติตามขั้นตอนสําหรับผูถือหุนใน
การเสนอบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท ซึ่งไดนําเสนอในเว็บไซดของบริษัท
การแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูบ ริห ารระดับ สูงอยูภายใตอํานาจของคณะกรรมการบริห ารยกเวน
ตําแหน งประธานเจาหน าที่ ฝายปฏิ บั ติการและบรรณาธิก ารหนั งสื อ พิ ม พ บ างกอกโพสตซึ่ งตอ งนํ าเสนอต อ คณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษัทมิไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกวาคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด กลาวคือ กรรมการอิสระจะตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ
5 (ลดลงเหลือไมเกินรอยละ 1 ในป 2552) และตองไมเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร ไมเปนลูกจางหรือพนักงาน หรือที่
ปรึกษาที่ไดรับผลตอบแทนประจําจากบริษัท ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
อันอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่แนะ
นําคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจํานวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหา
กรรมการอิสระ และการเสนอผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระตอคณะกรรมการบริษัท
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8.1.7 บันทึกการเขาประชุมของกรรมการบริษัท ในป พ.ศ.2551

ชื่อ
1.นายชวลิต ธนะชานันท
2.นายควอก คูน เอียน
3.นายจอหน ทอมพสัน
4.นายชาติศิริ โสภณพนิช
5.นายไชย ณ ศิลวันต
6.นายเดวิด จอหน อารมสตรอง
7.นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต
8.นายพิชัย วาศนาสง
9.นายวรชัย พิจารณจิตร
10.ดร. ศิริ การเจริญดี
11.นายศุภกรณ เวชชาชีวะ
12.นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน
13.นายเอกฤทธิ์ บุญปติ

กรรมการ กรรมการ
บริษัท
บริหาร
4/4
0/4
1/6
4/4
2/4
3/4
4/4
6/6
3/4
2/6
4/4
4/4
6/6
4/4
4/4
2/4
6/6
4/4

กรรมการ
ตรวจสอบ

4/4

3/4
4/4

คาตอบแทนฝายบริหารในป พ.ศ. 2551 เทากับ 57.0 ลานบาท
คาตอบแทนอื่น เชน เงินสบทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน เทากับ 2.6 ลานบาท
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กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

0/1
1/1
1/1

คาตอบแทน
(พันบาท)
1,973
836
828
328
389
0
1,077
768
1,439
1,318
0
1,591
449
10,997

8.2 ฝายบริหาร
รายชื่อฝายบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้
1. นายเดวิด จอหน อารมสตรอง
2. นายศุภกรณ
เวชชาชีวะ
3. นางฉันทนา
สืบสิน
4. นายณ กาฬ
เลาหะวิไลย
5. ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
6. นายพิชาย
ชื่นสุขสวัสดิ์
7. นายพัฒนะพงศ จันทรานนทวงศ
8. นายพรชัย
แสงอรุณ
9. นายภัค
เพงศรี
10. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธ
11. นายสุรัตน
สิงหสุขสวัสดิ์
12. นายเอกกมล
จงคดีกิจ
หมายเหตุ * เกษียณอายุเมื่อสิ้นป 2551

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ*
รองประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
ผูอํานวยการสายงานตรวจสอบภายใน
บรรณาธิการหนังสือพิมพโพสตทูเดย
ผูอํานวยการฝายการตลาดและจัดจําหนาย
บรรณาธิการอํานวยการ
บรรณาธิการหนังสือพิมพบางกอกโพสต
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและเลขานุการบริษัท
ผูอํานวยการฝายสื่ออิเล็กทรอนิกส
ผูอํานวยการฝายจัดสง
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.3 รายละเอียดคณะกรรมการและฝายบริหาร
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

นายชวลิต ธนะชานันท
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
นายควอก คูน เอียน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายจอหน ทอมพสัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
นายไชย ณ ศิลวันต
กรรมการ
นายเดวิด จอหน อารมสตรอง
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ชวงเวลา
อายุ สัดสวนการ
(ป) ถือหุนใน
บริษัท (%)
79
2540 – ปจจุบัน* กรรมการอิสระ และประธาน
บมจ. โพสต พับลิชชิง
กรรมการ
53
2542 – ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โพสต พับลิชชิง
44

-

2548 – ปจจุบัน
2535 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ

49

-

50
61

บมจ. โพสต พับลิชชิง

-

2549 – ปจจุบัน

กรรมการ

บมจ. โพสต พับลิชชิง

-

2547–ปจจุบัน** กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่ฝาย
ปฏิบัติการ

บมจ. โพสต พับลิชชิง

35

บมจ. โพสต พับลิชชิง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต
กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายพิชัย วาศนาสง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ
นายวรชัย พิจารณจิตร
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา
ตอบแทน
นายศุภกรณ เวชชาชีวะ
กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่ฝาย
ปฏิบัติการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
นายเอกฤทธิ์ บุญปติ
กรรมการ
นางฉันทนา สืบสิน
ผูอํานวยการสายงานตรวจสอบภายใน
นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
บรรณาธิการโพสตทูเดย
ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
ผูอํานวยการฝายการตลาดและจัดจําหนาย

ประสบการณทํางานใน ระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ชวงเวลา
อายุ สัดสวนการ
(ป) ถือหุนใน
บริษัท (%)
44
2548–ปจจุบัน** กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โพสต พับลิชชิง
79

-

2543 – ปจจุบัน

54

4.87

2537 – ปจจุบัน

60

-

2542 – ปจจุบัน

41

0.40

2549 - ปจจุบัน

66

12.99

2525 – ปจจุบัน

46

2.01

2549 – ปจจุบัน

56

-

2542 – ปจจุบัน

43

-

38

-

2535-2542
2549-ปจจุบัน
2546-2549
2551-ปจจุบัน
2550-2551

36

กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดคา
ตอบแทน และกรรมการตรวจ
สอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคา
ตอบแทน
กรรมการ และรองประธาน
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

บมจ. โพสต พับลิชชิง

บมจ. โพสต พับลิชชิง

บมจ. โพสต พับลิชชิง

บมจ. โพสต พับลิชชิง

กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บมจ. โพสต พับลิชชิง

ผูอํานวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
บรรณาธิการโพสตทูเดย
บรรณาธิการขาวโพสตทูเดย
ผูอํานวยการฝายการตลาดและ
จัดจําหนาย
ผูจัดการกลุมการตลาดและ
จัดจําหนาย

บมจ. โพสต พับลิชชิง

บมจ. โพสต พับลิชชิง

บมจ.เงินทุนสินเอเซีย
บมจ. โพสต พับลิชชิง
บมจ. โพสต พับลิชชิง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
บรรณาธิการอํานวยการ
นายพัฒนะพงศ จันทรานนทวงศ
บรรณาธิการบางกอกโพสต
นายพรชัย แสงอรุณ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
นายภัค เพงศรี
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและ
เลขานุการบริษัท
นางสาวสุธิดา มาไลยพันธ
ผูอํานวยการฝายสื่ออิเล็กทรอนิก

นายสุรัตน สิงหสุขสวัสดิ์
ผูอํานวยการฝายจัดสง
นายเอกกมล จงคดีกิจ
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ *
**

