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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
วิสยั ทัศน์ของ บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) คือ การเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมสื่ อของประเทศไทย
โดยผ่านช่องทางสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อดิจิตอลที่มีความหลากหลาย ด้วยการนําเสนอข่าวสารและข้อมูลที่แม่นยํา
ครบครันด้วยเนื้อหาและหัวข้อด้านธุรกิจและไลฟ์ สไตล์ ที่ทนั ต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการ
และความสนใจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผูอ้ ่านและผูช้ มกลุ่มเป้ าหมาย
พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ดงั ระบุไว้ขา้ งต้นบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) จะดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
0

0

• เป็ นแหล่งข่าวและเผยแพร่ เนื้อหาถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวติ ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผูอ้ ่านและผูช้ มกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ
• ขยายการรายงานเนื้อหาข่าวสารประจําวันและช่องทางของสื่ อที่มีอยูใ่ ห้ครอบคลุมทั้งมิติดา้ นกว้างและ
ด้านลึก เพื่อให้เข้าถึงผูอ้ ่านและผูช้ มได้มากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
• ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่ งด้านข้อมูลข่าวสารและความเชี่ยวชาญด้านสื่ อ ตราสิ นค้า และช่องทาง
การจัดจําหน่าย ผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในสื่ อสิ่ งพิมพ์และการแพร่ ภาพกระจายเสี ยงเนื้อหา
สาระ พร้อมทั้งการหาผูร้ ่ วมสนับสนุนในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของบริ ษทั และ
ฐานลูกค้าปลายนํ้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
• คอยมองหาโอกาสจากช่องทางสื่ อที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถเข้าถึงและนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
• ในฐานะที่เป็ นบริ ษทั มหาชน บริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยึดมัน่ ในจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจในทุกด้านของการดําเนินงานเป็ นพลเมืองดีที่ดาํ เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
ตอบสนองผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาํ คัญๆ และเพื่อช่วยปกป้ องและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และสิ่ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน
1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.2.1 ความเป็ นมา
จากความสนใจพื้นฐานด้านสื่ อสารมวลชน นายทหารอเมริ กนั พลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ ได้ชกั ชวน
นายประสิ ทธิ์ ลุลิตานนท์ ร่ วมกันก่อตั้งหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษฉบับแรกของประเทศไทยในชื่อ " Bangkok
Post" โดยถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2489 และมีพลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ เป็ นบรรณาธิการบริ หาร
คนแรก
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ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นายไคเบล นักลงทุนชาวเยอรมัน ได้ขอซื้ อหุน้ ของพลตรี อเล็กซานเดอร์
และแต่งตั้ง นายแฮร์รี่ เฟรเดอริ ค เป็ นบรรณาธิการบริ หารคนที่สอง ในปี
2506 ลอร์ด ธอมป์ สัน เจ้าพ่อธุรกิจ
หนังสื อพิมพ์เครื อข่ายฟลีท ได้เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั มีการติดตั้งแท่นพิมพ์ และอุปกรณ์การพิมพ์
พร้อมกับนําเทคนิคการพิมพ์สมัยใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรกในประเทศไทย
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน ) ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2527
บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับหนังสื อพิมพ์ และสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ บริ ษทั สยามโพสต์ จํา กัด
จําหน่ายหนังสื อพิมพ์ภาษาไทยรายวันในชื่อ "สยามโพสต์" บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด ) ผลิตและจําหน่ายนิตยสารรายเดือน ELLE และ ELLE Decoration
บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิโพสต์ – เอซีพี จํากั ด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั โพสต์- เอซีพี จํากัด ) ผลิตและจําหน่าย
นิตยสารรายเดือน Cleo และบริ ษทั บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ติน คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็ นนายหน้าขาย
โฆษณาให้กบั ต่างประเทศ ในปี 2539 บริ ษทั ตรี ทศ ทรี -เจเนอเรชัน่ จํากัด ได้เข้าดําเนินกิจการของบริ ษทั สยามโพสต์
จํากัด แทน และได้ปิดกิจการลงในต้นปี 2541
ปี 2541 บริ ษทั ได้ปิดแผนกแม็กกาซีน และขายหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมทุน "บจก. บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ติน
คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์" รวมทั้งปิ ดกิจการของบริ ษทั ย่อย "อัลลายด์ นิวสเพเพอร์" ด้วย
ในกลางปี 2542 โครงการติดตั้งระบบการจัดหน้าหนังสื อพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการทํางานใน
ส่วนของหน้าข่าวและหน้าโฆษณา และได้มีการปรับโครงสร้างการทํางานของกองบรรณาธิการบางกอกโพสต์ใหม่
ช่วงปลายปี 2542 บริ ษทั ได้ยตุ ิการผลิตนิตยสาร Tatler และได้เลิกกิจการบริ ษทั เวิลด์ เพรส จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เดือนพฤศจิกายนของปี 2543 บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนในบริ ษทั เว็บ แอดไวซอรี่ จํากัด เพื่อสร้างเว็บไซท์ดา้ น
การเงินแห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสําเร็ จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544
ในระหว่างปี 2544 บริ ษทั มีความพยายามที่จะเข้าสู่ตลาดโฆษณาสมัครงา น จึงได้เริ่ มผลิตและจําหน่าย
นิตยสารชีวติ งานขึ้นมา แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็ จ จึงต้องทําให้หยุดการผลิตในเดือนมกราคม 2545
นอกจากนั้นในรอบปี 2544 บริ ษทั ยังได้เพิ่มส่วนต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ข้ ึนมา อันจะเป็ น
ประโยชน์และเพื่อสนองความต้องการแก่ผอู ้ ่านในกลุ่มต่ างๆ โดยในส่วนของ Your Money จะนําเสนอข่าวทางด้าน
การเงิน การธนาคาร ข้อมูลและข้อแนะนําต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารการเงินและธุรกิจในชีวติ ประจําวัน
Learning Post จะเป็ นส่วนที่นาํ เสนอบทความต่างๆ ที่ครอบคลุมหัวข้อข่าวที่สาํ คัญๆ ด้านการศึกษาในมุมมองของ
นักเรี ยน อาจารย์ นอกจากนี้ยงั มีบทเรี ยนภาษาไทยที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านชาวต่างประเทศอีกด้วย
ในช่วงปลายปี 2545 บริ ษทั ได้เตรี ยมการขยายธุรกิจเพิม่ คือ ผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันฉบับ
ภาษาไทยฉบับใหม่ โดยในไตรมาสสุดท้าย บริ ษทั ได้รับพนักงานใหม่สาํ หรับกองบรรณาธิ การโพสต์ทูเดย์ และใน
เดือนพฤศจิกายน 2545 ได้มีการแนะนําหนังสื อพิมพ์ใหม่ให้กบั ตัวแทนผูซ้ ้ือโฆษณาได้รับทราบ
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2546 บริ ษทั เปิ ดตัวหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใหม่ภายใต้ชื่อว่า “โพสต์ ทูเดย์ ”
ซึ่งเป็ นการนําเสนอหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันที่มีรู ปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อรองรับกลุ่มผูอ้ ่านทั้งผูอ้ ่าน
โดยทัว่ ไป และกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะด้านธุรกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนังสื อ ซึ่งเน้นการพิมพ์หนังสื อภาษาอังกฤษ
ได้หยุดธุรกรรมต่างๆ
ปี 2547 เป็ นปี ที่หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ มีอายุครบ 58 ปี หนังสื อพิมพ์บา งกอกโพสต์รูปแบบใหม่จึงได้
เริ่ มออกสู่สายตาประชาชนเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2547 โดยรู ปแบบใหม่น้ ีมีความผสมผสานกันมากขึ้นระหว่างเนื้อที่ข่าว
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ที่เพิ่มมากขึ้นและการจัดวางเนื้อหาของข่าวที่เหมาะสม รวมถึงการเปิ ดตัว “THEMAGAZINE” นิตยสารแฟชัน่ ราย
ปั กษ์แทรกในบางกอกโพสต์ ส่ วนหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งถือว่าเพียงดําเนินงานมาเป็ นปี ที่ 2 ก็สามารถติดอันดับ
เป็ นหนังสื อพิมพ์ที่มียอดผูอ้ ่านมากที่สุด 1 ใน 10 อันดับแรก
ในระหว่างปี บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัดได้ร่วมลงทุนเปิ ดบริ ษทั เอชเอฟโพสต์- เอ็มซี จํากัด
(ภายหลังเปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั โพสต์- ไอเอ็ม พลัส จํากัด ) เพื่อทําการผลิตและจําหน่ายนิตยสาร Marie Claire ซึ่งใน
ปั จจุบนั นิตยสาร Marie Claire ก็เป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับจากผูอ้ ่านและผูโ้ ฆษณาอย่างกว้างขวาง
ในเดือนกรกฎาคม 2548 หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ทาํ การเปิ ดตัว “กูรู” นิตยสารสําหรับชาวเมืองโดยมี
กลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นผูอ้ ่านอายุ 20-35 ปี มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ไลฟ์ สไตล์หลากหลายรู ปแบบในเมือง ตลอดจนแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานบันเทิงที่อยูใ่ นความนิยม และเมื่อ 1 สิ งหาคม 2548 ซึ่งเป็ นวันครบรอบ 59 ปี ของการก่อตั้ง
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่โลกของสื่ อแห่งอนาคต โดยได้จดั ตั้งฝ่ ายอิเล็กทรอนิกส์มีเดีย มีชื่อว่า
“Post Digital” เพื่อให้บริ การข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทลั
Post Digital ยังได้สร้างสรรค์บริ การใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายรู ปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือ การจัดทําหนังสื อพิมพ์
บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ในรู ปแบบ “Smart Edition” ซึ่งผูอ้ ่านที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถคลิกเข้าไปอ่าน
หนังสื อพิมพ์ดงั กล่าวได้อย่างง่ายๆ ไม่วา่ จะอยู่ ณ มุมใดของโลก โดยจะมีรูปลักษณ์และสไตล์ที่เหมือนกับ
หนังสื อพิมพ์จริ งทุกอย่าง และที่สาํ คัญยังมีฟังก์ชนั่ การทํางานอัจฉริ ยะอื่นๆ อาทิเช่น การสัง่ ให้ระบบอ่านหนังสื อพิมพ์
ให้ฟัง การแปลบทความในหนังสื อพิมพ์เป็ นภาษาต่างๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ได้ปรับปรุ งการเสนอบริ การบนเว็บไซด์อย่างต่อเนื่อง ได้จดั ตั้งเว็บไซด์งานใหม่
www.jobjob.co.th ที่ได้เปิ ดตัวครั้งแรกไตรมาสที่ 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริ การโฆษณาหางานสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ทั้งในรู ปของสิ่ งพิมพ์และออนไลน์ ซึ่งในปั จจุบนั สื่ อทั้ง 2 รู ปแบบ นี้มีความเชื่อมโยงกันมากยิง่ ขึ้น
การก่อสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่งใหม่ ที่ต้ งั อยูบ่ นเนื้อที่ 19 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 และ
อยูห่ ่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที ได้เริ่ มในเดือนพฤศจิกายน 2548 แล้วเสร็ จในเดือนตุลาคม 2549 และเริ่ ม
ติดตั้งเครื่ องจักรในเดือนเดียวกันนี้ โรงพิมพ์เริ่ มพิมพ์บางส่วนของหนังสื อพิมพ์เพื่อจําหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550
และได้เริ่ มพิมพ์หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ท้ งั ฉบับเป็ นครั้งแรกคือ ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยทําการปรับขนาด
หนังสื อพิมพ์ลงจากเดิมที่มีขนาดกว้าง 15.5 นิ้ว ลดลงเหลือ 14 นิ้ว และความสูงเดิม 22.75 นิ้ว เหลือ 21.5 นิ้ว ทําให้
สามารถประหยัดกระดาษได้ถึงร้อยละ 12 ทั้งนี้ดว้ ยเครื่ องจักรที่ทนั สมัยทําให้สา มารถลดการสูญเสี ยกระดาษได้กว่า
ร้อยละ 50 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องจักรเดิม
บริ ษทั ได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
มาเปิ ดศูนย์การพิมพ์แห่งใหม่น้ ีอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ศูนย์การพิมพ์ใหม่แห่งนี้ นับเป็ น
การลงทุนที่สูงที่สุดเท่าที่ บริ ษทั เคยลงทุนมา
ในปี พ.ศ. 2550 บริ ษทั ได้เริ่ มดําเนินกา รผลิตรายการโทรทัศน์และกระจายเสี ยงทางวิทยุ ตามเป้ าหมายทาง
กลยุทธ์ในการขยายช่องทางในการกระจายข่าวไปยังสื่ อชนิดอื่นๆ
ข่าวโพสต์ทูเดย์ ซึ่งเป็ นรายการข่าวภาคภาษาไทยทางโทรทัศน์ความยาว 2 ชัว่ โมง เริ่ มแพร่ ภาพผ่านระบบ
โทรทัศน์ดาวเทียมชนิด C-band เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ทางช่อง Next Step ผูช้ มโทรทัศน์ดาวเทียมส่วนใหญ่อาศัย
อยูน่ อกกรุ งเทพฯ และการแพร่ ภาพผ่านระบบดาว เทียมนี้ยงั เข้าถึงผูช้ มโทรทัศน์เคเบิ้ลแบบเสี ยเงินในส่วนภูมิภาคอีก
ด้วย โดยทั้ง 2 ช่องทางนี้รวมกันสามารถเข้าถึงผูช้ มประมาณ 5 ล้านครัวเรื อน นอกเหนือไปจากการขยายช่องทางใน
การกระจายข่าวแล้ว รายการโทรทัศน์ยงั ช่วยเสริ มการประชาสัมพันธ์หนังสื อพิมพ์ของบริ ษทั ไปพร้อม ๆ กัน และยัง
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ก่อให้เกิดรายได้จากการโฆษณาทางโทรทัศน์ รวมไปถึงช่วยเพิ่มยอดขายโฆษณาให้กบั หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อีก
ด้วย เพราะเป็ นการขายโฆษณาร่ วมกันระหว่างสื่ อโทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์
เมื่อเดือนธันวาคม พ .ศ. 2550 บริ ษทั ได้เข้าถือหุน้ ร้อยละ 40 ของบริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด
ซึ่งเป็ น
ผูด้ าํ เนินการผลิต Business Radio ในขณะนั้นกระจายเสี ยงทาง FM 98.0
ในปี 2551 หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ได้มีการปรับเนื้อหาของข่าวให้อ่านง่ายและปรับปรุ งรู ปแบบของ
หนังสื อพิมพ์ให้ทนั สมัยมากยิง่ ขึ้น ได้แทรก “My Life” แมกกาซีนรายสัปดาห์ฉบับใหม่เพิม่ ขึ้น มีเนื้อหาเป็ นแบบไลฟ์
สไตล์ จุดประสงค์เพื่อดึงดูดนักอ่านรุ่ นใหม่ และหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ยงั ได้ทาํ การเปลี่ยนรู ปโฉมและสาระของ
หนังสื อพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ใช้ชื่อใหม่ว่ า บางกอกโพสต์ซนั เดย์ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วน Spectrum ที่เสนอข่าวและ
เหตุการณ์ปัจจุบนั และ Brunch จะเป็ นส่วนของแมกกาซีนแบบไลฟ์ สไตล์ อีกทั้งในส่วนของข่าวกีฬาก็ได้มีการ
ปรับปรุ งเช่นกัน เริ่ มออกเป็ นฉบับแรกในเดือนกันยายน 2551 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผูอ้ ่านเป็ นอย่าง ดี นอกจากนี้ยงั
ได้เพิ่ม Muse ในวันเสาร์ ซึ่งมีเนื้อหาเหมาะสําหรับผูอ้ ่านที่เป็ นสตรี เพื่อเพิ่มยอดผูอ้ ่านและยอดโฆษณาของสิ นค้า
สําหรับสตรี อีกด้วย
หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้เปลี่ยนแปลงการใช้เครื่ องหมาย “โพสต์ทูเดย์ ” ให้เป็ นภาษาไทยเพื่อขจัดความ
สับสนอันอาจเกิดจากเ ครื่ องหมายเดิมที่มีท้ งั ภาษาไทยและอังกฤษ สําหรับเนื้อหาได้ปรับใหม่เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่าย
ยิง่ ขึ้นรวมทั้งหัวข้อข่าวต่างๆ ในหน้าแรกของหนังสื อพิมพ์ให้เป็ นที่น่าสนใจ แต่การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญคือได้เพิ่มใน
ส่วนของการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเขียนโดยนักวิเคราะห์ที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
สําหรับเว็บไซต์ บางกอกโพสต์ ได้ปรับรู ปแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่เมื่อปลายปี
2551 โดยเน้นจุดยืนของ
เว็บไซต์ บางกอกโพสต์ในการเป็ นช่องทางหลักในการเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยในภาคภาษาอังกฤษ ทําให้
สามารถขยายผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริ ษทั ได้ซ้ือหุน้ บุริมสิ ทธิของ บริ ษทั โพสต์- ไอเอ็ม พลัส จํากัด และหุน้ สามัญของบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด ซึ่งเป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ Marie Claire ELLE
และ ELLE Decoration เมื่อปลายปี 2550 และกลางปี 2551 ตามลําดับเพิ่มเติม ทําให้ปัจจุบนั ทั้งสองบริ ษทั ดังกล่าว
เปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมด
ในปี 2552 นี้ หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ก็ได้รับรางวัลเกียรติยศเพิ่มขึ้นจากรางวัลต่างๆ ที่เราได้รับมา
มากมาย โดยรางวัลในปี 2552 นี้ เป็ นรางวัลระดับนานาชาติจากธนาคารพัฒนาเอเชีย โดย คุณปริ ษฐา ยุทธมานพ ซึ่ง
เป็ นผูส้ ื่ อข่าวอาวุโสสายเศรษฐกิจของบางกอกโพสต์ ได้นาํ เสนอบทความเรื่ อง “Government Policies Fail the Poor”
ซึ่งตีพิมพ์ในส่วน Spectrum ของฉบับ Sunday ในเดือนกรกฎา คมปี นี้ ซึ่งทางธนาคารพัฒนาเอเชียได้ประกาศให้
บทความดังกล่าวเป็ นบทความรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในสาขา “ผลกระทบด้านความยากจนจากวิกฤตการณ์การเงิน
ของโลก” และคุณปริ ษฐาก็เป็ นนักหนังสื อพิมพ์ไทยเพียงผูเ้ ดียวที่ได้รับรางวัลจากธนาคารพัฒนาเอเชียในปี 2552 นี้
สําหรับเกียรติยศอีกประการหนึ่งที่ทางหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รับ ก็คือ การได้รับคัดเลือกจากสหภาพ
ยุโรป หรื อ อียู ให้บางกอกโพสต์เป็ นสื่ อทางการเพียงฉบับเดียวในการรายงานข่าวการประชุม Euro Green Days
Forum ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2552
หนังสื อพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ยังคงประสบความสําเร็ จทั้งในแง่ของธุรกิจ ยอดจําหน่าย และการได้รับการยอมรับ
อย่างสูงในกลุ่มผูอ้ ่าน โดยสิ่ งที่เป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งอย่างไม่หยุดนิ่ง
อาทิ
หนังสื อพิมพ์ฉบับวันเสาร์ ที่เพิ่มเซ็กชัน่ ใหม่ๆ เพื่อความหลากหลาย ได้แก่ โพสต์ทูเดย์สุดสัปดาห์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเมืองเชิงวิเคราะห์ และรายงานที่น่าสนใจ “แซ่ดสุดสัปดาห์” ที่เน้นข่าวดารา กีฬา ต่างประเทศ โดยถือเป็ นเซ็กชัน่ ที่
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ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากกลุ่มผูอ้ ่านใหม่ๆ รวมถึงลูกค้าโฆษณา และเซ็กชัน่
“COOL” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกั บการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขณะเดียวกัน สิ่ งที่ถือเป็ นโครงการใหม่ของ โพสต์ทูเดย์ ในปี
2552 คือ การจัดงาน POSTTODAY
INVESTMENT EXPO 2009 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อฉลอง
ครบรอบ 6 ปี การจัดงานในครั้งนี้ ประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดีท้ งั ในด้านรายได้ และภาพพจน์ อีกทั้งยังสะท้อนให้
เห็นถึงความสําเร็ จของธุรกิจที่พร้อมจะก้าวต่อไปสู่การพัฒนาในอนาคต
หนังสื อพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่ ฉลองครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2552 และพร้อมก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ในฐานะ
นิตยสารสําหรับวัยรุ่ นเพียงฉบั บเดียวในประเทศไทยที่นาํ เสนอความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู ้เป็ นภาษาอังกฤษทั้ง
เล่ม สติวเด้นท์ วีคลี่ ยังคงเป็ นที่ชื่นชอบไม่เพียงเฉพาะในกลุ่มนักอ่านวัยรุ่ น แต่รวมไปถึงผูอ้ ่านทุกวัยที่สนใจอ่าน
บทความที่น่าสนใจ ให้ความบันเทิง และช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย
สํานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ เปิ ดตัวหนังสื อที่น่าสนใจหลายเล่ม ทั้งหนังสื อที่ต่อยอดกับหมวดหนังสื อที่ตีพิมพ์อยู่
แล้ว และหนังสื อที่เปิ ดหมวดขึ้นมาใหม่ ด้วยทางเลือกหลากหลายนี่เอง ทําให้โพสต์บุ๊กส์ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
จากผูอ้ ่านทุกเพศทุกวัย ทั้งกลุ่มลูกค้าประจําและลูก ค้าใหม่ และทํายอดขายในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากโพสต์บุ๊กส์
สามารถตอบสนองต่อไลฟ์ สไตล์ที่แตกต่างกันของกลุ่มผูอ้ ่านได้อย่างลงตัว
Post Digital มีการเปิ ดตัวพอร์ทลั ใหม่ (m.bangkokpost.com) เพื่อให้บริ การข่าวจากเว็บไซด์บางกอกโพสต์
บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งช่วยขยายโอก าสในการเข้าถึงกลุ่มผูอ้ ่านคนรุ่ นใหม่มากขึ้น นอกจากนี้ ในเว็บไซด์บางกอก
โพสต์ ยังมีพอร์ทลั ในเครื อข่าย Guru Bangkok Online (www.gurubangkok.com) ที่ให้บริ การในการเป็ นแหล่งรวม
สังคมออนไลน์ของกลุ่มผูใ้ ช้ภาษาอังกฤษในกรุ งเทพฯ นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีเว็บไซต์ข่าวภาษาไท ย คือ โพสต์ทูเดย์
ออนไลน์ (www.posttoday.com) ซึ่งเน้นการนําเสนอข่าวภาษาไทยในด้านสังคมและชุมชนธุรกิจของไทย ตลอดจน
ครอบคลุมไปถึงข่าวด่วนและฟังก์ชนั RSS เพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่านยิง่ ขึ้น และ jobjob website
(www.jobjob.co.th) เป็ นอีกพอร์ทลั หนึ่งของบริ ษ ั ท เป็ นเว็บไซต์จดั หางานแบบอัจฉริ ยะ ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่
รวบรวมข้อมูลบริ ษทั ชั้นนําต่างๆ มากมายในประเทศไทยเข้าไว้ดว้ ยกัน นอกจากนี้ยงั อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของการค้าทาง
ดิจิทลั คือ digital front page printing (www.bangkokpost.com/digital frontpage) ผูอ้ ่านสามารถสั่ งซื้อหน้าหนึ่งของ
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ ฉบับวันใดก็ได้ นับตั้งแต่ที่หนังสื อพิมพ์เริ่ มตีพิมพ์เป็ นฉบับแรก โดยจะ
