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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) คือ “การเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทย” ด้วย
การนาเสนอข่าวและข่าวสารที่แม่นยา ข่าวธุรกิจและบทความเชิงไลฟ์สไตล์ที่รวดเร็วและสอดคล้องกับยุคสมัย ความต้องการ
และความสนใจของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลรูปแบบต่างๆ
พันธกิจ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) จะดาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุ “วิสัยทัศน์” ดังระบุข้างต้น
 สื บ ค้ น แหล่ งข่ า วและเผยแพร่ เ นื้ อ หาที่ แ ม่ น ย า รวดเร็ ว และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและไลฟ์ ส ไตล์ ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
 ขยายฐานของสื่อที่มีอยู่และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาให้การรายงานข่าวสารครอบคลุมทั้งในเชิงกว้างและลึก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงฐานผู้อ่านและผู้ชมได้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 ใช้ ค วามแข็ ง แกร่ ง ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความเชี่ ย วชาญด้ า นสื่ อ ชื่ อ เสี ย งของแบรนด์ และช่ อ งทางการจั ด
จาหน่าย ผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในการพิมพ์ การผลิตเนื้อหาดิจิตอล การแพร่ภาพกระจายเสียง
รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายธุรกิจ ลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา และฐานลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง
 มองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ในธุรกิจสื่อและการสื่อสารจากสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและสื่อการแพร่ภาพและ
เสียงที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อทาให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายการเข้าถึง และนาเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจกลุ่ม
ผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรักษาผลการดาเนินการทางการเงินในระยะยาว
 ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชน รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม
ทางธุ ร กิ จ ในทุ กด้ านของการดาเนิน ธุร กิจ และเป็น พลเมือ งบรรษั ท ที่ดีใ นการดาเนิน กิจ กรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อีกทั้งช่วยปกป้องและพัฒนาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั้งสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.2.1 ความเป็นมา
หนังสือพิมพ์ “Bangkok Post” เกิดขึ้นจากความสนใจพื้นฐานด้านสื่อสารมวลชนของ นายทหารอเมริกัน พลตรี
อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ จึงได้ชักชวนนายประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ ร่วมกันก่อตั้งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษฉบับแรก
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ของประเทศไทยในชื่อ "Bangkok Post" โดยถือกาเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2489 และมีพลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็ค
โดนัลด์ เป็นบรรณาธิการบริหารคนแรก
ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นายไคเบล นักลงทุนชาวเยอรมัน ได้ขอซื้อหุ้นของพลตรี อเล็กซานเดอร์ และ
แต่งตั้ง นายแฮร์รี่ เฟรเดอริค เป็นบรรณาธิการบริหารคนที่ สอง ในปี 2506 ลอร์ด ธอมป์สัน เจ้าพ่อธุรกิจหนังสือพิมพ์
เครือข่ายฟลีท ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีการติดตั้งแท่นพิมพ์ และอุปกรณ์การพิมพ์ พร้อมกับนาเทคนิคการ
พิมพ์สมัยใหม่มาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2527
บริษัท ได้เข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ บริษัท สยามโพสต์ จากัด จาหน่าย
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันในชื่อ "สยามโพสต์" บริษัท ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์ จากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จากัด) ผลิตและจาหน่ายนิตยสารรายเดือน “แอล” “แอล เมน” และ “แอล เดคคอเรชั่น”
บริษัท ฮาเชท ฟิลิปปาคิโพสต์ – เอซีพี จากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โพสต์-เอซีพี จากัด) ผลิตและจาหน่ายนิตยสาร
รายเดือน “คลีโอ” และ บริษัท บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ติน คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นนายหน้าขายโฆษณาให้กับ
ต่างประเทศ ในปี 2539 บริษัท ตรีทศ ทรี-เจเนอเรชั่น จากัด ได้เข้าดาเนินกิจการของบริษัท สยามโพสต์ จากัดแทนและได้
ปิดกิจการลงในต้นปี 2541
ปี 2541 บริษัทได้ปิดแผนกแม็กกาซีน และขายหุ้นในบริษัทร่วมทุน "บจก. บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ติน คลินซ์
แอนด์ แอสโซซิเอทส์" รวมทั้งปิดกิจการของบริษัทย่อย "อัลลายด์ นิวสเพเพอร์" ด้วย
ในกลางปี 2542 โครงการติดตั้งระบบการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการทางานในส่วน
ของหน้าข่าวและหน้าโฆษณา และได้มีการปรับโครงสร้างการทางานของกองบรรณาธิการบางกอกโพสต์ใหม่ ช่วงปลายปี
2542 บริษัทได้ยุติการผลิตนิตยสาร Tatler และได้เลิกกิจการบริษัท เวิลด์ เพรส จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
เดือนพฤศจิกายนของปี 2543 บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท เว็บ แอดไวซอรี่ จากัด เพื่อสร้างเว็บไซท์ด้านการเงิน
แห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสาเร็จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544
ในระหว่างปี 2544 บริษัทมีความพยายามที่จะเข้าสู่ตลาดโฆษณาสมัครงาน จึงได้เริ่มผลิตและจาหน่ายนิตยสาร
ชีวิตงานขึ้นมา แต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จ จึงต้องทาให้หยุดการผลิตในเดือนมกราคม 2545
นอกจากนั้นในรอบปี 2544 บริษัทยังได้เพิ่มส่วนต่างๆ ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ขึ้นมา อันจะเป็นประโยชน์
และเพื่อสนองความต้องการแก่ผู้อ่านในกลุ่มต่างๆ โดยในส่วนของ Your Money จะนาเสนอข่าวทางด้านการเงิน การ
ธนาคาร ข้อมูลและข้อแนะนาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเงินและธุรกิจในชีวิตประจาวัน Learning Post จะเป็น
ส่วนที่นาเสนอบทความต่างๆ ที่ครอบคลุมหัวข้อข่าวที่สาคัญๆ ด้านการศึกษาในมุมมองของนักเรียน อาจารย์ นอกจากนี้ยังมี
บทเรียนภาษาไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านชาวต่างประเทศอีกด้วย
ในช่วงปลายปี 2545 บริษัทได้เตรียมการขยายธุรกิจเพิ่ม คือ ผลิตและจาหน่ายหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน ฉบับ
ภาษาไทยฉบับใหม่ โดยในไตรมาสสุด ท้าย บริษัทได้รับพนักงานใหม่สาหรับกองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ และในเดือน
พฤศจิกายน 2545 ได้มีการแนะนาหนังสือพิมพ์ใหม่ให้กับตัวแทนผู้ซื้อโฆษณาได้รับทราบ
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2546 บริษัทเปิดตัวหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใหม่ภายใต้ชื่อว่า “โพสต์ ทูเดย์” ซึ่งเป็น
การนาเสนอหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน ที่มีรูป แบบที่เหมาะสมกั บยุคสมัย เพื่ อรองรับกลุ่มผู้อ่านทั้งผู้ อ่านโดยทั่วไปและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านธุรกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนังสือ ซึ่งเน้นการพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษได้หยุดธุรกรรมต่างๆ
ปี 2547 เป็นปีที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ มีอายุครบ 58 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รูปแบบใหม่จึงได้เริ่มออก
สู่สายตาประชาชนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547 โดยรูปแบบใหม่นี้มีความผสมผสานกันมากขึ้นระหว่างเนื้อที่ข่าวที่เพิ่มมากขึ้น
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และการจัดวางเนื้อหาของข่าวที่เหมาะสม รวมถึงการเปิดตัว “THE MAGAZINE” นิตยสารแฟชั่นรายปักษ์แทรกในบางกอก
โพสต์ ส่วนหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งถือว่าเพียงดาเนินงานมาเป็นปีที่ 2 ก็สามารถติดอันดับเป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดผู้อ่าน
มากที่สุด 1 ใน 10 อันดับแรก
ในระหว่างปี บริษัท ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์ จากัดได้ร่วมลงทุนเปิดบริษัท เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จากัด (ภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด) เพื่อทาการผลิตและจาหน่ายนิตยสาร “แมรี แคลร์” ซึ่งในปัจจุบันนิตยสาร
“แมรี แคลร์” ก็เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้อ่านและผู้โฆษณาอย่างกว้างขวาง
ในเดือนกรกฎาคม 2548 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ทาการเปิดตัว “กูรู” นิตยสารสาหรับชาวเมืองโดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้อ่านอายุ 20-35 ปี มีเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบในเมือง ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว
และสถานบันเทิงที่อยู่ในความนิยม และเมื่อ 1 สิงหาคม 2548 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 59 ปีของการก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่โลกของสื่อแห่งอนาคต โดยได้จัดตั้งฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์มีเดีย มีชื่อว่า “Post Digital” เพื่อให้บริการ
ข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
Post Digital ยั งได้ ส ร้ า งสรรค์ บริก ารใหม่ ๆ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก หลายรูป แบบ หนึ่ งในนั้ น ก็ คื อ การจั ด ท าหนั งสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ในรูปแบบ “Smart Edition” ซึ่งผู้อ่านที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถคลิกเข้าไปอ่านหนังสือพิมพ์
ดังกล่าวได้อย่างง่ายๆ ไม่ว่าจะอยู่ ณ มุมใดของโลก โดยจะมีรูปลักษณ์และสไตล์ที่เหมือนกับหนังสือพิมพ์จริงทุกอย่าง และที่
สาคัญยังมีฟังก์ชั่นการทางานอัจฉริยะอื่นๆ อาทิเช่น การสั่งให้ระบบอ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟัง การแปลบทความในหนังสือพิมพ์
เป็นภาษาต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงการเสนอบริการบนเว็บไซด์อย่างต่อเนื่อง ได้จัดตั้งเว็ บไซด์งานใหม่ www.jobjob.co.th ที่
ได้เปิดตัวครั้งแรกไตรมาสที่ 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการโฆษณาหางานสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งในรูปของ
สิ่งพิมพ์และออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันสื่อทั้ง 2 รูปแบบ นี้มีความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น
การก่อสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจาหน่ายแห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 19 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 และอยู่
ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที ได้เริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2548 แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2549 และเริ่มติดตั้ง
เครื่องจักรในเดือนเดียวกันนี้ โรงพิมพ์เริ่มพิมพ์บางส่วนของหนังสือพิมพ์ เพื่อจาหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 และได้เริ่ม
พิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ทั้งฉบับเป็นครั้งแรกคือ ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยทาการปรับขนาดหนังสือพิมพ์ลง
จากเดิมที่มีขนาดกว้าง 15.5 นิ้ว ลดลงเหลือ 14 นิ้ว และความสูงเดิม 22.75 นิ้ว เหลือ 21.5 นิ้ว ทาให้สามารถประหยัด
กระดาษได้ ถึ งร้ อ ยละ 12 ทั้ งนี้ ด้ ว ยเครื่ อ งจั ก รที่ ทั น สมั ย ท าให้ ส ามารถลดการสู ญ เสี ย กระดาษได้ ก ว่ า ร้ อ ยละ 50 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเครื่องจักรเดิม
บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมา
เปิดศูนย์การพิมพ์แห่งใหม่นี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ศูนย์การพิมพ์ใหม่แห่งนี้ นับเป็นการลงทุน
ที่สูงที่สุดเท่าที่ บริษัทเคยลงทุนมา
ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้เริ่มดาเนินการผลิตรายการโทรทัศน์และกระจายเสียงทางวิทยุตามเป้าหมายทางกลยุทธ์
ในการขยายช่องทางในการกระจายข่าวไปยังสื่อชนิดอื่นๆ
ข่าวโพสต์ทูเดย์ ซึ่งเป็นรายการข่าวภาคภาษาไทยทางโทรทัศน์ความยาว 2 ชั่วโมง เริ่มแพร่ภาพผ่านระบบโทรทัศน์
ดาวเทียมชนิด C-band เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ทางช่อง Next Step ผู้ชมโทรทัศน์ดาวเทียมส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอก
กรุงเทพฯ และการแพร่ภาพผ่านระบบดาวเทียมนี้ยังเข้าถึงผู้ชมโทรทัศน์เคเบิ้ลแบบเสียเงินในส่วนภูมิภาคอีกด้วย โดยทั้ง 2
ช่องทางนี้รวมกันสามารถเข้าถึงผู้ชมประมาณ 5 ล้านครัวเรือน นอกเหนือไปจากการขยายช่องทางในการกระจายข่าวแล้ว
รายการโทรทัศน์ยังช่วยเสริมการประชาสัมพันธ์หนังสื อพิมพ์ของบริษัทไปพร้อมๆ กัน และยังก่อให้เกิดรายได้จากการ
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โฆษณาทางโทรทัศน์ รวมไปถึงช่วยเพิ่มยอดขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อีกด้วย เพราะเป็นการขายโฆษณา
ร่วมกันระหว่างสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 40 ของบริษัท แฟลช นิวส์ จากัด ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการ
ผลิต Business Radio ในขณะนั้นกระจายเสียงทาง FM 98.0
ในปี 2551 หนั ง สื อ พิ ม พ์ บ างกอกโพสต์ ไ ด้ มี ก ารปรั บ เนื้ อ หาของข่ า วให้ อ่ า นง่ า ยและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบของ
หนังสือพิมพ์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ได้แทรก “My Life” แมกกาซีนรายสัปดาห์ฉบับใหม่เพิ่มขึ้น มีเนื้อหาเป็นแบบไลฟ์สไตล์
จุดประสงค์เพื่อดึงดูดนักอ่านรุ่นใหม่ และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ยังได้ทาการเปลี่ยนรูปโฉมและสาระของหนังสือพิมพ์
ฉบับวันอาทิตย์ใช้ชื่อใหม่ว่า บางกอกโพสต์ซันเดย์ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วน Spectrum ที่เสนอข่าวและเหตุก ารณ์ปัจจุบัน
และ Brunch จะเป็นส่วนของแมกกาซีนแบบไลฟ์สไตล์ อีกทั้งในส่วนของข่าวกีฬาก็ได้มีการปรับปรุงเช่นกัน เริ่มออกเป็น
ฉบับแรกในเดือนกันยายน 2551 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้เพิ่ม Muse ในวันเสาร์ ซึ่งมี
เนื้อหาเหมาะสาหรับผู้อ่านที่เป็นสตรี เพื่อเพิ่มยอดผู้อ่านและยอดโฆษณาของสินค้าสาหรับสตรีอีกด้วย
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้เปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องหมาย “โพสต์ทูเดย์” ให้เป็นภาษาไทยเพื่อขจัดความสับสนอัน
อาจเกิดจากเครื่องหมายเดิมที่มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สาหรับเนื้อหาได้ปรับใหม่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นรวมทั้งหัวข้อ
ข่าวต่างๆ ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ให้เป็นที่น่าสนใจ แต่การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือได้เพิ่มในส่วนของการวิเคราะห์
เศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเขียนโดยนักวิเคราะห์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
สาหรับเว็บไซต์ บางกอกโพสต์ ได้ปรับรูปแบบหน้ าเว็บไซต์ใหม่เมื่อปลายปี 2551 โดยเน้นจุดยืนของเว็บไซต์
บางกอกโพสต์ในการเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยในภาคภาษาอังกฤษ ทาให้สามารถขยาย
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทได้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัทโพสต์ -ไอเอ็ม พลัส จากัด และหุ้นสามัญของบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
มีเดีย จากัด ซึ่งเป็นผู้พิมพ์และจาหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ “แมรี แคลร์” “แอล” และ “แอล
เดคคอเรชั่น” เมื่อปลายปี 2550 และกลางปี 2551 ตามลาดับเพิ่มเติม ทาให้ปัจจุบันทั้งสองบริษัทดัง กล่าวเปลี่ยนสถานะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมด
ในปี 2552 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ก็ได้รับรางวัลเกียรติยศเพิ่มขึ้นจากรางวัลต่างๆ ที่เราได้รับมามากมาย เป็น
รางวัลระดับนานาชาติจากธนาคารพัฒนาเอเชีย โดย คุณปริษฐา ยุทธมานพ ซึ่ งเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสสายเศรษฐกิจของ
บางกอกโพสต์ ได้นาเสนอบทความเรื่อง “Government Policies Fail the Poor” ซึ่งตีพิมพ์ในส่วน Spectrum ของฉบับ
Sunday ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ซึ่งทางธนาคารพัฒนาเอเชียได้ประกาศให้บทความดังกล่าวเป็นบทความรองชนะเลิศอันดับ
หนึ่งในสาขา “ผลกระทบด้านความยากจนจากวิกฤตการณ์การเงินของโลก” และคุณปริษฐาก็เป็นนักหนังสือพิมพ์ไทยเพียงผู้
เดียวที่ได้รับรางวัลจากธนาคารพัฒนาเอเชียในปี 2552
สาหรับเกียรติยศอีกประการหนึ่งที่ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รับ ก็คือ การได้รับคัดเลือกจากสหภาพยุโรป
หรือ อียู ให้บางกอกโพสต์เป็นสื่อทางการเพียงฉบับเดียวในการรายงานข่าวการประชุม Euro Green Days Forum ซึ่งจัด
ขึ้นในประเทศไทยในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2552
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ยังคงประสบความสาเร็จทั้งในแง่ของธุรกิจ ยอดจาหน่าย และการได้รับการยอมรับอย่าง
สูงในกลุ่มผู้อ่าน โดยสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญ คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอย่างไม่หยุดนิ่ง อาทิ หนังสือพิมพ์ฉบับวัน
เสาร์ ที่เพิ่มเซ็กชั่นใหม่ๆ เพื่อความหลากหลาย ได้แก่ โพสต์ทูเดย์สุดสัปดาห์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองเชิงวิเคราะห์ และ
รายงานที่น่าสนใจ “แซ่ดสุดสัปดาห์” ที่เน้นข่าวดารา กีฬา ต่างประเทศ โดยถือเป็นเซ็กชั่นที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจาก
กลุ่มผู้อ่านใหม่ๆ รวมถึงลูกค้าโฆษณา และเซ็กชั่น “COOL” ทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ขณะเดียวกัน สิ่งที่ถือเป็นโครงการใหม่ของ โพสต์ทูเดย์ ในปี 2552 คือ การจัดงาน POSTTODAY INVESTMENT
EXPO 2009 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อฉลองครบรอบ 6 ปี การจัด
งานในครั้งนี้ ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีทั้งในด้านรายได้ และภาพพจน์ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของธุรกิจที่
พร้อมจะก้าวต่อไปสู่การพัฒนาในอนาคต
หนังสือพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่ ฉลองครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2552 และพร้อมก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ในฐานะ
นิตยสารสาหรับวัยรุ่นเพียงฉบับเดียวในประเทศไทยที่นาเสนอความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู้เป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่ม สติว
เด้นท์ วีคลี่ ยังคงเป็นที่ชื่นชอบไม่เพียงเฉพาะในกลุ่มนักอ่านวัยรุ่น แต่รวมไปถึงผู้อ่านทุกวัยที่สนใจอ่านบทความที่น่าสนใจ