ชวงเวลา
อายุ สัดสวนการ
(ป) ถือหุนใน
บริษัท (%)
53
2545 – ปจจุบัน บรรณาธิการอํานวยการ
บมจ. โพสต พับลิชชิง
บรรณาธิการบางกอกโพสต
2537 – 2545
55
0.01
2549-ปจจุบัน บรรณาธิการบางกอกโพสต
บมจ. โพสต พับลิชชิง
2545-2549
บรรณาธิการโพสตทูเดย
55
2548 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล บมจ. โพสต พับลิชชิง
2543 - 2547 ผูอ ํานวยการฝายบริหารงานบุคคล ธนาคาร เกียรตินาคิน
49
0.08
2551-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน บมจ. โพสต พับลิชชิง
2549-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท
บจ. สยามซิตี้ประกันภัย
2540-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
กรรมการ
2528 - 2549
บมจ. โพสต พับลิชชิง
36
2551-ปจจุบัน ผูอ ํานวยการฝายสื่อ
อิเล็กทรอนิก
บจ. สนุก ออนไลน
ผูชวยรองประธานฝายพัฒนา
2546-2551
ผลิตภัณฑ
43
2551-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายจัดสง
บมจ. โพสต พับลิชชิง
2544-2551
ผูจัดการฝายจัดสง
54
0.01
2539 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสาร บมจ. โพสต พับลิชชิง
สนเทศ
ผูจัดการฝายคอมพิวเตอร
2523 – 2539

ถึงแกอนิจกรรม
ลาออกแลว
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8.4 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษั ทพยายามปฏิบั ติตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ ดีสําหรับ บริษัท จดทะเบี ยน ป 2549 ซึ่งจัดทํ าโดย ศูน ย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 นี้เปนการนําขอพึงปฏิบัติจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ที่ไดประกาศใช
เมื่อเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ The Organisation for
Economic Co-Operation and Development (OECD Principle of Corporate Governance ป 2004)
8.4.1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทมีการกําหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปลวงหนา และไดบอกราย
ละเอียดเกี่ยวกับการประชุม รวมถึงเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เชน การเลือกตั้งกรรมการ
บริษัท ใหแกผูถือหุนทราบเพื่อพิจารณากอนลวงหนา ทั้งนี้ บริษัท ไดจัดสงหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําป ใหแกผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม
อนึ่ง ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 นั้น มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5
ทาน กรรมการที่ออกจากตําแหนง ตามวาระทั้ง 5 ทาน เสนอตัวเพื่อใหที่ประชุมเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการ อีกวาระ
หนึ่ง ซึ่งบริษัทไดนําเสนอรายละเอียด และประสบการณการทํางาน ของกรรมการดังกลาว ไปพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม บริษัท ไดเผยแพรห นังสือ เชิญ ประชุมและเอกสารการประชุม ไวในเว็บไซตของบริษัท เพื่ อประกอบการ
พิจารณา นอกเหนือจากที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุน
บริษัท อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนอยางเต็มที่ โดยกําหนดเวลาประชุม ในระหวางเวลาทํางานปกติที่
อาคารบางกอกโพสต โดยจัดเตรียมที่จอดรถ เพื่อรองรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะในวันประชุมผูถือหุนอยางพอ
เพียง และเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ
ของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดในการออกเสียง ลงคะแนนในแตละวาระการประชุมได โดยบริษัทไดจัดเตรียมอากร
แสตมป สําหรับติดหนังสือมอบฉันทะไวใหกับผูถือหุนดวย
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 ประธานคณะกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุมและไดจัด
สรรเวลาสําหรับการประชุมอยางเหมาะสม และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนในการแสดงความเห็น และซักถามขอสงสัย
ไดในแตละวาระ โดยกรรมการที่เขารวมในการประชุมครั้งนี้มีจํานวนเกินกวา กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
รวมถึงประธานกรรมการบริหาร ประธาน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
8.4.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทไดกําหนดขั้นตอนสําหรับผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเพิ่มเติมและเสนอ
บุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทกอนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ซึ่งจะจัดขึ้นเปนปกติในเดือน
เมษายน โดยผูถือหุนหรือกลุมผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเพิ่มเติม และ/หรือ
เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท จะตอง มีคุณ
สมบัติดังตอไปนี้
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• ถือหุนของบริษัทไมนอยกวา 100,000 หุน
• ถือหุนดังกลาวขางตนมาเปนระยะเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 1 ป จนถึงวันที่ยื่นเสนอ
• แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย เชน สําเนาใบหุน และหนังสือยืนยัน การถือหุนที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• แสดงหลักฐานการแสดงตน เชน สําเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสําคัญตางๆ ของบริษัทที่ถือ
หุนโพสต
ทั้งนี้ ผูถือหุนหรือกลุมผูถือหุนจะตองนําสงแบบเสนอวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเพิ่มเติม และ/
หรือ แบบเสนอบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปน กรรมการของบริษัท พรอมดวยแบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
เขารับการเลือ กตั้งเปนกรรมการของบริษัท มายังเลขานุ การบริษั ทภายในระยะเวลาที่ กําหนด เพื่ อให บ ริษัท คณะ
กรรมการยอยของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และ
พิจารณาความเหมาะสม กอนการดําเนินการประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําปตอไป
บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กําหนดรายละเอียดในการออกเสียงแตละวาระอยางชัดเจน และ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย บริษัทไดจัดทําบัญชีรายชื่อผูรับมอบฉันทะใหแกผูถือหุน และ
จัดใหมีกรรมการอิส ระเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน และในวาระ พิจารณาแตงตั้งกรรมการ บริษัท ไดระบุใน
หนังสือมอบฉันทะเปนรายกรรมการอยางชัดเจน โดยผูถือหุนสามารถใชสิทธิในการลงคะแนนเสียง พิจารณาแตงตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคลได
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดย
บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนน เสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
ในกรณีที่เกิดมีขอโตแยง
บริ ษั ท ได จั ด ทํ า รายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ข องกรรมการ ผู บ ริ ห าร และผู ส อบบั ญ ชี อิ ส ระ ให แ ก
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกครั้ง
8.4.3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทพยายามสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทเพื่อสรางความมั่นคงทาง
การเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวประกอบดวย ผูอาน และผูซื้อสื่อโฆษณา พนักงานของ
บริษั ท ผูจัดจําหน าย ผู ถื อ หุ น และเจาหนี้ เป น ตน โดยบริษั ท ไดดําเนิ น การสํ ารวจความต อ งการของลู กคาเพื่ อ ใช
ประกอบการปรับปรุงเนื้อหาและการออกแบบโดยสม่ําเสมอ
คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบขอรองเรียนหรือการแจงเบาะแส
ไดแก การสอบทานขั้นตอน ในการดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับขอรองเรียน การสอบทานระบบการรองเรียนเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน การควบคุม และอื่นๆ ใหเปนความลับและการดําเนินการใหมีการสอบสวนและติดตามผลอยาง
เพียงพอและใหรายงานเรื่องที่เกี่ยวของเพื่อทราบ
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8.4.4

การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส
ในการเปดเผยขอมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพรขอมูลอันไดแก แบบแสดงรายการขอมูลประ
จําป และรายงานประจําป ผานชองทางของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทมีความตั้งใจที่จะใหมีการเปด
เผยขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นๆ เชน เว็บไซตของบริษัทดวย ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดเผยแพร
รายงานประจําปของบริษัท ตั้งแตป 2542-2550 ไวในเว็บไซตของบริษัทแลว นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดทําแบบเสนอ
วาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท รวม
ถึงแบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท เผยแพรไวใน เว็บไซตของ
บริษัท เพื่อความโปรงใส และเพื่อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิไดอยางเต็มที่
บริษัทไดเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ไวในรายงานประจําป
เรื่องโครงสรางคณะกรรมการ สําหรับ จํานวน ครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตล ะคนเขารวม
ประชุมในป 2551 ไดแสดงไวในรายงานประจําป เรื่องบันทึกการเขาประชุมประจําป 2551 ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการของบริษัท เปนจํานวนรวมสําหรับปนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินคาตอบแทน
จํานวน ดังกลาวใหแกกรรมการแตละคนนั้น ใหอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการ ตามแตจะเห็นสมควร ซึ่งคา
ตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปน กรรมการของบริษัทไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2551 เรื่องคา
ตอบแทน กรรมการและผูบริหาร
8.4.5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

8.4.5.1 โครงสรางคณะกรรมการ
บริษัทมีกรรมการอิสระ4 ทาน คิดเปน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท สําหรับวาระในการดํารงตําแหนง
ของกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญ ประจําปทุกป ผูเปนกรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม
โดยใหกรรมการที่ไดอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก กรรมการที่ออก ไปนั้น จะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
บริษัทมิไดกําหนดคุณสมบัติของ กรรมการอิสระเกินกวาคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สํานักงานคณะ กรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด กลาวคือ กรรมการอิสระจะตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ 5 (ลดลง
เหลือไมเกินรอยละ 1 ในป 2552) และตองไมเปนกรรมการ ที่เปนผูบริหาร ไมเปนลูกจางหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษา
ที่ไดรับผลตอบแทน ประจําจากบริษัท ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ กับบริษัทอัน
อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ
บริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงและประวัติของกรรมการทุกคนใหผูถือหุนทราบโดยเปด
เผยไวในรายงานประจําป เรื่องโครงสราง คณะกรรมการบริษัทแยกบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการออกจาก
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการอยางชัดเจน เพื่อมิใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจอยางไมจํากัด โดยคณะกรรมการแตงตั้ง
ใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และมิไดดํารงตําแหนงเปนประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ ของบริษัท
บริษัทไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในสวนของการใหคําแนะนํา
ดานกฎหมาย การดําเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
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8.4.5.2 คณะกรรมการชุดยอย
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลว บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อให
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้
• การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท
• พิจารณากระบวนการสรรหา จํานวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
• การเสนอผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระ ตอคณะกรรมการบริษัท
• กําหนดนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน และบําเหน็จของคณะ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการยอยชุดตางๆ
ของคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาใหมีการประกันภัยผูบริหาร ใหกับคณะกรรมการและผูบริหาร ระดับสูงของบริษัท
• พิจารณาแผนการสืบทอดการดํารงตําแหนงและกระบวนการสรรหา กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ซึ่งจะ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการตามลําดับ
• พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ และ เจาหนาที่บริหาร ซึ่งจะดําเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ ตามลําดับ
• กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทน ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ และผูบริหารของบริษัท ซึ่งจะดําเนินการโดย
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการตามลําดับ
เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ สรรหาและกําหนดคาตอบแทน
จึงประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการที่มิไดเปนผูบริหารจํานวน 1 ทาน โดยประธานคณะ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตองเปนกรรมการอิสระ และเพื่อให การทําหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนทํางานเปนอิสระอยางแทจริง ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิไดดํารงตําแหนง ประธาน
หรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
8.4.5.3 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีห นาที่บ ริห ารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และมติของที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท และติดตามดูแลใหคณะผู
บริหารดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทไดจัดทําหลัก
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของผูบริหาร และพนักงานบริษัท
8.4.5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดใหมีกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจ
สอบ เปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการทุกคนทราบกําหนดการดังกลาวทั้งป เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและ
สามารถเขารวมประชุมได
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ในเบื้องตน บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน และจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารในเดือนที่มิไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทําใหคณะกรรมการบริษัทสามารถกํากับ ควบคุม และดู
แลการปฏิบัติงานของฝายบริหารไดอยางตอเนื่อง และทันการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ เปนผูพิจารณาเรื่องเพื่อเขาสูวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแตละคนก็มีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องและความเห็นของตนเอง ให
คณะกรรมการพิจารณา
บริษัทไดจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมกรรมการพรอมเอกสารประชุมคณะกรรมการเปนเวลาลวง
หนาไมนอยกวา 7 วัน นอกจากนี้ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ใหนําแจกในที่ประชุมเพื่อใหนําอภิปรายกันในที่ประชุมดวย
บริษัทไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายกันอยางรอบคอบ
โดยทั่วกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนใหประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการเชิญผูบริหารเขารวมประชุม
คณะกรรมการ เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อใหคณะกรรมการ บริษัทรูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับใชประเมิน
และพิจารณา แผนการสืบทอดงาน
บริษั ท จัดทํ าขอ มูลการติด ตอ เชน โทรศัพ ท อีเมล ที่ เป น ป จจุบั น ให แ กกรรมการของบริษั ท เพื่ อ คณะ
กรรมการ สามารถติดตอขอมูลที่จําเปนไดจากประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ หรือเลขานุการบริษัท และเปนการ
อํานวย ความสะดวกใหกับกรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดติดตอสื่อสารกันเองตามตองการ โดยมิตองผานฝายบริหาร
ของบริษัท
8.4.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการดําเนินการประเมินตนเองแลว สวนคณะกรรมการของบริษัทยังมิไดดําเนินการ
ประเมินตนเอง
8.4.5.6 คาตอบแทน
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการของบริษัท เปนจํานวนรวมสําหรับปนั้นๆ
โดยการจัดสรรเงินคาตอบแทนจํานวนดังกลาวใหแกกรรมการแตละคนนั้นใหอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตามแตจะเห็นสมควร ซึ่งคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทไดเปดเผยไวในราย
งานประจําป เรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการเปนผูพิจารณาคาตอบแทนผูบริหาร คณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาคา
ตอบแทนประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ ทั้งนี้เปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ภายใตแผนงานงบประมาณ
ประจําป ที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัส สอดคลองกับผล
การดําเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ และผูบริหารแตละ
คน
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8.4.5.7 การพัฒนากรรมการ และผูบริหาร
บริษัทใหความสําคัญตอการฝกอบรม และใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยจัดใหมีการ
ฝกอบรมและใหความรู ซึ่งอาจเปนการภายในบริษัท หรือใชบริการของสถาบันภายนอกดวย โดยนายสุทธิเกียรติ จิรา
ธิวัฒน ไดเขาอบรมหลักสูตร DIRECTORS ACCREDITED PROGRAM ซึ่งเปนหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัทจัดใหมีการสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของภาวะผูนําใหกับผูบริหารทุกระดับหลายครั้งในปนี้รวมทั้งจัด
ใหผูบริหารเขาสัมมนาการพัฒนาผูบริหารระดับสูงเพื่อเพิ่มทักษะและแนวความคิดดานการบริหารจัดการแบบครบวง
จรตลอดทั้งป
ฝายบริหารรวมกับเลขานุการบริษัท พยายามที่จะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชน และแนะนํา
บริษัท แกกรรมการใหม
บริษัทยังมิไดจัดทําแผนการพัฒนาและสืบทอดงานอยางไรก็ตามในปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติ
การ ใหความสําคัญกับการพัฒนาผูบริหาร และพยายามจะจัด ใหมีการอบรมและพัฒนาผูบริหารตลอดป
8.5 การดูแลการใชขอมูลภายใน
กรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีมีหนาที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยตอบริษัท และบริษัทจะนําเสนอ
สรุปรายงานดังกลาวใหแกที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
8.6 จํานวนพนักงานทั้งหมด
พนักงานประจํา
ผูอํานวยการ / รองประธาน / ประธาน
แผนกบัญชี การเงิน
แผนกทรัพยากรบุคคล
แผนกผลิต
แผนกงานพิมพเชิงพาณิชย
แผนกบรรณาธิการ - บางกอกโพสต
แผนกบรรณาธิการ – โพสตทูเดย
แผนกขายและการตลาด
แผนกบริการทางการตลาด
แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อื่นๆ
รวม