พิมพ์ลงบนกระดาษคุณภาพดี ใส่กรอบ และบริ การจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า ลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นบุคคลทัว่ ไป
โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ที่ตอ้ งการหนังสื อพิมพ์หน้าหนึ่งแบบดิจิทลั เพื่อเป็ นของขวัญให้กบั เพื่อนและลูกค้าในวันเกิด
หรื อในโอกาสพิเศษต่างๆ
สําหรับสื่ ออื่น ๆ บริ ษทั ได้ผลิตหลากหลายรายการคุณภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ ภายใต้
การดูแลและสนับสนุนจากกองบรรณาธิการของบางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 รายการต่างๆ
ได้รับการปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในแข่งขัน ทั้งในด้านเนื้อหาและการผลิต และ
ปั จจุบนั หนึ่งในรายการของเราได้รับการจัดอันดับโดยผูช้ มของ TNN 24 ให้เป็ นผูผ้ ลิตรายการยอดเยีย่ มของสถานี
มกราคม พ.ศ. 2552 เปลี่ยนเครื อข่ายจาก Next Step TV มาเป็ น ทรู วิชนั่ ส์ ช่อง 8 (TNN 2) โดยเปลี่ยนการ
ออกอากาศ 2 รายการ คือ “สุรนันท์วนั นี้ ” ซึ่งเป็ นรายการที่นาํ เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับธุรกิจทั้งในด้านข่าว การให้แง่คิด
ภาพจําลอง และทฤษฎีทางธุรกิจ และรายการ “โพสต์ทูเดย์ ทอล์ค ” ซึ่งเป็ นรายการวิเคราะห์เจาะลึกการเมืองและ
เศรษฐกิจ
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กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2552 เริ่ มออกอากาศรายการใหม่ “เจาะข่าว เล่าความ ” ทาง ทรู วชิ นั่ ช่อง 7 (TNN 24)
นําเสนอข่าวและวิเคราะห์ข่าว โดยผูว้ เิ คราะห์ข่าวรับเชิญจาก โพสต์ทูเดย์ และบางกอกโพสต์ รายการนี้ออกอากาศ
จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2552
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 เสนอรายการของบางกอกโพสต์ ในชื่อ “Postscript รู ้จริ ง รู ้ทนั ” ในรู ปแบบ
การคุยข่าวประจําวัน โดยมีแขกรับเชิญมาพูดคุยเนื้อหาในประเด็นสําคัญๆ ทางด้านธุรกิจและสังคม ออกอากาศทาง
สถานี TNN 24
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 ยกเลิกรายการ 2 รายการที่ออกอากาศทาง ทรู วชิ นั่ ช่อง 8 (TNN 2) เพื่อให้สามารถ
สร้างสรรค์รายการใหม่ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ที่ออกอากาศทางช่อง 5 ได้อย่างเต็มที่ รายการใหม่น้ ีนาํ เสนอเป็ นครั้งแรก
เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านธุรกิจ ผลิตรายกายโ ดยกองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ และ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็ น “ธุรกิจติดดาว”
ในส่วนของรายการวิทยุ เริ่ มโครงการใหม่ FM 101 RRONE Radio Report ONE เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552
โดยร่ วมมือกับ บริ ษทั คลิก เรดิโอ จํากัด การตัดสิ นใจครั้งนี้นาํ มาสู่การสร้างห้องส่งวิทยุใหม่ เพื่อให้สามารถจัด
รายการ “โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค” ซึ่งเป็ นรายการสดได้ รายการนี้นาํ เสนอเนื้อหาและจัดรายการโดย โพสต์ทูเดย์ เริ่ ม
ออกอากาศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จํากัด อ อกนิตยสารอเมริ กนั ยอดนิยม ใน
ภาคภาษาไทย ฉบับใหม่ คือ “Martha Stewart Living” โดยมีผอู ้ ่านให้ความสนใจซื้อหาในระดับที่ได้รับการบันทึกให้
เป็ นสถิติ นิตยสาร Martha Stewart Living Omnimedia จัดเป็ นนิตยสารใหม่เพื่อ “ความเป็ นอยู่ ” อย่างแท้จริ ง เล่มแรก
ของประเทศไทย
ในปี 2553 บางกอกโพสต์มุ่งมัน่ ขยายการนําเสนอเนื้อหาสาระสู่หลากหลายช่องทางการสื่ อสาร โดย
นอกเหนือจากหนังสื อพิมพ์และฉบับออนไลน์แล้ว ยังเริ่ มจัดทําข่าวและบทวิเคราะห์ข่าวภาษาอังกฤษเป็ นประจําทุกวัน
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ในรายการ Morning Focus และในเดือนสิ งหาคม 2553 บางกอกโพสต์เป็ นหนังสื อพิมพ์
รายแรกในประเทศไทยที่จดั ทําหนังสื อพิมพ์ 3 มิติท้ งั ภาพข่าวและโฆษณา พัฒนาการที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งคือ การ
ปรับองค์กรของฝ่ ายบรรณาธิการข่าวให้ถึงพร้อมด้วยอุปกรณ์การสื่ อสารหลายทางเต็มรู ปแบบ และได้เริ่ มปฏิบตั ิตาม
แผนงานผนวกรวม Outlook กับเซ็กชัน่ รายสัปดาห์อื่นๆ ได้แก่ Horizon, Motoring, Real Time, Database และ My life
เข้าด้วยกันแล้วปรับให้เป็ นเซ็กชัน่ สาระพิเศษใหม่ Life ซึ่งเปิ ดตัวเรี ยบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2554
ทางด้านโพสต์ ทูเดย์ ยังคงรักษาตําแหน่งผูน้ าํ ตลาดหนังสื อพิมพ์ธุรกิจและเศรษฐกิจในปร ะเทศไทย พร้อม
ด้วยพัฒนาการสําคัญโดยการเข้าร่ วมผลิตข่าวกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 โดยจัดตั้งบริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด ขึ้นเป็ น
บริ ษทั ย่อยเพื่อดําเนินการ ส่วนเนื้อหาของหนังสื อพิมพ์ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีการวิเคราะห์เจาะลึกมากยิง่ ขึ้น แต่
ยังคงบุคลิกของโพสต์ ทูเดย์ ที่ทาํ ข่าวให้ง่ายต่อการเข้าใจอันนําไปสู่การเสนอข่าวด้วยกราฟฟิ คมากยิง่ ขึ้น
สติวเด้นท์ วีคลี่ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 ด้วยย่างก้าวที่แข็งแกร่ ง พร้อมมุ่งสู่ศกั ราชใหม่ของการศึกษาภาษาอังกฤษ
และความบันเทิงในประเทศไทยด้วยการออกแบบที่ตื่นตา การเปลี่ยนแปลงการจัดวางหน้าและเนื้ อหาสาระเพื่อให้
นิตยสารมีความสดใหม่อยูเ่ สมอ และพร้อมที่จะเข้าสู่ผอู ้ ่านกลุ่มใหม่ดว้ ยทางเลือกใหม่ผา่ นสื่ อดิจิทลั โดยการปรับปรุ ง
เว็บไซต์ เพิ่มขนาดของเครื อข่ายสังคม และเพิ่มเครื่ องมือบนมือถือเพื่อทําให้การเรี ยนรู ้กบั สติวเด้นท์ วีคลี่ นั้นง่ายและ
สะดวก ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนหรื อเวลาใดก็ตาม
แผนกดิจิทลั มีเดียเป็ นองค์ประกอบสําคัญในกลยุทธ์ของ โพสต์ พับลิชชิง ในการจัดส่งข่าวและข้อมูลผ่าน
ช่องทางสื่ ออันหลากหลาย ในด้านข่าวและข้อมูลออนไลน์น้ นั บางกอกโพสต์ ออนไลน์ (www.bangkokpost.com) ติด
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อันดับพอร์ทลั ข่าวภาษาอังกฤษชั้นนําของประเทศไทยจากการประเมินโดย Alexa และ Truehits ซึ่ง มีการเปิ ดตัว
บริ การไดเร็ กทอรี และแผนที่ออนไลน์เพื่อให้ขอ้ มูลด้านธุรกิจ ไลฟ์ สไตล์ บันเทิง อสังหาริ มทรัพย์ และการศึกษาใน
ประเทศไทยปั จจุบนั นอกจากนี้บางกอกโพสต์ออนไลน์ยงั สามารถเข้าชมผ่านมือถือและแอพพลิเคชัน่ ในไอโฟน ส่วน
ทางด้านดิจิทลั คอนเทนท์ได้มีการเปิ ดตัวหนังสื อพิมพ์รายวันฉบับออนไลน์ที่สามารถให้บริ การพิเศษที่เด่นๆ ได้
หลากหลาย อาทิ ไฟล์เสี ยง แปลเนื้อหาข่าวเป็ นภาษาต่างๆ บล็อก นอกจากนี้ยงั เดินหน้าให้บริ การข่าวด่วนผ่าน SMS
ทางมือถือทั้งในภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เซ็คชัน่ ไลฟ์ เป็ นเซ็คชัน่ สารคดีใหม่ในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ได้เปิ ดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2554 ได้รับ
การตอบรับอย่างดี หนังสื อพิมพ์บางกอกโสต์ยงั เสนอข่าวในสื่ อหลายรู ปแบบอย่างต่อเนื่องโดยได้ออกนิตยสารดิจิตอล
ภาษาอังกฤษรายเดือนชื่อ ไทยแพ็ด เมื่อเดือนตุลาคมที่ผา่ นมา
หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้จดั เปิ ดตัว “โพสต์ทูเดย์สมาทไฟแนนท์ ” เป็ นสิ่ งพิมพ์ฉบับพิเศษรายเดือนแทรก
ในหนังสื อพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล และการบริ หารจัดการความมัง่ คัง่ มีการ
ดําเนินการที่ดีและได้ขยายกลุ่มผูอ้ ่านในตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กิจกรรมของหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ที่
จัดร่ วมกับภาคการธนาคารเป็ นการเพิม่ การขยายฐานผูอ้ ่านในตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การขยายตัวด้าน
มัลติมีเดียของหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในสองปี ที่ผา่ นมาจะช่ วยสร้างกําไรและการขยายตัวของยอดขายหนังสื อพิมพ์
ในปี 2555
บริ ษทั ได้เปิ ดตัว หนังสื อพิมพ์ M2F เมื่อวันอังคารที่ 11ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันภาษ าไทย
แจกฟรี หนังสื อพิมพ์ M2F มียอดพิมพ์จาํ นวน 400,000 ฉบับต่อวันและแจกจ่ายไปยังจุดแจกประมาณ 200 จุดใจกลาง
กรุ งเทพมหานคร รวมถึงสถานีรถไฟฟ้ า และรถไฟใต้ดิน ตั้งแต่วนั จันทร์ถึงวันศุกร์
ผูอ้ ่านให้การตอบรับต่อกิจกรรมและข่าวทางการตลาดของหนังสื อพิมพ์ M2F อย่างเกินความคาดหมาย โดย
กลุ่มเป้ าหมายของหนังสื อพิมพ์ M2F คือ กลุ่มคนทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ได้จดั ให้มีการตร วจสอบยอด
พิมพ์และแจกหนังสื อพิมพ์โดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation และผลการตรวจสอบครั้งแรกประมาณเดือน
พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับการประกาศผลการสํารวจผูอ้ ่านของเนลสัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะข้อมูล
สําคัญสําหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายในการขายโ ฆษณาดิสเพลย์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโฆษณาที่ไม่ได้ลง
โฆษณากับหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ เช่นกลุ่มอาหารและเครื่ องดื่ม สิ นค้าอุปโภค ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ และแฟชัน่
จากการที่หนังสื อพิมพ์เอ็มทูเอฟ เป็ นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ วในกลุ่มของคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร บริ ษทั
ตัดสิ นใจที่จะปรับปรุ งระบบหางานทางเว็บไซด์โดยเปิ ดรับลงโฆษณาหางานในหน้า
M2FJob ร่ วมกับเว็บไซด์
M2FJob.com
นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยมีผลการดําเนินงานที่ดีในปี 2554 CLEO มีผลการดําเนินการที่ดีมากใน
แง่ของ รายได้โฆษณา และยอดขาย ELLE มีรายได้โฆษณามากเป็ นพิเศษ เป็ นการยืนยันถึงการเป็ นที่หนึ่งในประเทศ
ในด้านแฟชัน่ และความงาม แม้วา่ จะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ ELLE Decoration ได้จดั กิจกรรมเพื่อสนับสนุนนัก
ออกแบบรุ่ นใหม่ของไทย ในงาน ELLE Decoration Young Talent Design Project 2011 อย่างเต็มที่
ฝ่ ายบรรณาธิการและฝ่ ายการตลาดของ นิตยสาร Marie Claire ร่ วมกันจัดงานมอบรางวัลด้านความงาม
ประจําปี ครั้งที่ 1 ซึ่งทําให้มีความแข็งแกร่ งในตลาดต่อผูล้ งโฆษณาแสดงให้เห็นถึงความมัน่ ใจด้านความงาม
ในปลายปี 2554 บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนบมีเดี ย จํากัด ได้ออก นิตยสารฉบับ ใหม่ชื่อ Science
Illustrated ที่ฉีกแนวจากนิตยสารสําหรับผูห้ ญิงในกลุ่ม Science Illustrated เป็ นนิตยสารของเดนมาร์ก ซึ่งประเทศ
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ไทยเป็ นประเทศแรกในเอเชียตีพิมพ์เป็ นภาษาท้องถิ่นจากทั้งหมด 22 ประเทศทัว่ โลก บริ ษทั ไม่มุ่งหวังจะหารายได้จาก
การขายโฆษณาแต่จะเป็ นรายได้ที่มาจากการจําหน่ายหนังสื อเป็ นหลัก
บริ ษทั ได้ขยายการให้บริ การข่าวสารและข้อมูลทางธุรกิจในด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลประเภทต่างๆ
เว็ปไซด์ของบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นหน้าต่างของประเทศไทย บริ ษทั ขยายการให้บริ การ
ข่าวสารข้อมูล โดยการผลิตรายการโ ทรทัศน์ออกอากาศทาง TNN 24 และสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
นอกจากนี้ บริ ษทั ขยายการผลิตโดยร่ วมผลิตรายการข่าวทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
และรายการวิทยุในภาคภาษาไทยกระจายเสี ยงทางสถานี FM 101.0 อีกด้วย
ในปี 2556 บางกอกโพสต์ได้เพิ่มเซ็กชัน่ “ASIA FOCUS” เสนอข่าวธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาค เพื่อขยาย
ฐานผูอ้ ่านในภูมิภาคเอเชียและเตรี ยมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กาํ ลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเซ็กชัน่
ใหม่น้ ีออกเป็ นรายสัปดาห์และได้รับการตอบรับจากผูอ้ ่านเป็ นอย่างดี โดยวางเป้ าหมายเพื่อพัฒนาการนําเสนอข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับบรรยากาศและผลพวงของธุรกิจในภูมิภาค เมื่อประเทศไทยก้าวเป็ นส่วนหนึ่งของโครงข่ายชุมชนธุรกิจ
ระดับภูมิภาคที่กว้างใหญ่ พร้อมทั้งเปิ ดตัวนิตยสารรายเดือน (ภาษาอังกฤษ) “THEMAGAZINE”
สําหรับโพสต์ทูเดย์ได้ปรับปรุ งนิตยสารที่ออกทุกวันเสาร์ @weekly ให้ครอบคลุมข่าวเกี่ยวกับไลฟ์ สไตล์ของ
คนเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวท่องเที่ยว และการตกแต่งบ้าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผูอ้ ่านเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เว็บไซต์ของ
โพสต์ทูเดย์ยงั คงขยายตัวและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆโดยที่มีการปรับปรุ งเนื้อหาเพิ่มขึ้ ี น ส่งผลให้มียอดแฟนเพจ
เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด
สติวเด้นท์ วีคลี่ เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 45 ด้วยความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และยังคงมุ่งมัน่ ก้าว
ไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง เป็ นเวลากว่า 4 ทศวรรษแล้วที่ สติวเด้นท์ วีคลี่ ได้รับการยอมรับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ของเยาวชนไทยมาหลายรุ่ นหลายสมัย ท่ามกลางเทคโนโลยีสื่อสารที่ทนั สมัย สติวเด้นท์ วีคลี่ ก็ได้พฒั นาตัวเองให้ทนั
ยุคสมัยดึงดูดกลุ่มผูอ้ ่านรุ่ นเยาว์
เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งบนสื่ อสังคม ในปี ที่ผา่ นมา สติวเด้นท์ วีคลี่ เปิ ดตัวแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่ผอู ้ ่าน
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับความนิยมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื้อหาของ สติว
เด้นท์ วีคลี่ ครอบคลุมถึงบทสัมภาษณ์พิเศษทั้งดาราไทยและนานาชาติ ข่าวล่าสุดในวงการบันเทิง ข่าวสาระเกี่ยวกับ
การศึกษา และเคล็ดลับในการทําข้อสอบ
สื่ อสิ่ งพิมพ์และกลุ่มธุรกิ จต่างๆ รวมทั้งกลุ่มนิตยสารในเครื อ ยังคงให้การสนับสนุนการจัดอีเว้นท์
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งอีเว้นท์ทางด้านธุรกิจ แฟชัน่ และไลฟ์ สไตล์ ซึ่งช่วยทําให้บริ ษทั เป็ นที่รู้จกั และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ่านกลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงสร้ างรายได้จากการโฆษณา เช่น Luxury Living, Bangkok Career
Expo, Investment Expo, 50 หนุ่มในฝัน Cleo, Elle Fashion Week เป็ นต้น
ปลายปี 2556 แม้วา่ กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถประมูลคลื่นความถี่เพื่อขอรับใบอนุญาตให้บริ การโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลได้ แต่ก็จะมุ่งเน้นการเป็ นผูใ้ ห้บริ การเนื้อหาทีวดี ิจิตอลให้ มากขึ้น และจะเป็ นผูร้ ่ วมดําเนินรายการ ด้วย
การเช่าเวลาออกอากาศและจัดรายการต่างๆ ของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้ ยังทํางานเป็ นผูจ้ ดั ทํารายการข่าวและสารคดี
และเป็ นผูใ้ ห้บริ การคอนเทนต์แก่สถานีโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแบบเดิมที่ยงั คงเป็ นช่องยอดนิยมอยู่ เมื่อต้นปี 2557
กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาฉบับใหม่เข้าร่ วมเป็ นพันธมิตรธุรกิจทีวดี ิจิตอลกับช่อง THV ซึ่งเป็ นของกลุ่มนิตยสาร
ทีวพี ลู โดยกลุ่มบริ ษทั โพสต์จะเป็ นผูใ้ ห้บริ การเนื้อหาข่าวเป็ นระยะเวลา 5 ปี นอกเหนือจากรายการด้านข่าวและธุรกิจ
แล้ว กลุ่มบริ ษทั จะผลิตรายการแนวสารคดีและไลฟ์ สไตล์ให้มากขึ้น โดยจะเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานด้านนี้
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ด้วยการเข้าซื้อกิจการบริ ษทั บริ การผลิตสื่ อที่มีอยูแ่ ล้ว และใช้กิจการนี้เป็ นฐานในการขยายตัว ซึ่งได้มีการจัดสรรเงิน
ลงทุนมากกว่า 600 ล้านบาทสําหรับกิจกรรมส่วนนี้ในปี 2557
ปลายปี 2556 กลุ่มนิตยสารเปิ ดตัวนิตยส าร Forbes ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็ นนิตยสารที่มีชื่อเสี ยงของ
สหรัฐอเมริ กา มาช่วยเสริ มความแข็งแกร่ งให้แก่แบรนด์ของกลุ่มบริ ษทั ในฐานะแหล่งข้อมูลระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก ที่มีชื่อเสี ยงและมีความน่าเชื่อถือในด้านเนื้อหาทางธุรกิจ ส่วนหัวนิตยสารแฟชัน่ และไลฟ์ สไตล์
อื่นๆ ที่เปิ ดตัวในปี 2556 ได้แก่ ELLE Men, Fast Bikes และ Cycling Plus ทั้งหมดนี้จะช่วยให้กลุ่มบริ ษทั สามารถ
ดึงดูดกลุ่มผูอ้ ่านและผูโ้ ฆษณาให้ขยายวงกว้างขึ้นบนพื้นฐานการเติบโตที่ยงั่ ยืน และได้ปิดนิตยสาร Martha Stewart
Living ในเดือนธันวาคม
1.2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและการแบ่ งการดําเนินงานในกลุ่มบริษัท
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน )เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
หนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย สติวเด้นท์ วีคลี่
นิตยสารภาษาอั งกฤษสําหรับนักเรี ยน นักศึกษา ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย และผูอ้ ่านกลุ่มอื่นๆและ
M2F
หนังสื อพิมพ์ภาษาไทยรายวันจันทร์ถึงศุกร์ ฉบับใหม่ แจกฟรี ตรงถึงหนุ่มสาววัยทํางานในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2489 ธุรกิจทางด้านข่าวสารและข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั ได้ มีการพัฒนามาโดยตลอด จน
ขยายธุรกิจครอบคลุมไปถึงสื่ อและกิจกรรมในรู ปแบบที่ได้รับความนิยมอื่นๆ รวมทั้งสิ นค้า และบริ การต่างๆ ได้แก่
• บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด บริ ษทั โพสต์- ไอเอ็ม พลัส จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั และบริ ษทั โพสต์-เอซีพี จํากัดซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนของบริ ษทั ดําเนินธุรกิจจัดพิมพ์และจัดจําหน่ายนิตยสารหัว
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้งที่เป็ นข่าวสารทางธุรกิจและสังคม แฟชัน่ และไลฟ์ สไตล์ และการ
ท่องเที่ยว หัวหนังสื อที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดี ได้แก่ ELLE, Marie Claire, Cleo, ELLE Decoration, Martha Stewart
Living, Science Illustrated, ELLE Men, Forbes, Fast Bikes และ Cycling Plus
• การผลิตรายการข่าวและสารคดีออกอากาศทางโทรทัศน์ช่องฟรี ทีวแี ละสถานีวทิ ยุ เช่น สถานีโทรทัศน์
ช่องข่าว TNN 24 และช่อง 5 สถานีวทิ ยุ FM 101.0 และ FM 97.0 โดย บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด
ปลายปี 2556 แม้กลุ่มบริ ษทั จะไม่ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อขอรับใบอนุญาตให้บริ การโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลที่รัฐบาลจัดขึ้น แต่กลุ่มบริ ษทั เล็งเห็นศักยภาพในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจากการ
ดําเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และการผลิตคอนเทนต์เชิงธุรกิจและไลฟ์ สไตล์ให้แก่ผปู ้ ระกอบการทีวดี ิจิตอลช่องใหม่ๆ
นอกจากนี้ ยังร่ วมกับพันธมิตรธุรกิจโทรทัศน์เพื่อเช่าเวลาออกอากาศจากผูป้ ระกอบการทีวดี ิจิตอลและดําเนินการผลิต
รายการออกอากาศของตัวเองซึ่งกลุ่มบริ ษทั จะมีแหล่งรายได้ใหม่จากการโฆษณาเกิดขึ้นอย่างรวด
เร็ วของสื่ อใน
รู ปแบบใหม่น้ ี ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริ ษทั บรรลุ รู ปแบบการดําเนินธุรกิจและการผสานรายได้ที่สมดุลยิง่ ขึ้นตลอด
ระยะเวลาอีก 5 ปี ข้างหน้า
• การเผยแพร่ ขอ้ มูลบนสื่ อดิจิตอลในรู ปแบบต่างๆ รวมทั้งทางโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์ bangkokpost.com และเว็บไซต์ posttoday.com
ทําหน้าที่เป็ นหน้าต่างของโลกสู่
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์หางานที่เป็ นภาษาไทยของ M2F ผนวกกับหน้าโฆษณารับสมัครงานภาษาอังกฤษ
ในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ช่องทางสมัครงานออนไลน์ โดยมีกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างเป็ นเป้ าหมายสําคัญ
• ธุรกิจจัดพิมพ์หนังสื อของกลุ่มบริ ษทั โดยสํานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ นําหนังสื อขายดีระดับเบสท์เซลเลอร์
ของต่างประเทศหลายเล่มมาตีพิมพ์เป็ นฉบับแปลภาษาไทย พร้อมทั้งจัดพิมพ์หนังสื อภาษาไทยหลากหลายชื่อที่เขียน
โดยผูส้ ื่ อข่าวและคอลัมนิสต์ของกลุ่มบริ ษทั เอง และนักเขียนผูม้ ีชื่อเสี ยงของประเทศไทย หนังสื อจึงมีความหลากหลาย
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ครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจมากมาย ทั้งด้านธุรกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ และชีวประวัติบุคคลที่สร้างแรง
บันดาลใจให้สาธารณชน
• ธุรกิจสิ่ งพิมพ์พาณิ ชย์ของกลุ่มบริ ษทั ให้บริ การพิมพ์งานทัว่ ไปให้กบั องค์
กรและธุรกิจต่างๆ ที่
นอกเหนือจากการให้บริ การในกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน ) ได้พฒั นาและเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิ ดตัวสื่ อ
รู ปแบบใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ตลอดจนหนังสื อหัวใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่กาํ หนดไว้
นัน่ คือ การรักษาความเป็ นผูจ้ ดั พิมพ์ เผยแพร่ และจัดจําหน่ายชั้นนํา ด้านผลิตภัณฑ์สื่ออันหลากหลายของประเทศไทย
ประเภท
หนังสือพิมพ์
หนังสื อพิมพ์รายวัน
หนังสื อพิมพ์รายวัน
หนังสื อพิมพ์รายวัน
หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์
งานพิมพ์ เชิงพาณิชย์
นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาอังกฤษ)

นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาไทย)
เว็บไซด์ หางาน
ข่ าวด่ วน SMS
นิตยสารภาษาไทย
นิตยสารภาษาไทยรายเดือน

ชื่อผลิตภัณฑ์ / แผนก

บริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์

BANGKOK POST
โพสต์ทูเดย์
M2F
STUDENT WEEKLY
งานบริ การพิมพ์
GURU (รายสัปดาห์)
THEMAGAZINE (รายเดือน)
LIFE (รายวัน)
SPECTRUM (รายสัปดาห์)
BRUNCH (รายสัปดาห์)
Smart Finance (รายเดือน)
M2F JOB
ข่าวด่วนภาษาอังกฤษ/ไทย

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

ELLE
ELLE DECORATION
MARTHA STEWART LIVING
(ยกเลิกการจําหน่ายเดือนธ.ค. 2556)
SCIENCE ILLUSTRATED
Forbes
ELLE Men
Fast Bikes
Cycling Plus
CLEO
MARIE CLAIRE

บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย

- 10 -

บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจ. โพสต์-เอซีพี
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส

ประเภท
รายการโทรทัศน์

รายการวิทยุ

ชื่อผลิตภัณฑ์ / แผนก
กระชับวงข่าว
ธุรกิจติดดาว
ร้อยแปดพันเก้ากับธนาคารออมสิ น
เติมฝันปั นนํ้าใจ สานสายใยชุมชน
ฮาร์ดคอ ข่าว
(ยกเลิกออกอากาศ 1 ม.ค. 2557)
ร่ วมผลิตข่าวให้สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
(ยกเลิกการผลิตข่าว 30 เม.ย. 2556)
โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค
เจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์

บริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ.โพสต์ นิวส์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. แฟลช นิวส์

โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วมในปั จจุบนั เป็ นดังนี้

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

100.00%
บจ. โพสต์ นิว มีเดีย

100.00%

40.00%

บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย

บจ. แฟลช นิวส์

51.00%
บจ. โพสต์ นิวส์

100.00%
บจ.โพสต์ โฮลดิ้ง
100.00%
บจ. โพสต์ ทีวี

70.00%

51.00%

บจ. โพสต์- เอซีพี

บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส

49.00%

หมายเหตุ ไม่มีการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน และไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อที่อาจมีความขัดแย้งถือหุน้ มากเกินกว่า 10%
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1.2.3 รายได้ รวมทั้งกลุ่มของบริษัทในระยะ 4 ปี ทีผ่ ่านมา
ผลิตภัณฑ์ / บริ การ

ดําเนินการโดย

หนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ บมจ. โพสต์
งานพิมพ์เชิงพาณิ ชย์ พับลิชชิง
นิตยสารฉบับแทรก
เว็บไซด์หางาน ข่าว
ด่วน SMS รายการ
โทรทัศน์และวิทยุ
ผลิตนิตยสาร
บจ. โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม
พลัส
ลงทุน
บจ.โพสต์ โฮลดิ้ง
บจ. โพสต์ นิว
มีเดีย
ให้เช่าชื่อสื่ อ
บจ. โพสต์ ทีวี
อิเล็กทรอนิกส์และ
ผลิตรายการโทรทัศน์
ผลิตนิตยสาร
ผลิตรายการข่าว

บจ. โพสต์-เอซีพี
บจ. โพสต์ นิวส์

รวมทั้งสิ ้น*

(ล้านบาท)
% การถือหุน้
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ของบริ ษทั รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

100.0 2,091.7

85.0 2,075.0

86.0 1,621.7

81.3 1,584.0

85.6

15.0

14.0

18.7

14.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

70.0
51.0

333.2
2,474.9

338.2

100.0 2,413.2

372.8

100.0 1,994.5

266.5

100.0 1,850.5 100.0

* รวมรายได้อื่น

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ ษทั เป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ "Bangkok Post" หนังสื อพิมพ์ธุรกิจ
รายวันภาษาไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษรายสัปดาห์ “Student Weekly" นิตยสารฉบับ
แทรก นอกจากนี้ บริ ษทั ยังรับจ้างพิมพ์งานทัว่ ไป รวมทั้งสิ่ งพิมพ์ของกิจการและของบริ ษทั ในเครื อ และ
ให้บริ การข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทลั ทุกชนิด รวมทั้งการให้บริ การข่าวสารข้อมูลทาง
โทรทัศน์และวิทยุ
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ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
• หนังสื อพิมพ์ Bangkok Post เป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันที่นาํ เสนอข่าวในลักษณะเป็ นกลาง มีการ
ตีพิมพ์บทวิพากษ์วจิ ารณ์ที่ตรงประเด็น เสริ มด้วยบทความที่วเิ คราะห์เจาะลึกทั้งในส่วนของข่าว
ในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ข่าวการเมือง และข่าวสังคม
ยังคงรักษาตําแหน่งหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษอันดับ 1 ของประเทศไทยได้อย่างเหนียวแน่น ทั้ง
ในแง่ของผูอ้ ่าน ยอดขาย และโฆษณา มีการเพิม่ การรายงานข่าวให้ครอบคลุมธุรกิจทั้งในเอเชีย
และประเทศในกลุ่มอาเซียน ในปี 2556 บางกอกโพสต์ได้เพิ่มเซ็กชัน่ “ASIA FOCUS” เสนอ
ข่าวธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาค เพื่อขยายฐานผูอ้ ่านในภูมิภาคเอเชียและเตรี ยมพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กาํ ลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเซ็กชัน่ ใหม่น้ ีออกเป็ นรายสัปดาห์และ
ได้รับการตอบรับจากผูอ้ ่านเป็ นอย่างดี โดยวางเป้ าหมายเพื่อพัฒนาการนําเสนอข่าวสารที่
เกี่ยวกับบรรยากาศและผลพวงของธุรกิจในภูมิภาค เมื่อประเทศไทยก้าวเป็ นส่วนหนึ่งของ
โครงข่ายชุมชนธุรกิจระดับภูมิภาคที่กว้างใหญ่
• หนังสื อพิมพ์ “โพสต์ทูเดย์” หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ครบรอบ 11 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาได้มุ่งมัน่ ในการวางรากฐานและสร้างความเชื่อมัน่ จนเป็ นผูน้ าํ
หนังสื อพิมพ์เศรษฐกิจและธุรกิจรายวันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ได้เพิ่มการเสนอข่าวให้
ครอบคลุมทัว่ ภูมิภาค เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความต้องการข่าวสารธุรกิจ
ระดับภูมิภาคของผูป้ ระกอบการไทย
ที่สาํ คัญที่สุดโพสต์ทูเดย์ได้รับการยกย่องมาโดยตลอดจากนักวิชาชีพสื่ อในการทําหน้าที่
สื่ อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาในวิกฤตการณ์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจและความตรึ งเครี ยดทาง
การเมือง ส่งผลให้มียอดจําหน่ายเติบโตขึ้น
โพสต์ทูเดย์ยงั ได้ปรับปรุ งนิตยสารที่ออกทุกวันเสาร์ @weekly ให้ครอบคลุมข่าว
เกี่ยวกับไลฟ์ สไตล์ของคนเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวท่องเที่ยว และการตกแต่งบ้าน ซึ่งได้รับการ
ตอบรับจากผูอ้ ่านเพิ่มขึ้น
เว็บไซต์ของโพสต์ทูเดย์ยงั คงขยายตัวและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆโดยที่มีการ
ปรับปรุ งเนื้อหาเพิม่ ขึ้น ส่งผลให้มียอดแฟนเพจเพิม่ ขึ้นแบบก้าวกระโดด
• หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ Student Weekly เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 45 ด้วยความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และยังคงมุ่งมัน่ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง เป็ นเวลากว่า 4 ทศวรรษ
แล้วที่ Student Weekly ได้รับการยอมรับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาของเยาวชนไทยมาหลาย
รุ่ นหลายสมัย ท่ามกลางเทคโนโลยีสื่อสารที่ทนั สมัย Student Weekly ก็ได้พฒั นาตัวเองให้ทนั ยุค
สมัยดึงดูดกลุ่มผูอ้ ่านรุ่ นเยาว์
เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งบนสื่ อสังคม ในปี ที่ผา่ นมา Student Weekly เปิ ดตัวแอปพลิเคชัน
บนมือถือ ที่ผอู ้ ่านสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับความนิยมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื้อหาของ Student Weekly ครอบคลุมถึงบทสัมภาษณ์พิเศษทั้งดาราไทย
และนานาชาติ ข่าวล่าสุดในวงการบันเทิง ข่าวสาระเกี่ยวกับการศึกษา และเคล็ดลับในการทํา
ข้อสอบ
• นิตยสารไลฟ์ สไตล์ภาษาอังกฤษ GURU แทรกในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ทุกวันศุกร์
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• นิตยสารรายเดือนภาษาอังกฤษ THEMAGAZINE แทรกในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
• หนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทย M2F เป็ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริ ษทั ที่นาํ ออกสู่ตลาดใน
ปลายปี 2554 ในฐานะหนังสื อพิมพ์ภาษาไทยรายวันแจกฟรี เพียงฉบับเดียวในประเทศไทย โดยมี
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มคนทํางานที่มีฐานะในกรุ งเทพฯ และพนักงานออฟฟิ ศที่มีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น
ทุกวัน ซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่มีอาํ นาจซื้อสูงสําหรับสิ นค้าและบริ การเพื่อใช้ในชีวติ ประจําวัน
ภายในระยะเวลาเพียง 18 เดือน M2F ก็นาํ ความสําเร็ จมาสู่กลุ่มบริ ษทั ด้วยการขึ้นเป็ น
หนังสื อพิมพ์ที่มียอดพิมพ์และแจกจ่ายสูงที่สุดในกรุ งเทพฯ โดยมียอดที่ผา่ นการรับรองของ
HKABC ซึ่งเป็ นองค์กรตรวจสอบอิสระที่นานาชาติให้การยอมรับ ถึงกว่า 400,000 ฉบับต่อวัน
5 วันต่อสัปดาห์
สิ่ งเหล่านี้ได้ดึงดูดแหล่งรายได้ของหนังสื อพิมพ์ ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริ ษทั โฆษณา
เนื่องจากเป็ น M2F เป็ นสื่ อที่มีความคุม้ ค่าในการลงทุนโฆษณา จึงนํามาซึ่งการเติบโตของ
รายได้จากโฆษณาถึงกว่า 400 ล้านบาทในปี 2556
• นิตยสารรายเดือนภาษาไทย Smart Finance แทรกในหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์
• เว็บไซด์หางาน www.M2Fjob.com เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ มัครงานและผูร้ ับสมัคร
• ข่าวด่วน SMS เสนอข่าวด่วน Real-time ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• รายการออกอากาศทางโทรทัศน์
- รายการ “กระชับวงข่าว” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 17.05-17.30 น. ทางช่อง 07 TNN 24
เป็ นรายการเล่าข่าวประเด็นต่างๆที่อยูใ่ นความสนใจผูช้ ม ให้สาระความรู ้ต่างๆมากมาย เริ่ ม
ออกอากาศวันที่ 3 สิ งหาคม 2553 และมีการยกเลิกออกอากาศ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557
- รายการ "ธุรกิจติดดาว " ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 14.30-15.00 น. ทาง ททบ.5 เป็ น
รายการเสนอเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจ เกี่ยวกับอาชีพและการให้บริ การ ที่มีความโดดเด่น สร้าง
งานกระจายรายได้ สามารถต่อยอดสร้างง านสร้างอาชีพให้กบั ผูช้ ม เริ่ มออกอากาศ วันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2554
- รายการ “ร้อยแปดพันเก้ากับธนาคารออมสิ น ” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 12.50-13.00 น.
ทางช่อง NBT (สทท.11) เป็ นรายการสารคดีส้ นั 10 นาทีให้ความรู ้เกี่ยวกับการให้บริ การ
และภารกิจด้านสังคมของธนาคารออมสิ น เริ่ มออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2554
- รายการ “เติมฝันปั นนํ้าใจ สานสายใยชุมชน ” (ธกส.) ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา
17.40 น. ทางช่อง NBT (สทท.11) เป็ นรายการสารคดีส้ นั 2 นาที ให้ความรู ้เกี่ยวกับพันธกิจ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เริ่ มออกอากาศวันที่ 1 กันยายน 2554
- รายการ “ฮาร์ ดคอ ข่าว” ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 18.00-18.30 น. ทาง ททบ.
5 เป็ นรายการพูดคุยข่าว สัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเกี่ยวกับประเด็นที่อยูใ่ นความ
สนใจในแต่ละวัน (บริ ษทั ไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิตรายการแต่เป็ นผูข้ ายเวลาโฆษณาในรายการ
เท่านั้น ) เริ่ มออกอากาศวันที่ 1 มกราคม 2555 และมีการยกเลิกออกอากาศตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2557
- รายการ “โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค ” ออกอากาศทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ ทางสถานีวทิ ยุ FM
101 ซึ่งเป็ นรายการสด มีเนื้อหาเชิงลึกของข่าวร้อนรอบด้าน ทั้งการเมือง ธุรกิจ และบันเทิง
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นําเสนอเนื้อหาและจัดรายการโดยบรรณาธิการข่าวสาขาต่างๆ หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เริ่ ม
ออกอากาศในเดือนเมษายน 2552
ธุรกิจการผลิตสื่ อโทรทัศน์ของกลุ่มบริ ษทั ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2556 ทั้งเป็ นผู ้
ให้บริ การคอนเทนต์ข่าว และดําเนินการผลิตรายการออกอากาศเองผ่านทางสถานี ฟรี ทีวตี ่างๆ
ที่มีอยู่ และสถานีวทิ ยุ รายการที่ออกอากาศในปั จจุบนั ได้แก่รายการข่าว ธุรกิจ และความรู ้
ทัว่ ไป
รายการโทรทัศน์ที่ประสบความสําเร็ จ ได้แก่ รายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว ” “กระชับวงข่าว ”
“ธุรกิจติดดาว” และรายการอื่นๆ ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ NBT รายการวิ ทยุที่ได้รับความ
นิยม ได้แก่ “โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค” ที่ออกอากาศบนคลื่น FM 101 รายการเหล่านี้ช่วยสร้าง
รายได้จากการโฆษณาแก่กลุ่มบริ ษทั จํานวนมาก
ในปี 2556 ธุรกิจการผลิตสื่ อโทรทัศน์ได้มีการปรับกลยุทธ์การผลิตคอนเทนต์ให้เข้มข้น
มากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวอย่ างรวดเร็ วของธุรกิจการออกอากาศทางโทรทัศน์ หลังจาก
การเปิ ดตัวของทีวดี ิจิตอลช่องใหม่ๆ แผนทางธุรกิจของสื่ อโทรทัศน์ ประกอบด้วยการเพิม่
ความสามารถและประสิ ทธิภาพในการผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์ การเพิ่มบุคลากร
ในหน่วยงานที่สาํ คัญ เช่น ผลิตรายการ ออกแบบและตัดต่อ ตล อดจนสร้างห้องส่งใหม่ให้มี
อุปกรณ์ดา้ นการผลิตและส่งสัญญาณที่ทนั สมัยเต็มรู ปแบบ เพื่อให้มนั่ ใจว่ากลุ่มธุรกิจโทรทัศน์
ของบริ ษทั สามารถผลิตสื่ อโทรทัศน์ได้อย่างหลากหลายและมีเนื้อหาที่มีคุณภาพทางด้านข่าว
ธุรกิจ และไลฟ์ สไตล์ ตามมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจสื่ อชั้นนํา
ในเดือนธันวาคม 2556 โพสต์ทีวี ซึ่งเป็ นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง ได้
เข้าร่ วมการประมูลทีวดี ิจิตอล 24 ช่อง แม้บริ ษทั จะไม่ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อขอรับ
ใบอนุญาตให้บริ การโทรทัศน์ช่องข่าวในระบบดิจิตอล โพสต์ทีวกี ็จะยังมุ่งผลิตคอนเทนต์ที่มี
คุณภาพป้ อนให้แก่ผปู ้ ระกอบการทีวชี ่องใหม่ๆ และจะเช่าเวลาออกอากาศทั้งในช่อง HD และ
ช่องมาตรฐาน นอกจากนี้ ในต้นปี 2557 โพสต์ทีวไี ด้ลงนามสัญญากับ บริ ษทั ไทยทีวี จํากัด
ของกลุ่มนิตยสารทีวพี ลู โดยโพสต์ทีวจี ะให้บริ การคอนเทนต์ข่าวช่อง Thai TV เป็ นระยะเวลา
5 ปี นอกจากนี้ บริ ษ ั ทจะยังคงจัดหารายการโทรทัศน์และคอนเทนต์อื่นๆ เพิ่มเติมตามกลยุทธ์
ทางด้านธุรกิจของบริ ษทั ในปี ที่กาํ ลังจะมาถึง
ในอีกห้าปี ข้างหน้า กลยุทธ์ของธุรกิจโทรทัศน์จะก้าวไปอย่างมัน่ คง และสามารถบรรลุผล
สําเร็ จไปพร้อมกับธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์หลักและสื่ อดิจิตอลของกลุ่มบริ ษทั
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ย่อย
• Elle เป็ นนิตยสารแฟชัน่ และความงามระดับสากลเล่มแรกของเมืองไทย Elle ฉบับภาษาไทยมี
รู ปแบบเช่นเดียวกับ Elle ทัว่ โลกที่เน้นทางด้านแฟชัน่ ความงาม การดูแลสุขภาพ การแนะนํา
เกี่ยวกับสูตรอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวในดินแดนต่างๆทัว่ โลก และแบบแผนการดําเนินชีวติ ใน
รู ปแบบของคนไทย Elle เป็ นนิตยสารแฟชัน่ และความงามในรู ปแบบที่แปลกตา ทันสมัย มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
• Elle Decoration เป็ นนิตยสารเพื่อการตกแต่งบ้านระดับสากลที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก เนื่องจากมี Elle
Decoration ฉบับภาษาต่างๆ อยูใ่ นเครื อข่ายถึง 15 ประเทศทัว่ ทุกทวีปรวมทั้ง Elle Decoration
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ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็ น Elle Decoration ฉบับที่ 13 ของโลก Elle Decoration เป็ นนิตยสารเพื่อ
การตกแต่งบ้านที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพด้วยความพิถีพิถนั
Elle Decoration ฉบับ
ภาษาไทยมีสดั ส่วนของข้อมูลจากต่างประเทศและเรื่ องราวที่ ผลิตและถ่ายทําในเมืองไทยนํามา
ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งเรื่ องราวและรู ปภาพของที่ได้รับการตกแต่งอย่างมีรสนิยมจากทัว่ ทุก
มุมโลก หลากหลายความคิดในการนําเครื่ องเรื อนและของใช้เก่าๆ มาประยุกต์ใช้ให้ดูใหม่
แปลกตาและแหล่งช็อปปิ้ งสิ นค้าเพื่อการตกแต่งจากทัว่ เมืองไทย เหมาะกับวิถีชีวติ สมัยใหม่ของ
คนไทยที่ชื่นชอบในการตกแต่งบ้านอย่างแท้จริ ง
• Marie Claire ได้เปิ ดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 ในครั้งแรกเป็ นการร่ วมทุนกับ Marie Claire
Album (MCA) ประเทศฝรั่งเศส (ปั จจุบนั บริ ษทั ถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 100 เปอร์เซ็นต์ )
เป็ นนิตยสารแฟชัน่ และความงามภาษาไทยที่มีรูปแบบและ เนื้อหาที่ทนั สมัย
• Martha Stewart Living ได้เปิ ดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็ นนิตยสารเพื่อ “ความเป็ นอยู่ ”
อย่างแท้จริ งเล่มแรกของประเทศไทย ได้ปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม 2556
• Science Illustrated ได้เปิ ดตัวเมื่อเดือนกรกฏาคม 2554 เป็ นนิตรสารที่นาํ เสนอเรื่ องราวรอบด้า น
เกี่ยวกับโลกวิทยาศาสตร์และวัฒนธ รรม ในรู ปแบบที่เข้าใจง่ายสําหรับคนทัว่ ไปและผูท้ ี่สนใจ
ด้านวิทยาศาสตร์
ธุรกิจนิตยสารของกลุ่มบริ ษทั เดิมประกอบไปด้วยนิตยสาร ELLE, Cleo, ELLE Decoration
และ Marie Claire ต่อมา ในปี 2555-2556 มีการออกหัวนิตยสารใหม่หลายฉบับ ซึ่งรวมถึงนิตยสาร
Forbes ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็ นนิตยสารธุรกิจชั้นนําจากสหรัฐอเมริ กา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมข่าวและ
บทความในแวดวงธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งข่าวธุรกิจของไทย นิตยสารอื่นๆ ที่
ออกใหม่ ได้แก่ ELLE Men, Fast Bikes และ Cycling Plus ทั้งหมดนี้ช่วยให้รายได้จากธุรกิจ
นิตยสารของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มสูงถึงกว่า 500 ล้านบาท และกลายเป็ นหนึ่งในผูพ้ ิมพ์นิตยสารชั้นนํา
รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
แผนการในอนาคตของธุรกิจนิตยสารจะยังคงออกหัวนิตยสารใหม่แนวไลฟ์ สไตล์ที่เข้าถึง
ผูอ้ ่านกลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้นและสามารถรักษาระดับรายได้และผลกําไรของกลุ่มนิตยสาร
โดยรวม
ผลิตภัณฑ์ของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
• Cleo เป็ นนิตยสารภาคภาษาอังกฤษที่เริ่ มวางแผงในประเทศออสเตรเลียตามด้วย นิวซีแลนด์
สิ งคโปร์และมาเลเซีย เป็ นลําดับ สําหรับฉบับภาษาไทยนั้นเป็ นประเทศที่ 5 ที่ได้พิมพ์และวาง
จําหน่าย ซึ่งสามารถครองความนิยมในหมู่ผอู ้ ่านได้อย่างรวดเร็ ว ด้วยบุคลิกพิเศษของ Cleo ที่
ตรงกับอัธยาศัยใจคอของคนรุ่ นใหม่ไม่วา่ จะเป็ นการมองโลกในแง่ดี ความมีชีวติ ชีวาชอบ
สนุกสนานพร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ใส่ใจที่จะปรับปรุ งและเพิ่มพูนเสน่ห์ให้กบั
ตัวเอง
นอกจากนี้ Cleo ยังมีรูปเล่มสี สนั สวยงาม สะดุดตา และคงคุณภาพระดับสากล
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ร่ วม
• รายการสรุ ปและวิเคราะห์ข่าวในชื่อ “เจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ” กระจายเสี ยงทาง FM
97.0
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2.1.2 ลักษณะลูกค้าแบ่งเป็ นประเภทหลักได้ 2 ประเภท
1. ลูกค้าด้านโฆษณา แบ่งเป็ น
- บริ ษทั เอเยนซี่
- ลูกค้าที่สงั่ ลงโฆษณาโดยตรง (Direct Customers)
2. ลูกค้าด้านจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ แบ่งเป็ น
- สมาชิกรายบุคคลและองค์กร
- ขายส่ง
- ขายปลีก (วางร้าน)
- โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร
- สายการบิน
- สถาบันการศึกษา
2.1.3 ลักษณะรายได้
รายได้