ให้ความบันเทิง และช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย
สานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ เปิดตัวหนังสือที่น่าสนใจหลายเล่ม ทั้งหนังสือที่ต่อยอดกับหมวดหนังสือที่ตีพิมพ์อยู่แล้ว และ
หนังสือที่เปิดหมวดขึ้นมาใหม่ ด้วยทางเลือกหลากหลายนี่เอง ทาให้โพสต์บุ๊กส์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านทุกเพศ
ทุกวัย ทั้งกลุ่มลูกค้าประจาและลูกค้าใหม่ และทายอดขายในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากโพสต์บุ๊กส์สามารถตอบสนองต่อไลฟ์
สไตล์ที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้อ่านได้อย่างลงตัว
Post Digital มีการเปิดตัวพอร์ทัลใหม่ (m.bangkokpost.com) เพื่อให้บริการข่าวจากเว็บไซด์บางกอกโพสต์บน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านคนรุ่นใหม่มากขึ้น นอกจากนี้ ในเว็บไซด์บางกอกโพสต์ ยังมี
พอร์ทัลในเครือข่าย Guru Bangkok Online (www.gurubangkok.com) ที่ให้บริการในการเป็นแหล่งรวมสังคมออนไลน์
ของกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษในกรุ ง เทพฯ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง มี เว็ บ ไซต์ ข่ า วภาษาไทย คื อ โพสต์ ทู เ ดย์ ออนไลน์
(www.posttoday.com) ซึ่งเน้นการนาเสนอข่าวภาษาไทยในด้านสังคมและชุมชนธุรกิจของไทย ตลอดจนครอบคลุมไปถึง
ข่าวด่วนและฟังก์ชัน RSS เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านยิ่งขึ้น และ jobjob website (www.jobjob.co.th) เป็น
อีกพอร์ทัลหนึ่งของบริษัท เป็นเว็บไซต์จัดหางานแบบอัจฉริยะ ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลบริษัทชั้นนาต่างๆ
มากมายในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของการค้าทางดิจิทัล คือ digital front page printing
(www.bangkokpost.com/digital frontpage) ผู้อ่านสามารถสั่งซื้อหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และโพสต์
ทูเดย์ ฉบับวันใดก็ได้ นับตั้งแต่ที่หนังสือพิมพ์เริ่มตีพิมพ์เป็นฉบับแรก โดยจะพิมพ์ลงบนกระดาษคุณภาพดี ใส่กรอบ และ
บริการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า ลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ที่ต้องการหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง
แบบดิจิทัลเพื่อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนและลูกค้าในวันเกิด หรือในโอกาสพิเศษต่างๆ
สาหรับสื่ออื่น ๆ บริษัทได้ผลิตหลากหลายรายการคุณภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ ภายใต้การดูแล
และสนับสนุนจากกองบรรณาธิการของบางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 รายการต่างๆ ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในแข่งขัน ทั้งในด้านเนื้อหาและการผลิต และปัจจุบัน หนึ่งใน
รายการของเราได้รับการจัดอันดับโดยผู้ชมของ TNN 24 ให้เป็นผู้ผลิตรายการยอดเยี่ยมของสถานี
มกราคม พ.ศ. 2552 เปลี่ยนเครือข่ายจาก Next Step TV มาเป็น ทรู วิชั่นส์ ช่อง 8 (TNN 2) โดยเปลี่ยนการ
ออกอากาศ 2 รายการ คือ “สุรนันท์วันนี”้ ซึ่งเป็นรายการที่นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจทั้งในด้านข่าว การให้แง่คิด ภาพ
จาลอง และทฤษฎีทางธุรกิจ และรายการ “โพสต์ทูเดย์ ทอล์ค” ซึ่งเป็นรายการวิเคราะห์เจาะลึกการเมืองและเศรษฐกิจ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เริ่มออกอากาศรายการใหม่ “เจาะข่าว เล่าความ” ทาง ทรูวิชั่น ช่อง 7 (TNN 24) นาเสนอ
ข่าวและวิเคราะห์ข่าว โดยผู้วิเคราะห์ข่าวรับเชิญจาก โพสต์ทูเดย์ และบางกอกโพสต์ รายการนี้ออกอากาศจนถึงปลายเดือน
กรกฎาคม 2552
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เสนอรายการของบางกอกโพสต์ ในชื่อ “Postscript รู้จริง รู้ทัน” ในรูปแบบการ
คุยข่าวประจาวัน โดยมีแขกรับเชิญมาพูดคุยเนื้อหาในประเด็นสาคัญๆ ทางด้านธุรกิจและสังคม ออกอากาศทางสถานี TNN
24
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ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 ยกเลิกรายการ 2 รายการที่ออกอากาศทาง ทรูวิชั่น ช่อง 8 (TNN 2) เพื่อให้สามารถ
สร้างสรรค์รายการใหม่ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ที่ออกอากาศทางช่อง 5 ได้อย่างเต็มที่ รายการใหม่นี้นาเสนอเป็นครั้งแรกเมื่อ
วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 มีเนื้ อหาเกี่ยวกับด้านธุรกิจ ผลิตรายกายโดยกองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ และเมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็น “ธุรกิจติดดาว”
ในส่วนของรายการวิทยุ เริ่มโครงการใหม่ FM 101 RR ONE Radio Report ONE เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552
โดยร่วมมือกับ บริษัท คลิ ก เรดิโอ จากัด การตัดสินใจครั้งนี้นามาสู่การสร้างห้องส่งวิทยุใหม่ เพื่อให้สามารถจัดรายการ
“โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค” ซึ่งเป็นรายการสดได้ รายการนี้นาเสนอเนื้อหาและจัดรายการโดย โพสต์ทูเดย์ เริ่มออกอากาศ
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จากัด ออกนิตยสารอเมริกันยอดนิยม ในภาค
ภาษาไทย ฉบับใหม่ คือ “Martha Stewart Living”
ในปี 2553 บางกอกโพสต์มุ่งมั่นขยายการนาเสนอเนื้อหาสาระสู่หลากหลายช่องทางการสื่อสาร โดยนอกเหนือจาก
หนังสือพิมพ์และฉบับออนไลน์แล้ว ยังเริ่มจัดทาข่า วและบทวิเคราะห์ข่าวภาษาอังกฤษเป็นประจาทุกวันทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 11 ในรายการ Morning Focus และในเดือนสิงหาคม 2553 บางกอกโพสต์เป็นหนังสือพิมพ์รายแรกในประเทศไทยที่
จัดทาหนังสือพิมพ์ 3 มิติทั้งภาพข่าวและโฆษณา พัฒนาการที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การปรับองค์กรของฝ่ายบรรณาธิการ
ข่าวให้ถึงพร้อมด้วยอุปกรณ์การสื่อสารหลายทางเต็มรูปแบบ และได้เริ่มปฏิบัติตามแผนงานผนวกรวม Outlook กับเซ็กชั่น
รายสัปดาห์อื่นๆ ได้แก่ Horizon, Motoring, Real Time, Database และ My life เข้าด้วยกันแล้วปรับให้เป็นเซ็กชั่นสาระ
พิเศษใหม่ Life ซึ่งเปิดตัวเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2554
ทางด้านโพสต์ ทูเดย์ ยังคงรักษาตาแหน่งผู้นาตลาดหนังสือพิมพ์ธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทย พร้อมด้วย
พัฒนาการสาคัญโดยการเข้าร่วมผลิตข่าวกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 โดยจัดตั้งบริษัทโพสต์ นิวส์ จากัด ขึ้นเป็นบริษัทย่อยเพื่อ
ดาเนินการ ส่วนเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีการวิเคราะห์เจาะลึกมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงบุคลิกของโพสต์ ทู
เดย์ ที่ทาข่าวให้ง่ายต่อการเข้าใจอันนาไปสู่การเสนอข่าวด้วยกราฟฟิคมากยิ่งขึ้น
สติวเด้นท์ วีคลี่ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 ด้วยย่างก้าวที่แข็งแกร่ง พร้อมมุ่ง สู่ศักราชใหม่ของการศึกษาภาษาอังกฤษและ
ความบันเทิงในประเทศไทยด้วยการออกแบบที่ตื่นตา การเปลี่ยนแปลงการจัดวางหน้าและเนื้อหาสาระเพื่อให้นิตยสารมี
ความสดใหม่อยู่เสมอ และพร้อมที่จะเข้าสู่ผู้อ่านกลุม่ ใหม่ดว้ ยทางเลือกใหม่ผา่ นสื่อดิจิทัล โดยการปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มขนาด
ของเครือข่ายสังคม และเพิ่มเครื่องมือบนมือถือเพื่อทาให้การเรียนรู้กับสติวเด้นท์ วีคลี่ นั้นง่ายและสะดวก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
หรือเวลาใดก็ตาม
แผนกดิจิทัล มีเดียเป็นองค์ประกอบสาคัญในกลยุทธ์ของ โพสต์ พับลิชชิง ในการจัดส่งข่าวและข้อมูลผ่านช่องทาง
สื่ อ อั น หลากหลาย ในด้ า นข่ า วและข้อ มูล ออนไลน์นั้ น บางกอกโพสต์ ออนไลน์ (www.bangkokpost.com) ติ ด อั นดับ
พอร์ทัลข่าวภาษาอังกฤษชั้นนาของประเทศไทยจากการประเมินโดย Alexa และ Truehits ซึ่ง มีการเปิดตัวบริการไดเร็ก
ทอรีและแผนที่ออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลด้านธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ บันเทิง อสังหาริมทรัพย์ และการศึกษาในประเทศไทยปัจจุบัน
นอกจากนี้บางกอกโพสต์ออนไลน์ยังสามารถเข้าชมผ่านมือถือและแอพพลิเคชั่นในไอโฟน ส่วนทางด้านดิจิทัลคอนเทนท์ได้มี
การเปิดตัวหนังสือพิมพ์รายวันฉบับออนไลน์ที่สามารถให้บริการพิเศษที่เด่นๆ ได้หลากหลาย อาทิ ไฟล์เสียง แปลเนื้อหาข่าว
เป็นภาษาต่างๆ บล็อก นอกจากนี้ยังเดินหน้าให้บริการข่าวด่วนผ่าน SMS ทางมือถือทั้งในภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เซ็คชั่นไลฟ์ เป็นเซ็คชั่นสารคดีใหม่ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ได้เปิดตัวเมื่อ เดือนมกราคม 2554 ได้รับการ
ตอบรั บ อย่ า งดี หนั ง สื อ พิ ม พ์ บ างกอกโสต์ ยั ง เสนอข่ า วในสื่ อ หลายรู ป แบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยได้ อ อกนิ ต ยสารดิ จิ ต อล
ภาษาอังกฤษรายเดือนชื่อ ไทยแพ็ด เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
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หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้จัดเปิดตัว “โพสต์ทูเดย์สมาทไฟแนนท์ ” เป็นสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษรายเดือนแทรกใน
หนังสือพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล และการบริหารจัดการความมั่งคั่ง มีการ
ดาเนินการที่ดีและได้ขยายกลุ่มผู้อ่านในตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กิจกรรมของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ที่จัด
ร่วมกับภาคการธนาคารเป็นการเพิ่มการขยายฐานผู้อ่านในตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การขยายตัวด้านมัลติมีเดีย
ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในสองปีที่ผ่านมาจะช่วยสร้างกาไรและการขยายตัวของยอดขายหนังสือพิมพ์ในปี 2555
บริษัทได้เปิดตัว หนังสือพิมพ์ M2F เมื่อวันอังคารที่ 11ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยแจกฟรี
หนังสือพิมพ์ M2F มียอดพิมพ์จานวน 400,000 ฉบับต่อวันและแจกจ่ายไปยังจุดแจกประมาณ 200 จุดใจกลางกรุงเทพฯ
รวมถึงสถานีรถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน ตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ผู้อ่านให้การตอบรับต่อกิจกรรมและข่าวทางการตลาดของหนังสือพิมพ์ M2F อย่างเกินความคาดหมาย โดย
กลุ่มเป้าหมายของหนังสือพิมพ์ M2F คือ กลุ่มคนทางานในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบยอดพิมพ์
และแจกหนั ง สื อ พิ ม พ์ โ ดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation และผลการตรวจสอบครั้ ง แรกประมาณเดื อ น
พฤษภาคม 2555 ซึ่ งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการประกาศผลการสารวจผู้อ่านของเนลสัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูล
สาคัญสาหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในการขายโฆษณาดิสเพลย์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโฆษณาที่ไม่ได้ลงโฆษณากับ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ เช่นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการค้าขนาดใหญ่
และแฟชั่น
จากการที่หนังสือพิมพ์ M2F เป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วในกลุ่มของคนทางานในกรุงเทพมหานคร บริษัทตัดสินใจที่
จะปรับปรุงระบบหางานทางเว็บไซด์โดยเปิดรับลงโฆษณาหางานในหน้า M2FJob ร่วมกับเว็บไซด์ M2FJob.com
นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยมีผลการดาเนินงานที่ดีในปี 2554 “คลีโอ” มีผลการดาเนินการที่ดีมากในด้าน
ของรายได้โฆษณา และยอดขาย “แอล” มีรายได้โฆษณามากเป็นพิเศษ เป็นการยืนยันถึงการเป็นที่หนึ่งในประเทศในด้าน
แฟชั่นและความงาม แม้ว่าจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ “แอล เดคคอเรชั่น” ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักออกแบบรุ่น
ใหม่ของไทย ในงาน ELLE Decoration Young Talent Design Project 2011 อย่างเต็มที่
ฝ่ายบรรณาธิการและฝ่ายการตลาดของ นิตยสาร Marie Claire ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลด้านความงามประจาปี
ครั้งที่ 1 ซึ่งทาให้มีความแข็งแกร่งในตลาดต่อผู้ลงโฆษณาแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจด้านความงาม
ในปลายปี 2554 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย จากัด ได้ออก นิตยสารฉบับใหม่ชื่อ Science Illustrated
ที่ฉีกแนวจากนิตยสารสาหรับผู้หญิงในกลุ่ม Science Illustrated เป็นนิตยสารของเดนมาร์ก ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศ
แรกในเอเชียตีพิมพ์เป็นภาษาท้องถิ่นจากทั้งหมด 22 ประเทศทั่วโลก บริษัทไม่มุ่งหวังจะหารายได้จากการขายโฆษณาแต่จะ
เป็นรายได้ที่มาจากการจาหน่ายหนังสือเป็นหลัก
บริษัทได้ขยายการให้บริการข่าวสารและข้อมูลทางธุรกิจในด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลประเภทต่างๆ เว็ปไซด์
ของบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ มุ่งมั่นที่จะเป็นหน้าต่างของประเทศไทย บริษัทขยายการให้บริการข่าวสารข้อมูล โดย
การผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศทาง TNN 24 และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นอกจากนี้ บริษัทขยายการ
ผลิตโดยร่วมผลิตรายการข่าวทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท และรายการวิทยุในภาคภาษาไทย
กระจายเสียงทางสถานี FM 101.0 อีกด้วย
ในปี 2556 บางกอกโพสต์ได้เพิ่มเซ็กชั่น “ASIA FOCUS” เสนอข่าวธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาค เพื่อขยายฐาน
ผู้อ่านในภูมิภาคเอเชียและเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กาลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเซ็กชั่นใหม่นี้
ออกเป็นรายสัปดาห์และได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี โดยวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาการนาเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับ
บรรยากาศและผลพวงของธุรกิจในภูมิภาค เมื่อประเทศไทยก้าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายชุมชนธุรกิจระดับภูมิภาคที่กว้าง
ใหญ่ พร้อมทั้งเปิดตัวนิตยสารรายเดือน (ภาษาอังกฤษ) “THE MAGAZINE”
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สาหรับโพสต์ทูเดย์ได้ปรับปรุงนิตยสารที่ออกทุกวันเสาร์ @weekly ให้ครอบคลุมข่าวเกี่ ยวกับไลฟ์สไตล์ของคน
เมือง ข่าวบันเทิง ข่าวท่องเที่ยว และการตกแต่งบ้าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เว็บไซต์ของโพสต์
ทูเดย์ยังคงขยายตัวและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มียอดแฟนเพจเพิ่มขึ้น
แบบก้าวกระโดด
“สติวเด้นท์ วีคลี่” เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 46 ด้วยความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน และยังคงมุ่งมั่นก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมั่นคง เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษแล้วที่ สติวเด้นท์ วีคลี่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของ
เยาวชนไทยมาหลายรุ่นหลายสมัย ท่ามกลางเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย สติวเด้นท์ วีคลี่ ก็ได้พัฒนาตัวเองให้ทันยุคสมัย
ดึงดูดกลุ่มผู้อ่านรุ่นเยาว์
เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งบนสื่อสังคม ในปีที่ผ่านมา สติวเด้นท์ วีคลี่ เปิดตัวแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่ผู้อ่านสามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับความนิยมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื้ อหาของ สติวเด้นท์ วีคลี่
ครอบคลุมถึงบทสัมภาษณ์พิเศษทั้งดาราไทยและนานาชาติ ข่าวล่าสุดในวงการบันเทิง ข่าวสาระเกี่ยวกับการศึกษา และ
เคล็ดลับในการทาข้อสอบ
สื่อสิ่งพิมพ์และกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมทั้งกลุ่มนิตยสารในเครือ ยังคงให้การสนับสนุนการจัดอีเว้นท์หลากหลายอย่ าง
ต่อเนื่อง ทั้งอีเว้นท์ทางด้านธุรกิจ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ซึ่งช่วยทาให้บริษัทเป็นที่รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่าน
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างรายได้จากการโฆษณา เช่น Luxury Living, Bangkok Career Expo, Investment Expo, 50
หนุ่มในฝัน Cleo, Elle Fashion Week เป็นต้น
ปลายปี 2556 แม้ว่ากลุ่มบริษัท ไม่ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลที่รัฐบาลจัดขึ้น แต่กลุ่มบริษัทเล็งเห็นศักยภาพในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการดาเนินงานด้านข่าว
โทรทัศน์และการผลิตคอนเทนต์เชิงธุรกิจและไลฟ์สไตล์ให้แก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 ช่องใหม่ และช่องแอนะล็อกเดิม
นอกจากนี้ ยังร่วมกับพันธมิตรธุรกิจโทรทัศน์กลุ่มต่างๆ เช่าเวลาออกอากาศจากประกอบการทีวีดิจิตอล และดาเนินการผลิต
รายการออกอากาศของตัวเองซึ่งกลุ่มบริษัทจะหาแหล่งรายได้ใหม่จากการโฆษณาบนสื่อในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
นี้ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุ รูปแบบการดาเนินธุรกิจและการผสานรายได้ที่สมดุลยิ่งขึ้นตลอดระยะเวลาอีก 3 -5 ปี
ข้างหน้า
ปลายปี 2556 กลุ่มนิตยสารเปิดตัวนิตยสาร Forbes ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา
มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ของกลุ่มบริษัท ในฐานะแหล่งข้อมูลระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มี
ชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือในด้านเนื้อหาทางธุรกิจ ส่วนหัวนิตยสารแฟชั่นและไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่เปิดตัวในปี 2556 ได้แก่
“แอล เมน” “Fast Bikes” และ “Cycling Plus” ทั้งหมดนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถดึงดูดกลุ่มผู้อ่านและผู้โฆษณาให้
ขยายวงกว้างขึ้นบนพื้นฐานการเติบโตที่ยั่งยืน และได้ปิดนิตยสาร Martha Stewart Living ในเดือนธันวาคม
ในปี 2557 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉลองครบรอบ 68 ปีด้วยรูปแบบออนไลน์ที่ดึงดูดผู้อ่านได้มากกว่า 70,000
ครั้งต่อวัน ส่วนหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เตรียมฉลองครบรอบ 12 ในปี 2558 ด้วยการเพิ่มยอดผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไป
ถึง 350,000 ครั้งต่อวัน และผู้ติดตามเฟสบุ๊กถึง 1 ล้านคน ในขณะที่ M2F เพิ่มยอดพิมพ์จาก 400,000 ฉบับต่อวัน เป็น
600,000 ฉบับต่อวัน และขยายพื้นที่แจกจ่ายไปยังอีก 14 จังหวัดหลัก ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะเพิ่มยอดผู้อ่าน
จาก 2 ล้านคน เป็น 3 ล้านคน และตั้งเป้าหมายดึงดูดผู้สนับสนุนโฆษณาใหม่ๆจากทั่วประเทศ
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงมุ่งมั่นรักษาตาแหน่งความเป็นผู้นาในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยการนาเสนอสิ่งพิมพ์ที่
เป็นที่ยอมรับและข้อมูลที่เชื่อถือได้ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ ‘บางกอกโพสต์’ ที่ฉลองครบรอบ 69 ปี ในปี
2558 และมีชื่อเสียงด้านข่าวสารที่เชื่อถือได้ ทั้งข่าวใหม่รายวัน ข่าวธุรกิจ และสารคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสังคมและไลฟ์
สไตล์ ข องคนยุ ค ปั จ จุ บั น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น แนวธุ ร กิ จ ภาษาไทย ‘โพสต์ ทู เ ดย์ ’ ที่ ฉ ลองครบรอบ 12 ปี เมื่ อ ปี 2558
หน้าที่ 8