ป 2551
13
64
34
119
70
236
150
145
122
22
57
1,032

พนักงานชั่วคราว *
355
* สวนใหญเปนพนักงานสงหนังสือพิมพรายวันตอนเชามากกวา 70%
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ป 2550
14
74
35
94
77
232
143
132
110
25
49
985

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

397
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9.

การควบคุมภายใน

9.1 ความเห็นของผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมกับสายงานตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอก ไดสอบทานประสิทธิ
ภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และมีความเห็นวา การควบคุมภายในโดยทั่วไปเหมาะ
สมสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในปจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบ กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ โดยผานทางสายงานตรวจ
สอบภายในโดยไดรับการสนับสนุนจากเลขานุการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานถึงกิจกรรมของคณะ
กรรมการตรวจสอบ และปรึกษาหารือประเด็นตางๆ กับคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปน
รายไตรมาส บริษัท มิไดมีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตองบการ
เงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบตอแผนการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภาย
ใน รวมทั้งไดสอบทานรายงานการตรวจสอบและขอเสนอแนะตางๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดติดตามความคืบหนาในการนําเอาคําแนะนําของสายงานตรวจสอบภายในไปลง
มือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสงเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิทธิผล และคุณภาพ
ของงานตรวจสอบภายในใหดียิ่งขึ้น โดยการใหคําแนะนําที่เหมาะสมและสนับสนุนใหผูตรวจสอบไดรับการพัฒนา
และฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ตามควร
คณะกรรมการตรวจสอบ และสายงานตรวจสอบภายใน ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะผูบริหาร รวม
ทั้งสามารถเขาถึงขอมูลในการปฏิบัติงานไดอยางไมมีขอจํากัดใดๆ ซึ่งทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในกฎ
บัตรไดอยางมีประสิทธิผล
9.2 ความเพียงพอและการปฏิบัติจริง
บริษัท ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเปนลําดับตนๆ โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สายงานตรวจสอบภายในจะทําการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานและกิจกรรมตางๆ ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ดานการเงิน การดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแล เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และฝาย
บริหารเปนประจําอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัท ยังไดใหความสําคัญในการติดตามผลการปรับปรุงแกไขอยางตอ
เนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพแวด
ลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
บริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง
และเพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ บริษัท จึงสนับสนุนอยางเต็มที่ใหผูตรวจสอบภายในของบริษัท
ไดรับการพัฒนาดวยการสงเสริมผูตรวจสอบภายในใหเขารับการอบรมและรวมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพตางๆ
ตามความเหมาะสม
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สรุปสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยรับฟงความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีอิสระของ
บริษัท อยางใกลชิด วัตถุประสงคก็เพื่อที่จะเชื่อมั่นไดวา รายงานทางการเงินมีความนาเชื่อถือ รวมทั้ง
การปฏิบัติงานตางๆ ของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ และนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหารระดับสูงจะ
ไดรับเชิญใหเขารวมทุกครั้งเพื่อรับฟงขอเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในปญหาบางประเด็น อยางไรก็
ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอเสนอแนะหรือพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ก็จะรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวนตอไป
2. สายงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยใชหลักเกณฑการพิจารณา
ลําดับความสําคัญตามความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานสายงานตรวจสอบจะนําเอาหลักวิชาและวิธีการ
ทํางานที่เปนระบบเขามาใชในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแล นอกจากนั้น ยังมีการใหคําปรึกษาแนะนําแกฝาย
บริหารตามควรแกกรณี ผลการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง พรอมทั้งรายงานผลตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เปนประจํา ในกรณีที่มีขอสังเกตหรือขอเสนอแนะที่มีนัยสําคัญ หัวหนาสาย
งานตรวจสอบภายในจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ ในทันที พรอมกับรายงานประธานเจา
หนาที่ฝายปฏิบัติการเพื่อการพิจารณาสั่งการแกไขโดยดวนตอไป
3. ในการปฏิบัติงาน สายงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและดําเนินมาตรการเพื่อควบคุมคุณ
ภาพของงานอยางตอเนื่อง มีการควบคุมดูแลงานอยางใกลชิด และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแตละ
ครั้งจะมีการประชุมรวมกับผูรับบริการรวมทั้งผูบริหารผูควบคุมดูแลสายงานนั้น รวมทั้งมีการสอบ
ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจสอบ เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพของงาน
ตอไป
4. สายงานตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดําเนินการแกไขโดยถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ปญหาหรือขอสังเกตบางประการซึ่งพบจากการตรวจสอบอาจจะตองใชเวลาพอสมควรใน
การดําเนินการปรับปรุงแกไข สายงานตรวจสอบภายในก็จะทําการติดตามผลภายในระยะเวลาที่
เหมาะสมพรอมทั้งรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ และผูบริหารระดับสูงทราบความคืบหนาเปน
ระยะๆ ตามสมควร
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10. รายการระหวางกัน
10.1 ชื่อบุคคลและลักษณะความสัมพันธ
- - ไมมี - 10.2 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในป 2551 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 ราย รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาและเกณฑที่ตกลงกันระหวางบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
มีนโยบายการกําหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกลเคียงกันได มีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทโพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหนายนิตยสาร “แอล” “แอล เดคคอเรชั่น”
ความสัมพันธ
บริษัท ถือหุนรอยละ 51 และเพิ่มเปนรอยละ 100 ในเดือนมิถุนายน 2550
รายการระหวางกัน
จําหนายนิตยสารใหกับบริษัท มูลคา 23.5 ลานบาท
ซื้อโฆษณาจากบริษัท มูลคา 7.4 ลานบาท
เชาสํานักงานจากบริษัท มูลคา 5.3 ลานบาท
ใหกูยืมแกบริษัท มูลคา 77 ลานบาท (บริษัทไดชําระคืนทั้งจํานวนแลวในระหวางป)
นโยบายการกําหนดราคา ราคาตลาด
2. บริษัท โพสต-ไอเอ็ม พลัส จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหนายนิตยสาร “แมรี แคลร”
ความสัมพันธ
บริษัทถือหุนรอยละ 49 และบริษัทโพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย จํากัดถือหุนรอยละ 51
รายการระหวางกัน
จําหนายนิตยสารใหกับบริษัท มูลคา 6.0 ลานบาท
ซื้อโฆษณาจากบริษัท มูลคา 0.4 ลานบาท
นโยบายการกําหนดราคา ราคาตลาด
3. บริษัท โพสต-เอซีพี จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหนายนิตยสาร “คลีโอ”
ความสัมพันธ
บริษัทโพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย จํากัดถือหุนรอยละ 51
รายการระหวางกัน
จําหนายนิตยสารใหกับ บริษัท มูลคา 37.3 ลานบาท
นโยบายการกําหนดราคา ราคาตลาด
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4. บริษัท แฟลช นิวส จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
บริหารสถานีวิทยุ
ความสัมพันธ
บริษัทถือหุนรอยละ 40
รายการระหวางกัน
ซื้อโฆษณาจากบริษัท มูลคา 0.2 ลานบาท
กูยืมเงินจากบริษัท มูลคา 2.4 ลานบาท
นโยบายการกําหนดราคา ราคาตลาด
รายละเอียดของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันรายการอื่นๆ ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ 7
10.3 ความเห็นของกรรมการหรือผูชํานาญการอิสระถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
- - ไมมี - 10.4 ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอผูกพันที่ระบุไวใน filing
- - ไมมี - 10.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันและการดูแล
รายการระหวางกันจะเปนราคาตลาด หรือใกลเคียงกับราคาตลาด
10.6 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทมีนโยบายในการควบคุมราคาใหเปนราคาตลาด หรือใกลเคียงกับราคาตลาด
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11. ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
11.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
11.1.1 ตารางแสดงงบดุล งบกําไรขาดทุน และ Common Size Ratio
งบดุลรวม
ณ 31 ธันวาคม
หนวย : ลานบาท
ป 2551 %ตอสิน ป 2550 %ตอสิน ป 2549 %ตอสิน ป 2548 %ตอสิน
ทรัพยรวม
ทรัพยรวม
ทรัพยรวม
ทรัพยรวม
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
71.4
3.5
46.0
2.5
42.7
2.3 185.3
11.2
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกําหนด
- สวนที่ถึงกําหนดไถถอนภาย
ในหนึ่งป
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
352.1
17.4 313.4
17.1 306.9
16.2 314.9
19.1
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
235.0
11.6
62.0
3.4 155.8
8.3 112.3
6.8
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
46.1
2.3
29.0
1.6
28.7
1.5
24.1
1.5
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
704.6
34.8 450.5
24.7 534.1
28.3 636.6
38.6
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของ
3.6
0.2
4.0
0.2
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนได
เสีย
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
1,184.8
เงินมัดจําเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
11.0
สินทรัพยอื่น
124.1
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
1,319.9
2,024.5
รวมสินทรัพย