ปี 2556
ล้าน
บาท

รายได้จากการขายโฆษณา

1,936.1

รายได้จากการขายหนังสื อ

ปี 2555

ร้อย
ละ

ล้าน
บาท

ปี 2554

ร้อย
ละ

ล้าน
บาท

ปี 2553

ร้อย
ละ

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

78.2 1,855.3

76.89 1,464.5

73.43 1,287.2

69.56

424.6

17.2

437.5

18.13

428.3

21.47

447.3

24.17

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์

86.3

3.5

82.5

3.42

70.6

3.54

80.6

4.36

รายได้อื่น ๆ

27.9

1.1

37.9

1.57

31.2

1.56

35.4

1.91

100.0 1,850.5

100.0

รวมรายได้
ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
(ลดลง) จากปี ก่อน

2,474.9

100.0 2,413.2
2.56

100.0 1,994.5
20.99

7.78

13.36

2.1.4 วัฏจักรของการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ส่วนใหญ่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูกาล
2.2 การตลาด
การผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและการให้บริ การที่ดีเป็ นหัวใจของการดําเนินงานของบริ ษทั บริ ษทั ขายเนื้อที่
โฆษณาโดยตรงให้แก่ลูกค้าหรื อผ่านตัวแทนบริ ษทั โฆษณา การขายหนังสื อพิ มพ์ขายโดยผ่านตัวแทน หรื อที่เรี ยกว่า
เอเย่นต์หนังสื อพิมพ์ ส่วนการขายให้สมาชิกนั้น บริ ษทั มีการจัดส่งให้โดยตรง
2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
1. กลยุทธ์ที่สาํ คัญ
• การจําหน่ายหนังสื อพิมพ์
บริ ษทั รับสมัครทั้งสมาชิกรายปี สองปี และสมาชิกราย 6 เดือนสําหรับหนังสื อพิมพ์บางกอก
โพส ต์ และโพสต์ทูเดย์ โดยสมาชิกจะได้ราคาตํ่ากว่ามากเมื่อเทียบกับการซื้อตามแผง
หนังสื อพิมพ์ นอกจากนั้นยังมีการแจกแถมของขวัญหรื อของสมนาคุณต่างๆ แก่สมาชิกโดย
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ตลอดตามโอกาสต่างๆ สําหรับการขายโดยผ่านเอเย่นต์ มีการให้ส่วนลดประมาณร้อยละ 28 ของ
ราคาขายปลีกหนังสื อพิมพ์ ส่วนหนังสื อพิมพ์ M2F แจกฟรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
• การขายโฆษณา
มีส่วนลดให้กบั บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา ในการซื้อหน้าโฆษณาแต่ละครั้ง และโบนัสตอนสิ้นปี
2. จุดเด่น จุดด้อย
จุดเด่น :
• ผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษฉบับแรกของไทยชื่อ “บางกอก โพสต์ ”
ตั้งมานานถึงกว่า 60 ปี และเป็ นหนังสื อพิมพ์ที่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งคนต่างชาติและคนไทย
• หนังสื อพิมพ์ บางกอกโพสต์ เป็ นหนังสื อพิมพ์ที่ผา่ นการตรวจสอบรับรองยอดการจําหน่ายจาก
Audit Bureau of Circulation และหนังสื อพิมพ์ M2F เป็ นหนังสื อพิมพ์ที่ผา่ นการตรวจสอบยอด
พิมพ์และแจกหนังสื อพิมพ์โดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation
• บางกอกโพสต์เป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษที่มียอดจําหน่ายสูงที่สุดในประเทศไทย
• โพสต์ทูเดย์ เป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทยที่มีการวางตําแหน่งสิ นค้าให้เหมาะสมกับนัก
ธุรกิจรุ่ นใหม่ ซึ่งที่ผา่ นมาก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ ว ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็ น
หนังสื อพิมพ์ที่เติบโตเร็ วที่สุด และมีผอู ้ ่านมากที่สุดของกลุ่มหนังสื อพิมพ์เศรษฐกิจรายวัน
จุดด้อย :
• รายได้และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ส่วนใหญ่ยงั ขึ้นอยูก่ บั หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
3. ลูกค้าเป้ าหมายแบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
• ลูกค้าด้านโฆษณา ได้แก่ บริ ษทั ห้างร้านทัว่ ๆ ไปที่ตอ้ งการลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ทั้งการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ ทําประชาสัมพันธ์ให้แก่บริ ษทั ต่างๆ การโฆษณาเปิ ดโรงงานใหม่ การ
โฆษณารับสมัครงาน ฯลฯ
• ลูกค้าด้านการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ แบ่งเป็ น
♦ ลูกค้าเอเย่นต์
53 %
♦ ลูกค้าประเภท Bulk Sales
17 %
♦ ลูกค้าประเภทสมาชิก
30 %
• ลูกค้าสําหรับงานบริ การการพิมพ์ ซึ่งจะมีท้ งั ลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกและลูกค้าที่
เป็ นบริ ษทั ในเครื อ
4. นโยบายการตั้งราคา
• ประเภทโฆษณา จะไม่ใช้นโยบายการตัดราคากับคู่แข่ง ราคาจะเป็ นไปตาม Price List ซึ่งโดย
ปกติจะสูงกว่าราคาค่าโฆษณาของหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับอื่นเล็กน้อยเนื่องจากผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั คุณภาพดี และมีลูกค้าที่แน่นอนดังนั้นลูกค้าที่ลงโฆษณากับบริ ษทั สามารถมัน่ ใจได้
ว่าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามราคาค่าโฆษณาจะสอ
ดคล้องกับ
หนังสื อพิมพ์ภาษาไทยฉบับหลักๆ การกําหนดราคาจะดูราคาตลาดควบคู่ไปด้วย
• ประเภทการขายสิ่ งพิมพ์ นโยบายการตั้งราคาจะขึ้นอยูก่ บั คู่แข่งและต้นทุนการพิมพ์
• ประเภทงานบริ การการพิมพ์ นโยบายการตั้งราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่ยงั คง
คุณภาพงานพิมพ์ที่ดีไว้เสมอ
- 18 -

2.2.2 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
• ช่องทางการจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั มีดงั นี้
1. การจัดจําหน่ายโดยตรง (สมาชิก)
2. การจัดจําหน่ายผ่านผูค้ า้ ส่ง - เอเย่นต์
3. การจัดจําหน่ายผ่านผูค้ า้ ปลีก - แผงร้าน
4. การจัดจําหน่ายโดยตรงให้กบั สถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาลและสายการบิน
• ช่องทางการจัดจําหน่ายโฆษณาของบริ ษทั มีดงั นี้
1. การจัดจําหน่ายโดยตรง
2. การจัดจําหน่ายผ่านบริ ษทั ตัวแทนโฆษณา
2.2.3 ลักษณะของลูกค้า
ลักษณะลูกค้า แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ลูกค้าโฆษณา เป็ นลูกค้าทัว่ ๆไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แบ่งเป็ นลูกค้าที่ลงโฆษณา
ผ่านเอเย่นต์ซ่ ึงจะได้รับส่วนลดประมาณร้อยละ 15 และลูกค้ารายย่อยที่ลงโฆษณากับบริ ษทั โดยตรง
2. ลูกค้าด้านการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ สัดส่วนของลูกค้าแต่ละประเภทเปรี ยบเทียบ 3 ปี เป็ นดังนี้
สัดส่วนแบ่งตามปริ มาณการขายหนังสื อพิมพ์เฉลี่ยในแต่ละปี (%)
ประเภท
เอเย่นต์
Bulk Sales
สมาชิก
รวม

ปี 2556
53
17
30
100

ปี 2555
53
19
28
100

ปี 2554
51
20
29
100

ปี 2553
53
18
29
100

3. ลูกค้าสําหรับงานบริ การการพิมพ์ มีท้ งั ลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อและลูกค้าภายนอก
2.2.4 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
- - ไม่มี - 2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภายหลังการสิ้นสุดความไม่สงบทางการเมืองในกรุ งเทพมหานครในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม
2553 ยอดการใช้จ่ายการโฆษณาได้กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นไปตามเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยรวมที่ดีข้ ึน ยกเว้นในช่วงวิกฤตการณ์น้ าํ ท่วมในไตรมาสสี่ ปี 2554 ลูกค้าได้ยกเลิกและเลื่อนการจองโฆษณา
ในหนังสื อพิมพ์ในช่วงสองอาทิตย์ของเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 การใช้จ่ายโฆษณารวมทั้งหมด
โตขึ้นร้อยละ8.8 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสามไตรมาสแรกของปี 2556 และยอดขายโฆษณาเริ่ มตก
ลงตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2556 เนื่องมาจากสถานการณ์รุนแรงทางการเมือง และตกลงอย่างหนักและต่อเนื่องใน
เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม สถานการณ์ดงั กล่าวยังคงอยูอ่ ย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2557
การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่ อหนังสื อพิมพ์เพิม่ ขึ้นร้อยละ 4.4 ในปี 2555 และเพิม่ ขึ้นเพียงร้อยละ
0.5 ในปี 2556
การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่ อนิตยสารลดลงร้อยละ 10.4 ในปี 2555 การลงโฆษณาในนิตยสารจะ
ถูกซื้อล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนก่อนการพิมพ์และจัดจําหน่ายของนิ ตยสารแต่ละเล่ม ดังนั้น การยกเลิกการลง
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โฆษณาในช่วงวิกฤตการณ์น้ าํ ท่วมในช่วงไตรมาสสี่ ของปี 2554 จึงมีผลมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2555 การใช้
จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่ อนิตยสารกลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ของปี 2556
การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่ อโทรทัศน์โตขึ้นร้อยละ 9.4 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ในปี
2556
สําหรับในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาโดยรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-5 โดยอยูท่ ี่ 1,450-1,500 ล้าน
บาท ในปี ก่อนหน้านี้ โฆษณาบนสื่ อโทรทัศน์ใช้จ่ายเงินคิดเป็ นร้อยละ 60-70 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในขณะที่สื่อ
สิ่ งพิมพ์และนิตยสารอยูท่ ี่ร้อยละ 15-20
สําหรับในปี 2556 บริ ษทั มีการพัฒนาสิ นค้าดิจิตอล และเว็บไซต์หางานเพิ่มเติม เริ่ มต้นการปรับปรุ งอาคาร
สถานที่ทาํ งาน และระบบการทํางานของทุกสื่ อ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังลงทุนขยายธุรกิจโทรทัศน์ รวมทั้งก่อสร้าง
สถานที่สตูดิโอถ่ายทํารายการโทรทั ศน์ และจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม สําหรับ บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
มีเดีย จํากัด บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีการกระจายการลงทุนเพิ่มเติมไปยังนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยที่
ไม่ใช่นิตยสารผูห้ ญิง
รายได้โฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์ของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ และนิตยสาร ในปี 2556 จะเติบโต
เพิ่มเติมได้จากการออกสิ่ งพิมพ์พิเศษ และการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย ขณะที่ ยอดขายหนังสื อพิมพ์ท้ งั สอง
ฉบับคาดว่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลง คาดว่าหนังสื อพิมพ์ M2F จะถึงจุดคุม้ ทุนและมีรายได้โฆษณาใกล้เคียงกับ
หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริ ษทั ยังคงเพิม่ การผลิตรายการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง คาดว่ารายได้จากสื่ อกระจายภาพและเสี ยงจะเพิม่ ขึ้น
ตามการเปิ ดให้บริ การ 3จี และโทรทัศน์ดิจิตอลซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างมากกับธุรกิจโทรทัศน์ เพราะอุปกรณ์
โทรทัศน์ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ รวมถึงสมาร์ทโฟนจะสามารถใช้ดูรายการโทรทัศน์ได้ ซึ่งคาดว่าสื่ อโทรทัศน์
จะเติบโตอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งแย่งส่วนแบ่งตลาดจากสื่ ออื่นๆ การแข่งขันจะสูงขึ้นมีลงทุนเริ่ มต้นและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หารที่สูง เนื่องจากบุคลากรผูม้ ีความชํานาญทางการผลิตรายการโทรทัศน์มีอยูอ่ ย่างจํากัด
การปรับปรุ งเนื้อหาในผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง และจะดําเนินการต่อไปในปี ข้างหน้านี้ดว้ ย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อต้นปี 2556 หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้เปิ ดเซ็กชัน่ ใหม่ คือ เอสเอ็มอี และเออีซี เพื่อให้
ข่าวสารและสาระที่ดึงดูดความสนใจจากผูอ้ ่านที่อยูใ่ นแวดวงธุรกิจหลากหลายสาขา แล ะต้องการข้อมูลเพื่อ
เตรี ยมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มนิตยสารที่บริ หารโดย บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด เป็ นกลุ่มนิตยสารที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย และยังคงเป็ นหน่วยธุรกิจสําคัญของกลุ่มบริ ษทั ในแง่ของการสร้างรายได้และผลกําไร ในช่วง
ปลายปี 2556 กลุ่มนิตยสารก้าวขึ้นไปอีกขั้นด้วยการเปิ ดตัวนิตยสารฟอร์บส์ ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็ นนิตยสาร
ธุรกิจที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ ในปี 2556 ยังมีการเปิ ดหัวนิตยสาร
แนวไลฟ์ สไตล์อื่นๆ อีก ซึ่งช่วยเสริ มฐานให้ธุรกิจของกลุ่มแข็งแก ร่ งยิง่ ขึ้นในส่วนของเนื้อหา ได้ขยายให้
ครอบคลุมประเด็นหลากหลายมากขึ้น การเพิ่มหัวหนังสื อใหม่และขยายฐานผูส้ นับสนุนกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆ ก็
ยังคงดําเนินต่อไป เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งและความสําเร็ จยิง่ ขึ้นให้กบั ธุรกิจของกลุ่มนิตยสาร
กลุ่มสื่ อดิจิตอลเป็ นหน่วยธุรกิจ ที่แยกออกมารับผิดชอบงานสื่ อในรู ปแบบดิจิตอล โดยนําเนื้อหาและ
รู ปลักษณ์ของสิ่ งพิมพ์ฉบับต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั มานําเสนอในรู ปแบบหลากหลายบนแอปพลิเคชันต่างๆ กลุ่ม
สื่ อดิจิตอลนี้จะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคเชื่อมต่อกันเป็ นเครื อข่ายและเคลื่อนที่มากขึ้นในแง่
ของการสื่ อสารเนื้อหาในรู ปแบบดิจิตอล
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ธุรกิจโทรทัศน์ยงั คงเติบโตในบทบาทของผูใ้ ห้บริ การคอนเทนต์และผลิตรายการ และจากการเปิ ดตัวของทีวี
ดิจิตอลช่องใหม่ๆ หลายช่องในปี
2557 จะยิง่ ทําให้ธุรกิจโทรทัศน์น้ ีมีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
บริ ษทั มากขึ้น กลุ่มบริ ษทั คาดว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทีวดี ิจิตอลจะมีศกั ยภาพในการเติบโตมากที่สุดใน
อนาคตอันใกล้ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับธุรกิจนี้มากและในอีก2-3 ปี ข้างหน้า รวมทั้งลงทุนเพิ่มขึ้น
เพื่อขยายการดําเนินธุรกิจด้านการผลิตรายการข่าว ข่าวธุรกิจและไล ฟ์ สไตล์ รวมถึงสารคดี นอกจากนี้ กลุ่ม
บริ ษทั ยังแสวงหาพันธมิตรธุรกิจรายใหม่ๆ เพื่อดําเนินบทบาทเป็ นผูป้ ้ อนคอนเทนต์ รวมทั้งดําเนินกิจกรรมผลิต
รายการออกอากาศเอง ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลโดยตรงทําให้กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากโฆษณาเพิ่มมากขึ้น
2.4 การผลิต หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ เพือ่ จําหน่ าย
2.4.1 ที่ต้ งั และจํานวนโรงงาน
อาคารสํานักงานตั้งอยูบ่ นที่ดินเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ของบริ ษทั เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนน
สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 และศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่งใหม่
เนื้อที่ 19 ไร่ ซ่ ึงตั้งอยูบ่ นถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
2.4.2 กําลังการผลิต
บริ ษทั ได้ลงทุนในการสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่งใหม่น้ ีดว้ ยเงินลงทุนประมาณ 980
ล้านบาท ซึ่งนับเป็ นการลงทุนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษทั และเป็ นการตอกยํ้าความมุ่งมัน่
และเจตนารมย์ในการรับใช้สงั คมไทยและประเทศชาติในฐานะสื่ อมวลชน ศูนย์การพิมพ์และจัด
จําหน่ายแห่งนี้ ประกอบด้วยโรงพิมพ์ ซึ่งมีเนื้อที่ 8,500 ตารางเมตร และมีโรงเก็บกระดาษพิมพ์อีก
1,200 ตารางเมตร การทํางานที่นี่ ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทนั สมัยที่สุดของ KBA รุ่ น PRISMA ของ
บริ ษทั KOENIG & BAUER AG จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็ นแท่นพิมพ์ระบบ 4/1 หรื อ DOUBLE
WIDTH/SINGLE PLATE แท่นแรกในเอเชียอาคเนย์ โดยระบบการทํางานทุกอย่างได้รับการควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถผลิตสิ่ งพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุด นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ในการ
พิมพ์หน้าหนังสื อพิมพ์ 8 หน้าติดกัน (PANORAMA) เป็ นเครื่ องแรกในประเทศไทย และสามารถพิมพ์
หน้าสี่ สีได้พร้อมกันถึง 32 หน้า มีกาํ ลังการผลิตสูงถึง 75,000 ฉบับต่อชัว่ โมง
นอกจากนั้น บริ ษทั ยังได้นาํ ระบบ COMPUTER TO PLATE ของ AGFA POLARIS XEV มาใช้
ในการส่งต้นฉบับที่จดั หน้าเสร็ จแล้วมายังเครื่ องทําเพลต โดยไม่ตอ้ งผ่านขั้นตอนการทําเพลตแบบใช้
ฟิ ล์มอย่างแต่ก่อน ทําให้สามารถส่งหน้าหนังสื อพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ของกองบรรณาธิการที่
คลองเตยมายังศูนย์การพิมพ์แห่งนี้ได้โดยตรง ทําให้ศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่งนี้ เป็ นศูนย์การ
พิมพ์ที่ทนั สมัยที่สุดในประเทศไทย
สําหรับขั้นตอนหลังการพิมพ์น้ นั ได้นาํ เอาเทคโนโลยีเมล์รูมจาก SCHUR PACKAGING
SYSTEMS ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วยเครื่ องสอดหนังสือพิมพ์ 4 เครื่ อง ระบบสายพานส่ง
หนังสื อพิมพ์จากแท่นพิมพ์มายังเครื่ องหี บห่อ เครื่ องมัด และเครื่องห่อ
ศูนย์การพิมพ์แห่งนี้ ได้เริ่ มทดลองพิมพ์หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ในรู ปเล่มขนาดใหม่แบบ
AMERICAN BROADSHEET ที่มีความกะทัดรัด มาตั้งแต่เดือนเมษายน และได้เริ่ มพิมพ์อย่างครบ
วงจรเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550

- 21 -

ปี 2556
กําลังการผลิตสูงสุด (ฉบับต่อวัน) 600,000

ปี 2555
600,000

ปี 2554
600,000

ปี 2553
600,000

หมายเหตุ คํานวณตามชัว่ โมงการทํางาน 8 ชัว่ โมงต่อวัน
2.4.3 นโยบายการผลิต
ปั จจุบนั บริ ษทั สามารถผลิตหนังสื อพิมพ์ได้โดยเฉลี่ย 75,000 ฉบับต่อชัว่ โมง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ช่วงเวลาในการปิ ดข่าวในแต่ละวันด้วย กล่าวคือ ถ้ามีการปิ ดข่าวเร็ วก็จะสามารถพิมพ์จาํ นวนฉบั บได้
มากขึ้น
2.4.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบที่สาํ คัญที่ใช้ในการผลิตคือกระดาษหนังสื อพิมพ์ ซึ่งบริ ษทั สัง่ ซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ
มากกว่า 90% สําหรับเพลทและหมึกพิมพ์น้ นั บริ ษทั จะจัดซื้อผ่านตัวแทนภายในประเทศทั้งหมด
วัตถุดิบประเภทกระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปริ มาณการใช้ต่อปี (เมตริ กตัน)

11,557

11,601

6,730

6,399

ราคากระดาษ (ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา/ตัน)
ราคากระดาษ (บาท/กิโลกรัม)

579.58
18.22

630.59
20.33

630.97
20.70

608.62
19.68

30.25

31.32

30.32

33.27

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยต่อปี (บาท)
2.5 สิทธิหรือข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
2.5.1 บัตรส่งเสริ มการลงทุน
- - ไม่มี - 2.5.2 สิ ทธิอื่น
- - ไม่มี - 2.5.3 ข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
- - ไม่มี - -

3. ปัจจัยความเสี่ ยง

ปั จจัยความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญต่อบริ ษทั พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดบิ และการผันผวนของราคาวัตถุดบิ
บริ ษทั ประกอบธุรกิจทางด้านสิ่ งพิมพ์ ดังนั้นกระดาษจึงเป็ นวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่งของธุรกิจซึ่งมักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านปริ มาณตลอดจนราคาตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก แต่บริ ษทั ได้มีการติดตามและวาง
แผนการจัดซื้อล่วงหน้าและเก็บกระดาษพิมพ์หนังสื อพิมพ์ในปริ มาณที่คาดว่าเพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งได้สงั่ ซื้อจาก
แหล่งผลิตในประเทศมากขึ้น
นอกจากนั้น บริ ษทั ยังมีนโยบายควบคุมต้นทุนการใช้กระดาษอย่างเคร่ งครัด เช่น การควบคุมประ สิ ทธิภาพใน
การผลิตให้มีตน้ ทุนของเสี ยน้อยที่สุด รวมทั้งการบริ หารการจัดจําหน่ายเพื่อลดปริ มาณหนังสื อคืน
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2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริ ษทั มีการซื้อสิ นค้าและบริ การแ ละ
อุปกรณ์เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ได้ป้องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารความเสี่ ยง
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก ธนาคาร สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยจึงอยูใ่ น
ระดับตํ่า
4. ความเสี่ยงด้ านเครดิต
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิต ที่เกี่ยวเนื่อง กับลูกหนี้การค้าและเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ฝ่ าย
บริ หารควบคุมความเสี่ ยงโดยกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมการขายเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมาะสม
ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการขายเชื่อ นอกเหนือจากจํานวนที่ได้ บันทึกไว้
ในบัญชีค่าเผื่อหนี้สูญไว้แล้ว นอกจากนี้การขายเชื่อของบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย
และมีอยูจ่ าํ นวนมากราย
5. ความเสี่ยงจากการไม่ ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม ดั งนั้นจึงมีความเสี่ ยงที่อาจจะไม่ได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บริ ษทั จึงจัดให้มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม โดยวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และ
เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้และรายงา นต่อฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั ตามระยะเวลาที่กาํ หนดเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขเท่าที่สามารถจะกระทําได้
6. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความไม่ สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
ประเทศไทยได้เผชิญปั ญหาอุทกภัยร้ายแรง และความไม่สงบอัน เนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองติดต่อกัน
มาหลายปี เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อยอดขายโฆษณาของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นการขาย
โฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อในสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต หากเกิดเหตุดงั กล่าวอีกในอนาคตก็จะเกิดภาวะ
ชะงักงันในการใช้จ่ายงบโฆษณาของลูกค้าของบริ ษทั อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7. ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค
พัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกระจายเสี ยงและออกอากาศ รวมถึงการสื่ อสารแบบไร้สายและเทคโนโลยี
ดิจิตอล ทําให้มีการนําเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านสื่ อได้หลากหลายมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู ้
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริ โภคไม่จาํ เป็ นต้องเสี ยเงินเพื่อซื้อหาข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป เรื่ อง
ดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั เป็ นอย่างมาก บริ ษทั จึงต้องพัฒนาการนํา เสนอข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่ อต่างๆ เพิ่มเติมจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ซ่ ึงเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผบู ้ ริ โภค
ข้อมูลข่าวสาร และผูซ้ ้ือสื่ อโฆษณา
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เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริ ษทั ได้ผลิตนิตยสารหัวข้อใหม่ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายยิง่ ขึ้น พร้อมกับ
ปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาที่หลากหลาย อันเป็ นการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าและบริ การเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่คุม้ ค่า
ที่สุด