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

หนังสือพิมพ์แจกฟรีรายวันภาษาไทย ‘M2F’ ที่ฉลองครบรอบ 4 ปี ในปี 2558 มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งข่าวสารและไลฟ์สไตล์
ได้รับความนิยมสูง และเป็นผู้นาในตลาดสิ่งพิมพ์แจกฟรี และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ‘สติวเด้นท์ วีคลี่’ ที่ถือ
เป็นแหล่งของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนไทย ด้วยเนื้อหาสาระ ทั้งข่าว บันเทิง สารคดีพิเศษ นอกจากนี้ กลุ่ม
บริษัทโพสต์ยังมีนิตยสารหัวต่างประเทศชั้นนาต่างๆ ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมเรื่องแฟชั่น ตกแต่งบ้าน งานอดิเรก และไลฟ์
สไตล์ ดังนั้น กลุ่มบริษัทโพสต์จึงยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง
โดยเพิ่มหัวหนังสือและเนื้อหาสาระใหม่ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนหรือร่วมสนับสนุนการจัดงานอีเว้นท์สาคัญๆ เพื่อตอกย้าการ
รับรู้และจดจาของผู้บริโภค รวมทั้งขยายฐานผู้อ่านและฐานผู้ซื้อโฆษณาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2557 กลุ่มบริษัทโพสต์ได้เริ่มดาเนินการตามกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายที่จะทาให้กลุ่มบริษัทอยู่
ในตาแหน่งที่มั่นคง ด้วยการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารทั้งที่มีอยู่และข่าวใหม่ ซึ่งได้นาเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท มาต่อยอด
ไปนาเสนอผ่านสื่อดิจิตอลที่เกิดขึ้นใหม่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งผ่านอุปกรณ์มือถือดิจิตอลที่หลากหลาย (บริการสมาชิก
ออนไลน์เพื่อให้บริการข้อมูลเฉพาะด้าน รวมถึงข่าวทั่วไปล่าสุด ข่าวธุรกิจ สารคดีพิเศษ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว บันเทิง
และร้านอาหาร) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเมื่อมีเครือข่ายระบบ 4G
ลูกค้าที่เสพติดอุปกรณ์มือถือและเทคโนโลยีจะได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นจากการเชื่อมต่อที่ไร้ขีดจากัดนี้
กลยุทธ์ด้านสื่อดิจิตอลของกลุ่มบริษัทโพสต์ มุ่งเน้นที่จะมีบทบาทสาคัญในธุรกิจกระจายเสียงและภาพทางทีวี
ดิจิตอลที่กาลังได้รับความนิยมอย่างสู ง โดยผ่านการดาเนินธุรกิจของ บริษัท โพสต์ ทีวี จากัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และ
คอนเทนต์ให้แก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ดังนั้น กลุ่มบริษัทโพสต์จึงได้ร่วมทุนและเข้าซื้อธุรกิจผลิตรายการสื่อดิจิตอลขนาด
กลาง เพื่อขยายการดาเนินการด้านสื่อดิจิตอล และสร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้น โดยในเดือนกันยายน 2558 กลุ่มบริษัทโพสต์ได้
ลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของ บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ให้ธุรกิจของโพสต์ ทีวี และเพิ่มการผลิตเนื้อหาให้กับช่องทีวีระบบดิจิตอลและแอนะล็อก
กลยุทธ์ทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างฐานธุรกิจที่มั่นคงให้กลุ่มบริษัทโพสต์ภายใน
ระยะเวลา 3-5 ปี และสามารถสร้างรายได้จากการผสมผสานธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิมและธุรกิจสื่อใหม่ในรูปแบบดิจิตอล
ตามวิสัยทัศน์ที่กลุ่มบริษัทโพสต์ได้กาหนดไว้ตั้งแต่เริ่มแรก และสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ กลยุทธ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล ยังมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทโพสต์ขยายฐานผู้อ่านและผู้ชมให้ลึกและกว้าง
ขึ้นกว่าเดิม
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
1.3.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและการแบ่งการดาเนินงานในกลุม่ บริษัท
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) ฉลองครบรอบการดาเนินธุรกิจเป็นปีที่ 70 ในปี 2559 นี้ ในฐานะผู้จัดพิมพ์
และจัดจาหน่ายหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ) หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ (หนังสือพิมพ์ธุรกิจ
รายวันภาษาไทย) หนังสือพิมพ์ M2F (หนังสือพิมพ์ข่าวและไลฟ์สไตล์รายวันภาษาไทยแจกฟรี วันจันทร์ถึงวันศุกร์) และ
หนังสือพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่ (หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ สาหรับกลุม่ นักเรียนมัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย และ
ผู้อ่านทั่วไป)
ในปี 2555 กลุ่มบริษัทโพสต์ได้บุกเบิกผลิตหนังสือพิมพ์ M2F แจกฟรี รายวัน จันทร์ถึงศุกร์ และแจกจ่ายตรงถึง
กลุ่มคนทางานระดับวิชาชีพ ที่อาศัยอยู่ในเมือง และคนเดินทางไปกลับเป็นประจาจากออฟฟิศในกรุงเทพฯ รวมทั้ง ในปี
2557 ได้ขยายการแจกจ่ายออกไปถึงใจกลางเมืองในจังหวัดหลักๆ ของประเทศไทย
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นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2489 กลุ่มบริษัทโพสต์ ได้พัฒนาและขยายธุรกิจการพิมพ์ข่าวสารและสาระ และธุรกิจ
การจัดจาหน่าย ด้วยการริเริ่มเชิงกลยุทธ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมสื่อและกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นที่นิยม รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ทางการสื่อสารและการบริการที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรักษาและขยายการเข้าถึงฐานกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น ได้แก่
 กลุ่มบริษัทโพสต์ดาเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จากัด บริษัท โพสต์
ไอเอ็ม พลัส จากัด และ บริษัทร่วมทุน บริษัท โพสต์-เอซีพี จากัด จัดพิมพ์และจัดจาหน่ายนิตยสารหัวต่างประเทศยอดนิยม
ต่างๆ ฉบับภาษาไทย ที่ครอบคลุมเนื้อหาข่าวสาร ทั้งธุรกิจ สังคม แฟชั่น ตกแต่งบ้าน ไลฟ์สไตล์ และท่องเที่ยว อาทิ นิตยสาร
แอล แอลเมน แอล เดคคอเรชั่น แมรี แคลร์ ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ไซคลิ่ง พลัส ฟอร์บส และคลีโอ
 บริษัท โพสต์ ทีวี จากัด เป็นผู้ผลิตและแพร่ภาพกระจายเสียง (ผ่านช่องฟรีทีวี และทีวีดิจิตอล) รายการข่าว
และสารคดีต่างๆ ออกอากาศทางโทรทัศน์ อาทิ ช่อง 5 ช่อง 11 ช่องเวิร์คพอยท์ และช่องอมรินทร์ ถึงแม้กลุ่มบริษัทโพสต์จะ
ไม่ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในปี 2556 ก็ตาม แต่กลุ่มบริษัทโพสต์
ยังคงมุ่งมั่นดาเนินกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อความสาเร็จในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการผลิตรายการข่าว รายการธุรกิจ และ
รายการบันเทิงอื่นๆ ให้แก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลใหม่ 24 ช่อง และช่องแอนะล็อกเดิม
 การกระจายเสียงและการสื่อสารบริการข้อมูลข่าวสาร ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผ่านสื่อดิจิตอล และ
แอปพลิเคชันบนมือถือ ให้แก่สมาชิกผู้อ่านชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เว็บไซต์ bangkokpost.com
และ posttoday.com เป็นหน้าต่างของโลกสู่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีสื่อดิจิตอลรูปแบบอื่นและแอปพลิเคชันบนมือถือ
(สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสานักงานหรือบ้าน แล็ปท็อป และอุปกรณ์มือถือดิจิตอล ที่กลุ่มลูกค้าคนไทยรุ่นใหม่ชื่นชอบ)
ซึ่งพร้อมนาเสนอข่าวชุมชน ข่าวต่างประเทศทั่วโลก ข่าวธุรกิจ รวมทั้งเนื้อหาเชิงไลฟ์สไตล์ สาระบันเทิง และบริการด้าน
อาหาร ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองของไทยในปัจจุ บัน ในส่วนเว็บไซต์หางาน
ภาษาไทยของ M2F เว็บไซต์สมัครงานภาษาอังกฤษของบางกอกโพสต์ และเว็บไซต์พอร์ทอลสมัครงานออนไลน์อื่น ต่างก็
มุ่งที่จะเข้าถึงกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างเป้าหมาย
 ธุรกิจสานักพิมพ์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือต่างประเทศขายดี ฉบับแปลเป็นภาษาไทย รวมทั้ง
หนังสือที่น่าสนใจ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เขี ยนโดยนักข่าวและคอลัมนิสต์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ และนักเขียน
ไทยที่มีชื่อเสียง ครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างหลากหลายและกว้างขวาง ทั้งทางธุรกิจ การบริหารจัดการ ประวัติศาสตร์
ในภูมิภาค วัฒนธรรมและศิลปะในภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งอัตชีวประวัติที่สร้างแรงบันดาลใจ
 ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไป ทั้งงานภายในกลุ่มบริษัทโพสต์เอง และ
งานของลูกค้าองค์กรภาครัฐบาลและเอกชน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) ได้พัฒนาและเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดตัวสื่อรูปแบบใหม่ๆ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนหนังสือหัวใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้ นั่นคือ การรักษาความ
เป็นผู้จัดพิมพ์ เผยแพร่ และจัดจาหน่ายชั้นนา ด้านผลิตภัณฑ์สื่ออันหลากหลายของประเทศไทย
ประเภท
หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์รายวัน
หนังสือพิมพ์รายวัน
หนังสือพิมพ์รายวัน
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
งานพิมพ์เชิงพาณิชย์

ชื่อผลิตภัณฑ์ / แผนก
BANGKOK POST
โพสต์ทูเดย์
M2F
STUDENT WEEKLY
งานบริการพิมพ์
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บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
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ประเภท
นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาอังกฤษ)

นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาไทย)
เว็บไซด์หางาน
ข่าวด่วน SMS
นิตยสารภาษาไทย
นิตยสารภาษาไทยรายเดือน

นิตยสารภาษาไทยรายเดือน
รายการโทรทัศน์

รายการวิทยุ

ชื่อผลิตภัณฑ์ / แผนก
GURU (รายสัปดาห์)
THE MAGAZINE (รายเดือน)
LIFE (รายวัน)
SPECTRUM (รายสัปดาห์)
BRUNCH (รายสัปดาห์)
Smart Finance (รายเดือน)
M2F JOB
ข่าวด่วนภาษาอังกฤษ/ไทย
ELLE
ELLE MEN
ELLE DECORATION
Forbes
Science Illustrated
Cycling Plus
MARIE CLAIR
CLEO
กูรูจราจร
ธุรกิจติดดาว
ร้อยแปดพันเก้ากับธนาคารออมสิน
เวิลด์โฟกัส
เวิลด์โฟกัส วีไอพี
สวย เฉียบ เนีย๊ บ
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง
สนามเป้าเม้าท์ข่าว
เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์

บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
บจ. โพสต์ เอซีพี
บจ. โพสต์ ทีวี
บจ. โพสต์ ทีวี
บจ. โพสต์ ทีวี
บจ. โพสต์ ทีวี
บจ. โพสต์ ทีวี
บจ. โพสต์ ทีวี
บจ. โพสต์ ทีวี
บจ. โพสต์ ทีวี
บจ. แฟลช นิวส์

1.3.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมในปัจจุบันเป็นดังนี้

หมายเหตุ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน และไม่มีบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องหรือที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นมากเกินกว่า 10%
หน้าที่ 11

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

1.3.3 รายได้รวมทั้งกลุ่มของบริษัทในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์ / บริการ

ดาเนินการโดย % การถือหุ้น
ของบริษัท

หนังสือพิมพ์
บมจ. โพสต์
สิ่งพิมพ์ งานพิมพ์ พับลิชชิง
เชิงพาณิชย์
นิตยสารฉบับแทรก
เว็บไซด์หางาน ข่าว
ด่วน SMS รายการ
โทรทัศน์
ผลิตนิตยสาร
บจ. โพสต์
อินเตอร์ เนชั่น
แนล มีเดีย
บจ. โพสต์-ไอ
เอ็ม พลัส
ลงทุน
บจ.โพสต์ โฮลดิ้ง
บจ. โพสต์ นิว
มีเดีย
ผลิตคอนเทนต์และ บจ. โพสต์ ทีวี
รายการโทรทัศน์ บจ. มัชรูม
เทเลวิชั่น
ผลิตนิตยสาร
บจ. โพสต์-เอซีพี
ผลิตรายการข่าว บจ. โพสต์ นิวส์
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจาก
กิจการร่วมค้า
รวมทั้งสิ้น*

ปี 2558

ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2555

ปี 2556

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

100.0

1,696.9

76.7

1,804.8

80.7

2,036.9

82.3

1,900.0

78.7

100.0

340.4

15.4

358.4

16.1

254.9

10.3

216.2

9.0

100.0

-

-

0.3

0.0

48.6

2.0

50.3

2.1

100.0
100.0

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0
51.0

76.5
58.8

3.5
2.7

20.7
-

0.9
-

-

-

-

-

70.0
51.0

27.7
11.3

1.2
0.5

26.0
24.9

1.2
1.1

77.5
29.1
27.9
-

3.1
1.2
1.1
-

81.8
127.9
37.0
-

3.4
5.3
1.5
-

2,211.6

100.0

2,235.1

100.0

2,474.9

100.0

2,413.2

100.0
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริ ษั ท เป็ น ผู้ พิ ม พ์ แ ละจ าหน่ า ยหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ภาษาอั ง กฤษ "Bangkok Post" หนั ง สื อ พิ ม พ์ ธุ ร กิ จ รายวั น
ภาษาไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายสัปดาห์ “Student Weekly” นิตยสารฉบับแทรก นอกจากนี้ บริษัท
ยังรับจ้างพิมพ์งานทั่วไป รวมทั้งสิ่งพิมพ์ของกิจการและของบริษัทในเครือ และให้บริการข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
ทุกชนิด รวมทั้งการให้บริการข่าวสารข้อมูลทางโทรทัศน์และวิทยุ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 บางกอกโพสต์ ฉลองครบรอบปีที่ 70 ในปี 2559 พร้อมกับกลุ่มบริษัทโพสต์ ด้วยความมั่นคงในตาแหน่งผู้นา
ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษในประเทศไทย ในด้านยอดพิมพ์ ฐานผู้อ่าน และรายได้โฆษณา ของทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อดิจิตอล ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งข่าวที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาค
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อคุณภาพสูงที่มีความที่น่าเชื่อถือสาหรับผู้ลงโฆษณาและนักการตลาด
ที่มีความต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีการศึกษาและมีฐานะมั่นคง บริการสมัครสมาชิก
หนังสือพิมพ์แบบออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆ มีผู้เข้าใช้งานมากกว่า 70,000 ครั้งต่อวัน และสามารถเข้าถึงฐาน
ผู้อ่านรุ่นเยาว์ที่เกาะติดสื่อดิจิตอลได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การค้นหาข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี เป็นต้น
 โพสต์ทูเดย์ ฉลองครบรอบ 12 ปี เดือนกุมภาพันธ์ 2558 พร้อมกับการขยายฐานผู้อ่านอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อ
ดิจิตอลใหม่ๆ นอกจากนี้ โพสต์ทูเดย์ยังวางแผนปรับรูปแบบการนาเสนอในช่วงต้นปี 2559 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจสาหรับ
ผู้อ่านเดิม และดึงดูดกลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่ที่นิยมเสพสื่อดิจิตอลให้มากขึ้น รูปแบบหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของโพสต์ทูเดย์ประสบ
ความสาเร็จ มียอดเข้าชมมากกว่า 300,000 ครั้งต่อวัน และมีผู้อ่านผ่านเฟสบุ๊คโพสต์ทูเดย์มากถึง 2.5 ล้านคน แม้จะมีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของการอ่านออนไลน์ แต่รูปแบบที่เป็นสิ่งพิมพ์ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และยังคงขยายฐาน
ผู้อ่านตลอดมา เพราะความเข้มข้นของเนื้อหาข่าวที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้อ่าน เช่น การนาเสนอประเด็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเจาะลึก ด้วยข่าวและข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2557 กระทั่งได้มีการประกาศเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่ างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2558 นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ยังเพิ่ม
เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและแนวโน้มทางเศรษฐกิจระดับมหภาคอย่างเจาะลึกมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเน้นให้เห็นถึง
ปัญหาที่เกี่ยวข้องและกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจนโยบายทางเศรษฐกิจหลักๆ ตลอดจนมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจของรัฐบาล
 M2F ยั ง คงได้ รั บ ความนิ ย มและสร้ า งผลก าไรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยยอดพิ ม พ์ ทั้ ง สิ้ น 600,000 ฉบั บ ต่ อ วั น
(ตรวจสอบและรับรองโดย HK ABC) นับตั้งแต่มีการขยายฐานการแจกจ่ายออกสู่อีกกว่า 14 จังหวัดสาคัญๆ ของประเทศ
เพิ่มเติมจากกรุงเทพฯ ทาให้มีฐานผู้อ่านเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคน หรือมากกว่านั้น ซึ่งนั่นหมายถึงต้นทุนการพิมพ์และการ
แจกจ่ายสูงขึ้นตาม ในปี 2558 การขยายฐานผู้อ่านประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ทั้งในแง่ฐานผู้อ่านและฐานผู้ลงโฆษณา
ที่กว้างขึ้นถึงระดับประเทศ สามารถดึงดูดผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริการรายใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการโฆษณา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง M2F ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีในฐานะหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน จันทร์ถึงศุกร์ แจกฟรี แนว
ไลฟ์สไตล์และบันเทิง ที่เสนอเนื้อหาสอดคล้องกับการดาเนินชีวิตของผู้อ่าน พร้อมทั้งให้ความคุ้มค่าแก่ผู้ลงโฆษณา ด้วย
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เนื้อหาและรูปแบบที่มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นต้นแบบให้บริษัทสื่ออื่นๆ ลอกเลียนแบบ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัท
โพสต์จะยังคงเดินหน้าพัฒนา M2F ต่อไปตลอดปี 2559 เพื่อคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่พร้อมสนองตอบความ
ต้องการของฐานผู้อ่าน ซึ่งกาลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยผ่านการเสนอข่าวและบทความที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับผู้อ่านมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ลงโฆษณากลุ่มเป้าหมายด้วย
 สติวเด้นท์ วีคลี่ ในปีที่ 47 ยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อม ด้วยการเสนอเนื้อหาสาระทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เยี่ยม ทั้งในแง่ข่าวสารในกระแสและบทความพิเศษต่างๆ รวมทั้งเรื่องราวเพื่อความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ สาหรับฐานผู้อ่านที่
เป็นนักเรียนนักศึกษา ตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2559 นี้ สติวเด้นท์ วีคลี่ จะเดินพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย
และนาเสนอผ่านสื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อเสริมตาแหน่งในตลาดให้แข็งแกร่งในฐานะที่เป็นอุปกรณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่
จาเป็น น่าสนใจ และให้ความสนุกสนาน การปรับโฉมใหม่นี้ยังมุ่งดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเดิมที่มีความภักดีต่อแบรนด์
และฐานลูกค้าที่ใส่ใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งกาลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ บัญชีทวิตเตอร์
และหน้าเฟสบุ๊ค ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามมากถึง 80,000 ราย และเพิ่มขึ้นทุกวัน การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทา
ให้คนไทยมีความจาเป็นต้องพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของตนเอง จึงเป็นโอกาสทางการตลาดที่ดีสาหรับสติวเด้นท์ วีคลี่ ซึ่ง
เป็นสื่อภาษาอังกฤษคุณภาพรายสัปดาห์ที่อ่านสนุกและให้ความบันเทิงสาหรับวัยรุ่นชาวไทยในการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สติวเด้นท์ วีคลี่ จึงมีส่วนในความสาเร็จของประเทศไทยกับการร่วมเป็นหนึ่งในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
 นิตยสารไลฟ์สไตล์ภาษาอังกฤษ GURU แทรกในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ทุกวันศุกร์
 นิตยสารรายเดือนภาษาอังกฤษ THE MAGAZINE
 นิตยสารรายเดือนภาษาไทย Smart Finance แทรกในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 เว็บไซด์หางาน www.M2Fjob.com เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครงานและผู้รับสมัคร
 หน่วยธุรกิจสื่อดิจิตอลยังคงประสบความสาเร็จ อย่างสูง สอดคล้องกับพันธกิจที่มุ่งสู่การเป็นพอร์ทอลข่าวและ
ข้อมูลระบบดิจิตอลชั้นนา สาหรับฐานสมาชิกออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านการริเริ่มและดาเนินธุรกิจเว็บไซต์
ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์บนมือถือ โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่ใช้งานได้กับแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ควบคู่ไปกับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี ซึ่งช่วย
เสริมภาพลักษณ์ตาแหน่งทางการตลาดให้กลุ่มบริษัทโพสต์ในฐานะเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอล เว็บไซต์ออนไลน์ของ
กลุ่มบริษัทโพสต์ที่มีรากฐานที่มั่นคง ได้แก่ บางกอกโพสต์ออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ สติวเด้นท์ วีคลี่ออนไลน์ และเว็บไซต์
ในเครืออื่นๆ เป็นเว็บไซต์ที่นาเสนอข่าวและข้อมูลที่ ทันเหตุการณ์ เข้าถึงฐานผู้อ่าน พร้อมทั้งมุ่งเน้นโอกาสขยายฐานผู้ลง
โฆษณาให้มากขึ้น
 หน่วยธุรกิจสื่อดิจิตอลยังมีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ในปีต่อไปสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นาด้านบริการ
ข้อมูลดิจิตอล รองรับการดาเนินชีวิตของคนไทยที่พึ่งพิงข้อมูลดิจิตอลมากขึ้น โดยผ่านข่าวสาร บทความธุรกิจ การท่องเที่ยว
และบันเทิง และสาระแนวไลฟ์สไตล์ บนแพลตฟอร์มสื่อสิ่งพิมพ์ดั้งเดิมและกิจกรรมสื่อดิจิตอลเกิดใหม่ภายใต้กลุ่มบริษัทโพสต์
สิ่งนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทโพสต์ขยาย ‘การเข้าถึง’ ฐานกลุ่มผู้อ่าน ผู้ชม และผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายโดยรวมได้มากยิ่งขึ้น
 สิ่งพิมพ์พาณิชย์และสานักพิมพ์ ธุรกิจทั้ง 2 หน่วยนี้ ยังคงมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ โดยที่ธุรกิจสิ่งพิมพ์
มีส่วนสาคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทโพสต์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ประสบความสาเร็จในการประกวดราคา
งานพิมพ์คุณภาพหลายรายการ ทั้งงานประเภทเอกสาร รายงาน แคตตาล็อกสินค้า และแผ่นพับ จากหน่วยงานราชการ
ธนาคาร สถาบันการศึกษา และ องค์กรธุรกิจต่างๆ โดยมีลูกค้ารายสาคัญ อาทิ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผ่านการทางานและบริการที่เปี่ยมประสบการณ์ในรูปแบบ ‘one-stop printing
services solution’ เพื่อตอบโจทย์งานบริการครบวงจรแบบมืออาชีพ ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหน้า การเขียน และการ
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พิมพ์ จนถึงการจัดส่ง หรือกระจายสิ่งพิมพ์ออกไปยังผู้รับที่เป็นเป้าหมายของลูกค้า โพสต์บุ๊กส์จัดพิมพ์หนังสือมาแล้วมากกว่า
300 ปก และในปี 2558 ได้ ผ ลิ ต หนั ง สื อ ใหม่ อ อกสู่ ต ลาดอี ก กว่ า 60 ปก รวมทั้ ง เล่ ม ขายดี อาทิ ชี ว ประวั ติ แจ็ ค หม่ า
บริษัทบัฟเฟตต์ ขอดเกล็ดมหาองค์กร กรุยทางผ่านสยามกับโฮจิมินห์ และแผน เพื่อแผ่นดิน โดย วิทยา เวชชาชีวะ และ
ในปี 2559 และปีต่อๆ ไป ทั้ง 2 หน่วยธุรกิจมีแผนที่จะริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล รวมทั้งเพิ่มพูน
ศักยภาพและขีดความสามารถด้านบริการต่างๆ อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบเว็บไซต์องค์กร รวมทั้งมีการ
เพิ่มเติมช่องทางเชื่อมต่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงผู้อ่านและลูกค้าให้มากขึ้น เช่น เว็บไซต์ www.postbooksonline.com
และ www.facebook.com/postbooks ทั้งนี้ เพื่อให้คงความทันสมัยสอดคล้องกับแนวนิยมของผู้บริโภคและความต้องการ
ของลูกค้า รวมทั้งยังคงความเป็นผู้นาในกลุ่มธุรกิจนี้ต่อไป
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย
 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จากัด และบริษัท โพสต์-เอซีพี จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม
บริษัทโพสต์ ดาเนินธุรกิจผลิตนิตยสารภาษาไทยหัวต่างประเทศชั้นนาหลากหลายแนว ทั้งแนวไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และธุรกิจ
ได้ แ ก่ นิ ต ยสารแอล แอลเมน แอล เดคคอเรชั่ น แมรี แคลร์ ไซแอนซ์ อิ ล ลั ส เตรเต็ด ไซคลิ่ ง พลั ส ฟอร์ บ ส และคลีโอ
ผลิตภัณฑ์นิตยสารเหล่านี้ยังคงมีผลประกอบการที่น่าพอใจและสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทโพสต์เป็นอย่างดี ด้วย
เม็ดเงินที่ได้รับจากการลงโฆษณาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของธุรกิจนิตยสารในปีที่ผ่านมา เกิดจากการใช้กลยุทธ์
หลักเช่นเดียวกันกับหน่วยธุรกิจหนังสือพิมพ์ นั่นคือ การเน้นขยายฐานผู้อ่านและผูล้ งโฆษณาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการเป็น
ผู้สนับสนุนการประชุมทางธุรกิจและงานสังคมระดับสูงต่างๆ
 แม้กลุ่มบริษัทโพสต์จะไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการช่องทีวีดิจิตอลที่มีการประมูลเมื่อปลายปี 2556 แต่
กลุ่มบริษัทโพสต์ยังมุ่งมั่นดาเนินการเชิงรุกเพื่อให้ทัดเทียมกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อในประเทศไทยที่มุ่งไปสู่ระบบดิจิตอล
ทั้งในด้านสารสนเทศ การสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อบันเทิง กลุ่มบริษัทโพสต์จึงได้ดาเนินการริเริ่มกล
ยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของสื่อดิจิตอลและธุรกิจบันเทิง ซึ่งถือเป็นแกนของกลยุทธ์โดยรวมของ
กลุ่มบริษัทโพสต์ ในการกระจายการลงทุน ขยายธุรกิจ และขยายฐานผู้ลงโฆษณา โดยที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทโพสต์ได้ร่วมทุน
กับสตูดิโอผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ดาเนินธุรกิจอยู่แล้ว และยังมองหาโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยุโทรทัศน์ ผ่าน
ผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิตอลหลายราย อาทิ การผลิตข่าว สารคดี และคอนเทนต์ธุรกิจหรือบันเทิง สาหรับผู้ประกอบการทีวี
ดิจิตอล
 เมื่อเดือนกันยายน 2558 กลุ่มบริษัทโพสต์ได้ลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของ บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดกลางที่มีความมั่นคงสูง และผลิตรายการครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย ทั้งรายการ
ท่องเที่ยว อาหาร บันเทิง และไลฟ์สไตล์ การรวมพลังครั้งใหม่นี้ ทาให้ธุรกิจโทรทัศน์สามารถใช้ต่อยอดจากเนื้อหาสิ่งพิมพ์
และสื่ อ ดิ จิ ต อลที่ มี อ ยู่ มาเป็ น รายการโทรทั ศ น์ อ อกอากาศในช่ อ งที วี ดิ จิ ต อล รวมทั้ ง แผนงานในการร่ ว มพั ฒ นาและ
ออกอากาศรายการธุรกิจ ‘Academy’ ซึ่งเป็นรีอัลลิตี้โชว์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการ SME การร่วมทุนธุรกิจใหม่นี้
จะทาให้กลุ่มบริษัทโพสต์สามารถเพิ่มรายได้ที่หลั่งไหลมาจากแหล่งรายได้ที่แข็งแกร่งของสื่อทีวีดิจิตอลที่เกิดขึ้นใหม่นี้
ผลิตภัณฑ์ของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
 Cleo เป็นนิตยสารภาคภาษาอังกฤษที่เริ่ม วางแผงในประเทศออสเตรเลียตามด้วยนิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย เป็นลาดับ สาหรับฉบับภาษาไทยนั้นเป็นประเทศที่ 5 ที่ได้พิมพ์และวางจาหน่าย ซึ่งสามารถครองความนิยมในหมู่
ผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว ด้วยบุคลิกพิเศษของ Cleo ที่ตรงกับอัธยาศัยใจคอของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการมองโลกในแง่ดี ความ
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มีชีวิตชีวาชอบสนุกสนานพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ใส่ใจที่จะปรับปรุงและเพิ่มพูนเสน่ห์ให้กับตัวเอง นอกจากนี้ Cleo ยังมี
รูปเล่มสีสันสวยงาม สะดุดตา และคงคุณภาพระดับสากล
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วม
 รายการสรุปและวิเคราะห์ข่าวในชื่อ “เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์” กระจายเสียงทาง FM 97.0
2.1.2 ลักษณะลูกค้าแบ่งเป็นประเภทหลักได้ 2 ประเภท
1. ลูกค้าด้านโฆษณา แบ่งเป็น
 บริษัทเอเยนซี่
 ลูกค้าที่สั่งลงโฆษณาโดยตรง (Direct Customers)
2. ลูกค้าด้านจัดจาหน่ายสิ่งพิมพ์ แบ่งเป็น
 สมาชิกรายบุคคลและองค์กร
 ขายส่ง
 ขายปลีก (วางร้าน)
 โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร
 สายการบิน
 สถาบันการศึกษา
2.1.3 โครงสร้างรายได้