10.0
58.5 1,285.0
0.6
6.8
6.1
67.1
65.2 1,372.5
100.0 1,823.0
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0.5
70.5 1,277
0.4
9.6
3.7
64.1
75.3 1,355.2
100.0 1,889.3

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
20.8
0.5
0.1
61.4
100.0

งบดุลรวม (ตอ)
ณ 31 ธันวาคม

หนวย : ลานบาท
ป 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
561.8
เจาหนี้การคา
86.4
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
100.0
คาใชจายคางจาย
58.5
ภาษีเงินไดคางจาย
6.2
เจาหนี้อื่น
22.9
เงินปนผลคางจาย
คาสมาชิกรอตัดบัญชี
79.4
เงินกูยืมระยะสั้นและเจาหนี้
บริษัทยอยและบริษัทที่
เกี่ยวของ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
58.6
รวมหนี้สินหมุนเวียน
973.8
หนี้สินระยะยาว
เงินกูระยะยาว – สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
150.0
สํารองผลขาดทุนในบริษัทรวม
รวมหนี้สินระยะยาว
150.0
รวมหนี้สิน
1,123.8

%ตอสิน ป 2550 %ตอสิน
ทรัพยรวม
ทรัพยรวม

ป 2549 %ตอสิน
ทรัพยรวม

ป 2548 %ตอสิน
ทรัพยรวม

27.8
4.3

395.0
68.1

21.7
3.7

270.0
122.1

14.3
6.5

86.9

5.2

4.9
2.9
0.3
1.1
3.9

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

62.6

3.8

2.9
48.1

53.3
755.5

2.9
41.5

52.5
708.8

2.8
37.5

50.9
372.9

3.1
22.5

7.4
7.4
55.5

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
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งบดุลรวม (ตอ)
ณ 31 ธันวาคม

หนวย : ลานบาท
ป 2551 %ตอสิน
ทรัพยรวม

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคายุติ
ธรรมของเงินลงทุนในหลัก
ทรัพยเผื่อขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ป 2550 %ตอสิน
ทรัพยรวม

ป 2549 %ตอสิน
ทรัพยรวม

ป 2548 %ตอสิน
ทรัพยรวม

500.0

24.7

500.0

27.4

500.0

26.4

500.0

30.3

-

-

-

-

-

-

-

-

50.5
350.2
900.7
2,024.5

2.5
17.3
44.5
100.0

50.5
367.0
917.5
1,823.0

2.8
20.1
50.3
100.0

50.5
380.0
930.5
1,890.8

2.7
20.1
49.2
100.0

50.5
379.0
929.5
1,652.4

3.1
22.9
56.3
100.0
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งบกําไรขาดทุนรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หนวย : ลานบาท
ป 2551

% ตอราย ป 2550 % ตอราย
ไดรวม
ไดรวม

ป 2549 % ตอราย ป 2548 % ตอราย
ไดรวม
ไดรวม

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น

1,817.2
40.9

97.8
2.2

1,758.0
28.6

98.4
1.6

1,876.6
37.0

98.1 1,825.3
1.9
38.4

97.9
2.1

รวมรายได

1,858.1

100.0

1,786.6

100.0

1,913.6

100.0 1,863.7

100.0

1,222.4

65.8

1,121.9

62.8

1,153.6

60.3 1,132.1

60.7

570.7
1,793.1

30.7
96.5

582.9
1,704.7

32.6
95.4

596.6
1,750.2

31.2 560.9
91.5 1,693.0

30.1
90.8

กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนตามวิธีสวน
ไดเสีย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและ
ภาษีเงินได

65.0

3.5

81.8

4.6

163.4

8.2

170.7

9.2

6.0

0.3

3.3

0.2

5.6

0.3

3.4

0.2

59.0

3.2

78.5

4.4

157.8

8.5

167.3

9.0

ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได

28.0
17.8

1.5
1.0

25.7
15.8

1.4
0.9

3.3
43.6

0.2
2.3

0.5
44.0

0.1
2.4

กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรตอหุน (บาท) *

13.2

0.7

37.0

2.1

110.9

6.0

122.8

6.6

คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและ
บริหาร
รวมคาใชจาย

0.03

0.07

* จํานวนหุนสามัญ 500 ลานหุน (ราคาพาร 1 บาทตอหุน)
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0.22

0.25

11.1.2 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงิน ( ขอมูลสําหรับป 2551)

1. อัตราสวนแสดงสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
1.1 อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio)
1.2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio)