4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทีด่ นิ อาคารและเครื่องจักร
4.1.1ที่ดิน อาคาร
บริ ษทั มีที่ต้ งั อยู่ 2 แห่ง คือ
1. ศูนย์การพิม พ์และจัดจําหน่าย เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง อ.บาง
พลี จ.สมุทรปราการ 10540 บนเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที เริ่ ม
ก่อสร้างกลางปี พ .ศ. 2548 ปั จจุบนั การก่อสร้างได้เสร็ จสมบูรณ์แล้ว โดยได้รับพระมหากรุ ณา ธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาเป็ นองค์ประธานในการการเปิ ด
ศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายของบริ ษทั ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 อย่างเป็ นทางการ
2. อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 8 ชั้น ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายโฆษณา ฝ่ าย
การตลาด ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายจัดจําหน่าย และฝ่ ายสมาชิก รวมทั้งบริ ษทั ในเครื อด้วย อาคารบริ การ
ประกอบด้วยห้องอาหาร ห้องพยาบาล ห้องออกกําลังกาย เพื่อเป็ นสวัสดิการให้แก่พนักงาน
สําหรับกองบรรณา ธิการของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ตั้งอยู่ ณ อาคารโรงพิมพ์ ส่วนกอง
บรรณาธิการของหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ตั้งอยู่ ณ อาคารสํานักงาน โดยที่ทุกอาคารนั้นสามารถเชื่อมถึงกัน
ได้ต้ งั แต่อาคารจอดรถ อาคารโรงพิมพ์ ตลอดไปจนถึงอาคารสํานักงานด้านหน้า ทั้ งนี้เพื่อความสะดวก
รวดเร็ วในการติดต่อประสานงานภายในบริ ษทั
อุปกรณ์เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตซึ่งเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั โดยสมบูรณ์ประกอบไป
ด้วยแท่นพิมพ์อนั ทันสมัย เครื่ องแยกสี เป็ นต้น ทําให้บริ ษทั มีศกั ยภาพที่จะสามารถรองรับความต้องการใน
เรื่ องการผลิตต่อไปได้อีกในอนาคต และในปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั ิงาน ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ณ 31 ธันวาคม 2556)
ที่ดิน
202
ล้านบาท
อาคาร
859
ล้านบาท
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
3
ล้านบาท
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
1,043 ล้านบาท
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ
228 ล้านบาท
อาคารระหว่างก่อสร้าง และ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
118 ล้านบาท
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)
2,453 ล้านบาท
หัก : ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม
(1,512) ล้านบาท
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าสุทธิตามบัญชี)
941 ล้านบาท
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4.1.2 เครื่ องจักรที่สาํ คัญ
เครื่ องจักร
- แผนกผลิตหนังสื อพิมพ์
เครื่ องพิมพ์หนังสื อพิมพ์ (KBA)
เครื่ องผลิตเพลต (AGFA)
ระบบ Mailroom พร้อมอุปกรณ์ (SCHUR)
เครื่ องสอดแทรกหนังสื อพิมพ์ (Inserting Equipment)
- แผนกบริ การการพิมพ์
เครื่ องพิมพ์ 4 สี
เครื่ องเข้าเล่ม (Perfect Binding)
เครื่ องพับ (Folding Machine)
เครื่ องเย็บ (Stitching Machine)

จํานวน (เครื่ อง) จํานวนปี ที่ใช้งานมาแล้ว
(โดยประมาณ)
1
1
1
4

6
6
6
6-11

3
1
3
2

18-25
19
20-25
9-24

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการหมดเปลือง
- - ไม่มี - 4.1.4 สิ นทรัพย์ที่มีนยั สําคัญในการดําเนินงาน
ได้แก่ อาคารสํานักงาน อาคารโรงพิมพ์ ศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่าย เครื่ องจักรและอุปกรณ์
(รายละเอียดดูในหัวข้อ 4.1.1 และ 4.1.2)
4.1.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิจ
- - ไม่มี - 4.1.6 การเปลี่ยนวิธีการบันทึกจาก historical value เป็ น fair value
- - ไม่มี - -

- 25 -

4.2 เงินลงทุน
เงินลงทุนของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
บริ ษทั

ประเภทกิจการ

1. บจ. โพสต์ ทีวี ( เดิมชื่อ บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ ผลิตรายการโทรทัศน์
จํากัด)
(ถือหุน้ โดยบจ. โพสต์ โฮลดิ้ง 100%)
2. บจ. โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย
ผลิตนิตยสาร Elle,
Elle Decoration ,Martha
Stewart Living, Science
Illustrated
3. บจ. โพสต์ -ไอเอ็ม พลัส
นิตยสาร Marie Claire
(ถือหุน้ โดย บจ .โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
มีเดีย 51%)
4. บจ. โพสต์-เอซีพี
นิตยสาร Cleo
(ถือหุน้ โดย บจ.โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
มีเดีย 70%)
5. บจ. แฟลช นิวส์
ผลิตรายการวิทยุ
6. บจ.โพสต์ นิวส์
ผลิตรายการข่าว
7. บจ.โพสต์ นิว มีเดีย
ลงทุน
8. บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง
ลงทุน
(ถือหุน้ โดย บจ.โพสต์ นิว มีเดีย 100 % )

ทุนที่เรี ยก
ชําระแล้ว
(ล้านบาท)
25.00

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยง
100.00

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)

25.00

100.00

100.89

50.00

100.00

0.002

16.40

70.00

-

23.00
10.00
25.00
25.00

40.00
51.00
100.00
100.00

10.00
5.1
25.00
-

4.3 มูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิ
4.3.1 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่ปรับด้วยราคาประเมิน
- - ไม่มี - 4.3.2 มูลค่าสิ นทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพันต่อสิ นทรัพย์
4.3.3 มูลค่าสิ นทรัพย์ต่อหุน้
- ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์รวม ณ 31 ธ.ค. 2556 = 4.17 บาทต่อหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )

5. ข้ อพิพาททางกฏหมาย

บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายในคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน 1 คดีซ่ ึงเกิดจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของ
บริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าผลของคดีดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
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-

6. ข้ อมูลทัว่ ไป

สํานักงาน
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
(ทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 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.postbookonline.com

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน ) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิต และจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวัน
ภาษาอังกฤษ "BANGKOK POST" หนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย "โพสต์ทูเดย์ " หนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยแจก
ฟรี “M2F” หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ "STUDENT WEEKLY" และแม็กกาซีนภาษาอังกฤษ 4 ฉบับได้แก่
"GURU" "MUSE" "BRUNCH" โดยจะแนบกับหนังสื อพิมพ์ BANGKOK POST ส่วน THEMAGAZINE ทําในรู ปของ
การจัดจําหน่าย และแม็กกาซีนภาษาไทย 1 ฉบับ “Smart Finance” จะแนบกับหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ บริ ษทั ให้บริ การ
ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตอล รวมทั้งระบบหางานทางเว็บไซต์ "www.m2fjob.com" มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องในการให้บริ การข่าวสารข้อมูล โดยการผลิตรายการข่าวออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ และจัดกิจกรรมและ
สัมมนา ภายใต้ชื่อ BANGKOK POST โพสต์ทูเดย์ และ M2F
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้บริ การด้านการพิมพ์พาณิ ชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและจัดจําหน่ายหนังสื อในนามสํานักพิมพ์โพสต์
บุ๊กส์ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ยังเป็ นผูพ้ ิมพ์ และจําหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไ ทย
ภายใต้ชื่อ นิตยสาร “ELLE” “ELLE Decoration” “Marie Claire” “Martha Stewart Living” “CLEO” และ “Science
Illustrated” “Fast Bikes” “Cycling Plus”
• หุน้ สามัญของบริ ษทั มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ “POST”
• ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
• ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้วประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

- 27 -

นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ขึน้ ไปของจํานวนหุ้นทีจ่ าํ หน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด
ชื่อและที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ประเภทของ
หุน้

จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่าย
แล้ว (หุน้ )

1.บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02616 4666
โทรสาร 02671 3174
2.บริ ษทั โพสต์-เอซีพี จํากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02616 4666
โทรสาร 02671 3174
3.บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02616 4666
โทรสาร 02671 3174
4.บริ ษทั โพสต์ ทีวี จํากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02616 4000
โทรสาร 02671 9694
5.บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02616 4000
โทรสาร 02671 9694
6.บริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จํากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02616 4000
โทรสาร 02671 9694

ผลิตและจําหน่าย
นิตยสาร

สามัญ

250,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)

ผลิตและจําหน่าย
นิตยสาร

สามัญ
และ
บุริมสิ ทธิ

100,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
64,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)

70

ผลิตและจําหน่าย
นิตยสาร

สามัญ
และ
บุริมสิ ทธิ

255,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
245,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)

100

ให้เช่าชื่อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์และ
ผลิตรายการ
โทรทัศน์

สามัญ

250,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)

100

ผลิตรายการข่าว

สามัญ

100,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)

51

ลงทุน

สามัญ

250,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)

100
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ร้อยละของจํานวนหุน้ ที่
ถือทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
100

ชื่อและที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

7.บริ ษทั โพสต์ โฮลดิ้ง จํากัด
ลงทุน
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02616 4000
โทรสาร 02671 9694
8.บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด
ดําเนินรายการวิทยุ
48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่ งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ 02693 4777
โทรสาร 02693 3298

นายทะเบียนหุ้น
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259
ผู้สอบบัญชีอสิ ระ
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90
ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
บริ ษทั วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จํากัด
ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 6311, 2256 7750-4 โทรสาร 0 2256 6317-8
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ประเภทของ
หุน้

จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่าย
แล้ว (หุน้ )

สามัญ

250,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)

สามัญ

225,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
15,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
(เรี ยกชําระร้อยละ 80)
10,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
(เรี ยกชําระร้อยละ 25)

ร้อยละของจํานวนหุน้ ที่
ถือทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
100

40

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 1 บาท และมีทุนที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 500,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
7.1 ทุนและการถือหุ้น - ประวัติ
(ก) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2527 จํานวน 20 ล้านบาท ต่อมาในปี 2532 มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
อีก 81 ล้านบาท เป็ น 101 ล้านบาท ทุนที่เรี ยกชําระแล้วจํานวน 100 ล้านบาท
(ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 101,000,000 บาท เป็ น 100,000,000 บาท โดยการยกเลิกทุนจดทะเบียน
จํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2539
(ค) ประชุมใหญ่วสิ ามัญผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2539 ผูถ้ ือหุน้ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก
100,000,000 บาท เป็ น 505,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มอีก 40,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10
บาท โดยกําหนดใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี้
1. ให้จดั สรรหุน้ สามัญเ พิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม ในอัตราส่วน 4
หุน้ ใหม่ต่อ 1 หุน้ เดิม ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 10 บาท
2. ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 500,000 หุน้ ให้แก่บุคคล และตามวิธีการอันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
พนักงานและฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ซึ่งที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาลงมติในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้ง
ต่อๆ ไป การเพิ่มทุนได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539 ทุนที่เรี ยกชําระ
แล้วเท่ากับ 500 ล้านบาท
(ง) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2547 ได้มีมติ อนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุน้ สามัญของบริ ษทั จาก 10 บาท ต่อหุน้ เป็ น 1 บาทต่อหุน้ (โดยการแตกหุน้ สามัญจํานวน 50 ล้านหุน้
เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 500 ล้านหุน้ ) บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญนี้กบั
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547
7.2 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- - ไม่มี - -
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7.3 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ของ บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลําดับที่

26-พ.ย.-56
จํานวนหุน้
%

ผูถ้ ือหุน้

1

บริ ษทั เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์พบั ลิชเชอร์ส จํากัด

106,375,750

21.28

2

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์

96,096,150

19.22

3

บริ ษทั คอม-ลิงค์ จํากัด

56,000,000

11.20

4

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

36,350,960

7.27

5

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

18,463,480

3.69

6

บริ ษทั วัชรพล จํากัด

13,911,790

2.78

7

นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ

13,325,900

2.67

8

นางนิจพร จรณะจิตต์

11,866,420

2.37

9

บริ ษทั แชงกรี -ลาโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)

10,892,730

2.18

10

Mrs. Arunee Chan

8,672,590

1.73

371,955,770

74.39

ที่มา : บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
7.4 นโยบายการจ่ ายปันผล
บริ ษทั โพสต์พบั ลิชชิงจํากัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปั นผลโดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของ
กําไรสุทธิของทุกๆปี สําหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ค่าใช้จ่ายประเภททุนและ
สภาพคล่องของกิจการ
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8. การจัดการ

8.1 โครงสร้ างการจัดการ
8.1.1 ผังองค์ กร
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8.1.2 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 14 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน คือ
1. ม.ร.ว. ปรี ดิยาธร เทวกุล **

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

2. นายจอห์น ทอมพ์สนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายปราโมช รัฐวินิจ *

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4. ดร. ศิริ การเจริ ญดี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

5. ดร. วิษณุ เครื องาม
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 8 ท่าน คือ
1. นายเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน *

กรรมการ

2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง

กรรมการบริ หาร

3. นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการ

4. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่

กรรมการบริ หาร

5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร

กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ

กรรมการการบริ หาร

8. นายฮู ยี เชียง โรบิน
กรรมการการบริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 1 ท่าน คือ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
* นายปราโมช รัฐวินิจ และนายเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน ลาออกจากตําแหน่ง กรรมการ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556
** ม.ร.ว. ปรี ดิยาธร เทวกุล และคู่สมรส ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 1 ตั้งแต่วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2556
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8.1.3 บันทึกการเข้ าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2556
ชื่อ

คณะกรรม

คณะกรรม

คณะกรรม

คณะกรรมการสรรหา

การบริษัท

การบริหาร การตรวจสอบ และกําหนดค่ าตอบแทน

ค่ าตอบแทน
(พันบาท)

1. ม.ร.ว. ปรี ดิยาธร เทวกุล

5/5

1,913

2 นายเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน*

3/3

208

3 นางสาวคว๊อก ฮุยควอง

0/5

4 นายจอห์น ทอมพ์สนั

4/5

5 นายชาติศิริ โสภณพนิช

4/5

6 นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่

0/5

7 นายปราโมช รัฐวินิจ*

3/3

8 นายวรชัย พิจารณ์จิตร

5/5

9 ดร. ศิริ การเจริ ญดี

5/5

10 ดร. วิษณุ เครื องาม

5/5

11 นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ*

5/5

3/3

0

12 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์

5/5

7/7

1,542

13 นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ*

5/5

4/4

912

14 นายฮู ยี เชียง โรบิน*

1/4

1/4

607

1/7

812
3/4

599
352

4/7

921
2/3

7/7
4/4

1/1

364

1/1

1,245

1/1

1,137
388

11,000
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของผูบ้ ริ หารในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 51.1 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่นๆของผูบ้ ริ หารเช่นเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเท่ากับ 3.1 ล้านบาท
* นายเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน ลาออกจากตําแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556
*นายปราโมช รัฐวินิจ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556
*นายฮู ยี เชียง โรบินได้รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2556 และได้รับแต่งตั้งเป็ น
กรรมการบริ หาร ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
*นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หาร ในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
2/2556 เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2556
*นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ หาร ในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2556
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8.2 ฝ่ ายบริหาร
รายชื่อฝ่ ายบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้
1. นายศุภกรณ์
เวชชาชีวะ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
2. นายภัค
เพ่งศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริ ษทั
3. นาย ณ กาฬ
เลาหะวิไลย
รองบรรณาธิการบริ หารกลุ่มโพสต์
4. ม.ล. ธนะวิสุทธิ์
วิสุทธิ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดและจัดจําหน่าย
5. นายพรชัย
แสงอรุ ณ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล (เกษียณอายุปี 2557)
6. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ (เกษียณอายุปี 2557)
7. นายพิชาย
ชื่นสุขสวัสดิ์
บรรณาธิการอํานวยการกลุ่มโพสต์
8. นายภัทระ
คําพิทกั ษ์
บรรณาธิการ หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์
9. นายมนตรี
ปูชตรี รัตน์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์ M2F
10. นางสาวสุธิดา
มาไลยพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื่ อดิจิตอลมีเดีย
11. นายอนิล
ปิ่ นเรณู
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
12. นายศุภพงศ์
จิวะพงศ์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
8.3รายละเอียดคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

ม.ร.ว. ปรี ดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการ

อายุ สัดส่วนการ
ช่วงเวลา
(ปี ) ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
66
2.08
2553-ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
ประธานกรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นายเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน
กรรมการ

51

-

2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ

นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

36

-

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริ หาร บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นายจอห์น ทอมพ์สนั
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

49

-

2548 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
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บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
กรรมการและกรรมการบริ หาร

อายุ สัดส่วนการ
ช่วงเวลา
(ปี ) ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
46
2554-ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการและกรรมการบริ หาร

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ

54

-

2535 – ปั จจุบนั

กรรมการ

นายฮู ยี เชียง โรบิน
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

55

-

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริ หาร บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นายปราโมช รัฐวินิจ
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

63

-

2553-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการ
พค.2555-ปั จจุบนั ตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

59

7.27

2537 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการบริ หาร
และประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ดร. วิษณุ เครื องาม
กรรมการอิสระ

62

-

2553-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ดร. ศิริ การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
กรรมการและประธาน
กรรมการบริ หาร

65

-

2542-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

71

19.22

2525 – ปั จจุบนั

กรรมการ และประธาน
กรรมการบริ หาร

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

- 36 -

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

อายุ สัดส่วนการ
ช่วงเวลา
(ปี ) ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
51
2.67
2549 – ปั จจุบนั
46

0.05

2552– ปั จจุบนั
2549-2551

นายภัค เพ่งศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริ ษทั
นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
รองบรรณาธิการบริ หารกลุ่ม
โพสต์

54

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั
รองบรรณาธิการบริ หารกลุ่ม
โพสต์

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

0.081

2551-ปั จจุบนั

48

-

2549-2551
2549-ปั จจุบนั

นายภัทระ คําพิทกั ษ์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์โพสต์
ทูเดย์

47

-

2556

บรรณาธิการ หนังสื อพิมพ์
โพสต์ทูเดย์

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดและจัด
จําหน่าย

43

-

2551 – ปั จจุบนั

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นายพรชัย แสงอรุ ณ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์
บางกอกโพสต์
นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
บรรณาธิการอํานวยการกลุ่ม
โพสต์

60

-

2548 – 2555

60

-

2549-2555

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดและ
จัดจําหน่าย
ผูจ้ ดั การกลุ่มการตลาดและจัด
จําหน่าย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์
บางกอกโพสต์

57

-

2545 – ปั จจุบนั

บรรณาธิการอํานวยการกลุ่ม
โพสต์

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

2550-2551
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บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

นายมนตรี ปูชตรี รัตน์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์ M2F

อายุ สัดส่วนการถือ
ช่วงเวลา
(ปี ) หุน้ ในบริ ษทั
(%)
54
2555-ปั จจุบนั

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื่ อดิจิตอลมีเดีย

41

-

นายอนิล ปิ่ นเรณู
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการ

56

-

นายศุภพงศ์ จิวะพงศ์

46

-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์
M2F
2554-2555
รองบรรณาธิการ
หนังสื อพิมพ์ M2F
2551-2554
ผูช้ ่วยบรรณาธิการข่าว
หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์
2551-ปั จจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื่ อดิจิตอล
มีเดีย
2546-2551
ผูช้ ่วยรองประธานฝ่ ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
2552 – ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการ
2543-2552
ผูจ้ ดั การฝ่ าย Output & Page
Archiving

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

2556

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. สนุก ออนไลน์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

8.4 บุคลากร
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด (รวมสายส่งและพนักงานชัว่ คราว) 1,403 คน เป็ นพนักงานบริ หาร 12 คน พนักงาน
ปฏิบตั ิการ/บริ การ 1,089 คน สายส่งและพนักงานชัว่ คราว 302 คน โดยในปี 2556 บริ ษทั จ่ายผลตอบแทนให้กบั
พนักงานทั้งสิ้น 633.0 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คอมมิชชัน่ เป็ นต้น