ล้านบาท

ร้อยละ

ปี 2557 (ปรับปรุง
ล้านบาท
ร้อใหม่
ยละ)

รายได้จากการขายโฆษณา

1,590.5

71.91

1,637.4

73.26

1,936.1

78.22

รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์

343.8

15.55

388.7

17.39

424.6

17.16

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์

71.6

3.24

84.4

3.78

86.3

3.49

166.7

7.54

73.7

3.30

27.9

1.13

2,172.6

98.24

2,184.2

97.72

2,474.9

100.00

ส่วนแบ่งกาไรในกิจการร่วมค้า

11.3

0.51

24.9

1.11

รายได้อื่น

27.7

1.25

26.0

1.16

2,211.6

100.00

2,235.1

100.00

รายได้

รายได้จากโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
รวมรายได้หลัก

รวมรายได้

ปี 2558

ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน

(1.05)

2.1.4 วัฏจักรของการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล

หน้าที่ 16

(9.69)

ปี 2556
ล้านบาท

ร้อยละ

2.56

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

2.1.5 สิทธิหรือข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ
2.1.5.1 บัตรส่งเสริมการลงทุน
- - ไม่มี - 2.1.5.2 สิทธิอื่น
- - ไม่มี - 2.1.5.3 ข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ
- - ไม่มี - 2.2 การตลาดและการแข่งขัน
หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองและความผันผวนของเศรษฐกิจในปี 2557 สงบลง บรรยากาศทางการเมืองในปี
2558 เริ่มส่งสัญญาณที่ดี ประกอบกับการบริหารจัดการเชิงรุกของรัฐบาล ทาให้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้อัตราการเติบโตของจีดีพีรายไตรมาสปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5-3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่
ผ่านมา และอัตราการเติบโตของจีดีพีตลอดปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7-2.8 (เทียบกับปี 2557 ที่มีอัตราการเติบโตของจีดีพี
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.8)
ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตของจีดีพีจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันเป็นผลจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยตลอดทั้งปี อาทิ ปริมาณการส่งออกของไทยในปี 2558 ลดลง
ร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา และเทียบกับปี 2557 ที่มีอัตราการหดตัวร้อยละ 0.4 ทั้งนี้ เป็น
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวน้อยกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป
รวมถึงการหดตัวของเศรษฐกิจในระดับมหภาคและการหดตัวของเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่สาคัญในการ
ส่งออกของประเทศไทย ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการหดตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ ปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศที่ลดน้อยลง การหดตัวด้านการลงทุนทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่
ผันผวน ประกอบกับสภาวะความแห้งแล้งที่ส่งผลต่อการเกษตร รวมถึงราคาสินค้าเกษตรตกต่าอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกทางด้านเศรษฐกิจ 2 ประการเกิดขึ้นในปี 2558 คือ ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกลดลง
อย่างต่อเนื่อง ทาให้ราคาน้ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศลดลง รวมทั้งต้นทุนด้านโลจิสติกส์และพลังงานก็ลดลงเช่นกัน
นอกจากนี้ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็ฟื้นตัวอย่างชัดเจน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์
ระเบิดที่สร้างความตื่นตระหนกในใจกลางกรุงเทพมหานคร เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2558 และทาให้ปริมาณนักท่องเที่ยว
ของไตรมาสที่ 3 ลดลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม โดยภาพรวมแล้ว จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย
ตลอดปี 2558 มีถึง 30 ล้านคน มากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ที่ 28.5-29.0 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เทียบกับปี 2557 ตลอด
ทั้งปี ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเทียบกับปี 2556 ตลอดทั้งปี) ทาให้เมื่อรวมกับรายได้จากการท่องเที่ยว
ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากแผนรณรงค์เชิงรุกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้ว ตลอดปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้
จากการท่องเที่ยวถึง 2.1 ล้านล้านบาท
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2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
2.2.1.1 กลยุทธ์ที่สาคัญ
 การจาหน่ายหนังสือพิมพ์
บริษัทรับสมัครทั้งสมาชิกรายปี สองปี และสมาชิกราย 6 เดือน สาหรับหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ และโพสต์ทูเดย์ โดยสมาชิกจะได้ราคาต่ากว่ามากเมื่อเทียบกับการซื้อตามแผงหนังสือพิมพ์
นอกจากนั้นยังมีการแจกแถมของขวัญหรือของสมนาคุณต่างๆ แก่สมาชิกโดยตลอดตามโอกาส
ต่างๆ สาหรับการขายโดยผ่านเอเย่นต์ มีการให้ส่วนลดประมาณร้อยละ 28 ของราคาขายปลีก
หนังสือพิมพ์ ส่วนหนังสือพิมพ์ M2F แจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานคร
 การขายโฆษณา
มีส่วนลดให้กับบริษัทตัวแทนโฆษณา ในการซื้อหน้าโฆษณาแต่ละครั้ง และโบนัสตอนสิ้นปี
2.2.1.2 จุดเด่น จุดด้อย
จุดเด่น:
 ผลิ ต และจ าหน่ า ยหนั งสื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ฉบั บ ภาษาอั งกฤษฉบั บ แรกของไทยชื่ อ “บางกอก
โพสต์” ตั้งมานานถึงกว่า 60 ปี และเป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งคนต่างชาติ
และคนไทย
 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นหนังสือพิมพ์ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองยอดการจาหน่าย
จาก Audit Bureau of Circulation และหนั งสื อ พิ ม พ์ M2F เป็ น หนั งสื อ พิ ม พ์ ที่ ผ่ า นการ
ตรวจสอบยอดพิมพ์และแจกหนังสือพิมพ์โดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation
 บางกอกโพสต์เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่มียอดจาหน่ายสูงที่สุดในประเทศไทย
 โพสต์ทูเดย์ เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทยที่มีการวางตาแหน่งสินค้าให้เหมาะสมกับ
นักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เติบโตเร็วที่สุด และมีผู้อ่านมากที่สุดของกลุ่มหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ
รายวัน
 M2F หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยแจกฟรีที่มียอดพิมพ์สูงถึง 600,000 ฉบับต่อวัน
จุดด้อย :
 รายได้และผลการดาเนินงานของบริษัท ส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับหนังสือพิมพ์
2.2.1.3 ลูกค้าเป้าหมายแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
 ลูกค้าด้านโฆษณา ได้แก่ บริษัท ห้างร้านทั่ว ๆ ไปที่ต้องการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ทั้งการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ ทาประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัทต่างๆ การโฆษณาเปิดโรงงานใหม่ การ
โฆษณารับสมัครงาน ฯลฯ
 ลูกค้าด้านการจาหน่ายสิ่งพิมพ์ แบ่งเป็น
- ลูกค้าเอเย่นต์
53 %
- ลูกค้าประเภท Bulk Sales
17 %
- ลูกค้าประเภทสมาชิก
30 %
 ลูกค้าสาหรับงานบริการการพิมพ์ ซึ่งจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือบุคคลภายนอกและลูกค้า
ที่เป็นบริษัทในเครือ
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2.2.1.4 นโยบายการตั้งราคา
 ประเภทโฆษณา จะไม่ใช้นโยบายการตัดราคากับคู่แข่ง ราคาจะเป็นไปตาม Price List ซึ่ง
โดยปกติจะสูงกว่าราคาค่าโฆษณาของหนังสือพิมพ์ภ าษาอังกฤษฉบับอื่นเล็กน้อยเนื่องจาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ข องบริ ษั ท คุ ณภาพดี และมี ลู ก ค้ า ที่ แ น่ น อนดังนั้ น ลูก ค้ า ที่ ลงโฆษณากั บบริษัท
สามารถมั่นใจได้ว่าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามราคาค่าโฆษณาจะ
สอดคล้องกับหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับหลักๆ การกาหนดราคาจะดูราคาตลาดควบคู่ไป
ด้วย
 ประเภทการขายสิ่งพิมพ์ นโยบายการตั้งราคาจะขึ้นอยู่กับคู่แข่งและต้นทุนการพิมพ์
 ประเภทงานบริการการพิมพ์ นโยบายการตั้งราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่ยังคง
คุณภาพงานพิมพ์ที่ดีไว้เสมอ
2.2.2 การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
 ช่องทางการจัดจาหน่ายสิ่งพิมพ์ของบริษัท มีดังนี้
1. การจัดจาหน่ายโดยตรง (สมาชิก)
2. การจัดจาหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง - เอเย่นต์
3. การจัดจาหน่ายผ่านผู้ค้าปลีก - แผงร้าน
4. การจัดจาหน่ายโดยตรงให้กับสถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาลและสายการบิน
 ช่องทางการจัดจาหน่ายโฆษณาของบริษัท มีดังนี้
1. การจัดจาหน่ายโดยตรง
2. การจัดจาหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณา
2.2.3 ลักษณะของลูกค้า
ลักษณะลูกค้า แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ลูกค้าโฆษณา เป็นลูกค้าทั่วๆไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แบ่งเป็นลูกค้าที่ลงโฆษณาผ่าน
เอเย่นต์ซึ่งจะได้รับส่วนลดประมาณร้อยละ 15 และลูกค้ารายย่อยที่ลงโฆษณากับบริษัทโดยตรง
2. ลูกค้าด้านการจาหน่ายสิ่งพิมพ์ สัดส่วนของลูกค้าแต่ละประเภทเปรียบเทียบ 4 ปี เป็นดังนี้
สัดส่วนแบ่งตามปริมาณการขายหนังสือพิมพ์เฉลี่ยในแต่ละปี (%)
ประเภท

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

เอเย่นต์

53

55

53

53

Bulk Sales

17

19

17

19

สมาชิก

30

26

30

28

รวม

100

100

100

100

3. ลูกค้าสาหรับงานบริการการพิมพ์ มีทั้งลูกค้าที่เป็นบริษัทในเครือและลูกค้าภายนอก
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2.3 การผลิตและการจัดหาผลิตภัณฑ์
2.3.1 ที่ตั้งและจานวนโรงงาน
อาคารสานักงานของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 บนที่ดินเนื้อที่กว่า 7 ไร่ และศูนย์การพิมพ์และจัดจาหน่ายตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 19.5
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บนที่ดินเนื้อทีก่ ว่า 19 ไร่
2.3.2 กาลังการผลิต
บริษัทได้ลงทุนในการสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจาหน่ายแห่งใหม่นี้ด้วยเงินลงทุนประมาณ 980 ล้านบาท ซึ่ง
นับเป็นการลงทุนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท และเป็นการตอกย้าความมุ่งมั่นและเจตนารมย์ในการรับใช้สังคมไทย
และประเทศชาติในฐานะสื่อมวลชน ศูนย์การพิมพ์และจัดจาหน่ายแห่งนี้ ประกอบด้วยโรงพิมพ์ ซึ่งมีเนื้อที่ 8,500 ตารางเมตร
และมีโรงเก็บกระดาษพิมพ์อีก 1,200 ตารางเมตร การทางานที่นี่ ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทัน สมัยที่สุดของ KBA รุ่น Prisma
ของ บริษัท Koenig & Bauer AG จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นแท่นพิมพ์ระบบ 4/1 หรือ double width/single plate
แท่นแรกในเอเชียอาคเนย์ โดยระบบการทางานทุกอย่างได้รับการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถผลิตสิ่งพิมพ์ที่
มีคุณภาพสูงสุด นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ในการพิมพ์หน้าหนังสือพิมพ์ 8 หน้าติดกัน (Panorama) เป็นเครื่องแรกในประเทศ
ไทย และสามารถพิมพ์หน้าสี่สีได้พร้อมกันถึง 32 หน้า มีกาลังการผลิตสูงถึง 75,000 ฉบับต่อชั่วโมง
นอกจากนั้น บริษัทยังได้นาระบบ Computer to Plate ของ Agfa Polaris XEV มาใช้ในการส่งต้นฉบับที่
จัดหน้าเสร็จแล้วมายังเครื่องทาเพลต โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทาเพลตแบบใช้ฟิล์มอย่างแต่ก่อน ทาให้สามารถส่งหน้า
หนังสือพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ของกองบรรณาธิการที่คลองเตยมายังศูนย์การพิมพ์แห่งนี้ได้โดยตรง
ส าหรั บ ขั้ น ตอนหลั งการพิ ม พ์ นั้ น ได้ น าเอาเทคโนโลยี เมล์ รูม จาก Schur Packaging Systems ประเทศ
เยอรมนี ประกอบด้วยเครื่องสอดหนังสือพิมพ์ 4 เครื่อง ระบบสายพานส่งหนังสือพิมพ์จากแท่นพิมพ์มายังเครื่องหีบห่อ เครื่อง
มัด และเครื่องห่อ
ศูนย์การพิมพ์แห่งนี้ ได้เริ่มทดลองพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในรูปเล่มขนาดใหม่แบบ American
broadsheet ที่มีความกะทัดรัด มาตั้งแต่เดือนเมษายน และได้เริ่มพิมพ์อย่างครบวงจรเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550

กาลังการผลิตสูงสุด (ฉบับต่อวัน)

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

600,000

600,000

600,000

600,000

หมายเหตุ คานวณตามชั่วโมงการทางาน 8 ชั่วโมงต่อวัน

2.3.3 นโยบายการผลิต
ปัจจุบันบริษัท สามารถผลิตหนังสือพิมพ์ได้โดยเฉลี่ย 75,000 ฉบับต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการ
ปิดข่าวในแต่ละวันด้วย กล่าวคือ ถ้ามีการปิดข่าวเร็วก็จะสามารถพิมพ์จานวนฉบับได้มากขึ้น
2.3.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบที่สาคัญที่ใช้ในการผลิตคือกระดาษหนังสือพิมพ์ ซึ่งบริษัทสั่งซื้ อจากทั้งต่างประเทศและในประเทศ
สาหรับเพลทและหมึกพิมพ์นั้น บริษัทจะจัดซื้อผ่านตัวแทนภายในประเทศทั้งหมด
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วัตถุดิบประเภทกระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์
ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปริมาณการใช้ต่อปี (เมตริกตัน)

13,909

11,641

11,557

11,601

ราคากระดาษ (ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา/ตัน)

494.04

565.42

579.58

630.59

ราคากระดาษ (บาท/กิโลกรัม)

17.17

19.03

18.22

20.33

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่ ต่อปี (บาท)