0.72
0.48

เทา
เทา

2. อัตราสวนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย
(Asset Management Ratio)
2.1 อัตราสวนหมุนเวียนของสินคาคงคลัง (Inventory Turnover)
2.2 Days Sales Outstanding
2.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (Fixed Asset Turnover)
2.4 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด (Total Asset Turnover)

7.73
61
1.53
0.90

เทา
วัน
เทา
เทา

3. อัตราสวนหนี้สิน (Debt Management Ratio)
3.1 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (Total Debt to Total Assets)
3.2 อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
(Times Interest Earned)

55.51
1.32

%
เทา

4. อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
4.1 อัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขาย (Profit Margin on Sales)
4.2 Basic Earning Power
4.3 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Assets - ROA)
4.4 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
(Return on Equity – ROE)

0.71
1.83
0.65
1.47

%
%
%
%
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11.1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัท โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย จํากัด

รายไดรวม
ตนทุนและคาใชจาย
กําไรสุทธิ

ป 2551
268.8
229.2
39.6

ป 2550
239.8
228.8
11.0

ป 2549
262.0
242.8
19.2

(ลานบาท)
ป 2548
250.1
223.5
26.6

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

128.7
59.1
69.6

136.6
26.6
110.0

166.4
31.4
135.0

141.3
25.5
115.8

บริษัท โพสต-ไอเอ็ม พลัส จํากัด

รายไดรวม
ตนทุนและคาใชจาย
กําไรสุทธิ

ป 2551
60.4
52.4
8.0

ป 2550
35.4
48.7
(13.3)

ป 2549
47.5
69.8
(22.3)

(ลานบาท)
ป 2548
53.4
66.9
(13.5)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

16.7
30.0
(13.3)

17.0
38.4
(21.4)

20.2
28.3
(8.1)

22.8
8.6
14.2

บริษัท โพสต-เอซีพี จํากัด

รายไดรวม
ตนทุนและคาใชจาย
กําไรสุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2551
165.1
147.7
17.4

ป 2550
147.8
117.3
30.5

ป 2549
142.4
119.3
23.1

(ลานบาท)
ป 2548
136.0
112.5
23.5

89.4
29.4
60.0

94.8
17.4
77.4

87.6
20.7
66.9

63.2
19.5
43.7
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บริษัท จอบ จอบ จํากัด

รายไดรวม
ตนทุนและคาใชจาย
กําไรสุทธิ

ป 2551
61,648
106,282
(44,634)

ป 2550
61,965
43,930
18,035

ป 2549
2,905
49,945
(188)

(บาท)
ป 2548
789
10,200
(9,411)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

151,282
98,856
52,426

137,135
40,075
97,060

127,295
48,270
79,025

146,065
20,000
126,065

11.2 ขอมูลเกี่ยวกับหุนกูและตั๋วเงิน

: ไมเคยออกหุนกูหรือตั๋วเงิน และไมมียอดที่ยังไมไดไถถอน

11.3 ขอมูลตอหุน
ป 2551
ป 2550
1.83
1.80
มูลคาตามบัญชีตอหุน
0.07
0.03
กําไรสุทธิตอหุน
0.10
0.06
เงินปนผลตอหุน
หมายเหตุ : จํานวนหุนสามัญ 500 ลานหุน (ราคาพาร 1 บาทตอหุน)

ป 2549
1.86
0.22
0.16

(หนวย : บาท)
ป 2548
1.86
0.25
0.24

11.4 อัตราการเติบโต
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
ป 2551 % + / - ป 2550 % + / - ป 2549 % + / - ป 2548 % + / สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดจากการขาย
คาใชจายดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

2,025
1,124
1,817
1,786
13

+11.05
+24.20
+3.37
+4.75
-64.22

1,823 - 3.60
905 - 5.73
1,757 - 6.34
1,704 - 2.57
37 - 66.67
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1,889
959
1,876
1,750
111

+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

(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดจากการขาย
คาใชจายดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

ป 2551 % + / 1,930 +10.20
1,070 +19.66
1,578
-3.43
1,540
-3.33
33
+1.59

งบการเงินบริษัท
ป 2550 % + / - ป 2549 % + / - ป 2548 % + / 1,751
- 6.51
1,751 +14.35
1,638 +22.51
894
- 5.20
943 +33.0
709 +81.33
1,634
- 6.25
1,743 +2.65
1,698
-0.29
1,593
- 2.63
1,636 +3.02
1,588
+5.44
32 - 71.17
101 -17.89
123 -36.60

11.5 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ยอดขายสุทธิ
บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้นในป 2551 จํานวน 1,577.9 ลานบาท ลดลงจากปกอน 56 ลานบาทหรือคิดเปนรอย
ละ 3.43 จากสาเหตุหลักที่ยอดขายโฆษณาแยกประเภทลดลง ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ภายใตความไมแนนอนของสถานการณทางการเมืองเกือบตลอดทั้งป
อยางไรก็ตามรายไดตามงบการเงินรวมในป 2551 เพิ่มขึ้น 59.2 ลานบาท เปน 1,817.1 ลานบาท โดยสวน
ใหญมาจากยอดขายโฆษณาของบริษัทยอยที่เพิ่มสูงขึ้น ในการจัดทํางบการเงินรวมบริษัทรับรูสวนแบงของรายไดของ
บริษัทยอยเพิ่มเติม ตามสัดสวนของการลงทุนที่เพิ่มขึ้นใน บริษัทโพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย จํากัด เมื่อกลางป
2551
กําไรสุทธิ
ในป 2551 บริษัท มีกําไรสุทธิรวม 32.7 ลานบาท เทียบกับป 2550 เทากับ 32.2 ลานบาท ขณะที่กําไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวมของป 2551 เทากับ 13.2 ลานบาท เทียบกับ 37 ลานบาทในป 2550 โดยไดบันทึกบัญชีสํารองเผื่อ
ผลขาดทุนจากเงินใหกูยืม และเงินลงทุนในบริษัท แฟลช นิวส จํากัด จํานวน 12.4 ลานบาท กําไรจากการขายสินทรัพย
และแทนพิมพเกา จํานวน 10.3 ลานบาท และเงินปนผลรับจาก บริษัท โพสต อินเตอร เนชั่นแนล มีเดีย จํากัด จํานวน
40.8 ลานบาทแลว
คาใชจายในการประกอบการ
ระหวางไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามของป ราคากระดาษหนังสือพิมพปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
ราคาเฉลี่ยของราคากระดาษหนังสือพิมพที่บริษัทใชไปในป 2551 อยูที่ 641 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตัน เทียบกับในป
2550 อยูที่ 589 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตัน
อยางไรก็ตามตนทุนจากการขายและบริการยังคงอยูในระดับเดียวกับปที่ผานมาที่ 1,071.2 ลานบาท เนื่องมา
จากการควบคุมจํานวนหนาและจํานวนการพิมพ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การใชวัตถุดิบและวัสดุสิ้น
เปลืองลดลงจาก 464.5 ลานบาท ในป 2550 เปน 413.8 ลานบาทในป 2551
ทั้งคาใชจายจากการขายและการบริหารในป 2550 ลดลงจาก 288.1 ลานบาท และ 238.7 ลานบาท เปน 286.9
ลานบาท และ 220.4 ลานบาท ในป 2551 ตามลําดับ
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สภาพคลองของกิจการ
การลงทุนของบริษัทในศูนยการพิมพแหงใหมเสร็จสิ้นในป 2550 ทําใหบริษัทมีเงินกูยืมสุทธิ ณ สิ้นป 2550 เพิ่ม
ขึ้นเปน 645 ลานบาท บริษัทไดลงทุนเพิ่มในหุนสามัญของ บริษัท โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย จํากัด ในเดือน
มิถุนายน 2551 จํานวนเงิน 140 ลานบาท และเพิ่มระดับกระดาษหนังสือพิมพคงเหลือเพื่อรองรับสภาวะขาดแคลน
และระดับราคาสูงในระหวางป อยางไรก็ดีระดับกระดาษหนังสือพิมพคงเหลือจะลดลงเปนปกติในชวงไตรมาสที่สอง
และไตรมาสที่สามของป 2552 เงินกูยืมสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 811.7 ลานบาท ณ สิ้นป 2551 และควรจะคอยๆ ลดลงในป
2552 ตามการลดลงของระดับกระดาษหนังสือพิมพคงเหลือ
11.6 ผูสอบบัญชีและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
11.6.1 ผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับงบการ
เงินของบริษัท และงบการเงินรวม ไดแก นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434
11.6.2 รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีตองบการเงินของบริษัท ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นในราย
งานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข
11.6.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัท และบริษัทยอย โดยสรุปมีดังตอไปนี้ :การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจา
ของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
รายไดคาสมาชิกหนังสือพิมพ
คาสมาชิกหนังสือพิมพรับรูเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงตามอายุการเปนสมาชิก
รายไดคาบริการ
รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
รายไดจากการใหบริการโฆษณารับรูเมื่อใหบริการเสร็จสิ้น ซึ่งตามปกติการใหบริการจะถือวาเสร็จสิ้นลงเมื่อ
สิ่งพิมพที่พิมพโฆษณาไดออกจําหนายแลว
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ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาด
ทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน
และการวิเคราะหอายุหนี้ และคาเผื่อสินคารับคืน ซึ่งพิจารณาจากประสบการณในอดีตและสภาวะตลาดใน
ขณะนั้น
สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํา
กวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตซึ่งประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาแรงงานและคาโสหุยการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
บริษัทและบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือสําหรับสินคาที่ลาสมัยหรือเคลื่อนไหวชา
เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย

ข)

เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

ค)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุน
สุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อ
การดอยคาของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง อุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ

20 ป
3-15 ป
5 ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และเครื่องจักรและอุปกรณระหวางติดตั้ง
ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพให
พรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใช
ไดตามที่มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบ
ดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมไดมาจากการรวมธุรกิจดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการครั้งแรก
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของ
สินทรัพยนั้น
บริษัทตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน
ของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา
บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นป
เปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
อายุการใหประโยชน
5 - 10 ป

คอมพิวเตอรซอฟทแวร
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คาความนิยม
บริษัทบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวาสวนได
เสียของบริษัทในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของกิจการที่ไดมา
หากสวนไดเสียของบริษัทในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของ
กิจการที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรูสวนเกินนี้ในงบกําไรขาดทุนทันที
ภายหลังการรับรูคาความนิยมเริ่มแรกแลว บริษัทแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม
และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม บริษัทจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการ
รวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) ที่คาด
วาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)
หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนอยกวามูลคาตามบัญชี บริษัทจะรับ
รูขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน และบริษัท ไมส ามารถกลับ บัญ ชีขาดทุนจากการดอยคาไดใน
อนาคต
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
ณ วันที่ในงบดุลกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันที่ในงบดุล
บริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี และรับรูสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีได รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ทั้งนี้
บริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะมีกําไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
บริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบดุล และจะปรับลด
มูลคาตามบัญชีดังกลาวเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสิน
ทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุม
โดยบริษัทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท
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นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
กับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิน
งานของบริษัท
เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย
และหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยุในสกุลเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลไดแปลงคาเปน เงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตน
อื่นของบริษัทหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยม
และสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนเปนรายป บริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคา
เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแต
ราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจ
การคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึง
การประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทใชแบบจําลองการ
ประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการ
จําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใช
จายเมื่อเกิดรายการ
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ประมาณการหนี้สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้น
แลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูก
พันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
ภาษีเงินได
บริษัทบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
11.6.4 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
11.6.4.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
รายการที่
ชื่อบริษัท
1
บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
2

บริษัทโพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย จํากัด

3

บริษัท โพสต-เอซีพี จํากัด

4

บริษัท โพสต-ไอเอ็ม พลัส จํากัด

5

บริษัท จอบ จอบ จํากัด

ชื่อผูสอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
(โดยนางสายฝน อินทรแกว)
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
(โดยนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ)
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
(โดยนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ)
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
(โดยนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ)
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
(โดยนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ)

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี

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

11.6.4.2 คาบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่

ชื่อบริษัทผูจาย

ประเภทของงานบริการอื่น
(non-audit service)

ชื่อผูสอบบัญชี

บริษัท โพสต พับลิชชิง
Tax Consult
จํากัด (มหาชน)
รวมคาตอบแทนสําหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด
ยัง จํากัด

คาตอบแทนของงานบริการอื่น
สวนที่จายไปใน สวนที่จะตอง
ระหวางปบัญชี จายในอนาคต
294,448
-ไมมี –
294,448
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-ไมมี -

11.7 ภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯและบริษัทยอย
- - ไมมี - -

12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
12.1 สถาบันการเงินที่ติดตอประจําและยอดคงคาง
สถาบันการเงินที่ติดตอประจําไดแก
- ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ยอดคงคางกับสถาบันการเงิน : ณ สิ้นป 2551 บริษัทมียอดเงินกูยืมคงคางรวม 812 ลานบาท
12.2 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุนหรือผูลงทุน
- - ไมมี - -
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สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระ
สําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูก
ตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระ
สําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจ
สอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว
บริษัทไดมอบหมายให นายภัค เพงศรี เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อ
ของ นายภัค เพงศรี กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร _______________________________

2. นายศุภกรณ เวชชาชีวะ

กรรมการ และ
รองประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

_______________________________

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและ
เลขานุการบริษัท

_______________________________

ผูรับมอบอํานาจ
นายภัค เพงศรี
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เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

นายชวลิต ธนะชานันท
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ

79

นายควอก คูน เอียน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง และ
กรรมการบริหาร
นายจอหน ทอมพสัน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

53

44

นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ

49

นายไชย ณ ศิลวันต
กรรมการ

50

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-DIRECTOR
CCERTIFICAIION
(DCP0/2000)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม
สหราชอาณาจักร
-ปริญญาตรี(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
- DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 57/2006)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(การ จัดการ) และปริญญา
โท วิศวกรรมศาสตร(เคมี)
สถาบันเทคโนโลยีแหง
รัฐแมสซาชูเซทส
สหรัฐอเมริกา
- DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP TG/2004)
- THE RULE OF THE
CHAIRMAN (2/2001)
- DIRECTORS
CERTIFICATION
(DCP 3/2000)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือ ทางครอบ
หุนใน ครัวระหวาง
บริษัท
กรรมการ
(%)
และผูบริหาร
-

ชวงเวลา

2540 - ปจจุบัน
ตั้งแต 2545
ตั้งแต 2544
ตั้งแต 2434

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ*
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บมจ. โพสต พับลิชชิง
มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย
บจ. แผนเหล็กวิลาศไทย
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