9. การกํากับดูแลกิจการ

9.1 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่
ยง ซึ่ ง
คณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ดงั นี้
คณะกรรมการบริษัท
มีหน้าที่บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการ
อาจมอบอํานาจให้กรรมการหนึ่งคนหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่น กระทําหน้าที่ใดๆ แทนคณะกรรมการได้โดยให้ทาํ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั กรรมการผูล้ งชื่อผูกพันบริ ษทั ได้ในปั จจุบนั
คือ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
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3. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการของบริ ษทั (ยกเว้นประธานกรรมการ )
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน คณะกรรมการบริ หารเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธาน
กรรมการบริ หาร โดยประธานกรรมการบริ หารจะต้องไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานประจําของบริ ษทั
คณะกรรมการบริหารประกอบด้ วย
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์ ประธานกรรมการบริ หาร
2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
3. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ
6. นายฮู ยี เชียง โรบิน
โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารจะกําหนดหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. ติดตามกํากับดูแลผลการดําเนินการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นประจําทุกเดือน
2. อนุมตั ิค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยมีจาํ นวนเงินไม่
เกินกว่า 20 ล้านบาท
3. อนุมตั ิการเข้าทําการเปิ ดบัญชีการทําสัญญากับสถาบันการเงินตามที่เห็นสมควร และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
4. กําหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอํานาจการอนุมตั ิ
5. แต่งตั้งและกํา หนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ยกเว้น กรรมการผูจ้ ดั การ และบรรณาธิการ
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้ วย
1. ดร. ศิริ การเจริ ญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจอห์น ทอมพ์สนั
3. นายปราโมช รัฐวินิจ
โดยมี นางภัทริ กา ชุติชูเดช ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การบริ หารความเสี่ ยง
ประเมินความเพียงพอ และประสิ ทธิผลของระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างสมํ่าเสมอ
2. การควบคุมภายใน
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1) ประเมินประสิ ทธิภาพของฝ่ ายบริ หารในการส่งเสริ มให้มี “สภาพแวดล้อมของการควบคุม ” ที่เหมาะสม โดย
การสื่ อสารถึงความสําคัญของการควบคุมภายในและการจัดการกับความเสี่ ยง และด้วยการทําให้เชื่อมัน่ ได้วา่
พนักงานเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็ นอย่างดี
2) พิจารณาประสิ ทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน สําหรับการจัดทํางบการเงินรายไตรมาส และ
งบการเงินประจําปี รายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบ
สารสนเทศของบริ ษทั
3) พิจารณาว่าฝ่ ายบริ หารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุม้ ครองความสูญเสี ยและความปลอดภัยของ
ระบบข้อมูลและระบบการปฏิบตั ิการ รวมทั้งแผนฉุกเฉิ นสําหรับกรณี ที่ระบบการเงินและการปฏิบตั ิงาน
ตามปกติของบริ ษทั ล้มเหลวอย่างไร
4) ติดตามการดําเนินการของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่ผตู ้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบั ญชีรับ
อนุญาตได้แนะนํามา
3. รายงานทางการเงิน
3.1 ทัว่ ไป
1) ทําความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงทางการเงินที่สูงสุดในปั จจุบนั และการจัดการของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าวได้ผลเป็ นอย่างไร
2) ปรึ กษาหารื อกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริ ตที่อ าจเกิดขึ้นหรื อที่ได้
เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการกระทําผิดกฎหมาย ความบกพร่ องในการควบคุมภายใน หรื อประเด็นอื่นที่
คล้ายคลึงกัน
3) สอบทานประเด็นทางบัญชีที่สาํ คัญและประเด็นเกี่ยวกับการรายงานต่างๆ รวมถึงประกาศข้อบังคับ
ในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด และทําความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงิน
4) สอบถามฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับความเสี่ ยงและความ
เสี ยหายที่มีนยั สําคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและแผนในการลดความเสี่ ยงดังกล่าว
5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบอย่างสําคัญต่องบการเงิน
3.2 งบการเงินประจําปี
1) สอบทานงบการเงินประจําปี ว่าถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่างบการเงินดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่เหมาะสม
แล้วหรื อไม่
2) ให้ความสนใจเป็ นพิเศษในรายการที่ ซับซ้อน และ/หรื อผิดปกติ
3) ให้ความสําคัญในเรื่ องที่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์และหนี้สิน การคํ้า
ประกัน ภาระหนี้สินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อสิ่ งแวดล้อม การตั้งสํารองเผื่อความเสี ยหายที่เกิดจากการ
ฟ้ องร้อง ภาระผูกพันและภาระหนี้สินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4) ประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เพื่อสอบทานงบการเงินและผลของการตรวจสอบ
รวมทั้งปั ญหาที่ได้พบ
5) ให้คาํ แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําเสนองบการเงินให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง
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3.3 งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิ ดเผย ข้อมูลคร บถ้วน และมีความถูกต้องตามควร รวมทั้งรับทราบ
คําอธิบายจากฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งสื บเนื่องจากการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีของ
บริ ษทั เหตุการณ์หรื อรายการผิดปกติ และการควบคุมด้านการเงินและการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เพียงพอและเหมาะสม
4. การตรวจสอบภายใน
1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมัน่ ได้วา่ สายงานตรวจสอบ
ภายในจะสามารถปฏิบตั ิงานได้โดยอิสระ ปราศจากข้อจํากัดใดๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล
2) เพื่อส่งเสริ มความเป็ นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการสรร
หา การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายและการเลิกจ้างของผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบจะร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกปี
3) สอบทานประสิ ทธิผลของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อ
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานรวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของสาย
งานตรวจสอบภายใน
4) ประชุมเป็ นการส่วนตัวกับผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื่ องที่เห็นสมควร
5) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่า ผูบ้ ริ หารได้รับและปรึ กษาหารื อผลการตรวจสอบและคําแนะนําที่สาํ คัญใน
ระยะเวลาอันควร
6) ดูแลให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่าฝ่ ายบริ หารได้มีการดําเนินการซึ่งเป็ นผลมาจากคําแนะนําของผูต้ รวจสอบภายใน
ในระยะเวลาอันควร
7) ดูแลให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่า สายงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งปั นข้อมูลให้แก่ผใู ้ ห้บริ การจากภายนอกที่
บริ ษทั ว่าจ้างมา ได้แก่ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึ กษา เป็ นต้น ในการให้ความเชื่อมัน่ หรื อให้คาํ ปรึ กษา
เพื่อให้เกิดความครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการทํางานซํ้าซ้อน
5. ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมัน่ ได้ในเรื่ องความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อประสิ ทธิภาพและการปฏิบตั ิงานในทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
2) พิจารณาขอบข่ายของบริ การอื่นๆ เกี่ยวกับบริ การให้คาํ ปรึ กษาทั้งหมดที่บริ ษทั ได้วา่ จ้างมา
3) อนุมตั ิบริ การอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบซึ่งกระทําโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
4) ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5) สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตเสนอมาและดําเนินการให้เชื่อมัน่
ได้วา่ จะไม่มีการกําหนดข้อจํากัดใดๆ ไว้ในขอบเขตของผูส้ อบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล
6) สอบทานผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
7) ติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของสํานักงานผูส้ อบบัญชี และดูแลว่ามีการคิดค่าสอบบัญชีอย่าง
สมเหตุสมผล
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8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อที่จะเชื่อมัน่
ได้วา่ เป็ นไปอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์
9) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมปี ละ 1 ครั้ง
10) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ได้วา่ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจะนําเสนอผลการตรวจสอบและคําแนะนําในเวลา
อันสมควร
11) สอบทานหนังสื อรับรองที่ฝ่ายบริ หารจะต้องออกให้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตและให้ความสนใจในประเด็นที่
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
12) สอบทานหนังสื อแจ้งผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล ะติดตามว่าฝ่ ายบริ หารได้ตอบชี้แจง
ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ในระยะเวลาอันควร
13) ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณี ที่น่าสงสัยว่า กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีหน้าที่
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ได้กระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นบท บัญญัติทางกฎหมาย ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกรณี ดงั กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันที
เพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณี ดงั กล่าวโดยมิชกั ช้า
6. การดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
1) สอบทานประสิ ทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบตั ิตามก ฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การสื บสวนการ
ทุจริ ตและการติดตามของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการทุจริ ต รวมทั้งการลงโทษทางวินยั และการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
2) รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จากฝ่ ายบริ หารและ
/หรื อสายงาน
ตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอ
3) สอบทานให้เป็ นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการจัดทํารายงานทางการเงินแล้ว
4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่กาํ กับดูแล
5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณี ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีหน้าที่
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ได้กระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติทางกฎหมาย ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแลและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้
7. การดูแลให้ปฏิบตั ิตามนโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณของบริ ษทั
1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมัน่ ได้วา่ ได้มีการจัดทํานโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณของบริ ษทั ไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร และดําเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
2) ประเมินฝ่ ายบริ หารได้ทาํ ตนเป็ นตัวอย่างโดยการสื่ อสารถึงความสําคัญของนโยบายวิธีปฏิบตั ิงานและ
จรรยาบรรณรวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตนให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรื อไม่
3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามนโยบายวิธีปฏิบตั ิงานและ
จรรยาบรรณของบริ ษทั
4) รับรายงานอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับการกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามนโยบายวิธีปฏิบตั ิงาน และจรรยาบรรณของ
บริ ษทั จากฝ่ ายบริ หาร
8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรี ยน
1) ประเมินประสิ ทธิผลของวิธีการในการดําเนินการของบริ ษทั เกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนต่างๆ
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2) สอบทานระบบการร้องเรี ยนเกี่ยวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อันอาจไม่เหมาะสม
และอื่นๆ ให้เป็ นความลับ
3) ดูแลเพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ได้วา่ บริ ษทั มีข้ นั ตอนการดําเนินการต่างๆ เพื่อให้มีผสู ้ อบสวนอิสระใน
ประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
9. การรายงาน
1) รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบถึ งการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบและให้คาํ แนะนําที่
เหมาะสม อย่างสมํ่าเสมอ
2) เชื่อมัน่ ได้วา่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
3) เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การติดตามการปฏิบตั ิงานครอบคลุมได้อย่ างทัว่ ถึง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน
กิจกรรมต่างๆ ต่อผูถ้ ือหุน้ ไว้ในรายงานประจําปี โดยมีประเด็นที่ตอ้ งรายงานดังนี้
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรได้รับทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. อื่นๆ
1) ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ร้องขอ
2) จัดให้มีการสื บสวนพิเศษ หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูช้ าํ นาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณี ที่จาํ เป็ น
3) สอบทานและปรับปรุ งกฎบัตรของคณะก รรมการตรวจสอบให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
4) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ศิริ การเจริ ญดี
3. นายปราโมช รัฐวินิจ
โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ สอบทาน ประเมิน และแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ อง
เกี่ยวกับ
1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริ ษทั
2. จํานวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. นโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของ
คณะกรรมการบริ ษทั
6. การจัดให้มีการประกันภัยผูบ้ ริ หารให้กบั คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั
7. แผนการสื บทอดการดํารงตําแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผู ้ จัดการ และผูบ้ ริ หารระดับสูง ซึ่งจะ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ตามลําดับ
8. กระบวนการประเมินกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสูงซึ่งจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การ ตามลําดับ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ แล
ะเจ้าหน้าที่บริ หาร ซึ่งจะดําเนินการโดยคณะ
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ ตามลําดับ
10. เรื่ องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารยังได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นคณะกรรมการย่อยของฝ่ ายบริ หาร เพื่อทํา
หน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. จัดทํานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงให้ฝ่ายบริ หารพิจารณา
2. คัดเลือกวิธีการบริ หารความเสี่ ยงที่จะช่วยลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3. รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. เสนอการบริ หารความเสี่ ยง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบตั ิงานให้ฝ่ายบริ หาร
5. ติดตามการบริ หารความเสี่ ยง
6. รายงานต่อฝ่ ายบริ หาร
7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยงแก่พนักงานทุกระดับ
9.2 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสี ยงได้เท่ากับจํานวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนใน
ตําแหน่งกรรมการที่วา่ งเท่านั้น ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรื อผู ้ รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสี ยงให้กบั บุคคลใดๆ
เกินกว่าหนึ่งเสี ยงต่อหุน้ แต่ละหุน้ ที่ตนเองถืออยูห่ รื อที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กบั
บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํา นวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
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เสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจบั ฉลากเพื่อให้ได้
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกปี ผูเ้ ป็ นกรรมการต้องออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็ นจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้
กรรมการคนที่ได้อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูต้ อ้ งออก กรรมการผูอ้ อกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
แต่งตั้งบุคคลขึ้นดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่วา่ ง เว้นแต่วาระในตําแหน่งของกรรมการที่วา่ งลงนั้นจะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่ อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่จาํ นวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยูม่ ีจาํ นวนไม่ครบองค์ประชุม
กรรมการที่เหลืออยูจ่ ะกระทําการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อทําการ เลือกตั้ง
กรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่วา่ งลงเท่านั้นและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะต้องกระทําภายในหนึ่งเดือน
นับตั้งแต่วนั ที่จาํ นวนกรรมการว่างลง ซึ่งทําให้ไม่ครบองค์ประชุม บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรื อแต่งตั้งแทน
กรรมการที่วา่ งลงจะดํารงตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเ วลาที่กรรมการที่วา่ งลงนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการ
อิสระ และการเสนอผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สําเนาใบหุน้ และหนังสื อยืนยันการถือหุน้
ที่ออกโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อตลาดห ลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และแสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สําเนาบัตรประชาชน หนังสื อเดินทาง หรื อหนังสื อสําคัญต่างๆ ของบริ ษทั
เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ก่อนที่
บริ ษทั จะส่งหนังสื อนัดประชุมได้ โดยปฏิบตั ติ ามขั้นตอนสําหรับผูถ้ ือหุน้ ในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ซึ่งได้นาํ เสนอในเว็บไซต์ของบริ ษทั
การแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูงอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของคณะกรรมการบริ หาร ยกเว้น
ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ และบรรณาธิการหนัง สื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งต้องนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริ ษทั มิได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สาํ นักงานณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูเ้ กี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนั ย หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการ ทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อย
ละสามของทรัพย์สินที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้
การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่
ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นา จควบคุมของบริ ษทั
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้
ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรม การที่มีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตัดสิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะได้
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โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องเกี่ยวกับจํานวนและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสน อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
9.3 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริ ษทั และบริ ษทั จะนําเสนอ
สรุ ปรายงานดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพือ่ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
9.4 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
รายการที่ ชื่อบริ ษทั
1
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

ชื่อผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
2
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
3
บริ ษทั โพสต์-เอซีพี จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
4
บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
5
บริ ษทั โพสต์ ทีวี จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
6
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
7
บริ ษทั โพสต์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
8
บริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท)
1,060,000
530,000
245,000
235,000
50,000
305,000
40,000
40,000
2,505,000

ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
รายการที่ ชื่อบริ ษทั ผูจ้ ่าย

ประเภทของ
งานบริ การอื่น
(non-audit service)

รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริ การอื่น (non-audit fee)

ชื่อผูส้ อบบัญชี

ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น
ส่วนที่จ่ายไปใน ส่วนที่จะต้อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ายในอนาคต
-ไม่มี –
-ไม่มี –
-ไม่มี –
-ไม่มี -

9.5 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี นื่ ๆ
บริ ษทั พยายามปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งจัดทําโดยศูนย์
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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สําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ได้ปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติมให้เทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ
The
Organisationfor Economic Co-operation and Development(OECD Principle of Corporate Governance ปี 2004)
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มีการกําหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามั ญประจําปี ล่วงหน้า และได้แจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม รวมถึงเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี เช่น การเลือกตั้ง
กรรมการบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทราบเพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อนัดประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ประจําปี ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม บริ ษทั สนับสนุน
และอํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ก และแบบ ข แนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้ น ส่วนหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค สําหรับคัส
โตเดียน สามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์ของบริ ษทั
อนึ่ง ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2556 นั้น มีกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4
ท่าน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน เสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็ นก รรมการอีกวาระหนึ่งแล้วจึงได้พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการเพิม่ อีก 1 ท่าน ซึ่งบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียด และประสบการณ์การทํางานของกรรมการดังกล่าว
ไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้
บริ ษทั อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างเต็มที่ โดยกําหนดเวลาประชุม ในระหว่างเวลาทํางานปกติที่
อาคารบางกอกโพสต์ โดยจัดเตรี ยมที่จอดรถ เพื่อรองรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่าง
พอเพียง อาคาร บางกอกโพสต์ต้ งั อยูไ่ ม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้ า MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ พร้อมทั้งเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั หรื อ
บุคคลอื่นใดในการออกเสี ยง ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริ ษ ั ทได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับติด
หนังสื อมอบฉันทะไว้ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2556 ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการทําหน้าที่ประธานในที่
ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาสําหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดง
ความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระโดยกรรมการที่เข้าร่ วมในการประชุมครั้งนี้มีจาํ นวนกึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริ หาร และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ได้กาํ หนดขั้นตอนสําหรับผูถ้ ือหุน้ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี เพิ่มเติมและ
เสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็ นปกติใน
เดือนเมษายน โดยผูถ้ ือหุน้ หรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอวาระกา รประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี เพิ่มเติม และ /
หรื อ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั จะต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
• ถือหุน้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
• แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สําเนาใบหุน้ และหนังสื อยืนยันการถือหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สําเนาบัตรประชาชน หนังสื อเดินทาง หรื อหนังสื อสําคัญต่ างๆ ของ
บริ ษทั ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ หรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ จะต้องนําส่งแบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี
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เพิ่มเติม และ/หรื อ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั พร้อมด้วยแบบข้อมูลของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบ ริ ษทั มายังเลขานุการบริ ษทั ภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อให้บริ ษทั คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ
ของบริ ษทั มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดําเนินการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สามัญประจําปี ต่อไป
บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมหนังสื อมอบ ฉันทะแบบที่กาํ หนดรายละเอียดในการออกเสี ยงแต่ละวาระอย่างชัดเจน และ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ บริ ษทั ได้จดั ทําบัญชีรายชื่อผูร้ ับมอบฉันทะให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และ
จัดให้มีกรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริ ษ ั
ทได้ระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะเป็ นรายกรรมการอย่างชัดเจน โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสี ยง พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคลได้
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม บริ ษทั จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม โดย
บริ ษทั จะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง เพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ใน
กรณี ที่เกิดมีขอ้ โต้แย้ง
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีอิสระ ให้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกครั้ง
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
บริ ษทั ส่งเสริ มให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั เพื่อสร้างความมัน่ คงทางการเงิน
และความยัง่ ยืนของกิจการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยดังกล่าวประกอบด้วยผูถ้ ือหุน้ ผูอ้ ่าน ผูซ้ ้ือสื่ อโฆษณา พนักงานของ
บริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่าย เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้น
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดกําไรและเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาว
บริ ษทั จะเก็บผลกําไรบางส่วนเพื่อคืนหนี้สถาบันการเงินและลงทุนเพื่ออนาคตของบริ ษทั เงินกําไรที่ เหลือจะจัดสรร
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปของเงินปั นผล
ผูอ้ ่าน
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ .ศ. 2498 หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้พฒั นากลายเป็ นหนึ่งในผูน้ าํ ของ
หนังสื อพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพื้นเอเชีย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจ และความนับถือที่ได้รับจาก
ผูอ้ ่าน ทั้งนี้เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดจากอุดมการณ์ที่ยดึ มัน่ มายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวอย่างถูกต้อง เป็ นธรรม
และเป็ นกลางซึ่งขนบธรรมเนียมดังกล่าวได้เปลี่ยนมาเป็ นหลักจรรยาบรรณครอบคลุมถึงหนังสื อพิมพ์ฉบับอื่นของ
บริ ษทั ได้แก่ หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และล่าสุด M2F
บริ ษทั ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูอ้ ่านอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการการบริ โภค
ข่าวสารจึงทําให้สามารถปรับปรุ งรู ปแบบและเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผูอ้ ่าน
นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริ มการขายที่มีประโยชน์ต่อผูอ้ ่ านและสมาชิก
อย่างต่อเนื่อง
ผูซ้ ้ือสื่ อโฆษณา
บริ ษทั ปรับปรุ งเครื่ องพิมพ์และกระบวนการพิมพ์อย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลให้คุณภาพของหนังสื อพิมพ์และ
โฆษณาของหนังสื อพิมพ์ดีข้ ึนเป็ นลําดับ นอกจากนี้บริ ษทั ยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผซู ้ ้ือ
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สื่ อโฆษณาได้พบปะสังสรรค์กบั ผูอ้ ่านและลูกค้าของบริ ษทั ได้โดยตรง การปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการช่วย
ให้บริ ษทั ขยายการเสนอข่าวผ่านสื่ อต่างๆ หลากหลายมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั ช่วยให้บริ ษทั สามารถขายสื่ อโฆษณาได้
ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ และอื่นๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
พนักงาน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการพัฒนา
และขยายการดําเนินงานของบริ ษทั เพิม่ เติมจากสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นพื้นฐานมาเป็ นธุรกิจมัลติมีเดีย ทําให้ตอ้ งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของบริ ษทั มากพอสมควร โดยใน ส่วนของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริ ษทั จัด
ให้มีการฝึ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้กบั พนักงาน โดยเฉพาะด้านภาษาเพื่อเตรี ยมรองรับการเปิ ด AEC ทั้งภาษาจีน
และพม่า และอบรมโปรแกรมไมโครซอฟท์ PowerPoint Excel และ Adobe รวมถึงหลักสูตรมัลติมีเดีย และโซเชียล
มีเดีย สําหรับนักข่าว
บริ ษทั จัดให้มีระบบประเมินผลงานประจําปี และจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามผลงาน
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรี ยน หรื อการแจ้ง
เบาะแส ได้แก่ การสอบทานขั้นตอนในการดําเนินการของบริ ษทั เกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน การสอบทานระบบ การ
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับรายงานทางการเงินการควบคุมและอื่นๆ ให้เป็ นความลับและการดําเนินการให้มีการสอบสวน และ
ติดตามผลอย่างเพียงพอและให้รายงานเรื่ องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
ผูจ้ ดั จําหน่าย
ช่องทางสําคัญช่องทางหนึ่งในการจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ได้แก่ ผูจ้ ดั จําหน่าย และแผงหนัง
สื อ บริ ษทั เพิม่
จํานวนผูจ้ ดั จําหน่ายทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
หนังสื อพิมพ์
ในการดําเนินการดังกล่าวบริ ษทั จัดให้มีค่านายหน้า ส่วนลด และระยะเวลาการชําระเงินที่เหมาะสมแก่ผจู ้ ดั
จําหน่ายและแผงหนังสื ออย่างเหมาะสม โดยพนักงานของบริ ษทั ได้ติดต่อประสานงานกับผูจ้ ดั จําหน่ายอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มยอดจัดจําหน่าย และลดยอดหนังสื อคืน
เจ้าหนี้
บริ ษทั มีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ง ธุรกรรมดังกล่าว ได้แก่ เงินกูย้ มื ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว กา รออกหนังสื อคํ้าประกัน และการออก เล็ตเตอร์ออฟเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสัง่ ซื้อกระดาษ
หนังสื อพิมพ์จากต่างประเทศ บริ ษทั ควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกูย้ มื จากธนาคาร และส่วนประกอบของเงินกูย้ มื
ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะยาวที่เหมาะสม การกูย้ มื ทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ คํ้าประกัน บริ ษทั ติดตามและปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของเงินกูย้ มื อย่างเคร่ งครัด
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ และมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันทํากิจกรรมระดมเงินบริ จาคเพื่อเป็ นทุนในการ
ช่วยเหลือด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมัน่ ที่จะดําเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริ งจัง
โดยต้องการให้เยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “The 2013 Bangkok Post – Black
Mountain Charity Golf & Gourmet Dinner” “SCG-Bangkok Post Foundation Smart Orphans English Camp 2013”
“Bangkok Post Fantastic Green Rally” “Forbes Thailand Charity Gala Dinner” “A Good Heart from Marie Claire”
“แชริ ต้ ี แรลลี่ ปาร์ต้ ี งานวัด ” “Bangkok Post 10 Km. International Run 2013” และ “Marie Claire Keep Running,
Keep Believing Presented by Dove” เป็ นต้น
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม

บริ ษทั มีนโยบายในการประกอบกิจการที่เป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ยึดมัน่ ในจริ ยธรรมทางธุรกิจ
ในทุกด้านของการดําเนินงานเป็ นพลเมืองดีที่ดาํ เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อตอบสนองผูม้ ีส่วนได้
เสี ยที่สาํ คัญๆ และเพื่อช่วยปกป้ องและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
Bangkok Post–Black Mountain Charity Golf & Dinner
สนามกอล์ฟแบล็คเมาท์เทนและมูลนิธิบางกอกโพสต์ ร่ วมกันบริ จาคเงินให้กบั โรงเรี ยนต่างๆ เพื่อนําไปปรับปรุ ง
อาคาร พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่จาํ เป็ น และมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรี ยน โรงเรี ยนที่ได้รับบริ จาค
ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านช้าง จ .พระนครศรี อยุธยา โรงเรี ยนบ้านห้วยไคร้ จ .ประจวบคีรีขนั ธ์ โรงเรี ยนบ้านกระทุ่มลาย จ .
พระนครศรี อยุธยา โรงเรี ยนวัดพุทไธศวรรย์ จ .พระนครศรี อยุธยา โรงเรี ยนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์ ) จ.ปทุมธานี
โรงเรี ยนชุมชนวัดสําพะเนียง(แร่ ผดุงวิทยา) จ.พระนครศรี อยุธยา และโรงเรี ยนนเรศวรห้วยผึ้ง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
SCG-Bangkok Post Foundation Smart Orphans English Camp 2013
เอสซีจีและมูลนิธิบางกอกโพสต์ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อให้นกั เรี ยนกําพร้าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ ยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส ได้มีโอกาสได้เรี ยนภาษาอังกฤษ
Bangkok Post Fantastic Green Rally
กิจกรรมเพื่อคืนชีวติ ให้ธรรมชาติ แรลลี่ปลูกป่ าโกงกาง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน จ.ชลบุรี
งานวันครอบครัวประจําปี 2556
พนักงานและครอบครัวร่ วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปลูกปะการัง และปล่อยปู ที่แสมสาร จังหวัดชลบุรี
พนักงานโพสต์บริ จาคเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พนักงาน บมจ. โพสต์ พับลิชชิง ร่ วมบริ จาคเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบอัคคีภยั ที่ชุมชนร่ มเกล้าคลองเตย โดยมีผบู ้ ริ หาร
และพนักงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นตัวแทนมอบเงิน
Forbes Thailand Charity Gala Dinner
นิตยสารฟอร์บส์ ไทยแลนด์ จัดกาลาดินเนอร์การกุศลประจําปี เพื่อระดมทุนจากการประมูลสิ่ งของมอบให้แก่สภา
องค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ (สอ.ดย.) และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
(กลุ่มลูกเหรี ยง)
แชริ ต้ ี แรลลี่ ปาร์ต้ ี งานวัด
จัดโดย หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เพื่อหาเงินร่ วมบริ จาคสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ให้แก่โรงพยาบาลหัวหิ น
Bangkok Post 10 Km International Run 2013
งานวิง่ เพื่อสุขภาพและการกุศล รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดมอบให้กบั มูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาสด้านการศึกษา
A Good Heart from Marie Claire
นิตยสารแมรี แคลร์ และมูลนิธิคนไทย ร่ วมกันเป็ นส่วนหนึ่งของงาน “คนไทยขอมือหน่อย ” ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 โดยบริ จาคเงินที่ได้จากการจําหน่ายกระเป๋ า A Good Heart from Marie Claire หลังหัก
ค่าใช้จ่าย สมทบทุนให้กบั มูลนิธิสร้างรอยยิม้
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Marie Claire Keep Running, Keep Believing Presented by Dove
กิจกรรมมินิมาราธอนที่ นิตยสารแมรี แคลร์ ร่ วมกับ โดฟ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ สวนลุมพินี โดยนํา
รายได้จากค่าสมัครมอบให้กบั โครงการศูนย์สิริกิต์ ิบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็ งเต้านม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง

บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็ นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นให้
มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ และเพื่อจัดการกับความเสี่ ยงต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อปฏิบตั ิงานภายใต้อาํ นาจและ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกร รมการบริ ษทั ตามที่ปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกําหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านสายงาน
ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั โดยรับฟังความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีอิสระของบริ ษทั อย่างใกล้ชิด
วัตถุประสงค์เพื่อจะเชื่อมัน่ ได้วา่ รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการป ฏิบตั ิงานต่างๆ ของบริ ษทั เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมทุกครั้ง
ผูบ้ ริ หารระดับสูงได้รับเชิญให้เข้าร่ วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ขอ้ มูลและรับฟัง
ข้อเสนอแนะในปั ญหาบางประเด็น สําหรับข้อเสนอแนะหรื อข้อสังเกตที่เป็ นสาระสําคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้มีการปรับปรุ งแก้ไขอย่างทันท่วงที
สายงานตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ให้บริ การแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อทําการประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน
การเงิน การดําเนินงาน การบริ หารความเสี่ ยง และการกํากับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ ายจัดการ
ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานโดยยึดถือกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน และปฏิบตั ิตามกรอบการ
ปฏิบตั ิ งานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในทางวิชาชีพที่
เป็ นสากล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบมีประสิ ทธิภาพและได้มาตรฐาน
เพื่อส่งเสริ มให้การควบคุมภายในมีประสิ ทธิผล สายงานตรวจสอบภายในยังทําหน้าที่เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจ
และทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้กบั ฝ่ ายงานต่างๆ ในบริ ษทั โดยเริ่ มจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
จนถึงผูบ้ ริ หารหน่วยงาน ซึ่งความรู ้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี เป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างจิตสํานึกและจริ ยธรรมใน
การปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ อีกทั้งยังส่งเสริ มความร่ วมมือในการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสู่การควบคุมที่ดีข้ ึน นอกจากนั้น
ทัศนคติที่ดีต่อการตรวจสอบทําให้บุคลากรรู ้สึกมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อการทุจริ ต และแจ้งเตือนมายังผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อให้มีการดําเนินการตรวจส อบเพิ่มเติม
เพื่อหาข้อเท็จจริ งต่อไป
ในส่วนของการตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบตั ิงานโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา
ลําดับความสําคัญตามความเสี่ ยงและคํานึงถึงข้อกังวลของผูบ้ ริ หาร ในการปฏิบตั ิงาน สายงานตรวจสอบภายในจะ
นําเอาหลักวิชาการและวิธีการทํางานที่เป็ นระบบเข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิผลของ
กระบวนการกํากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายใน นอกจากนั้น ยังมีการให้บริ การคําปรึ กษาแก่ฝ่าย
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บริ หารตามควรแก่กรณี ผลการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรม การ
ตรวจสอบได้รับรายงานผลการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ หลังจากการนําเสนอรายงานการตรวจสอบ สายงาน
ตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากปั ญหาหรื อข้อสังเกตบาง
ประการอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข พร้อมทั้งรายงานใ ห้คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ ริ หารระดับสูงทราบความคืบหน้าเป็ นระยะๆ ตามสมควร
สายงานตรวจสอบภายในได้มีการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและมีการ
ควบคุมดูแลงานอย่างใกล้ชิด เมื่อเสร็ จสิ้นการปฏิบตั ิงานแต่ละครั้ง ผูต้ รวจสอบภายในจะประชุมร่ วม กับผูร้ ับบริ การ
รวมทั้งผูบ้ ริ หารผูค้ วบคุมดูแลสายงานนั้น รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
มาปรับปรุ งคุณภาพของงานต่อไป สําหรับในปี พ.ศ. 2556 สายงานตรวจสอบภายในได้ดาํ เนินการตรวจสอบ รายงาน
ผล และเสนอแนะประเด็นต่างๆ ให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุ งการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ เช่น
กระบวนการควบคุมทรัพยากรของการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิ ทธิภาพ การปรับกระบวนการการจัดซื้ อ
จัดหาเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสมากขึ้น เป็ นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แ ละฝ่ าย
จัดการเพื่อการพัฒนาต่อไป การพัฒนาความรู ้ความสามารถของผูต้ รวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะทํา
ให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ ดังนั้น บริ ษทั จึงมีการสนับสนุนให้ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ได้รับ
การพัฒนาทั้งในด้านวิชาชีพการตรวจสอบและความรอบรู ้ ทางธุรกิจ โดยการส่งเสริ มผูต้ รวจสอบภายในเข้ารับการ
อบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และร่ วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพต่างๆ ตามความเหมาะสม สายงาน
ตรวจสอบภายในปั จจุบนั มีหวั หน้างานตรวจสอบภายใน คือ นางภัทริ กา ชุติชูเดช รองผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน ทํางานกับบริ ษทั ตั้งแต่ ปี 2549 โดยมีวฒ
ุ ิทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้ สําเร็ จ
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริ ญญาโท วิทยศาสตร์ มหาบัณฑิต ด้านการเงิน Wichita State
University รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา และได้รับวุฒิ บัตรผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal
Auditor – CIA) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย จะต้องได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้บริ ษทั มี ผูต้ รวจสอบภายใน จํานวน 2 ท่านที่มีวฒ
ุ ิบตั รผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต
(Certified Internal Auditor – CIA) และอีกหนึ่งท่านมีวฒ
ุ ิบตั รผูต้ รวจสอบภายในวิชาชีพของสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand)
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรม การอิสระ 3 ท่าน คือ
ดร. ศิริ การเจริ ญดี (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) นายปราโมช รัฐวินิจ และนายจอห์น ทอมพ์สนั ในไตรมาสที่ 3
นายปราโมช รัฐวินิจ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่
15 ตุลาคม พ .ศ. 2556
ขณะนี้บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดําเนินการสรรหาผูม้ ีคุณสมบัติเพื่อมาปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินประจําปี และงบการเงิน
ระหว่างกาล การควบคุมภายใน รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสม ของค่าตอบแทนแก่
ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี พ .ศ. 2556 จากข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ ายจัดการ
สรุ ปได้วา่ การจัดทํางบการเงินและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปรวมทั้ง
ข้อกําหนดในทางกฎหมายต่างๆ
เมื่ อพิจารณาผลประกอบการรวมในปี พ .ศ. 2556 บริ ษทั มียอดกําไรสุทธิลดลงเล็กน้อยจากปี ก่อนหน้า อย่างไรก็
ตามบริ ษทั มีรายได้ที่สูงขึ้นเป็ นที่น่าพอใจ อันเนื่องมาจากการเติบโตของหนังสื อพิมพ์ M2F ประกอบกับการปรับปรุ ง
กระบวนการทํางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเกี่ยวกับประเด็น
รายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั
มีความเป็ นธรรม ทั้งในด้านเงื่อนไขและราคา ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึง
เสนอแนะให้คณะกรรมการบริ ษทั นํางบการเงินและงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2556 เสนอขอ
อนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจกับความเสี่ ยงที่เกี่ยวเนื่องธุรกิจ โดยสอบถามและให้ความเห็นต่อฝ่ าย
จัดการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุ มและบริ หารความเสี่ ยง สําหรับความเสี่ ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริ ญเติบโตของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ทวั่ โลก คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคัญต่อมาตรการและกลยุทธ์ เพื่อ
รองรับสถานการณ์ในอนาคตที่บริ ษทั ได้ขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มโทรทัศน์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีการติ ดตาม
ผลกระทบต่างๆ ของสื่ อเหล่านั้นต่อสื่ อสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั อย่างต่อเนื่องด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับสายงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอก ได้สอบทานประสิ ทธิภาพและ
ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และมีความเห็นว่า การควบคุมภายในโดยทัว่ ไปเหมาะสม
สําห รับสภาพแวดล้อมในทางธุรกิจของบริ ษทั ในปั จจุบนั และเพื่อทําให้เกิดความมัน่ ใจในการควบคุมภายใน
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 ฝ่ ายจัดการจึงได้มอบหมายให้ผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสรุ ปแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ และมีโอกาสซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นใน
ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดย
ผ่านทางสายงานตร วจสอบภายใน บริ ษทั มิได้มีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่องบการเงินของบริ ษทั
เพื่อให้สายงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นอิสระและมีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากการสอบทานรายงานที่ได้รับจากสายงานตรวจสอบภ ายในแล้วยังทําหน้าที่กาํ กับดูแลสายงาน
ตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบประจําปี รวมถึงการให้ขอ้ เสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของ
สายงานตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมอย่างเป็ นทางการ 4 ครั้ง เพื่อสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสและงบประจําปี พร้อมทั้งหารื อถึงประเด็นที่พบจากการตรวจสอบบางประเด็นกับฝ่ ายจัดการและได้
รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและประเด็นข้อสังเกต กับคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมรายไตรมาส นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุมกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตโดยที่ไม่มี ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุม ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริ มให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี พ.ศ. 2556 เป็ นดังนี้
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การประชุม
วันที่

ผูร้ ่ วมประชุม
ดร. ศิริ การเจริ ญดี
นายปราโมช รัฐวินิจ(ลาออกตั้งแต่
วันที่ 15 ตุลาคม 2556)
นายจอห์น ทอมพ์สนั

1
14 ก.พ.

2
7 พ.ค.

3
5 ส.ค.

4
6 พ.ย.

1
1

1
–

1
1

–

1

1

รวม

ร้อยละ

1

4
2

100
67

1

3

75

สื บเนื่องจากผลการปฏิบตั ิงานในอดีตของผูส้ อบบัญชีเป็ นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติเห็น
ควรเสนอแต่งตั้งให้ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3315 และ/หรื อ นางสาวทิพวัลย์ นานา
นุวฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3459 และ/หรื อ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4434
ของบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูท้ าํ การตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ .ศ. 2557 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีสาํ หรับปี พ .ศ. 2557 โดยเมื่อคํานึงถึงอัตราค่าสอบบัญชีในท้องตลาด ปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนในการ
ให้บริ การในปี ที่กาํ ลังจะมาถึง เห็นว่าค่าตอบแทนที่ผสู ้ อบบัญชีเสนอมาเป็ นจํานวนที่เหมาะสม เห็นสมควรให้นาํ เสนอ
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี
ศิริ การเจริ ญดี
(ดร.ศิริ การเจริ ญดี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

12. รายการระหว่ างกัน

ในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ บริ ษทั มีนโยบายการกําหนดราคาที่สามารถเ ทียบเคียงกับราคาตลาดหรื อธุรกิจที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล มีเดีย จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร “ELLE” “ELLE Decoration” “Martha Stewart Living”
“Science Illustrated” “Fast Bikes” “Forbes” “Cycling Plus” และ “ELLE Men”
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
จําหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กบั บริ ษทั มูลค่า 31.6 และ 2.2 ล้านบาท
ตามลําดับ
ซื้อโฆษณาจากบริ ษทั มูลค่า 0.8 ล้านบาท
ดอกเบี้ย 0.2 ล้านบาทจากเงินกูย้ มื จากบริ ษทั มูลค่า 45.0 ล้านบาท
เช่าสํานักงานจากบริ ษทั และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องมูลค่า 6.0 ล้านบาท
นโยบายการกําหนดราคา
อัตราคงที่สาํ หรับเงินกูย้ มื ส่วนรายการอื่นเป็ นไปตามราคาตลาด
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2. บริษัท โพสต์ -เอซีพี จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน

ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร “Cleo”
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 70
จําหน่ายนิตยสารให้กบั บริ ษทั มูลค่า 25.6 ล้านบาท
เช่าสํานักงานจากบริ ษทั และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
3. บริษัท โพสต์ -ไอเอ็ม พลัส จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร “Marie Claire”
ความสัมพันธ์ บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
49 และบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด ถือหุน้
ร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน
จําหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กบั บริ ษทั มูลค่า
3.1 และ 0.9 ล้านบาท
ตามลําดับ
เช่าสํานักงานจากบริ ษทั และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
4. บริษัท โพสต์ ทีวี จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท จ๊ อบ จ๊ อบ จํากัด)
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์
บริ ษทั โพสต์ โฮลดิ้ง จํากัดถือหุน้ ร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
ไม่มี
นโยบายการกําหนดราคา
ไม่มี
5. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ลงทุน
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
ไม่มี
นโยบายการกําหนดราคา
ไม่มี
6. บริษัท โพสต์ โฮลดิง้ จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ลงทุน
ความสัมพันธ์
บริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จํากัดถือหุน้ ร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
ไม่มี
นโยบายการกําหนดราคา
ไม่มี
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7. บริษัท โพสต์ นิวส์ จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา
8. บริษัท แฟลช นิวส์ จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการกําหนดราคา

ผลิตรายการโทรทัศน์
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 51
ขายโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กบั บริ ษทั มูลค่า 6.5 ล้านบาท
ซื้อโฆษณาผ่านสิ่ งพิมพ์และโทรทัศน์จากบริ ษทั มูลค่า 6.1 และ 21.1 ล้านบาท
ตามลําดับ
ดอกเบี้ย 0.4 ล้านบาทจากเงินกูย้ มื จากบริ ษทั มูลค่า 6.1 ล้านบาท
รับบริ การจัดการจากบริ ษทั มูลค่า 1.3 ล้านบาท
MLR สําหรับดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ราคาตามสัญญาสําหรับโฆษณาทางโทรทัศน์และ
ค่าบริ การจัดการ ส่วนรายการอื่นเป็ นไปตามราคาตลาด
ผลิตรายการวิทยุ
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
ไม่มี
ไม่มี
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13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
13.1.1 ตารางแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และ Common Size Ratio
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2556 %ต่อ ปี 2555 %ต่อ ปี 2554 %ต่อ ปี 2553 %ต่อ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ ง- สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม
ใหม่)
รวม
รวม

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบกําหนด
-ส่วนที่ถึงกําหนดไถ่ถอนภายใน
หนึ่งปี
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
สิ ทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
เงินมัดจําเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

76.9
-

3.7
-

61.8
-

3.1
-

64.3
-

3.4
-

60.5
-

3.2
-

649.9
94.9
87.4
909.1

31.2
4.6
4.1
43.6

662.2
84.1
106
914.1

33.4
4.2
5.3
46.1

457.7
121
2.6
69.2
712.2

24.5
6.5
0.2
3.7
38.1

434.3
98.4
55.2
651.0

23.1
5.2
2.9
34.6

940.6
45.3
187.7
1,173.6
2,082.7

45.2
2.2
9.0
56.4
100.0

871
34.1
162.5
1,067.6
1,981.7

43.9
1.7
8.3
53.9
100.0

933.8
53.5
168.5
1,155.8
1,868.0

50 1,003.5
2.9 62.1
9.0 163.7
61.9 1,229.3
100.0 1,880.3

53.4
3.3
8.7
65.4
100.0
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
ณ 31 ธันวาคม

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูร้ ะยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2556 %ต่อ ปี 2555 %ต่อ
ปี 2554 %ต่อ ปี 2553 %ต่อ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ ง- สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม
ใหม่)
รวม
รวม

396.8
154.0

19.1
7.3

233.5
148.7

11.8
7.5

50.6
162.1

2.7
8.7

575.0
108.1

30.6
5.7

100

5.0

100

5.0

122.5

6.6

80.0

4.3

4.3
87.3
2.2
57.7
78.7
105.3
992.4

0.3
4.1
0.1
2.8
3.8
5.1
47.6

4.1
101.3
4.2
38.6
75.0
93.3
798.7

0.2
5.1
0.2
1.9
3.8
4.8
40.3

1.0
78.8
10.2
59.7
69.6
87.1
641.6

0.1
4.2
0.6
3.2
3.7
4.6
34.4

72.2
8.0
22.7
73.4
76.7
1,016.1

3.8
0.4
1.2
3.9
4.1
54.0

-

-

5.9

0.3

5.9

0.3

5.9

0.3

150
-

7.2
-

250
-

12.6
-

350
-

18.7

22.5
-

1.2
-

8.6
74.6

0.4
3.6

12.9
69.9

0.7
3.5

3.9
71.5

71.5

3.8

11.2 338.7
58.8 1,137.4

17.1
57.3

431.3
1,072.9

28.4
1,044.5

1.5
55.5

233.2
1,225.6

- 59 -

-

0.2
3.8
23.0
57.4

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
ณ 31 ธันวาคม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติ
ธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2556 %ต่อ ปี 2555 %ต่อ
ปี 2554
%ต่อ
ปี 2553 %ต่อ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ ง- สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม
ใหม่)
รวม
รวม
500.0

24.0

500.0

-

-

-

50.5
309.2

2.4
14.8

50.5
287.6

(0.1)
6.2
41.2 844.3
100.0 1,981.7

(2.6)
857.1
2,082.7
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25.3

500.0

26.8

500.0

26.6

-

-

-

-

2.5
14.5

50.5
241.2

2.7
12.9

50.5
285.3

2.7
15.2

0.4
42.7
100.0

3.5
795.2
1,868.0

0.2
42.6 835.8
100.0 1,880.3

44.5
100.0

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2556

รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรสุ ทธิสําหรับปี ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
กําไรต่อหุน้ (บาท) *

% ต่อ ปี 2555
รายได้
รวม

% ต่อ
รายได้
รวม

ปี 2554
(ปรับปรุ งใหม่)

98.5
1.5
100.0

1,963.3
30.8
1,994.1

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2553 % ต่อ
รายได้
รวม

% ต่อ
รายได้
รวม

2,447.0
28.0
2,475.0

98.9 2,376.2
1.1 37.0
100.0 2,413.2

98.5
1.5
100.0

1,815.1
35.4
1,850.5

98.1
1.9
100.0

(1,690.3)

(68.29) (1,657.5)

(68.7) (1,332.8)

(66.8) (1,265.1) (68.4)

(601.8)
(2,292.1)
182.9

(24.3) (560.6)
(92.6) (2,218.1)
7.4 195.1

(23.2) (529.9)
(91.9) (1,862.7)
8.1
131.8

(26.6) (466.6) (25.2)
(93.4) (1,731.7) (93.6)
6.6
118.8
6.4

-

-

-

-

-

-

-

-

182.9

7.4

195.1

8.1

131.8

6.6

118.8

6.4

(25.0)
(37.7)
(7.4)

(1.0)
(1.5)
(0.3)

(26.3)
(39.7)
-

(1.2)
(1.6)
-

(24.6)
(53.1)
-

(1.2)
(2.7)
-

(22.1)
(18.4)
-

(1.2)
(1.0)
-

8.8

0.4

(2.8)

(0.1)

(3.5)

(0.2)

4.9

0.3

121.6
0.26

4.9

126.3
0.25

5.2

50.6
0.10

2.5

83.2
0.17

4.5

* จํานวนหุน้ สามัญ 500 ล้านหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )
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13.1.2 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ( ข้อมูลสําหรับปี 2556)
1. อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
1.2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (Quick Ratio)

0.92
0.82

เท่า
เท่า

2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริ หารสิ นทรัพย์
(Asset Management Ratio)
2.1 อัตราส่วนหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง (Inventory Turnover)
2.2 Days Sales Outstanding
2.3 อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)
2.4 อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ท้ งั หมด (Total Asset Turnover)

25.79
96.94
2.81
1.17

เท่า
วัน
เท่า
เท่า

3. อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Management Ratio)
3.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม (Total Debt to Total Assets)
3.2 อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
(Times Interest Earned)

58.85
7.65

%
เท่า

4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
4.1 อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales)
4.2 Basic Earning Power
4.3 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (Return on Assets - ROA)
4.4 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(Return on Equity – ROE)

4.91
9.20
5.84
14.19

%
%
%
%

13.1.3 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสุทธิ

ปี 2556
328.3
343.3
(15.0)

ปี 2555
294.7
240.0
54.7

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

204.0
115.1
88.9

160.2
56.4
103.8
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(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2554
ปี 2553
284.7
237.9
231.8
203.6
52.9
34.3
150.2
59.7
90.5

123.6
51.1
72.5

บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ปี 2556
53.2
50.0
3.2

ปี 2555
55.5
50.6
4.9

28.4
31.4
(3.0)

29.1
35.1
(6.0)

บริ ษทั โพสต์-เอซีพี จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสุทธิ

ปี 2556
178.0
118.5
59.5

ปี 2555
194.1
130.9
63.2

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

108.5
44.4
64.1

99.1
43.9
55.2

บริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ปี 2556*
1
222,224
(222,223)

ปี 2555
-

25,001,001
223,224
24,777,777

-

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2554
ปี 2553
46.8
46.3
43.4
42.3
3.4
4.0
27.6
38.5
(10.9)

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2554
ปี 2553
176.8
167.0
117.0
115.5
59.8
51.5
95.0
32.5
62.5

95.7
29.4
66.3

(หน่วย : บาท)
ปี 2554
ปี 2553
-

* บริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จํากัด จดทะเบียนนิติบุคคลในเดือน กันยายน 2556

- 63 -

26.7
41.0
(14.3)

-

-

บริ ษทั โพสต์ โฮลดิ้ง จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ปี 2556*
1
221,804
(221,803)

ปี 2555
-

25,026,001
247,804
24,778,197

-

(หน่วย : บาท)
ปี 2554
ปี 2553
-

-

* บริ ษทั โพสต์ โฮลดิ้ง จํากัด จดทะเบียนนิติบุคคลในเดือน กันยายน 2556
บริ ษทั โพสต์ ทีวี จํากัด (เดิมชื่อบริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จํากัด)

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ปี 2556
46,459
1,817,692
(1,771,233)

ปี 2555
61,156
53,345
7,811

ปี 2554
61,169
52,485
8,684

(หน่วย : บาท)
ปี 2553
60,494
57,227
3,267

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

26,923,558
3,644,109
23,279,449

176,342
100,660
75,682

169,146
101,275
67,871

109,259
50,072
59,187

ปี 2555
172.9
167.3
5.6

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2554
ปี 2553
164.7
95.2
157.6
106.1
7.1
(10.9)

บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ปี 2556
35.6
53.5
(17.9)
8.7
14.8
(6.1)

13.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับหุ้นกู้และตัว๋ เงิน
ไม่เคยออกหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงิน และไม่มียอดที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
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44.7
32.9
11.8

65.3
59.1
6.2

53.7
54.6
(0.9)

13.3 ข้ อมูลต่ อหุ้น
ปี 2556
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้
เงินปั นผลต่อหุน้

ปี 2555

1.71
0.26
0.20

1.69
0.25
0.16

(หน่วย : บาท)
ปี 2554
ปี 2553
(ปรับปรุ งใหม่)
1.59
1.67
0.10
0.17
0.09
0.05

หมายเหตุ : จํานวนหุน้ สามัญ 500 ล้านหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )
13.4 อัตราการเติบโต