34.00

32.30

30.25

31.32

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ
- - ไม่มี - -
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญต่อบริษัทพอสรุปได้ดังนี้
1. ความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านสิ่ งพิมพ์ ดังนั้น กระดาษจึงเป็นวัตถุดิบ หลัก อย่า งหนึ่งของธุรกิ จซึ่ งมัก จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านปริมาณตลอดจนราคาตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก แต่บริษัทได้มีการติดตามและวาง
แผนการจัดซื้อล่วงหน้าและเก็บกระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ในปริมาณที่คาดว่าเพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งได้สั่งซื้อจากแหล่ง
ผลิตในประเทศมากขึ้น
นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายควบคุมต้นทุนการใช้กระดาษอย่างเคร่งครัด เช่น การควบคุมประสิทธิภาพในการ
ผลิตให้มีต้นทุนของเสียน้อยที่สุด รวมทั้งการบริหารการจัดจาหน่ายเพื่อลดปริมาณหนังสือคืน
2. ความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการและ
อุปกรณ์เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยง
3. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เงินกู้ยืม
ระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจึงอยู่ในระดับต่า
4. ความเสีย่ งด้านเครดิต
บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงโดยกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมการขายเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมาะสม
ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสาคัญจากการขายเชื่อ นอกเหนือจากจานวนที่ได้บันทึก
ไว้ในบัญชีค่าเผื่อหนี้สูญไว้แล้ว นอกจากนี้ การขายเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมี
อยู่จานวนมากราย
5. ความเสีย่ งจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อเป็น การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงจัดให้มีการติดตาม
ผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม โดยวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่กาหนดไว้และรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่กาหนดเพื่อดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขเท่าที่สามารถจะกระทาได้
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6. ความเสีย่ งจากภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา
รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าโฆษณา ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ผลการดาเนินงานของ
บริษัทจึงขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณามักจะผันแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะ
เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว จะส่งผลให้มีการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น และหากเป็นภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว การ
โฆษณาจะลดลงเช่นกัน ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนดังกล่าว บริษัทจึงกาหนดแผนกลยุทธ์และนโยบาย
เพิ่มพื้นที่โฆษณากระจายไปนอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์ รักษาความสามารถเชิงแข่งขัน รวมทั้งบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่าง
รัดกุม และเหมาะสม
7. ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติและความไม่สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
ประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาอุทกภัยร้ายแรง และความไม่สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองในมาหลายปี
ที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อยอดขายโฆษณาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์
หรือในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต หากเกิดเหตุดังกล่าวอีกในอนาคตก็จะเกิดภาวะชะงักงันในการใช้จ่ายงบโฆษณา
ของลูกค้าของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8. ความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค
พัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกระจายเสียงและออกอากาศ รวมถึงการสื่อสารแบบไร้สายและเทคโนโลยีดิจิตอล
ทาให้มีการนาเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อได้หลากหลายมากขึ้น
ผู้ บ ริ โ ภคข้ อ มูลข่ า วสารมีท างเลือ กในการรับ รู้ ข้อ มู ลข่ า วสารเพิ่ ม ขึ้น มากมาย โดยเฉพาะอย่า งยิ่งผู้ บริโภคไม่
จาเป็นต้องเสียเงินเพื่อซื้อหาข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป เรื่องดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อการจาหน่ายสิ่ง พิมพ์ของบริษัท
เป็นอย่างมาก บริษัทจึงต้องพัฒนาการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เพิ่มเติมจากสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร และผู้ซื้อสื่อโฆษณา
เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทได้ผลิตนิต ยสารหัวข้อใหม่ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น พร้อมกับ
ปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาที่หลากหลาย อันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด
9. ความเสีย่ งด้านการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มปี ระสบการณ์ และความสามารถ
บุ ค ลากรเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการผลิ ต เนื้ อ หาที่ มี คุ ณ ภาพ บริ ษั ท ได้ ใ ช้ จ่ า ยลงทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการทางาน อย่างไรก็ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ พื้นที่และช่องทางในการโฆษณาสื่อสารทาให้เกิดปัญหา
การรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความสามารถอยู่พอสมควร
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร
4.1.1 ที่ดิน อาคาร
บริษัท มีที่ตั้งอยู่ 2 แห่ง คือ
1. ศูนย์การพิมพ์และจัดจาหน่าย เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540 บนเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที เริ่มก่อสร้างกลางปี พ.ศ.
2548 ปัจจุบันการก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาเป็นองค์ประธานในการการเปิดศูนย์การพิมพ์และจัดจาหน่า ยของบริษัท ณ วันที่ 7
พฤศจิกายน 2550 อย่างเป็นทางการ
2. อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 บน
เนื้อที่กว่า 7 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 8 ชั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ฝ่ายจัดจาหน่าย และฝ่ายสมาชิก รวมทั้งบริษัทในเครือด้วย อาคารบริการประกอบด้วยห้องอาหาร ห้องพยาบาล
ห้องออกกาลังกาย เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน
สาหรับกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ตั้งอยู่ ณ อาคารโรงพิมพ์ ส่วนกองบรรณาธิการ
ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ตั้งอยู่ ณ อาคารสานักงาน โดยที่ทุกอาคารนั้นสามารถเชื่อมถึงกันได้ตั้งแต่อาคารจอดรถ อาคาร
โรงพิมพ์ ตลอดไปจนถึงอาคารสานักงานด้านหน้า ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานภายในบริษัท
อุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริ ษัท โดยสมบูรณ์ประกอบไปด้วย
แท่นพิมพ์อันทันสมัย เครื่องแยกสี เป็นต้น ทาให้บริษัทมีศักยภาพที่จะสามารถรองรับความต้องการในเรื่องการผลิตต่อไปได้
อีกในอนาคต และในปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติงาน ให้มีความก้าวหน้า
และทันสมัยมากขึ้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ณ 31 ธันวาคม 2558)
ที่ดิน
202
ล้านบาท
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
722
ล้านบาท
อาคาร
860
ล้านบาท
เครื่องจักรและอุปกรณ์
1,030
ล้านบาท
เครื่องตกแต่งอุปกรณ์สานักงานและยานพาหนะ
420
ล้านบาท
อาคารระหว่างก่อสร้าง และ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
1
ล้านบาท
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)
3,235
ล้านบาท
หัก : ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายสะสม
(1,642)
ล้านบาท
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
(3)
ล้านบาท
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าสุทธิตามบัญชี)
1,590
ล้านบาท
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4.1.2 เครื่องจักรที่สาคัญ
เครื่องจักร




จานวน
(เครื่อง)

จานวนปีที่ใช้งานมาแล้ว
(โดยประมาณ)

เครื่องพิมพ์หนังสือพิมพ์ (KBA)

1

8

เครื่องผลิตเพลต (AGFA)
ระบบ Mailroom พร้อมอุปกรณ์ (SCHUR)
เครื่องสอดแทรกหนังสือพิมพ์ (Inserting Equipment)
อะไหล่เครื่องพิมพ์ SCHUR WHEEL TGG 3000 Gripper

1
1
4
1

8
8
8-13
1

เครื่องพิมพ์ 4 สี

3

20-27

เครื่องเข้าเล่ม (Perfect Binding)

1

21

เครื่องพับ (Folding Machine)

3

22-27

เครื่องเย็บ (Stitching Machine)

2

11-26

แผนกผลิตหนังสือพิมพ์

แผนกบริการการพิมพ์

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการหมดเปลือง
- - ไม่มี - 4.1.4 สินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญในการดาเนินงาน
ได้แก่ อาคารสานักงาน อาคารโรงพิมพ์ ศูนย์การพิมพ์และจัดจาหน่าย เครื่องจักรและอุปกรณ์
(รายละเอียดดูในหัวข้อ 4.1.1 และ 4.1.2)
4.1.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
- - ไม่มี - 4.1.6 การเปลี่ยนวิธีการบันทึกจาก historical value เป็น fair value
- - ไม่มี - -
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4.2 เงินลงทุน
เงินลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
บริษัท

1. บจ. โพสต์ ทีวี ( เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ
จากัด)(ถือหุ้นโดยบจ. โพสต์ โฮลดิ้ง 100%)
2. บจ. โพสต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล มีเดีย

3. บจ. โพสต์ - ไอเอ็ม พลัส (ถือหุ้นโดย บจ.โพสต์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 51%)
4. บจ. โพสต์-เอซีพี (ถือหุ้นโดย บจ.โพสต์ อินเตอร์
เนชั่นแนล มีเดีย 70%)
5. บจ. แฟลช นิวส์
6. บจ.โพสต์ นิวส์
7. บจ.โพสต์ นิว มีเดีย
8. บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง (ถือหุ้นโดย บจ.โพสต์ นิว
มีเดีย 100 %)
9. บจ.มัชรูม เทเลวิชั่น

ประเภทกิจการ

ทุนที่เรียก
ชาระแล้ว
(ล้านบาท)
25.00

ร้อยละของ
จานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียง
100.00

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผลิตนิตยสาร Elle, Elle
Men, Elle Decoration,
Marie Claire, Science
Illustrated, Cycling
Plus, และ Forbes
ผลิตนิตยสาร

25.00

100.00

100.89

50.00

100.00

0.002

นิตยสาร Cleo

16.40

70.00

-

ผลิตรายการวิทยุ
ผลิตรายการข่าว
ลงทุน
ลงทุน

23.00
10.00
25.00
25.00

40.00
51.00
100.00
100.00

10.00
5.1
25.00
-

ผลิตรายการโทรทัศน์

80.00

51.00

40.80

ผลิตรายการโทรทัศน์

-

4.3 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
4.3.1 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ปรับด้วยราคาประเมิน
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ปรับด้วยราคาประเมิน ณ 31 ธ.ค. 2558 = 3,074,583,371 บาท
4.3.2 มูลค่าสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิหลังจากหักภาระผูกพัน ณ 31 ธ.ค. 2558 = 3,064,350,059 บาท
4.3.3 มูลค่าสินทรัพย์ต่อหุ้น
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์รวม ณ 31 ธ.ค. 2558 = 6.15 บาทต่อหุ้น (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น)
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5. ข้อพิพาททางกฏหมาย
- ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
สานักงาน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
(ทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0 2616 4000 โทรสาร 0 2671 9694
เว็บไซต์










www.postpublishing.co.th
www.bangkokpost.com
www.posttoday.com
www.m2fnews.com
www.m2fjob.com
www.student-weekly.com
www.postbooksonline.com
www.posttv.co.th
www.postintermedia.com

ข้อมูลบริษัท
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
"BANGKOK POST" หนั ง สื อ พิ ม พ์ ธุ ร กิ จ รายวั น ภาษาไทย "โพสต์ ทู เ ดย์ " หนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ภาษาไทยแจกฟรี “M2F”
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ "STUDENT WEEKLY" และแมกกาซีนภาษาอังกฤษ 4 ฉบับได้แก่ "GURU" "MUSE"
"BRUNCH" โดยจะแนบกับหนังสือพิมพ์ BANGKOK POST สาหรับ "The Magazine" นั้นวางจาหน่ายทั่วไปและส่งให้กับ
สมาชิกหนังสือพิมพ์ BANGKOK POST และแมกกาซีนภาษาไทย 1 ฉบับ “Smart Finance” จะแนบกับหนังสือพิมพ์โพสต์
ทูเดย์ บริษัทให้บริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตอล รวมทั้งระบบหางานทางเว็บไซต์ "www.m2fjob.com"
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในการให้บริการข่าวสารข้อมูล โดยการผลิตรายการข่าวออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ และจัด
กิจกรรมและสัมมนา ภายใต้ชื่อ BANGKOK POST โพสต์ทูเดย์ และ M2F
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นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านการพิมพ์พาณิชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและจัดจาหน่ายหนังสือในนามสานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทยังเป็นผู้พิมพ์ และจาหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ
นิ ต ยสาร “ELLE” “ELLE MEN” “ELLE Decoration” “Marie Claire” “Science Illustrated” “Forbes” “Cycling”
และ ““CLEO”
 หุ้นสามัญของบริษัท มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ “POST”
 ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
 ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้วประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ชื่อและที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ประเภทของ
หุ้น

จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ว
(หุ้น)

1. บริษัทโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4666
โทรสาร 0 2671 3174
2. บริษัทโพสต์-เอซีพี จากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4666
โทรสาร 0 2671 3174
3. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4666
โทรสาร 0 2671 3174
4. บริษัท โพสต์ ทีวี จากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2671 9694
5. บริษัท โพสต์ นิวส์ จากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2671 9694

ผลิตและจาหน่าย
นิตยสาร

สามัญ

250,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

ผลิตและจาหน่าย
นิตยสาร

สามัญ
และ
บุริมสิทธิ

100,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
64,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

70

ผลิตและจาหน่าย
นิตยสาร

สามัญ
และ
บุริมสิทธิ

255,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
245,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

100

ผลิตคอนเทนต์และ
รายการโทรทัศน์

สามัญ

250,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

100

ผลิตรายการข่าว

สามัญ

100,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

51
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ชื่อและที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ประเภทของ
หุ้น

จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ว
(หุ้น)

6. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2671 9694
7. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2671 9694
8. บริษัท แฟลช นิวส์ จากัด
48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2693 4777
โทรสาร 0 2693 3298

ลงทุน

สามัญ

250,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

ลงทุน

สามัญ

250,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

100

ดาเนินรายการวิทยุ

สามัญ

40

ผลิตคอนเทนต์และ
รายการโทรทัศน์

สามัญ

225,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
15,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
(เรียกชาระร้อยละ 80)
10,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
(เรียกชาระร้อยละ 25)
800,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

9. บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จากัด
23/104 อาร์.ซี.เอ.บล๊อก จี ซอย ศูนย์วจิ ัย ถนน
พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2203 1186-7
โทรสาร 0 2641 4338

ร้อยละของจานวน
หุ้นที่ถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม
100

51

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789-90

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จากัด
ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 6311, 0 2650 9691 โทรสาร 0 2256 6317
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น
มู ล ค่ า หุ้ น ละ 1 บาท และมี ทุ น ที่ อ อกจ าหน่ า ยและเรี ย กช าระเต็ ม มู ล ค่ า แล้ ว 500,000,000 บาท แบ่ ง เป็ น หุ้ น สามั ญ
500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ประวัติการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
(ก) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2527 จานวน 20 ล้านบาท ต่อมาในปี 2532 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน
อีก 81 ล้านบาท เป็น 101 ล้านบาท ทุนที่เรียกชาระแล้วจานวน 100 ล้านบาท
(ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 101,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการยกเลิกทุนจดทะเบียน
จานวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทได้จดทะเบียนทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2539
(ค) ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2539 ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก
100,000,000 บาท เป็น 505,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มอีก 40,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดย
กาหนดใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี้
1. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 40,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้น
ใหม่ต่อ 1 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท
2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 500,000 หุ้น ให้แก่บุคคล และตามวิธีการอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
พนักงานและฝ่ายจัดการของบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อๆ ไป การเพิ่มทุนได้
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539 ทุนที่เรียกชาระแล้วเท่ากับ 500 ล้านบาท
(ง) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2547 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
สามัญของบริษัท จาก 10 บาท ต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่ อหุ้น (โดยการแตกหุ้นสามัญจานวน 50 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญจานวน
500 ล้านหุ้น) บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญนี้กับกระทรวงพาณิชย์แ ล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2547
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7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
1 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
121,096,150
2 บริษัท คอม-ลิงค์ จากัด
56,000,000
3 ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
43,463,480
4 นายวรชัย พิจารณ์จิตร
36,350,960
5 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited
24,768,480
6 นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์
21,245,255
7 นางสุจิตรา มงคลกิติ
17,600,000
8 บริษัท วัชรพล จากัด
13,911,790
9 นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
13,425,900
10 นางนิจพร จรณะจิตต์
11,866,420
(ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)

ร้อยละของจานวนหุ้นทั้งหมด
24.22
11.20
8.69
7.27
4.96
4.25
3.52
2.78
2.69
2.37

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- - ไม่มี - -

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล
บริษัท โพสต์พับลิชชิง จากัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผลโดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60
ของกาไรสุทธิของทุกๆปี สาหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและ
สภาพคล่องของกิจการ
การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล
ปี
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)

2554
0.10
0.10
98.84
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0.25
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0.26
0.24
98.69

2557
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 14 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 8 ท่าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายวรชัย พิจารณ์จิตร

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร

6. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
8. นายฮู ยี เชียง โรบิน

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. ดร.ศิริ การเจริญดี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

2. นายจอห์น ทอมพ์สัน
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
4. นายจรูญ อินทจาร
5. ผศ.วุฒศิ ักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหารจานวน 1 ท่าน ได้แก่
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

กรรมการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยคณะ
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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บันทึกการเข้าประชุมประจาปี 2558

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
นายจรูญ อินทจาร
นายจอห์น ทอมพ์สัน
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ดร.ศิริ การเจริญดี
นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
นายฮู ยี เชียง โรบิน
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน
3/4
8/8
0/4
0/8
4/4
4/4
5/5
3/4
1/4
1/8
4/4
4/5
1/1
4/4
8/8
1/1
3/4
4/4
5/5
1/1
3/4
4/4
8/8
1/4
2/8
4/4
8/8

หมายเหตุ ดร.ศิริ การเจริญดี นายวรชัย พิจารณ์จิตร นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และ
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ได้รับแต่งตั้ง กลับเข้าเป็นกรรมการ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2558 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2558
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8.2 ฝ่ายบริหาร
รายชื่อฝ่ายบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผู้บริหารจานวน 10 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
นายมนตรี ปูชตรีรัตน์
ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
นายอนิล ปิ่นเรณู
นางสาวสุธิดา มาไลยพันธ์
นายวรวรรธน์ จุลจิตต์วัชร์
นางเรืองรอง องค์พัฒนกิจ

หัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจหนังสือพิมพ์
บรรณาธิการบริหาร และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์
รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F
กรรมการผู้จดั การ บริษัท โพสต์ ทีวี จากัด และ รองหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ธุรกิจหนังสือพิมพ์
ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อานวยการฝ่ายสื่อดิจิตอลมีเดีย
ผู้อานวยการฝ่ายโฆษณา
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วันที่ 21 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้ง นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ดารงตาแหน่ง รักษาการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจดิจิตอลมีเดียและนิตยสาร นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล ดารงตาแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและบัญชี และ นายธวัชชัย เชาวน์รัตนะ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติแต่งตั้ง นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ ดารง
ตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของ นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ ปรากฎตามเอกสารแนบ 1
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการทุกคนในปี พ.ศ. 2558
ชื่อ
1.

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
นายจรูญ อินทจาร
นายจอห์น ทอมพ์สัน
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

8.

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

9.
10.

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ดร.ศิริ การเจริญดี

11. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
12. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
13. นายฮู ยี เชียง โรบิน
14. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
จานวนรวมค่าตอบแทนของกรรมการ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ
(หน่วย: พันบาท)
1,180
720
560
780
540
760
780
980
540
920

540
960
780
0
10,040

ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผูบ้ ริหารในปี 2558 เท่ากับ 46,321,800 ล้านบาท
ค. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารในปี 2558 เช่น เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 2,844,142 ล้านบาท
8.5 บุคลากร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด (รวมสายส่งและพนักงานชั่วคราว) 1,171 คน เป็นพนักงานบริหาร 10 คน พนักงาน
ปฏิบัติการ/บริการ 869 คน สายส่งและพนักงานชั่วคราว 292 คน โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน
ทั้งสิ้น 539.0 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
คอมมิชชั่น เป็นต้น
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท อาจมอบอานาจให้กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น กระทาหน้าที่ใดๆ แทน
คณะกรรมการบริษัทได้ โดยให้ทาเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการผู้ลงชื่อ
ผูกพันบริษัทได้ในปัจจุบัน ได้แก่
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
3. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่
เกิน 8 คน คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหาร
จะต้องไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจาของบริษัท
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
3. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
6. นายฮู ยี เชียง
โดยมี นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร จะกาหนดหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
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1. ติดตามกากับดูแลผลการดาเนินการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจาทุกเดือน
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีจานวนเงินไม่
เกินกว่า 20 ล้านบาท
3. อนุ มั ติ ก ารเข้ า ท าการเปิ ด บั ญ ชี ก ารท าสั ญ ญากั บ สถาบั น การเงิ น ตามที่ เ ห็ น สมควร และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
4. กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอานาจการอนุมตั ิ
5. แต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยกเว้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ และบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. ดร. ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
โดยมี นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้ช่วยผู้อานวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การบริหารความเสี่ยง
ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อยอย่าง
สม่าเสมอ
2. การควบคุมภายใน
1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อมของการควบคุม” ที่เหมาะสม
โดยการสื่อสารถึงความสาคัญของการควบคุมภายในและการจัดการกับความเสี่ยง และด้วยการทาให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงาน
เข้าใจถึงหน้าที่และความ รับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี
2) พิจารณาประสิทธิภาพ และความเพียงพอ ของการควบคุมภายใน สาหรับการจัดทางบการเงินรายไตร
มาส และงบการเงินประจาปี รายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ
ของบริษัท
3) พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุ้มครองความสูญเสียและความ
ปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบการปฏิบัติการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินสาหรับกรณีที่ระบบการเงินและการปฏิบัติงาน
ตามปกติของบริษัทล้มเหลวอย่างไร
4) ติดตามการดาเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตได้แนะนามา
3. รายงานทางการเงิน
3.1 ทั่วไป
1) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน และการจัดการของฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร
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2) ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ได้
เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการกระทาผิดกฎหมาย ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกัน
3) สอบทานประเด็ น ทางบั ญ ชี ที่ ส าคั ญ และประเด็ น เกี่ ย วกั บ การรายงานต่ า งๆ รวมถึ ง ประกาศ
ข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด และทาความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงิน
4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับความเสี่ยงและความ
เสียหายที่มีนัยสาคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและแผนในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบอย่างสาคัญต่องบการเงิน
3.2 งบการเงินประจาปี
1) สอบทานงบการเงินประจาปีว่าถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่างบการเงินดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่
2) ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ ซับซ้อน และ/หรือผิดปกติ
3) ให้ความสาคัญในเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สิน การค้า
ประกัน ภาระหนี้สินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม การตั้งสารองเผื่อความเสียหายที่เกิดจากการฟ้องร้อง ภาระผูกพัน
และภาระหนี้สินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4) ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต เพื่ อ สอบทานงบการเงิ น และผลของการ
ตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่พบ
5) ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนองบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
3.3 งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผย ข้อมูลครบถ้วน และมีความถูกต้องตามควร รวมทั้งรับทราบ
คาอธิบายจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งสืบเนื่องจากการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีของบริษัท เหตุการณ์หรือรายการ
ผิดปกติ และการควบคุมด้านการเงินและการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
4. การตรวจสอบภายใน
1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าสายงานตรวจสอบ
ภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ ปราศจากข้อจากัดใดๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล
2) เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติการ
สรรหา การเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้ายและการเลิกจ้างของผู้อานวยการสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
จะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสายงานตรวจสอบภายในเป็นประจา
ทุกปี
3) สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานรวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบ
ภายใน
4) ประชุมเป็นการส่วนตัวกับผู้อานวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เห็นสมควร
5) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารได้รับและปรึกษาหารือผลการตรวจสอบและคาแนะนาที่สาคัญ
ในระยะเวลาอันควร
6) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มีการดาเนินการซึ่งเป็นผลมาจากคาแนะนาของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ในระยะเวลาอันควร
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7) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่า สายงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกที่
บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษา เป็นต้น ในการให้ความเชื่อมั่น หรือให้คาปรึกษา เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการทางานซ้าซ้อน
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริการให้คาปรึกษาทั้งหมดที่บริษัทได้ว่าจ้างมา
3) อนุมัติบริการอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบซึ่งกระทาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4) ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5) สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอมาและดาเนินการให้เชื่อมัน่
ได้ว่าจะไม่มีการกาหนดข้อจากัดใดๆ ไว้ในขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล
6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7) ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสานักงานผู้สอบบัญชี และดูแลว่ามีการคิดค่าสอบบัญชีอย่าง
สมเหตุสมผล
8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบ ภายในเพื่อที่จะ
เชื่อมั่นได้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์
9) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง
10) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะนาเสนอผลการตรวจสอบและคาแนะนาใน
เวลาอันสมควร
11) สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและให้ความสนใจในประเด็นที่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
12) สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ตอบชี้แจง
ผลการตรวจสอบ และคาแนะนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในระยะเวลาอันควร
13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีที่น่าสงสัยว่า กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัท ได้กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้อง
รายงานข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันทีเพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดย
มิชักช้า
6. การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
1) สอบทานประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแ ลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การสืบสวนการ
ทุจริตและการติดตามของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งการลงโทษทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ
2) รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จากฝ่ายบริหารและ/หรือสายงาน
ตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
3) สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการจัดทารายงานทางการเงินแล้ว
4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่กากับดูแล