* พนจากตําแหนงเนื่องจาก
ถึงแกอนิจกรรม
-

-

2542 - ปจจุบัน
ตั้งแต 2543
ตั้งแต 2521

กรรมการ และกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ

บมจ. โพสต พับลิชชิง
กลุมบริษัท เอสซีเอ็มพี จํากัด (ฮองกง)
บจ. เคอรรี่ โฮลดิงส (ฮองกง)

-

-

2548 - ปจจุบัน
ตั้งแต 2550

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร

บมจ.โพสต พับลิชชิง
บจ. เอนทีแอสเสท (ประเทศไทย)

-

-

2535 - ปจจุบัน
ตั้งแต 2537

กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ

บมจ.โพสต พับลิชชิง
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)

-

-

2549 - ปจจุบัน
ตั้งแต 2548
ตั้งแต 2548
ตั้งแต 2545

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. โพสต พับลิชชิง
บมจ. โทเทิล แอกเซส คอมมูนิเคชั่น
บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

นายเดวิด จอหน อารมสตรอง 61
กรรมการ กรรมการบริหารและ
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต 44
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

นายพิชัย วาศนาสง
กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ

79

นายวรชัย พิจารณจิตร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง กรรมการ
บริหาร และกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

54

60

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรี ประวัติศาสตร
มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส
ประเทศออสเตรเลีย
-CHARACTERISTICS
OF EFFECTIVE
DIRECTORS
- DIRECTORS
CERTIFICATION
(DCP 83/2007)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
WHARTON SCHOOL
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

-ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ นิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-DIRECTORS
CERTIFICATION
(DCP 2000)
-CHAIRMAN 2000
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
-ปริญญาบัตร วิทยาลัยปอง
กันราชอาณาจักรไทย
-ปริญญาโทนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยนิวยอรก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาเอก เศรษฐศาตร
มหาวิทยาลัยโมนาช
ประเทศออสเตรเลีย
-AUDIT COMMITTEE
(ACP6/2005)
-DIRECTORS
CERTIFICATION
(DCP60/2004)
-DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 4/2003)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ
ทางครอบ
ครัวระหวาง
กรรมการ
และ ผูบริหาร
-

ชวงเวลา

2549 - 2551
ตั้งแต 2550

ตําแหนง

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ*
กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บมจ.โพสต พับลิชชิง
บจ. โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย

* พนจากตําแหนงกรรมการเนื่องจาก
ลาออก
-

-

-

2548 - ปจจุบัน
2548-2551
2546-2551
2546-2551

-

2543 - ปจจุบัน

ตั้งแต 2551

4.87

-

2537 - ปจจุบัน

ตั้งแต 2532
-

-

2542 - ปจจุบัน

ตั้งแต 2548
ตั้งแต 2547
ตั้งแต 2543

65

กรรมการ และกรรมการบริหาร*
กรรมการ
ประธานเจาหนาที่การเงิน
กรรมการ
* พนจากตําแหนงกรรมการเนื่องจาก
ลาออก
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรีกษาคณะกรรมการ
สมาชิก
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ

บมจ.โพสต พับลิชชิง
Dymocks Franchise Systems(China)
กลุมบริษัท เซาธ ไชนา มอรนิ่ง โพสต
บจ. เซาธ ไชนา มอรนิ่ง โพสต
พับลิชเชอรส
บมจ.โพสต พับลิชชิง

บมจ.สามารถ คอรปอเรชั่น
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง5
บจ. แมคไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
บมจ. โพสต พับลิชชิง
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. วิค แอนด ฮุคลันต
กรรมการผูจัดการ
บจ.วิคเคอรี่ แอนด วรชัย
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
รองประธาน ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รองประธาน และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. โพสต พับลิชชิง

บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา
บมจ. อินโดรามา โพลิเมอรส
บมจ. น้ํามันพืชไทย

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

นายศุภกรณ เวชชาชีวะ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง และ
รองประธานเจาหนาที่ฝาย
ปฏิบัติการ

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง และ
ประธานกรรมการบริหาร

นายเอกฤทธิ์ บุญปติ
กรรมการ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

41 ปริญญาตรี( เกียรตินิยม)
รัฐศาสตร สาขาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัย เคมบริดจ
ประเทศอังกฤษ
-CHARACTERISTICS
OF EFFECTIVE
DIRECTORS
-DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 66/2007)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
66 -ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สื่อสารมวลชน
(มนุษยศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 68/2008)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
46 -ปริญญาโท การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 66/2007)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท
(%)
0.40

ความสัมพันธ
ชวงเวลา
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการ
และผูบริหาร
สมรสกับ
2549 – ปจจุบัน
บุตรสาว
นายสุทธิ
2547-2550
เกียรติ จิราธิ
วัฒน

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่
ฝายปฏิบัติการ
กรรมการ

บมจ.โพสต พับลิชชิง
บจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนซีมีโก
ไนท ฟนด แมเนจเมนท

12.99

บุตรสาว
สมรสกับ
นายศุภกรณ
เวชชาชีวะ

2525 - ปจจุบัน

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. โพสต พับลิชชิง
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ. เซ็นทรัล พัฒนา
บริษัทในเครือเซ็นทรัล
บจ. โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย
บจ. โพสต-เอซีพี
บจ. โพสต -ไอเอ็ม พลัส

2.01

-

2549 – ปจจุบัน
ตั้งแต 2548

กรรมการ
กรรมการ รองกรรมการผูจัดการใหญ
อาวุโส
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

บมจ.โพสต พับลิชชิง
บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมี

ตั้งแต 2547

หมายเหตุ การถือหุนในบริษัท ใชสัดสวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
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บจ. คริสตัลเจด เรสเตอรองท / บจ.
คริสตัลเจด-มายเบรด/ บจ.คริสตัลเจด
คอนเฟกชั่นเนอรรี่/ บจ.คริสตัลเจด
ราเมนเสี่ยวหลงเปา(ประเทศไทย)

2. รายนามกรรมการและฝายบริหารของบริษัท ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทยอย / กิจการที่ควบคุมรวมกัน / บริษัทรวม

ชื่อบริษัท
ชื่อกรรมการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน
นายวรชัย พิจารณจิตร
นายศุภกรณ เวชชาชีวะ
นายภัค เพงศรี

หมายเหตุ
/
X
//

บมจ. โพสต
พับลิชชิง
//
//
/

บจ. โพสต
อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย
/
/
/
/

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
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บจ.โพสต- เอซีพี
/
/

บจ.โพสตไอเอ็ม พลัส
/
/
/
/

บจ. จอบ จอบ

บจ. แฟลช นิวส

/
/
/

/
/

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน

ชื่อบริษัทยอย
ชื่อกรรมการ
นางสาวจูลี่ เชอรบอรน
นางปราณี บุญศิริพันธ
นายภัค เพงศรี
นายวรชัย พิจารณจิตร
นายศุภกรณ เวชชาชีวะ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน
นางสิรี อุดมฤทธิรุจ
นายเอียน ฟรานซิส ลอว

บจ. โพสต อินเตอร
เนชั่นแนล มีเดีย

บจ.โพสต-ไอเอ็ม
พลัส

บจ.โพสต-เอซีพี

บจ. จอบ จอบ

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
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