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

งบการเงินรวม
ปี 2556 % + / - ปี 2555 % + / - ปี 2554
2,083 +5.1 1,982
+6.1 1,868
1,226 +7.8 1,137 +5.96 1,073
2,447 +2.9 2,376 +21.04 1,963
2,292 +3.34 2,218 +19.06 1,863
122 -3.17
126 +147.06
51

(หน่วย : ล้านบาท)
% + / - ปี 2553 % + / -0.6 1,880 +3.01
+2.78 1,044 -2.88
+8.15 1,815 +12.73
+7.56 1,732
+0.1
-38.55
83 +184.69

งบการเงินบริ ษทั

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

-

ปี 2556 % + / - ปี 2555 % + / - ปี 2554
1,917 +6.15 1,806
+6.49 1,696
1,137 +7.57 1,057
+8.30
976
2,066 +3.35 1,999 +27.90 1,563
1,889 -1.56 1,919 +24.21 1,545
131 +20.18
109 +263.33
30

(หน่วย : ล้านบาท)
% + / - ปี 2553 % + / -2.14 1,733 -1.70
+2.85
949 -7.32
+2.63 1,523 +11.74
+3.83 1,488 -2.04
-57.14
70 +176.2

13.5 ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจําและยอดคงค้าง
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจําได้แก่
- ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคาร กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ยอดคงค้างกับสถาบันการเงิน : ณ สิ้นปี 2556 บริ ษทั มียอดเงินกูย้ มื คงค้างรวม 546.79 ล้านบาท
2) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูลงทุ
้ น
- - ไม่มี - - 65 -

14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจ
ตารางแสดงการใช้จ่ายการโฆษณาในสื่ อประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2553-2556
(ที่มา: บริ ษทั เนลสัน ประเทศไทย)
2553
2554
ประเภทของสื่ อ
โทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์
ภาพยนตร์
วิทยุ
นิตยสาร
สื่ อกลางแจ้ง
คมนาคม
ภายในอาคาร
อินเตอร์เน็ต
รวมทั้งหมด

(ล้านบาท)
60,766
14,987
5,987
6,113
5,692
3,851
2,182
1,121
290
100,993

(ล้านบาท)
62,238
14,541
7,224
5,918
5,824
4,278
2,643
1,618
470
104,754

2555

2556

(ล้านบาท)
68,105
15,183
12,113
6,349
5,221
4,525
2,960
2,732
573
113,553

(ล้านบาท)
69,249
15,258
7,518
6,321
5,623
4,171
3,529
2,656
877
115,204

ภายหลังการสิ้นสุดความไม่สงบทางการเมืองในกรุ งเทพมหานครในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ยอดการ
ใช้จ่ายการโฆษณาได้กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นไปตาม เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมที่ดีข้ ึน ยกเว้นในช่วง
วิกฤตการณ์น้ าํ ท่วมในไตรมาสสี่ ปี 2554 ลูกค้าได้ยกเลิกและเลื่อนการจองโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ในช่วงสองอาทิตย์ของ
เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 การใช้จ่ายโฆษณารวมทั้งหมดโตขึ้นร้อยละ 8.8 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นอย่า ง
ต่อเนื่องในสามไตรมาสแรกของปี 2556 และยอดขายโฆษณาเริ่ มตกลงตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม
2556 เนื่องมาจาก
สถานการณ์รุนแรงทางการเมือง และตกลงอย่างหนักและต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม สถานการณ์ดงั กล่าว
ยังคงอยูอ่ ย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2557
การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่ อหนังสื อพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 ในปี 2556
การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่ อนิตยสารลดลงร้อยละ 10.4 ในปี 2555 การลงโฆษณาในนิตยสารจะถูกซื้อ
ล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนก่อนการพิมพ์และจัดจําหน่ายของนิตยสารแต่ล ะเล่ม ดังนั้น การยกเลิกการลงโฆษณาในช่วง
วิกฤตการณ์น้ าํ ท่วมในช่วงไตรมาสสี่ ของปี 2554 จึงมีผลมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2555 การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภท
ของสื่ อนิตยสารกลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ของปี 2556
การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่ อโทรทัศน์โตขึ้นร้อยละ 9.4 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ในปี 2556
ภาพรวมธุรกิจ
รายได้จากการขายและบริ การรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จาก 2,376 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 2,447 ล้านบาทในปี 2556
รายได้จากการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริ มการขายของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ลดลงร้อยละ 4.9 เป็ น 614 ล้านบาท
ขณะที่หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เป็ น 297 ล้านบาท และหนังสื อพิมพ์ M2F เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.1 เป็ น 423
ล้านบาท รายได้จากสิ่ งพิมพ์แทรกพิเศษลดลงร้อยละ 8.3 เป็ น 81 ล้านบาท
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รายได้ส่วนใหญ่ตกลงในไตรมาสสี่ เนื่องมาจากสถานการณ์รุนแรงทางการเมือง ยอดขายหนัง สื อพิมพ์ลดลงร้อยละ 4.2 เป็ น
290 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของยอดขายในส่วนสายการบิน โรงแรม และ ยอดขายสมาชิก
รายได้โฆษณาของนิตยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เป็ น 437 ล้านบาท ในปี 2556 เปรี ยบเทียบกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของการ
ใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่ อนิตยสารร้อยล ะ 0.5 จากการที่ออกนิตยสารฉบับใหม่ 4 เล่ม ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม
รายได้จากการขายนิตยสารลดลงร้อยละ 4.1 เป็ น 74 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์รวมถึงการร่ วมผลิตรายการข่าวกับสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11 ลดลงร้อยละ 6.4
ในปี 2556 รายได้จากการร่ วมผลิตรายการข่าวกับสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11 ลดลงร้อยละ 79.4 เป็ น36 ล้าน
บาท ในปี 2556 เนื่องจากสัมปทานการร่ วมผลิตรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 สิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2556
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ
ต้นทุนการขายและบริ การรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จาก 1,657 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 1,690 ล้านบาทในปี 2556 สําหรับ
ธุรกิจหนังสื อพิมพ์ ปริ มาณการใช้และต้นทุนกระดาษหนังสื อพิมพ์ลดลงร้อยละ 0.5 และ 8.2 ตามลําดับ ราคากระดาษ
หนังสื อพิมพ์ที่ใช้ลดลงจาก 616 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน เมื่อปี 2555 เป็ น 580 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน สําห รับธุรกิจนิตยสาร
ค่าลิขสิ ทธิ์เพิม่ ขึ้นร้อยละ 30.1 ต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึ้นร้อยละ 14.2 และค่าใช้จ่ายกองบรรณาธิการเพิม่ ขึ้นร้อยละ 32.3 จาก
การออกนิตยสารใหม่จาํ นวน 4 ฉบับ สําหรับธุรกิจโทรทัศน์ ต้นทุนการผลิตและค่าออกอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.2 เป็ น 133
ล้านบาท จากการขยายตัวของธุรกิจโทรทัศน์
ค่าใช้จ่ายในการขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จาก 304 ล้านบาท ในปี 2555 เป็ น 320 ล้านบาท ในปี 2556 ตามยอดขายที่
เพิม่ ขึ้น ค่าใช้จ่ายการทําการตลาด และการส่งเสริ มการขายของธุรกิจนิตยสารเพิม่ ขึ้นร้อยละ 115.2 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จาก 256 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 282 ล้านบาทในปี 2556 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการ
ออกนิตยสารฉบับใหม่ในปี 2556
ผลการดําเนินงาน
บริ ษทั มีผลกําไรรวมก่อนภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ 6.6 จาก 169 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 158 ล้านบาทในปี 2556 ทั้งนี้
บริ ษทั มีกาํ ไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ประเภทรถยนต์ และรถขนหนังสื อพิมพ์จาํ นวน 7 ล้านบาท ในปี 2555
ปลายปี 2554 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาประกาศให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นร้อยละ 23 ในปี 2555
และเป็ นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป
กําไรในส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จาก 126 ล้านบาท หรื อ 0.25 บาทต่อหุน้ ในปี 2555 เป็ น 129 ล้าน
บาท หรื อ 0.26 บาทต่อหุน้ ในปี 2556
ความสามารถในการทํากําไร
กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย (EBITDA) ลดลงร้อยละ 10.5 จาก 332 ล้านบาท ในปี
2555 เป็ น 297ล้านบาท ในปี 2556 อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและบริ การในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 12.1
เปรี ยบเทียบกับร้อยละ 14.0 ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
อัตราส่วนกําไรต่อรายได้จากการขายและบริ การ ในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 5.3 ใกล้เคียงกับปี 2555
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมในปี 2556 ลดลงเป็ นร้อยละ 6.34 เปรี ยบเทียบกับร้อยละ 6.56 ในปี 2555 ขณะที่
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ ลดลงเล็กน้อยเป็ นร้อยละ 14.99 ในปี 2556 เปรี ยบเทียบกับร้อยละ 15.01 ในปี 2555
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ลูกหนีก้ ารค้ าและสินค้ าคงคลัง
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสิ นค้ารับคืนลดลงร้อยละ 1.86 จาก 662.2 ล้านบาท ในปี 2555 (ร้อย
ละ 27.87 ของยอดขาย) เป็ น 649.9 ล้านบาท ในปี 2556 (ร้อยละ 26.56 ของยอดขาย) ในปี 2556 บริ ษทั มีลูกหนี้การค้าจํานวน
60 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.95 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมดที่คา้ งชําระเกินสามเดือน เปรี ยบเทียบกับในปี 2555 จํานวน 58.03
ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.58 สําหรับลูกหนี้หา้ สิ บราย
แรกเป็ นหน่วยงานราชการและบริ ษทั โฆษณาชั้นนํารายใหญ่เป็ นส่วนใหญ่ บริ ษทั เชื่อว่าได้ต้ งั สํารองหนี้สงสัยจะสูญไว้
เพียงพอแล้ว และเชื่อว่าสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในอนาคต
สิ นค้าคงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจาก 84.1 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็ น 94.9
ล้านบาท ในปี 2556 บริ ษทั เชื่อว่ากระดาษคงเหลืออยูใ่ นสภาพดีใช้ในการผลิตหนังสื อพิมพ์และหนังสื อเพื่อขายได้ในอนาคต
และบริ ษทั เชื่อว่าได้ปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพียงพอแล้ว
สภาพคล่ อง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้จ่ายลงทุนในการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบงานข่าว และ
งานทําหน้าหนังสื อพิมพ์ระบบลําเลียงหน้าหนังสื อพิมพ์ภายหลังการพิมพ์ และการสร้างห้องบันทึ กเทปโทรทัศน์ และ
ปรับปรุ งสถานที่ทาํ งานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจโทรทัศน์จาํ นวน 201.7 ล้านบาท ในปี 2556 เปรี ยบเทียบกับจํานวน 70.5
ล้านบาท ในปี 2555
เงินกูย้ มื ธนาคารทั้งหมดเพิ่มขึ้นจํานวน 63.3 ล้านบาท จาก 583.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็ น 646.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2556 เงินกูร้ ะยะยาวลดลง 100.0 ล้านบาท จาก 350.0 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็ น 250.0 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 ขณะที่
บริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูร้ ะยะสั้นเพิ่มขึ้น 163.0 ล้านบาท จาก 233.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็ น 396.8 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2556
เงินกูย้ มื ธนาคารทั้งหมดต่อ EBITDA เป็ น 2.18 เท่า ในปี 2556 เทียบกับ 1.76 เท่า ในปี 2555 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
การใช้จ่ายลงทุนและเงินกูร้ ะยะสั้นจากธนาคาร อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 1.46 เท่า ในปี 2556 เปรี ยบเทียบกับ 1.35 เท่า
ในปี 2555 และอยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงของสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ายสําหรับปี 2555 จํานวน50ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2556 และจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลสําหรับสามไตรมาสแรกของปี 2556 จํานวน 50 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2556
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เอกสารแนบ 1
1.รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ ้นใน
บริ ษทั (%)

ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการ

66

-ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
WHARTON SCHOOL
มหาวิทยาลัยเพนซิ ลวาเนีย
สหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.08

-ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
-ACA, ICAEW
ประเทศอังกฤษ
- DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 57/2006)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
-ปริ ญญาโทนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ประกาศนียบัตรวิทยาลัย
ตลาดเงินตลาดทุนรุ่ น 5
-ประกาศนียบัตรการเมือง
การปกครอง รุ่ น 8 สถาบัน
พระปกเกล้า
-ประกาศนียบัตร วิทยาลัย
ป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ น44
-อนุปริ ญญาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
-ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
-DIRECTORS
ACCREDITATION 2005
-Finance for non finance
director (FND) 2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน

-

-

-

-

นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

49

นายปราโมช รัฐวินิจ
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

63

นายเกรี ยงไกร กาญจน
โภคิน
กรรมการ

51

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร
-

ช่วงเวลา

2553-ปัจจุบนั
2554- ปัจจุบนั
2553- ปัจจุบนั
2553- ปัจจุบนั
2549-2550

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการลัง
ผูว้ า่ การธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บจ.คอม-ลิงค์
บจ.ปรี ยธิดา
บจ.ไทยเอเชีย แปซิ ฟิก บริ วเวอรี่

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

2548-2550

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
ที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการ
ประจํา
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

2544-2549
2544- ปัจจุบนั
2548 -ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
2548- 2550

2553-ตค.2556
2555-ตค.2556
2552- 2554

บจ.ปรี ดีประภา
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เอนทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์)
บลจ. ทีเอ็มบี แมคควอรี

-

-

2554-ตค 2556
2555-ปัจจุบนั
2548 – 2554
2553 – 2554
2548 – 2551
2548 – 2551

กรรมการ
ผูก้ ่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วม
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วม
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานอาราทิส
กรรมการ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บมจ.อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ
บมจ.อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ
บจ.แฟมมิลี่ โนฮาว
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

-

-

2552 -ปัจจุบนั
2552 - 2555

กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เอสซี เอ็มพีกรุ๊ ป (ฮ่องกง)

กรรมการบริ ษทั ไทย
นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร

36

ปริ ญญาตรี East Asian
Studies มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริ กา

2547-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
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บจ. เอสซี เอ็มพีกรุ๊ ป (ฮ่องกง)
บจ.เคอร์รี่ โฮสดิงส์ (ฮ่องกง)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

ดร. ศิริ การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )

65

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริ ญญาเอก เศรษฐศาตร์
มหาวิทยาลัยโมนาช
ประเทศออสเตรเลีย
-AUDIT COMMITTEE
(ACP6/2005)
-DIRECTORS
CERTIFICATION
(DCP60/2004)
-DIRECTORS
ACCREDITATION
( DAP 4/2003)
-หลักสู ตรวิทยาการตลาด
ทุน (วตท.) รุ่ นที่ 5/2550
-หลักสู ตร ADVANCE
MANAGEMENT (AMP)
HARVARD BUSINESS
SCHOOL 1995 รุ่ นที่
113/2538
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ ้นใน
บริ ษทั (%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร
-

ช่วงเวลา

2542 -ปัจจุบนั

2553 -ปัจจุบนั
2552 -ปัจจุบนั

2550 -ปัจจุบนั
2548 -ปัจจุบนั
2547 -ปัจจุบนั
2546 -ปัจจุบนั

2546 -ปัจจุบนั
2543 ปัจจุบนั
2542- ปัจจุบนั

ดร.วิษณุ เครื องาม
กรรมการอิสระ

62

นายฮู ยี เชียง โรบิน

55

กรรมการและ
กรรมการบริ หาร

-ปริ ญญาดุษฏีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ์ นิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโทนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
เบคร์กเล่ย ์ สหรัฐอเมริ กา
-เนติบณั ฑิตไทย สํานัก
อบรมศึกษากฏหมายแห่ ง
เนติบณั ฑิตยสภา
-ประกาศนียบัตร วิทยาลัย
ป้ องกันราชอาณาจักร
- DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP68/2008) สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
-ปริ ญญาโท คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเวลส์ สหราช
อาณาจักร
-ปริ ญญาตรี คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเคนท์ แคนเท-

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

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน
คณะกรรมการกํากับการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การปรับปรุ งระบบการเงินแลงบประมาณ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกรรมการผลตอบแทน
รองประธาน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา
และคณะกรรมการการลงทุน (2553)
กรรมการ คณะกรรมการจัดทําบันทึก
ข้อตกลงและประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
รองประธาน และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (2553)

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
ธนาคารแห่ งประเทศไทย

บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ. ประสิ ทธิ์พฒั นา
บมจ. อินโดรามา โพลิเมอร์ส
บจ.ทริ ส คอร์ปอเรชัน่

กระทรวงการคลัง
บมจ. นํ้ามันพืชไทย
บมจ.กรุ งเทพประกันชีวติ

-

-

2553-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2552-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2549 – 2551

กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่ งชาติ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บมจ.เสริ มสุ ข
บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน่
บมจ.เงินทุนกรุ งเทพธนาทร
บมจ.ล็อกซ์เล่ย ์
บมจ.ศิคริ นทร์

-

-

2556-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั

กรรมการและกรรมการบริ หาร

2547-2551
2552-2555

ผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บริ ษทั เอสซี เอ็มพีกรุ๊ ป จํากัด
(ฮ่องกง)
บจ. สิ งคโปร์เพรส โฮลดิ้ง (จีน)
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ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

อเบอรี่ สหราชอาณาจักร
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ ้นใน
บริ ษทั (%)

นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ

54

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
(การจัดการ) และปริ ญญา
โท วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี)
สถาบันเทคโนโลยีแห่ ง
รัฐแมสซาชูเซทส์
สหรัฐอเมริ กา
- DIRECTORS
ACCREDITATION (DAP
TG/2004)
- THE RULE OF THE
CHAIRMAN (2/2001)
- DIRECTORS
CERTIFICATION
(DCP 3/2000)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

-

โรงเรี ยนสตรี เซนต์ แคร์
ฮ่องกง

-

นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
กรรมการและ
กรรมการบริ หาร

46

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร
-

-

ช่วงเวลา

2535 -ปัจจุบนั
2553 -ปัจจุบนั
2552- ปัจจุบนั
2552- ปัจจุบนั
2547- ปัจจุบนั
2546 - 2552

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

2545 – 2551
2544 – 2550

กรรมการ
ประธาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ Board of Trustees
กรรมการ Board of Trustees
กรรมการคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ
กรรมการ

2537 -ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

2554-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั

กรรมการและกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ตามหนังสื อรับรอง และ
ประธานกรรมการบริ หาร
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-ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สื่ อสารมวลชน
(มนุษยศาสตร์ ) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
-ปริ ญญาศิลปศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหา
วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-ปริ ญญาศิลปศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ธุรกิจการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
-DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 68/2008)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

19.22

บุตรสาว
สมรสกับนาย
ศุภกรณ์ เวชชา
ชีวะ

2525 -ปัจจุบนั

2551 -ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
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กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกํากับการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
และนายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
สมาคมธนาคารไทย
Bangkok Bank (China) Co., Ltd.
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
Singapore Management University

บมจ. การบินไทย
บจ.วีซ่า อินเตอร์เนชัน่ แนล
(ภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิก)
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด(มหาชน)

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บจ.เอสซี เอ็มพีกร๊ ป (ฮ่องกง)
บจ.ปักกิ่ง ครอสไลท์ แอดเวอร์
ไทซิ่ ง (จีน)
บจ.ไมซิ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง คอมมู
นิเคชัน่ ปักกิ่ง (จีน)
บจ.เอสซี เอ็มพี เฮิร์ทส์ พับลิเคชัน่
(ฮ่องกง)
บจ.เซี ยงไฮ ฮู หยิง แอดเวอร์ไท
ซิ่ ง (จีน)
บจ.เซาว์ไชน่ามอนิ่ง โพสต์
(สิ งคโปร์ )
บจ.เว็ลธิ ฮาร์เบอร์ อินเวอร์ส
เมนท์ (ฮ่องกง)
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ. เซ็นทรัล พัฒนา
บริ ษทั ในเครื อเซ็นทรัล
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
มีเดีย
บจ. โพสต์-เอซี พี
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง
บจ. โพสต์ นิว มีเดีย
บจ. โพสต์ ทีวี

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ตามหนังสื อรับรอง
กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

59

นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ
กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ตามหนังสื อรับรอง และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ

51

46

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริ ญญาบัตร วิทยาลัย
ป้ องกันราชอาณาจักรไทย
-ปริ ญญาโทนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

-ปริ ญญาโท การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
การขนส่ ง (RMIT) ประเทศ
ออสเตรเลีย
-DIRECTORS
ACCREDITATION (DAP
66/2007)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

-ปริ ญญาตรี ( เกียรตินิยม)
รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัย เคมบริ ดจ์
ประเทศอังกฤษ
-CHARACTERISTICS OF
EFFECTIVE
DIRECTORS
-DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 66/2007)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ ้นใน
บริ ษทั (%)

7.27

2.67

0.05

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร
-

-

สมรสกับ
บุตรสาวนาย
สุ ทธิเกียรติ
จิราธิวฒั น์

ช่วงเวลา

2537 -ปัจจุบนั

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

2521-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2551- ปัจจุบนั

กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

2551- ปัจจุบนั
2532–ปัจจุบนั
2556- ปัจจุบนั
2556- ปัจจุบนั
2556- ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2549 -2556
พค 2556ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั
2548 – 2552

กรรมการ
กรรมการบริ หาร

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมี

2547 -ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

2542 -ปัจจุบนั
2539 -ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

2549-2551
2552- พค.2556
2552-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2551 -ปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
กรรมการบริ หาร

2551 -ปัจจุบนั
2550 -ปัจจุบนั
2550 -ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
กรรมการและประธานกรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ การถือหุ น้ ในบริ ษทั ใช้สัดส่ วน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่มา บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
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บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์
บจ.โพสต์-เอซี พี
บจ.โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
มีเดีย
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
บจ.วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย
บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง
บจ. โพสต์ นิว มีเดีย
บจ. โพสต์ ทีวี

บจ. คริ สตัลเจด เรสเตอรองท์ / บจ.
คริ สตัลเจด-มายเบรด/ บจ.คริ สตัล
เจด คอนเฟ็ กชัน่ เนอร์รี่/
บจ.คริ สตัลเจด
ราเมนเสี่ ยวหลงเป่ า(ประเทศไทย)
บจ. เอมซี โบรคเกอร์
บมจ.เมโทรรี ซอร์สเซส
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บจ. โพสต์ นิวส์
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
มีเดีย
บจ. โพสต์-เอซี พี
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
บจ. แฟลช นิวส์
บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง
บจ. โพสต์ นิว มีเดีย
บจ. โพสต์ ทีวี

เอกสารแนบ 2
2. รายนามกรรมการและฝ่ ายบริหารของบริษทั ที่ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั ย่ อย / กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน / บริษทั ร่ วม
ชื่ อบริ ษทั

ชื่อกรรมการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายภัค เพ่งศรี
นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
ม.ล.ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ

บมจ.
โพสต์
พับลิช
ชิง

บจ.โพสต์
อินเตอร์
เนชัน่
แนล มีเดีย

บจ.โพสต์เอซี พี

บจ.โพสต์ไอเอ็ม พลัส

//
//
//

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/
/

บจ.แฟลซ
นิ วส์

/
/

บจ.โพสต์
นิ ว

บจ. โพสต์
โฮลดิ้ง

บจ.โพสต์ บจ.โพสต์
นิ ว มีเดีย
ทีวี

/
/
X
/

X

/
/
X
/

/
X
/
/

/
/

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ชื่ อบริ ษทั ย่อย

ชื่อกรรมการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายภัค เพ่งศรี
นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
ม.ล.ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
หมายเหตุ
/
กรรมการ
X
ประธานกรรมการ
//
กรรมการบริ หาร

บจ. โพสต์
อินเตอร์
เนชัน่ แนล
มีเดีย
/
/
/
/

บจ.โพสต์เอซี พี

บจ.โพสต์ไอเอ็ม พลัส

/
/
/

/
/
/
/

บจ.โพสต์
นิ วส์

X

บจ. โพสต์
โฮลดิ้ง

บจ. โพสต์ นิ ว
มีเดีย

บจ. โพสต์
ทีวี

/
/
X
/

/
/
X
/

/
X
/
/

/
/