หน้าที่ 39

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัท ได้กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ที่กากับดูแลและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้
7. การดูแลให้ปฏิบัตติ ามนโยบาย วิธปี ฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท
1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการจัดทานโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัทไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และดาเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
2) ประเมินฝ่ายบริหารได้ทาตนเป็นตัวอย่างโดยการสื่อสารถึงความสาคัญของนโยบายวิธีปฏิบัติงานและ
จรรยาบรรณรวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่
3) สอบทานขั้ น ตอนการติ ด ตามประเมิ น ผลการก ากั บ ดู แ ลให้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบาย วิ ธี ป ฏิ บั ติ งานและ
จรรยาบรรณ ของบริษัท
4) รับรายงานอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับการกากับดูแลให้ปฏิบัติตาม นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณ
ของบริษัทจากฝ่ายบริหาร
8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีการในการดาเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ
2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อันอาจไม่เหมาะสม
และอื่นๆ ให้เป็นความลับ
3) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ เพื่อให้มีผู้สอบสวนอิสระใน
ประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
9. การรายงาน
1) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและให้คาแนะนาที่
เหมาะสม อย่างสม่าเสมอ
2) เชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงานครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน
กิจกรรมต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจาปีโดยมีประเด็นที่ต้องรายงานดังนี้
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรได้รบ
ั ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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10. อื่นๆ
1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกากับดูแลอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ
2) จัดให้มีการสืบสวนพิเศษ หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้ชานาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จาเป็น
3) สอบทานและปรั บ ปรุ งกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติต่อ
คณะกรรมการบริษัท
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ศิริ การเจริญดี
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
โดยมี นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สอบทาน ประเมิน และแนะนาคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง
เกี่ยวกับ
1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการและกรรมการบริษัท
2. จานวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท
5. นโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนและบาเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ
ของคณะกรรมการบริษัท
6. การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
7. แผนการสืบทอดการดารงตาแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
จะดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลาดับ
8. กระบวนการประเมินกรรมการผู้จดั การและผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จดั การ ตามลาดับ
9. นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ซึ่ งจะด าเนิ น การโดยคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลาดับ
10. เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน ซึ่ งประกอบด้ว ยกรรมการอิ สระจานวน 2 ท่ า น จากจ านวน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้ งหมด 3 ท่ า น เป็ น คณะกรรมการที่คั ดสรรบุ คคลที่ จะด ารงตาแหน่ง
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และ
คุณสมบัติที่สานักงานณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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ตามข้อบังคับของบริษัทการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจานวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนใน
ตาแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อ
หุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้
อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
แต่งตั้งบุคคลขึ้นดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ว่าง เว้นแต่วาระในตาแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ดี
ในกรณีที่จานวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจานวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทาการในนาม
ของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถื อหุ้นเพื่อทาการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และ
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทาภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่จานวนกรรมการว่างลง ซึ่งทาให้ไม่ครบองค์ประชุม
บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะดารงตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลง
นั้นชอบที่จะอยู่ได้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนาคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ
สรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สาเนาใบหุ้นและหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดง
ตน เช่น สาเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสาคัญต่างๆ ของบริษัท เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้ โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนสาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้นาเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท
การแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อานาจของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งต้องนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษัทมิได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สานักงานณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์ สินหรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของทรัพย์สินที่ มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
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9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนาคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจานวนและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าไปร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และติดตาม
ผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม โดยวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่กาหนดไว้และรายงายต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่กาหนด และมอบหมายให้
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันด้วย
9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท และบริษัทจะนาเสนอ
สรุปรายงานดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
รายการที่

ชื่อบริษัท

1

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)

2

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จากัด

3

บริษัท โพสต์-เอซีพี จากัด

4

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด

5

บริษัท โพสต์ ทีวี จากัด

6

บริษัท โพสต์ นิวส์ จากัด

7

บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จากัด

8

บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จากัด
รวมค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
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ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท)

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)

1,100,000
595,000
300,000
50,000
410,000
50,000
40,000
40,000
2,585,000
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ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
รายการที่

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ประเภทของ
งานบริการอื่น
(non-audit service)

รวมค่าตอบแทนสาหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)

ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ส่วนที่จ่ายไปใน ส่วนที่จะต้องจ่าย
ระหว่างปีบัญชี
ในอนาคต
-ไม่มี –
-ไม่มี –
-ไม่มี –
-ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ
บริษัทปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งจัดทาโดยศูนย์พัฒนาการกากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยมีหลักการแบ่งเป็น
5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการกาหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีล่วงหน้า และได้แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุม รวมถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้แก่
ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุน และอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข แนบไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค สาหรับคัสโตเดียน สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2558 นั้น มีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 5 ท่าน
โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน เสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง บริษัทได้นาเสนอรายละเอียด
และประสบการณ์การทางานของกรรมการดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
และเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยกาหนดเวลาประชุมในระหว่างเวลาทางานปกติที่อาคาร
บางกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง อาคาร
บางกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดในการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สาหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2558 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานใน
ที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาสาหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการแสดง
ความเห็ น และซั ก ถามข้ อ สงสั ย ได้ ใ นแต่ ล ะวาระ โดยกรรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มในการประชุ ม ครั้ ง นี้ มี จ านวนกึ่ ง หนึ่ ง ของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้กาหนดขั้นตอนสาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีเพิ่มเติม และเสนอ
บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือน
เมษายน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
 ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สาเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท
หลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สาเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสาคัญต่างๆ ของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องนาส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจาปีเพิ่มเติม และ/หรือ
แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม ก่อน
การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีต่อไป
บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กาหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน และตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทได้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มี
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
เป็นรายกรรมการอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยบริษัท
จะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมี
ข้อโต้แย้ง
บริษัทได้จัดทารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีอิสระ ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกครั้ง
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และ
ความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้อ่าน ผู้ซื้อสื่อโฆษณา พนักงานของบริษัทผู้จัด
จาหน่าย เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
 ผู้ถือหุ้น
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดกาไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาว
บริษัทจะเก็บผลกาไรบางส่วนเพื่อคืนหนี้สถาบันการเงินและลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัท เงินกาไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผถู้ อื
หุ้นในรูปของเงินปันผล
 ผู้อ่าน
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้พัฒนากลายเป็นหนึ่งในผู้นาของหนังสือพิมพ์
รายวันฉบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพื้นเอเชีย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจและความนับถือที่ได้รับจากผู้อ่าน ทั้งนี้ เป็น
ผลลัพธ์ที่เกิดจากอุดมการณ์ที่ยึดมั่นมายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลาง ซึ่ง
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ขนบธรรมเนียมดังกล่าวได้เปลี่ยนมาเป็นหลักจรรยาบรรณครอบคลุมถึงหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นของบริษัท ได้แก่ หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ และล่าสุด หนังสือพิมพ์ M2F
บริษัทดาเนินการสารวจความคิดเห็นของผู้อ่านอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการการบริโภค
ข่าวสาร จึงทาให้สามารถปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน
นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิก
อย่างต่อเนื่อง
 ผู้ซื้อสื่อโฆษณา
บริษัทปรับปรุงเครื่องพิมพ์และกระบวนการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลให้คุณภาพของหนังสือพิมพ์และ
โฆษณาของหนังสือพิมพ์ดีขึ้นเป็นลาดับ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสื่อ
โฆษณาได้พบปะสังสรรค์กับผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทได้โดยตรง การปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการช่วยให้บริษัท
ขยายการเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทสามารถขายสื่อโฆษณาได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และอื่นๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 พนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานในการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
และขยายการดาเนินงานของบริษัทเพิ่มเติมจากสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐานมาเป็นธุรกิจมัลติมีเดีย ทาให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กรของบริษัทมากพอสมควร โดยในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานมากกว่า 50 หลักสูตร โดยจะเป็นการอบรมโปรแกรมไมโครซอฟท์รวมถึงหลักสูตรมัลติมีเดีย
และโซเชียลมีเดีย สาหรับนักข่าว หลักสูตรการเขียนและรายงานข่าว หลักสูตรด้านภาษาพม่าเพื่อเตรียมรองรับการเปิด AEC
และหลักสูตรเกี่ยวกับบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจาปี และจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามผลงาน
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือการแจ้ง
เบาะแส ได้แก่ การสอบทานขั้นตอนในการดาเนินการของบริษัทเกี่ ยวกับข้อร้องเรียน การสอบทานระบบการร้องเรียน
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุม และอื่นๆ ให้เป็นความลับและการดาเนินการให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่าง
เพียงพอ และให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
 ผู้จัดจาหน่าย
ช่องทางสาคัญช่องทางหนึ่งในการจาหน่ายหนังสือพิม พ์ ได้แก่ ผู้จัดจาหน่าย และแผงหนังสือ บริษัทเพิ่ม
จานวนผู้จัดจาหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายหนังสือพิมพ์
ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดให้มีค่านายหน้า ส่วนลด และระยะเวลาการชาระเงินที่เหมาะสมแก่ผู้จัด
จาหน่ายและแผงหนังสืออย่างเหมาะสม โดยพนักงานของบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจาหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดจัดจาหน่าย และลดยอดหนังสือคืน
 เจ้าหนี้
บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์ หลายแห่ง ธุรกรรมดังกล่าวได้แก่ เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การออกหนังสือค้าประกัน และการออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสั่งซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์
จากต่างประเทศ บริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคาร และส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืม
ระยะยาวที่เหมาะสม การกู้ยืมทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน บริษัทติดตามและปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกู้ยืมอย่าง
เคร่งครัด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มบริษัทและมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันทา กิจกรรมระดมเงินบริจาค เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือในด้าน
การศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง โดยต้องการให้
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เท่น แชริตี้ กอล์ฟ แอนด์
กู ร์ เ มต์ ดิ น เนอร์ 2015”, “Bangkok Post Foundation Charity Raffle 2015”, “Bangkok Post International Mini
Marathon 2015”, “Season’s Greeting Gifts for Children 2015”, “The 8th Bangkok Post Charity Wine Dinner”
เป็นต้น


4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และ
รายงานประจาปี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจาปี
ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และงบการเงิน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยัง
ได้จัดทาแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีเพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท เพื่อความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่
บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจาปีเรื่อง
โครงสร้างคณะกรรมการ สาหรับจานวนครั้งของการประชุม และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ได้แสดงไว้
ในรายงานประจาปี เรื่องบันทึกการเข้าประชุมประจาปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ
ของบริษัท เป็นจานวนรวมสาหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่
ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของ
บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทมีกรรมการ 14 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน สาหรับวาระในการดารงตาแหน่งของกรรมการ
นั้น ในการประชุมสามัญประจาปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่ได้อยู่
ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น ผู้ออก กรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ บริษัทมิได้กาหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด กล่าวโดยสรุปคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจ าจากบริษั ท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่งและประวัติของกรรมการทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท แยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจาก
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจอย่างไม่จากัด โดยคณะกรรมการแต่ งตั้งให้
กรรมการอิสระดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และมิได้ดารงตาแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ของบริษัท
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บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในส่วนของการให้คาแนะนา
ด้านกฎหมาย การดาเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 ประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท
 พิจารณากระบวนการสรรหา จานวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ การเสนอผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษัท
 กาหนดนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน และบาเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
 พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหาร ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 พิจารณาแผนการสืบทอดการดารงตาแหน่ง และกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริ หาร
ระดับสูง ซึ่งจะดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลาดับ
 พิจารณากระบวนการประเมินหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดาเนินการ
โดยคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลาดับ
 กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลาดับ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน และกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจานวน 1 ท่าน และเพื่อให้การทาหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทางานเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ดารง
ตาแหน่งประธาน หรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษั ท และติดตามดูแลให้คณะผู้บริหาร
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทาหลักจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของผู้บริหารและพนักงานบริษัท
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกาหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถเข้า
ร่วมประชุมได้
ในเบื้ อ งต้ น บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก 3 เดื อ น และจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริหารในเดือนที่มิได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทาให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกากับควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้พิจารณาเรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท โดยกรรมการแต่ ล ะคนก็ มี ค วามเป็ น อิ ส ระที่ จ ะเสนอเรื่ อ งและความเห็ น ของตนเองให้
คณะกรรมการพิจารณา
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บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้นาแจกในที่ประชุมเพื่อให้นาอภิปรายกันในที่ประชุมด้วย
บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบ
โดยทั่ ว กั น นอกจากนี้ คณะกรรมการยั ง สนั บ สนุ น ให้ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารเชิ ญ ผู้ บ ริ ห ารเข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงสาหรับใช้ประเมิน และ
พิจารณาแผนการสืบทอดงาน
บริ ษั ท จั ด ท าข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ เช่ น โทรศั พ ท์ อี เ มล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษั ท เพื่ อ
คณะกรรมการสามารถติดต่อขอข้อมูลที่จาเป็นได้จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หรือเลขานุการบริษัท และเป็นการ
อานวยความสะดวกให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้ติดต่อสื่อสารกันเองตามต้องการ โดยมิต้องผ่านฝ่ายบริหารของ
บริษัท
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดาเนินการประเมินตนเองแล้ว ส่วนคณะกรรมการของบริษัทยังมิ ไ ด้
ดาเนินการประเมินตนเอง
5.6 ค่าตอบแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท เป็นจานวนรวมสาหรับปีนั้นๆ
โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่
จะเห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดภายใต้แผนงานงบประมาณ
ประจาปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็นเงินเดื อนและโบนัส สอดคล้องกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารแต่ละคน
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทให้ความสาคัญต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดให้มีการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้ ซึ่งอาจจัดเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก ในปีนี้ บริษัทจัดให้มีสัมมนา
POST Mini MBA 2015 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งจัดให้กรรมการและผู้บริหารเข้า ร่วมหลักสูตรสาหรับกรรมการ
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัท พยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแนะนา
บริษัทแก่กรรมการใหม่
บริ ษั ท ยั งมิ ไ ด้ จั ด ท าแผนการพั ฒ นาและสื บ ทอดงาน อย่ า งไรก็ ต าม ในปั จ จุ บั น หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ย
ปฏิบัติการให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และพยายามจะจัดให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มบริษัทโพสต์มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจทุกประเภทภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ และ
ความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้
กลุ่มบริษัทโพสต์จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในแต่ละปี จะมีการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมมากมาย ซึ่งพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทากิจกรรม ในปี 2558 ได้มีการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม ดังนี้
ด้านการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
The 8th Bangkok Post Charity Wine Dinner
งานเลี้ยงอาหารค่าการกุศลครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 โดยนา
รายได้มอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิบางกอกโพสต์


2015 บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เท่น แชริตี้ กอล์ฟ แอนด์ กูร์เมต์ ดินเนอร์
มูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกับแบล็คเมาท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน จัดแข่งขันกอล์ฟและงานเลี้ยงอาหารค่าการกุศล
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ แบล็คเมาท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน เพื่อหารายได้มอบให้กับมูลนิธิบางกอกโพสต์ ในการ
สนับสนุนการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส


บางกอกโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มินิมาราธอน 2015
งานวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล ปีที่ 7 นี้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ
เดือนเกิดของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดมอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส


Bangkok Post Foundation Raffle 2015
มูลนิธิบางกอกโพสต์จาหน่ายสลากการกุศล “ทาบุญ ลุ้นโชคกับมูลนิธิบางกอกโพสต์” เพื่อหาทุนช่วยเหลือเด็กๆ
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา


Post Today Charity Rally 2015 – “Rocks Never Die”
แชริตี้แรลลี่การกุศลเพื่อส่งมอบรอยยิ้มให้แก่น้องๆ ด้วยการเดินทางไปบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558


กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
บริ ษั ท โพสต์ พั บ ลิ ชชิ ง จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท เชลล์ แ ห่ งประเทศไทย จ ากั ด บริ ษั ท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
(ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ไปถวายวัดคลองเตยใน เมื่อ
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558
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เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของให้กับ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและตาบอดพิการซ้าซ้อนลพบุรี
Post MTP และ Happy Creation Team ได้รับเงินบริจาคและสิ่งของจากพนักงานและผู้มีจิตกุศล นาไปจัด
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ และเงินเป็นจานวน 83,500 บาทให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
และตาบอดพิการซ้าซ้อนลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558


Ghost Run 2015
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) ร่วมจัดงานวิ่งการกุศล Ghost Run 2015 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ
ลานเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
(ประเทศไทย) จากัด และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) จัดโครงการ “บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” โดย
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 บริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพและจัดการรับบริจาคโลหิต ณ อาคารบางกอกโพสต์


ฟาร์มโชคชัย แอนด์ บางกอกโพสต์ ทัวร์ เดอ ฟาร์ม 5
การแข่งขันจักรยานประจาปีที่ได้รับความนิยมสูงจากนักปั่นจักรยาน โดยในปี 2558 จัดภายใต้สโลแกน “เปลี่ยน
ความกลัวให้เป็นจุดหมาย” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 ณ ฟาร์มโชคชัย 3 ถนนธนะรัชต์ อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา และพร้อมมอบเงิน 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปกป้องผืนป่า
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป


ด้านสิ่งแวดล้อม
Bangkok Post Fantastic Green Rally 2015
กิจกรรมแรลลี่เพื่อสิ่งแวดล้อม เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา คณะผู้จัดทานาผู้ร่วมกิจกรรม ทากิจกรรมอนุรักษ์
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้บริษัทมีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งเน้นให้
มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ และเพื่อจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้อานาจ
และหน้ าที่ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ ป รากฏในกฎบั ตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี กาหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยรับฟังความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีอิสระของบริษัทอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์เพื่อจะเชื่อมั่น
ได้ว่า รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ สาหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็นสาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขอย่ า งทั น ท่ ว งที ในปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินแสดงถึงการ
ปฎิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้นาผลการประเมินมา
พิจารณาแนวทางเพื่อให้บริษัทมีการกากับดูแลที่ดียิ่งขึ้น
สายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการ
ตรวจสอบกระบวนการทางานต่างๆ ในบริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ เพื่อทาการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกากับดูแล เสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยยึดถือกฎบัตรของสายงาน
ตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพที่เป็นสากล เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
เพื่อส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล สายงานตรวจสอบภายในยังทาหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ดี ต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้กับฝ่ายงานต่างๆ โดยเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหาร
หน่วยงาน ซึ่งความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสานึกและจริยธรรมในการปฎิบัติงาน อีกทั้งยัง
ส่งเสริมความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่การควบคุมที่ดีขึ้น
ในส่วนของการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบัติงานโดยใช้หลักเกณฑ์การ
พิจารณาลาดับความสาคัญตามความเสี่ยงและคานึงถึงข้อกังวลของผู้บริหาร ในการปฏิบัติงาน สายงานตรวจสอบภายในจะ
นาเอาหลักวิชาการและวิธีการทางานที่เป็ นระบบเข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นอกจากนั้น สายงานตรวจสอบภายในจะติดตามผล
การดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการรับทราบความ
คืบหน้าเป็นระยะตามสมควร
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สาหรับในปี 2558 สายงานตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบ เสนอแนะประเด็น และรายงานผลให้กับผู้บริหาร
เพื่อนาไปพิจารณาปรับปรุงการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงาน เช่น การบริหารจัดการงานจัดส่ง ซึ่งได้นาเสนอข้อแนะนา
แก่ฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรต่างๆ ของฝ่ายจัดส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการตรวจสอบ
กระบวนการขายสิ่งพิมพ์ให้กับสมาชิก ซึ่งการเสนอแนะให้ปรับปรุงเรื่องการควบคุมภายในโดยจะเน้นหนักไปที่ร ะบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการบันทึกและติดตามงานขายสิ่งพิมพ์สมาชิก ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายในได้แจ้งเน้นย้าต่อผู้บริหารที่
ดู แ ลในกระบวนการต่า งๆ ถึ งความสาคั ญของการจั ดให้มีแ ละการท าให้ เป็น ปัจ จุบั นของเอกสารสาคั ญ เช่ น คู่ มื อ การ
ปฎิบัติงาน รายงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการปฎิบั ติงานในแนวทางที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวนี้ ได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการเพื่อการพิจารณาต่อไป
การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในมีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทจึงมีการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาชีพการ
ตรวจสอบและความรอบรู้ทางธุรกิจ โดยการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ
ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพตามความเหมาะสม
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12. รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการกาหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มลี ักษณะใกล้เคียงกันได้ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิ ต และจ าหน่ า ยนิ ต ยสาร “แอล” “แอล เมน” “แอล เดคคอเรชั่ น ”
“ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด” “ไซคลิ่ง พลัส” “ฟอร์บส” และ “แมรี แคลร์”
ความสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
จาหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 32.8 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.5 ล้านบาท
จากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 92.0 ล้านบาท เช่าสานักงานจากบริษัท และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 7.3 ล้านบาท
นโยบายการกาหนดราคา
อัตราคงที่สาหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด
2. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายนิตยสาร
ความสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จากัด
ถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน
ไม่มี
นโยบายการกาหนดราคา
ไม่มี
3. บริษัท โพสต์ นิวส์ จากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการกาหนดราคา
4. บริษัท โพสต์-เอซีพี จากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการกาหนดราคา

ผลิตรายการโทรทัศน์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
ดอกเบี้ย 0.4 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 6.1 ล้านบาท
อัตราคงที่สาหรับเงินกู้ยืม

ผลิตและจาหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จากัดถือหุ้นร้อยละ 70
จาหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 12.4 ล้านบาท เช่าสานักงานจากบริษัท
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.04 ล้านบาท
ราคาตลาด
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5. บริษัท แฟลช นิวส์ จากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการกาหนดราคา

ผลิตรายการวิทยุ
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
ไม่มี
ไม่มี

6. บริษัท โพสต์ ทีวี จากัด (เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จากัด)
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตคอนเทนต์ และรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จากัด ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
ขายโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กับบริษัท 19.3 ล้านบาท ซื้อโฆษณาจากบริษัท 0.9
ล้านบาท เช่าสานักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 14.8
ล้านบาท ดอกเบี้ย 14.4 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 337.0 ล้าน
บาท
นโยบายการกาหนดราคา
อัตราคงที่สาหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด
7. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการกาหนดราคา

ลงทุน
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จากัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ไม่มี
ไม่มี

8. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการกาหนดราคา

ลงทุน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
ไม่มี
ไม่มี

9. บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการกาหนดราคา

ผลิตคอนเทนต์ และรายการโทรทัศน์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รับผลิตทางโทรทัศน์ให้กับบริษัท 0.5 ล้านบาท
ราคาตลาด
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13. ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท
13.1.1 ตารางแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ Common Size Ratio
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2558

ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

ปี 2556

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

ปี 2555

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

79.3

2.6

89.0

4.1

76.9

3.7

61.8

3.1

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

756.6

24.6

618.8

28.6

649.9

31.2

662.2

33.4

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

82.9

2.7

84.9

3.9

94.9

4.6

84.1

4.2

-

-

-

-

-

-

2.6

0.2

136.1

4.4

97.3

4.5

87.4

4.1

106

5.3

1,054.9

34.3

890.0

41.1

909.1

43.6

914.1

46.1

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน

10.2

0.3

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนในการร่วมค้า-สุทธิ

32.9

1.1

29.8

1.4

-

-

-

-

ต้นทุนการซื้อธุรกิจทีย่ ังไม่ได้ปันส่วน

132.2

4.3

-

-

-

-

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

1,589.7

51.7

982.6

45.4

940.6

45.2

871

43.9

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

64.9

2.1

50.8

2.4

45.3

2.2

34.1

1.7

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

189.7

6.2

211.2

9.75

187.7

9.0

162.5

8.3

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,019.6

65.7

1,274.4

58.9

1,173.6

56.4

1,067.6

53.9

รวมสินทรัพย์

3,074.5

100.0

2,164.4

100.0

2,082.7

100.0

1,981.7

100.0

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2558

ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

ปี 2556

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

ปี 2555

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

871.8

28.4

448.0

20.7

396.8

19.1

233.5

11.8

เจ้าหนี้การค้า

152.3

5.0

157.6

7.3

154.0

7.3

148.7

7.5

5.9

0.2

5.9

0.3

-

-

-

-

191.7

6.2

241.7

11.2

100

5.0

100

5.0

3.4

0.1

4.9

0.3

4.3

0.3

4.1

0.2

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

95.0

3.1

148.3

6.9

87.3

4.1

101.3

5.1

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

2.0

0.1

-

0.0

2.2

0.1

4.2

0.2

เจ้าหนี้อื่น

64.3

2.1

82.9

3.8

57.7

2.8

38.6

1.9

ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี

72.2

2.4

76.5

3.5

78.7

3.8

75.0

3.8

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

93.9

3.1

93.8

4.3

105.3

5.1

93.3

4.8

1,552.5

50.5

1,259.6

58.2

992.4

47.6

798.7

40.3

-

-

-

-

-

-

5.9

0.3

302.7

9.9

208.3

9.6

150.0

7.2

250.0

12.6

-

-

3.5

0.2

8.6

0.4

12.9

0.7

144.3
90.1

4.7
2.9

88.7

4.1

74.6

3.6

69.9

3.5

537.1

17.5

300.5

13.9

233.2

11.2

338.7

17.1

2,089.6

68.0

1,560.1

72.1

1,225.6

58.8

1,137.4

57.3

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริษัทย่อย
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการ
เงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินกู้ระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2558

ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

ปี 2556

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

ปี 2555

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

500.0

16.3

500.0

23.1

500.0

24.0

500.0

25.3

50.5

1.6

50.5

2.3

50.5

2.4

50.5

2.5

(194.9)

(6.3)

56.8

2.6

309.2

14.8

287.6

14.5

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

577.3

18.7

-

-

-

-

-

-

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

52.0

1.7

(3.0)

(0.1)

(2.6)

(0.1)

6.2

0.4

984.9

32.0

604.3

27.9

857.1

41.2

844.3

42.7

3,074.5

100.0

2,164.4

100.0

2,082.7

100.0

1,981.7

100.0

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2558

ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)

% ต่อ
รายได้รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2555

ปี 2556

% ต่อ
รายได้รวม

% ต่อ
รายได้รวม

% ต่อ
รายได้รวม

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น

2,172.6
27.7

98.7
1.3

2,184.2
26.0

98.8
1.2

2,446.9
28.0

98.9
1.1

2,376.2
37.0

98.5
1.5

รวมรายได้

2,200.3 100.0

2,210.2

100.0

2,474.9

100.0

2,413.2

100.0

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

(1,730.3) (78.6)

(1,711.9) (77.5)

(1,690.3) (68.29)

(1,657.5)

(68.7)

(687.5) (31.2)
(2,417.8) (109.9)

(666.7) (30.2)
(2,378.6) (107.6)

(601.8)
(2,292.1)

(560.6)
(2,218.1)

(23.2)
(91.9)

(24.3)
(92.6)

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

(217.5)

(9.9)

(168.4)

(7.6)

182.8

7.4

195.1

8.1

11.3
(206.2)

0.5
(9.4)

24.9
(143.5)

1.1
(6.5)

182.8

7.4

195.1

8.1

(42.8)
7.7

(1.9)
0.3

(28.4)
3.2

(1.3)
0.1

(25.0)
(37.7)

(1.0)
(1.5)

(26.3)
(39.7)

(1.2)
(1.6)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริษัทย่อย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปีของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) *

577.4
10.5

26.2
0.5

(14.2)
0.5

(0.6)
0.0

(7.3)
(8.8)

(0.3)
(0.4)

2.8

0.1

325.6

14.8

(182.4)

(8.3)

121.6

4.9

126.3

5.2

(0.5)

(0.34)

* จานวนหุ้นสามัญออกจาหน่ายและชาระเต็มจานวนแล้ว 500 ล้านหุ้น (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น)
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13.1.2 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน (ข้อมูลสาหรับปี 2558)
1. อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

0.68

เท่า

1.2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)

0.63

เท่า

20.63
115.53

เท่า
วัน

2.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)

1.37

เท่า

2.4 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (Total Asset Turnover)

0.71

เท่า

3.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Total Debt to Total Assets)

67.96

%

3.2 อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย

-4.81

เท่า

-10.97

%

4.2 Basic Earning Power

-6.71

%

4.3 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets - ROA)

-7.85

%

-24.50

%

2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
(Asset Management Ratio)
2.1 อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover)
2.2 Days Sales Outstanding

3. อัตราส่วนหนีส้ ิน (Debt Management Ratio)

(Times Interest Earned)
4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios)
4.1 อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales)

4.4 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Return on Equity – ROE)
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13.1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2558
395.3
442.8
(47.5)

ปี 2557
440.6
443.7
(3.1)

ปี 2556
328.3
343.2
(14.9)

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2555
294.7
240.0
54.7

216.3
178.1
38.2

259.3
173.6
85.7

204.0
115.1
88.9

160.2
56.4
103.8

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2558
0.8
(0.8)

ปี 2557
3.3
1.9
1.4

ปี 2556
53.2
50.0
3.2

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2555
55.5
50.6
4.9

0.1
2.4
(2.3)

1.6
3.1
(1.5)

28.4
31.3
(2.9)

29.1
35.1
(6.0)

บริษัท โพสต์-เอซีพี จากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2558
132.2
110.3
21.9

ปี 2557
167.0
118.3
48.7

ปี 2556
178.0
118.5
59.5

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2555
194.1
130.9
63.2

101.4
47.6
53.8

103.2
50.9
52.3

108.5
44.4
64.1

99.1
43.9
55.2
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บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จากัด
ปี 2558
รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

40,910
(40,910)

ปี 2557
3
25,041,553
(25,041,550)

สินทรัพย์รวม
404
604
หนี้สินรวม
305,087
264,377
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(304,683)
(263,773)
* บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จากัด จดทะเบียนนิติบุคคลในเดือน กันยายน 2556

ปี 2556*
1
222,224
(222,223)
25,001,001
223,224
24,777,777

(หน่วย: บาท)
ปี 2555
-

บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จากัด
ปี 2558
รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

40,910
(40,910)

ปี 2557
3
25,041,553
(25,041,550)

สินทรัพย์รวม
404
604
หนี้สินรวม
304,667
263,957
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(304,263)
(263,353)
* บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จากัด จดทะเบียนนิติบุคคลในเดือน กันยายน 2556

ปี 2556*
1
221,804
(221,803)
25,026,001
247,804
24,778,197

(หน่วย: บาท)
ปี 2555
-

บริษัท โพสต์ ทีวี จากัด (เดิมชื่อบริษัท จ๊อบ จ๊อบ จากัด)

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ปี 2558
96,454,302
214,507,219
(118,052,917)

ปี 2557
33,931,816
153,511,265
(119,579,449)

ปี 2556
46,459
1,817,692
(1,771,233)

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

154,055,040
368,407,956
(214,352,916)

157,307,596
253,607,596
(96,300,000)

26,923,558
3,644,109
23,279,449
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61,156
53,345
7,811
176,342
100,660
75,682
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บริษัท โพสต์ นิวส์ จากัด
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2555
172.9
167.3
5.6

ปี 2558
5.2
(5.2)

ปี 2557
1.1
(1.1)

ปี 2556
35.6
53.5
(17.9)

2.5
14.9
(12.4)

6.9
14.0
(7.1)

8.7
14.8
(6.1)

44.7
32.9
11.8

ปี 2557
77,801
79,521
(1,720)

ปี 2556
107,705
101,499
6,206

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2555
50,637
48,272
2,365

สินทรัพย์รวม
130,789
59,648
หนี้สินรวม
13,542
42,994
ส่วนของผู้ถือหุ้น
117,247
16,654
* บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จากัด เป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558

32,037
12,471
19,566

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ปี 2558*
136,307
114,714
21,593

27,914
13,376
14,538

13.2 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้และตั๋วเงิน
กลุ่มบริษัทไม่เคยออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน และไม่มียอดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
13.3 ข้อมูลต่อหุน้
(หน่วย: บาท)
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
1.97
1.21
1.71
1.69
กาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น
(0.50)
(0.34)
0.26
0.25
เงินปันผลต่อหุ้น
0.24
0.16
หมายเหตุ: จานวนหุ้นสามัญที่เรียกชาระแล้วมีจานวน 500,000,000 หุ้น (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น)
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13.4 อัตราการเติบโต
งบการเงินรวม
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2558
%+/-

ปี 2556

%+/-

ปี 2555

%+/-

%+/-

สินทรัพย์รวม

3,075

+42.1

2,164

+3.9

2,083

+5.1

1,982

+6.1

หนี้สินรวม

2,090

+33.9

1,560

+27.2

1,226

+7.8

1,137

+5.9

รายได้จากการขาย

2,173

-0.5

2,184

-10.7

2,447

+2.9

2,376

+21.0

ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

2,417

+1.6

2,379

+3.8

2,292

+3.3

2,218

+19.1

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสุทธิ

(326)

-78.1

(183)

-250.0

122

-3.2

126 +147.1

งบการเงินบริษัท
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2558
%+/-

ปี 2556

%+/-

ปี 2555

%+/-

%+/-

สินทรัพย์รวม

2,856

+42.4

2,006

+4.6

1,917

+6.2

1,806

+6.5

หนี้สินรวม

1,981

+36.2

1,454

+27.9

1,137

+7.6

1,057

+8.3

รายได้จากการขาย

1,698

-6.1

1,809

-14.2

2,066

+3.4

1,999

+27.9

ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

1,989

+1.3

1,964

+3.97

1,889

-1.6

1,919

+24.2

324

305.1

(158)

-220.6

131

+20.2

109

+263.3

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสุทธิ
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14. บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ตารางแสดงการใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2554-2558
ประเภทสื่อ
โทรทัศน์
เคเบิลทีวี
ทีวีดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ภาพยนตร์
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อกลางแจ้ง
คมนาคม
ภายในอาคาร
อินเทอร์เน็ต
รวมทั้งหมด
(ที่มา: บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย)

2554
62,238
–
–
17,723
7,224
5,918
5,848
4,278
2,643
1,618
470
107,960

2555
68,105
–
–
18,604
7,906
6,358
5,626
4,544
2,960
2,732
573
117,406

2556
69,249
–
–
19,243
5,369
6,321
5,706
4,167
3,529
2,656
877
117,118

(หน่วย: ล้านบาท)
2557
2558
63,775
57,526
6,546
6,055
12,726
20,930
16,276
15,042
4,352
5,134
5,610
5,675
4,857
4,231
3,989
4,265
3,813
4,478
1,970
639
950
1,058
124,860 125,033

ภายหลังวิกฤติการณ์น้าท่วม ไตรมาสที่สี่ ปี 2554 ลูกค้าได้ยกเลิกและเลื่อนการโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ต่อมาในปี 2555 ยอดการใช้จ่ายโฆษณาในสื่อ
หนังสือพิมพ์มีการเติบโตเป็นอัตราร้อยละ 4.97 และลดลงเหลืออัตราร้อยละ 3.43 ในปี 2556 จากมาตรการปรับค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่าทั่วประเทศ และในปี 2557 ยอดการใช้จ่ายโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์ลดลงอย่างมาก เป็นอัตราร้อยละ 15.42
เนื่องจากเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวลง เป็นผลมาจากมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจสิ้นสุดลง รวมทั้งการใช้จ่าย
เพื่ อ การลงทุ น ของภาครั ฐ เกิ ด การล่ า ช้ า และการเมื อ งมี ค วามไม่ แ น่ น อนสู ง ในปี 2558 ยอดการใช้ จ่ า ยโฆษณาในสื่ อ
หนังสือพิมพ์น่าจะกลับมาดีขึ้น แต่จากเหตุวางระเบิดที่แยกราชประสงค์ เดือนสิงหาคม 2558 และที่ท่าน้าสาทร เดือน
กันยายน 2558 ส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุนและลดการโฆษณาลงอย่างมีนัยสาคัญ ทาให้การเติบโตในปี 2558 ลดลง
เป็นอัตราร้อยละ 7.58 เมื่อเทียบกับ ปี 2557
ยอดจัดจาหน่าย
รายได้จากการขายและบริการรวมลดลงอัตราร้อยละ 0.53 จาก 2,184.27 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 2,173.63 ล้าน
บาท ในปี 2558 ประกอบด้วย ยอดขายหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 6.92 ขณะที่ยอดโฆษณาของหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ
6.76 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยที่ยอดโฆษณาของหนังสือพิมพ์ M2F ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยแจกฟรี
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ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.06 ยอดโฆษณาของนิตยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32 ขณะที่รายได้จากการขาย
นิตยสารลดลงร้อยละ 29.48 รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 138.85 เนื่องจากในเดือนกันยายน 2558 บริษัทได้เข้า
ลงทุนใน บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ
ต้นทุนขายและบริการรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 จาก 1,711.89 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,730.30 ล้านบาท ในปี
2558 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75 จาก 334.07 ล้านบาท เป็น 353.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้
ร้อยละ 0.46 จาก 332.65 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 334.17 ล้านบาท ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ
50.62 จาก 28.44 ล้านบาท เป็น 42.83 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากขึ้น จาก 898 ล้าน
บาท ในปี 2557 เป็น 1,366.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.13 เนื่องจากผลขาดทุนจากการดาเนินงาน และเพื่อลงทุน
ใน บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จากัด ต้นทุนกระดาษหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81 ตามการขยายตัวของหนังสือพิมพ์ M2F
จาก 400,000 เป็น 600,000 ฉบับต่อวัน ต้นทุนการผลิตนิตยสารและกองบรรณาธิการลดลงร้อยละ 4.73 ขณะที่ค่าใช้จ่าย
ในการทาการตลาด การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย และการทาการตลาดสาหรับการสมัครสมาชิก เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25 เป็น
138.85 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) มีขาดทุนรวมสาหรับปี 2558 ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (251.76)
ล้านบาท (หรือคิดเป็น (0.50) บาทต่อหุ้น) เปรียบเทียบกับขาดทุนรวมสาหรับปี 2557 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
(168.17) ล้านบาท (หรือคิดเป็น (0.34) บาท ต่อหุ้น) และมีกาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทสาหรับปี
2558 จานวน 336.08 ล้านบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี 2557 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
จานวน (182.87) ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 ได้มีการประเมินราคาที่ดินของกลุ่มบริษัทเพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน โดยมี
ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาที่ดินจานวน 721.73 ล้านบาท หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจานวน 144.34
ล้านบาท ซึ่งทาให้เกิดกาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 2558 จานวน 577.38 ล้านบาท
ความสามารถในการทากาไร
กาไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่าย “EBITDA” มากขึ้นอัตราร้อยละ (471.61) หรือ (30.64)
ล้านบาทจาก (6.49) ล้านบาท ในปี 2557 เป็น (37.13) ล้านบาทในปี 2558 อัตราส่วน EBITDA ต่อยอดรายได้จากการขาย
และบริการในปี 2558 เท่ากับร้อยละ (1.71) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อัตราร้อยละ (0.30)
อัตราส่วนขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทและรายได้จากการขายและบริการในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 11.59 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ปรับปรุงใหม่) ที่อัตราร้อยละ 7.70
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อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2558 ลดลงร้อยละ 7.85 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
(ปรั บ ปรุ ง ใหม่ ) ที่ อั ต ราร้ อ ยละ 7.79 และอั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น ลดลงร้ อ ยละ 24.50 ในปี 2558 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับร้อยละ 27.92 ในปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)
ลูกหนีก้ ารค้าและสินค้าคงคลัง
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้ารับคืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.60 จาก 640.91 ล้านบาท ในปี
2557 (ร้อยละ 29.34 ของยอดขาย) เป็น 792.19 ล้านบาท ในปี 2558 (ร้อยละ 36.46 ของยอดขาย)
ในปี 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระจานวน 247.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.91 ของลูกหนี้
การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2557 จานวน 270.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.15 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ในปี 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระไม่เกินสามเดือนจานวน 384.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.55 ของลูกหนี้
การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2557 จานวน 305.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.73 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด สาหรับ
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดที่ค้างชาระเกินสามเดือนถึงหกเดือนจานวน 77.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.82 ของลูกหนี้การค้า
ทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2557 จานวน 34.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.37
ในปี 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้าทั้งหมดที่ค้างชาระเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีจานวน 52.27 ล้านบาท หรืออัตรา
ร้อยละ 6.59 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2557 จานวน 12.08 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 1.89 สาหรับ
ลู ก หนี้ ก ารค้ าที่ ค้ างชาระเกิ น หนึ่ งปี ในปี 2558 มี จ านวน 29.66 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 3.74 ของลู ก หนี้ ก ารค้ าทั้งหมด
เปรียบเทียบกับในปี 2557 จานวน 18.41 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 2.87
สาหรับลูกหนี้ห้าสิบรายแรกเป็นหน่วยงานราชการและบริษัทโฆษณาชั้นนารายใหญ่เป็นส่วนใหญ่ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้ง
สารองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ และเชื่อว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้ในอนาคต
สินค้าคงเหลือสุทธิจากการปรั บลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ลดลงจาก 84.87 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น
82.91 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทเชื่อว่ากระดาษคงเหลืออยู่ในสภาพดี ใช้ในการผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือเพื่อขายได้ใน
อนาคต และบริษัทเชื่อว่าได้ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับอย่างเพียงพอ
สภาพคล่อง
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ใ ช้ จ่ า ยลงทุ น ในการจั ด หาอุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง ทดแทน เช่ น เครื่ อ งยิ ง เพลท CTP
คอมพิวเตอร์ ระบบเมล์และการสือ่ สารระบบเครือข่ายหลักและเซิรฟ์ เวอร์ อุปกรณ์สานักงาน และอุปกรณ์กล้องสาหรับธุรกิจ
โทรทัศน์ จานวนรวม 63.05 ล้านบาท ในปี 2558 เปรียบเทียบกับจานวน 224.74 ล้านบาท ในปี 2557 และในปี 2558
บริษัทได้เข้าทาการลงทุนในบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จากัด เป็นเงินจานวน 147.19 ล้านบาท
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เงินกู้ยืมธนาคารทั้งหมดเพิ่มขึ้น 468.15 ล้านบาท จาก 898 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 1,366.15 ล้านบาท ณ สิ้น
ปี 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 44.34 ล้านบาท จาก 450 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 494.34 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
ขณะที่บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 423.81 ล้านบาท จาก 448 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น
871.82 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.12 เท่า ในปี 2558 เปรียบเทียบกับ 2.58 เท่าในปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) บริษัทได้รับ
อนุญาตจากผู้ให้กู้ยืมให้รักษาอัตราทางการเงินในอัตราสูงกว่าที่ตกลงกันไว้ในสัญญากู้ยืมในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินปี 2558
ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้ง
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้มอบอานาจ

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

________________________________

2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร

กรรมการ

________________________________

เลขานุการบริษัท

________________________________

ผู้รับมอบอานาจ

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง ประธาน
กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

อายุ
(ปี)
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 ปริญญาศิลปศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 ปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
 ปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาธุรกิจการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการ
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาโทศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 อนุปริญญาวิศวกร
เครื่องกล South-West
Essex Technical
College ประเทศ
อังกฤษ
 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรไทย
ภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 1
 Directors
Accreditation
Program รุ่น 68/2008
 ปริญญาตรี East Asian
Studies มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ
ครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่าง
บริษัท
กรรมการ และ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
24.22 บุตรสาวสมรส
กับนายศุภกรณ์
เวชชาชีวะ

ช่วงเวลา

2557 - ปัจจุบัน
2525 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

-

-

2552 - ปัจจุบัน
2552 - 2555
2547 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ และ ประธาน
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกากับการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายกสมาคมศิษย์
เก่ารัฐศาสตร์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป (ฮ่องกง)

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ. เซ็นทรัล พัฒนา
บริษัทในเครือเซ็นทรัล
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
บจ. โพสต์-เอซีพี
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง
บจ. โพสต์ นิว มีเดีย
บจ. โพสต์ ทีวี

บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป (ฮ่องกง)
บจ.เคอร์รี่ โฮสดิงส์ (ฮ่องกง)
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ

นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
กรรมการและ
กรรมการบริหาร

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

56  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการ)
Sloan School of
Management,
Massachusetts
Institute of
Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (เคมี)
Massachusetts
Institute of
Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(เคมี) Worcester
Polytechnic Institute
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 Ethical Leadership
Program (ELP) รุ่น
1/2015
 Directors
Accreditation Program
รุ่น TG/2004
 The Role of Chairman
Program รุ่น 2/2001
 Directors Certification
Program รุ่น 3/2000
48  โรงเรียนสตรีเซนต์ แคร์
ประเทศฮ่องกง

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ
ครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่าง
บริษัท
กรรมการ และ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
-

-

-

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2535 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2553 – ปัจจุบัน
2553 - 2557
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2547 - ม.ค.59
2546 - 2552

กรรมการ
ประธาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ Board of Trustees
กรรมการ Board of Trustees
กรรมการ

2537 – ปัจจุบัน
2535 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ

2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
TRG Management LP
สมาคมธนาคารไทย
Bangkok Bank (China) Co., Ltd.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Singapore Management University
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป (ฮ่องกง)
บจ. ไชน่า วิสดอม แอดเวอร์ไทซิ่ง
(ฮ่องกง)
บจ. เอชเค แม็กกาซีน มีเดีย (ฮ่องกง)
และ บจ. เอชเค แม็กกาซีน ออนไลน์
(ฮ่องกง)
บจ .ไมซิน แอดเวอร์ไทซิ่ง คอมมู
นิเคชั่น ปักกิ่ง (จีน)
บจ. พีค เอชเค แม็กกาซีน (ฮ่องกง)
บจ. เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ พับลิเคชั่น
(ฮ่องกง)
บจ. เซียงไฮ ฮู หยิง แอดเวอร์ไทซิ่ง
(จีน)
บจ. เซาว์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ (สิงคโปร์)
บจ. เว็ลธิ ฮาร์เบอร์ อินเวอร์สเมนท์
(ฮ่องกง)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
กรรมการ

นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

69  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
 บัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชย์
 Directors
Accreditation Program
รุ่น 2008
61  วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรไทย
 ปริญญาโท นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

53  ปริญญาโท สาขา
การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขา
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Royal Melbourne
Institute of
Technology (RMIT)
ประเทศออสเตรเลีย
 Directors
Accreditation Program
รุ่น 2007

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ
ครอบครัว
ช่วงเวลา
หุ้นใน
ระหว่าง
บริษัท
กรรมการ และ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
2557 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2535 – ปัจจุบัน
2534 – ปัจจุบัน

7.27

2.69

-

-

2537 -ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2532 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. อีเทอเนิล เอ็นเนอยี
บจ. เอสเอสยูที
บจ. พีพีทีซี
บจ. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค
บจ. ไอ ทาวเวอร์
บจ. เอ็กซ์เซล ลิงค์
บจ. ปรีดาปราโมทย์
บจ. คอม-ลิงค์

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

บจ. มัชรูม เทเลวิชั่น
บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง
บจ. โพสต์ นิว มีเดีย
บจ. โพสต์ ทีวี
บจ. โพสต์ - เอซีพี
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
บจ. วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. โพสต์ ทีวี
บจ. โพสต์ นิว มีเดีย
บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง
บจ. แฟลช นิวส์
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
บมจ. ไทยเซ็นทรัล เคมี
บจ. คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ และ
บจ. คริสตัลเจด-มายเบรด และ บจ.
คริสตัลเจด คอนเฟ็กชั่นเนอร์รี่ และ
บจ. คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเป่า
(ประเทศไทย)
บจ. เอมซี โบรคเกอร์
บมจ. เมโทรรีซอร์สเซส

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

นายฮู ยี เชียง โรบิน
กรรมการและ
กรรมการบริหาร

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

57  ปริญญาโท คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเวลส์
สหราชอาณาจักร
 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเคนท์
แคนเทอเบอรี่
สหราชอาณาจักร
 ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์
ด้านการสื่อสารและการ
จัดการมหาวิทยาลัยเคนท์
สหราชอาณาจักร

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ
ครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่าง
บริษัท
กรรมการ และ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2556 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

กรรมการและกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

51  ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
 Associate Chartered
Accountant (ACA),
The Institute of
Chartered
Accountants in
England & Wales
(ICAEW) ประเทศอังกฤษ
 Directors
Accreditation Program
รุ่น 57/2006

-

-

2548 – ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริหาร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป (ฮ่องกง)
บจ. ไชน่า วิสดอม แอดเวอร์ไทซึ่ง
(ฮ่องกง)
บจ. เคลีย ซัคเซส อินเวสเมนท์
บจ. ครอสไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. ฮาร์เวส กู๊ด อินเวสเมนท์
บจ. ไลทอน อินเวสเมนท์
บจ. มาเชียร์ พร็อพเพอตี้
บจ. โอ๊คไลด์ อินเตอร์ไพรซ์
บจ. พีค เอชเค แม็กกาซีน มีเดีย
(ฮ่องกง)
บจ. รีครูทเมนท์ คอนซัลทิง
เน็ทเวอร์ค (ฮ่องกง)
บจ. เอสซีเอ็มพี (1994)
บจ. เอสซีเอ็มพี แชริตี้
บจ. เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ ฮ่องกง
(ฮ่องกง)
บจ. เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ แม็กกาซีน
(ฮ่องกง)
บจ. เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ พับลิเคชั่น
(ฮ่องกง)
บจ. เอสซีเอ็มพี แม๊กกาซีน พับลิชชิง
(ฮ่องกง)
บจ. เอสซีเอ็มพี แม๊กกาซีน พับลิชชิง
บจ. เอสซีเอ็มพี นิวส์เปเปอร์
บจ. เอสซีเอ็มพี นอมินี
บจ. เอสซีเอ็มพี เอาท์ดอร์ มีเดีย
(ฮ่องกง)
บจ. เอสซีเอ็มพี พร็อพเพอตี้ อินเวส
เมนท์
บจ. เอสซีเอ็มพี พับลิชั่น
บจ. เอสซีเอ็มพี รีเทลลิ่ง
บจ. เอสซีเอ็มพี ดอท คอม โฮลดิ้ง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

นายจรูญ อินทจาร
กรรมการอิสระ

นายณัฐดนัย อินทสุขศรี
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

71  ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเซีย
 ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 เนติบัณฑิตไทย สานัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
 ปริญญาตรี นิติศาสตร
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Directors Certification
Program รุ่น 176/2556
61  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซาธ์เทิร์น
นิวแฮมเชียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยแฟรงคลิน
เพียร์ซ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 Advance Audit
Committee Program
(AACP 16/2014)
 Directors Certification
Program รุ่น 92/2007
66  ปริญญาโท รัฐศาสตร์
University of Chicago
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร
บัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Directors
Accreditation Program
รุ่น 80/2009
 Directors Certification
Program รุ่น 126/2009

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ
ครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่าง
บริษัท
กรรมการ และ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
-

-

-

-

-

ช่วงเวลา

2557 - ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2557 - 2558

กรรมการอิสระ
กรรมการกฤษฎีกา
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

2557 - ปัจจุบัน

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

2546 - ปัจจุบัน
2546 - 2557
2546 - 2557

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

2553 - 2554

กรรมการ และกรรมการบริหาร

2549 - 2553

กรรมการ และกรรมการบริหาร

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
บจ. ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)

2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบและปรับปรุงประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมือง
อธิการบดี
กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

2554 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2552 - 2557
2553 - 2554
2552 - 2554
2548 - 2554
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

สานักงานเลขาธิการ สภา
ผู้แทนราษฎร

บมจ. สยามซิตี้ ประกันภัย
บมจ. สยามซิตี้ ประกันภัย
บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
สานักสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาการศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บจ. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
กิจการสานักงานตลาด กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

67  ปริญญาเอก
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยโมนาช
ประเทศออสเตรเลีย
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
 Audit Committee
Program รุ่น 6/2005
 Directors Certification
Program รุ่น 60/2004
 Directors
Accreditation Program
รุ่น 4/2003
 หลักสูตรวิทยาการตลาด
ทุน (วตท.) รุ่นที่ 5/2550
 หลักสูตร Advanced
Management Program
(AMP) Harvard
Business School
รุ่นที่ 113/1995

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ
ครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่าง
บริษัท
กรรมการ และ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
-

ช่วงเวลา

2543 - ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน

2546 – ปัจจุบัน
2543 – ปัจจุบัน
2542 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

2546 – ปัจจุบัน

2554 – 2557
2552 - 2557
2550 - 2555

2548 - 2557

หน้าที่ 77

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการลงทุน
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสะ และกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแล
กิจการ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการคณะ
ธรรมาภิบาล สรรหา และกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหาและประธาน
คณะกรรมการลงทุน (พ.ศ. 2553)
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน
และงบประมาณ
อนุกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลง
และประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
คณะกรรมการกากับการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการ
ผลตอบแทน
รองประธานกรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. ไรมอน แลนด์
บมจ. ไรมอนด์ แลนด์
บมจ. สมิติเวช
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

บมจ. อินโดรามา (ประเทศไทย)

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
บมจ. น้ามันพืชไทย
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น และ
บจ. ทริสเรทติ้ง

สานักงาน ก.พ.ร.

กระทรวงการคลัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ ธุรกิจ
หนังสือพิมพ์

นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์
รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจ
ดิจิตอลมีเดียและนิตยสาร

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
บรรณาธิการบริหาร และ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

48  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) สาขา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ Gonville and
Caius College
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ประเทศอังกฤษ
 The Characteristics of
Effective Directors
 Directors
Accreditation Program
รุ่น 66/2007
30  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์
 ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ธอีส
เทิร์น บอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
49  ปริญญาโท การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
 Directors Accreditation
Program รุ่น 96/2012
 Company Secretary
Program รุ่น 53/2013
 Board Reporting
Program รุ่น 12/2013
59  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการ
หนังสือพิมพ์ Queensland
University
ประเทศออสเตรเลีย
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการเมืองและ
การปกครอง James
Cook University of
North Queensland
ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ
ครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่าง
บริษัท
กรรมการ และ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
0.65 สมรสกับบุตรสาว
นายสุทธิเกียรติ
จิราธิวัฒน์

ช่วงเวลา

2552 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. มัชรูม เทเลวิชั่น
บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง
บจ. โพสต์ นิว มีเดีย
บจ. โพสต์ ทีวี
บจ. โพสต์ นิวส์
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
บจ. โพสต์-เอซีพี
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
บจ. แฟลช นิวส์

0.60

บุตรชาย
นายสุทธิเกียรติ
จิราธิวัฒน์

2559 – ปัจจุบัน

รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและ
นิตยสาร

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

-

-

2559 – ปัจจุบัน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงาน
สนับสนุน กลุ่มบริษัทน้าตาลเอราวัณ
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี การเงิน

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บรรณาธิการบริหาร และ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
บรรณาธิการบริหาร
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

2553 – 2558
2553 - 2556

-

-

2557 – ปัจจุบัน

2545 – ปัจจุบัน
2537 - 2545

หน้าที่ 78

บริษัทภายใต้บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป
บจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

นายพัฒนะพงศ์
จันทรานนทวงศ์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์
นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
รองบรรณาธิการบริหาร
กลุ่มโพสต์

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

61  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ
ครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่าง
บริษัท
กรรมการ และ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
-

ช่วงเวลา

2558 – ปัจจุบัน
2549 – 2556

50  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
(หนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
56  อนุปริญญา วิทยาลัยการค้า

-

-

2556 - ปัจจุบัน
2549 - 2556

-

-

2555 - ปัจจุบัน
2554 - 2555
2551 - 2554

ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ

45  ปริญญาตรีการเงิน
มหาวิทยาลัยอีลอน
นอร์ท แคโรไลนา
ประเทศสหรัฐอเมริกา

-

-

2557 – ปัจจุบัน

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์
ผู้อานวยการฝ่ายดิจิตอล
มีเดีย

43  ปริญญาตรี ศิลปกรรม
ศาสตร์บัณฑิต สาขา
เรขศิลป์ (Graphic Design)
(เกียรตินิยมอันดับ1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

นายมนตรี ปูชตรีรัตน์
บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ M2F

2556 – ปัจจุบัน
2551 - 2557
-

2551 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน
2556 - 2558
2554

นายวรวรรธน์ จุลจิตต์วัชร์
ผู้อานวยการฝ่ายโฆษณา

44  ปริญญาตรี การตลาด
วิทยาลัยกิลฟอร์ด และ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

-

2557 - ปัจจุบัน
2552 - 2557
2551 - 2552

นางเรืองรอง องค์พัฒนกิจ
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

46  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
61  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี สาขาบัญชี
ต้นทุน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 MBA School of
Business
Administration,
Business Computer
Information Systems
University of North
Texas

-

-

2558 – ปัจจุบัน
2555 – 2557
2553 - 2555

-

-

2559 – ปัจจุบัน

นายธวัชชัย เชาวน์รัตนะ
ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

2555-2558
2540-2554

หน้าที่ 79

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
โพสต์ ทูเดย์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
โพสต์ ทูเดย์

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F
รองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F
ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์
โพสต์ ทูเดย์
รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดและ
จัดจาหน่าย
ผู้อานวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ
การจัดทาสื่อดิจิตอลเกี่ยวกับการ
ร่างรัฐธรรมนูญ
กรรมการที่ปรึกษา
นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
ผู้จัดการโครงการอบรมนักข่าวสื่อ
ดิจิตอล รุ่นที่ 2
ผู้อานวยการฝ่ายโฆษณา
ผู้จัดการกลุ่มโฆษณาดิสเพลย์
ผู้จัดการแผนกอาวุโส-วางแผน
กลยุทธ์
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

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

ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
ที่ปรึกษาด้าน IT
CIS and Planning Director

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

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

บมจ .โพสต์ พับลิชชิง
บจ. โพสต์ ทีวี
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น

บมจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ
ผู้ช่วยคณะกรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท

นางภัทริกา ชุติชูเดช
รองผู้อานวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

53  MBA in Information
System and Finance,
Xavier University, Ohio,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า วิทยาเขต
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
44  Certified Internal
Auditor (CIA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต ด้านการเงิน
Wichita State
University รัฐแคนซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ
ครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่าง
บริษัท
กรรมการ และ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
-

ช่วงเวลา

2559 – ปัจจุบัน
2558
2556 – 2557
2553 – 2555
2551 - 2552
2549 - 2551

-

-

2549 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้ช่วยคณะกรรมการบริหารและ
เลขานุการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการและที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการอาวุโส
ผู้อานวยการอาวุโส
ผู้อานวยการอาวุโส

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

รองผู้อานวยการ
สายงานตรวจสอบภายใน

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง
บจ. ซิกโก้ แอดไวเซอรี่
บมจ.หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คานวณตามทะเบียนผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 จากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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2. รายนามกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท ที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย/กิจการที่ควบคุมร่วมกัน/บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

บมจ.
โพสต์
พับลิชชิง

ชื่อกรรมการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์
นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
ม.ล.ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ

X, //
//
//
/

บจ.
โพสต์
อินเตอร์
เนชั่น
แนล
มีเดีย
/
/
/
/

บจ.
โพสต์ เอซีพี

บจ.
โพสต์
ไอเอ็ม
พลัส

/
/

/
/

/

บจ.
แฟลซ
นิวส์

/
/

/

บจ.
โพสต์
นิว

บจ.
โพสต์
โฮลดิ้ง

บจ.
โพสต์
นิว มีเดีย

บจ.
โพสต์
ทีวี

X

/
/
/
X

/
/
/
X

/
X
/
/

บจ.
มัชรูม
เทเลวิชั่น

/
/
/
/

/
/

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ชื่อบริษัทย่อย

บจ. โพสต์
อินเตอร์
เนชั่นแนล
มีเดีย
/
/
/
/

ชื่อกรรมการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์
นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
ม.ล.ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
นายแอนดรูว์ พอล สเต็ดเวลล์
นายภัค เพ่งศรี
นายสุรศักดิ์ มุกประดับ
นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม

บจ.โพสต์ เอซีพี

บจ.โพสต์ ไอเอ็ม
พลัส

/
/

/
/

/

/

บจ.โพสต์
นิวส์

บจ. โพสต์
โฮลดิ้ง

บจ. โพสต์
นิว มีเดีย

บจ.
โพสต์ ทีวี

X

/
/
/
X

/
/
/
X

/
X
/
/

/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ
/
X
//

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางภัทริกา ชุติชูเดช
รองผู้อานวยการสายงานตรวจสอบภายใน
สัญชาติไทย อายุ 44 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น:
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2548 Certified Internal Auditor (CIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 พ.ศ. 2539 ปริญญาโท วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการเงิน Wichita State University รัฐแคนซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจ Post Mini MBA โคยคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางาน
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 สายงานตรวจสอบภายใน บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษทั ย่อย ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
1. ที่ดิน จานวน 2 โฉนด มีเนื้อที่ดินรวมตามเอกสารสิทธิ์ 7 ไร่ 64.0 ตารางวา (บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์และ
ไม่มีภาระผูกพันใดๆ) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารสานักงานของ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)” ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 136
ติดถนน ณ ระนอง ในแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ดิน เนื้อที่รวมตามเอกสารสิทธิ์ 7 ไร่ 64.0 ตารางวา
หรือ 2,864.0 ตารางวา ๑ 240,000 บาท
687,360,000 บาท
หรือประมาณ
687,000,000 บาท
2. ที่ดิน จานวน 2 โฉนด มีเนื้อที่ดินรวมตามเอกสารสิทธิ์ 19 ไร่ 1 งาน 40.0 ตารางวา (บริษัทเป็นเจ้าของกรรม
สิทธ์และไม่มีภาระผูกพันใดๆ) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์การพิมพ์และจัดจาหน่ายของ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด
(มหาชน)” ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 แยกจากถนนบางนา - บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34) บริเวณหลักกิโลเมตรที่
19+700 (ฝั่งขาเข้า) ในตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ดิน เนื้อที่รวมตามเอกสารสิทธิ์ 19 ไร่ 1 งาน 40.0 ตารางวา
หรือ 19.350 ไร่ ๑ 12,000,000 บาท
232,200,000 บาท
หรือประมาณ
232,000,000 บาท
3. ที่ดิน จานวน 1 โฉนด มีเนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ 19.2 ตารางวา (บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์และไม่มีภาระ
ผูกพันใดๆ) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น และสานักงานของ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)” ซึ่งตั้งอยู่
เลขที่ 252/16 ติดถนนพระปกเกล้า แยกจากถนนศรีภูมิ (บริเวณประตูช้างเผือก) ในตาบลศรีภูมิ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ที่ดิน เนื้อที่รวมตามเอกสารสิทธิ์ 19.2 ตารางวา
หรือ 19.2 ตารางวา ๑ 250,000 บาท
4,800,000 บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 3 รายการ
เป็นเงิน
923,800,000 บาท
ชื่อ/บริษัทผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน

:

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน/ผู้ประเมินหลัก

:

นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล

วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน

:

เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน

:

27 มกราคม 2559
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เอกสารแนบ 4

หนังสือรับรองบริษัท
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