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สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำาคัญ

งบการเงินรวม (หนวย : พัน บาท)  2548 2549 2550 2551 2552

รายไดจากการขายและบริการ	 1,825,310	 1,876,650	 1,757,966	 1,817,183	 	1,610,263	
รายไดอื่นๆ	 38,366	 37,058	 28,588	 40,957	 	22,084	
รายไดรวม 1,863,676 1,913,708 1,786,554 1,858,140  1,632,347 
กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธ	ิ 	122,815	 110,990	 37,008	 12,194	 (97,931)
ผลตอบแทนตอยอดขาย (%) 6.6 5.8 2.1 0.7 (6.0)
สินทรัพยรวม	 1,652,368	 1,889,386	 1,823,076	 2,029,421	 1,852,390	
หนี้สิน	 722,851	 958,879	 905,561	 1,123,824	 1,074,724	
สวนของผูถือหุน	 	929,517	 930,507	 917,515	 	905,597	 777,666	
ผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 7.4  5.9 2.0 0.6 (5.3)
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)  13.2 11.9 4.0 1.3 (12.6)
กำาไร	(ขาดทุน)	ตอหุน	(บาท)	 	0.25	 	0.22	 0.07	 0.02	 (0.20)

ผลตอบแทนตอยอดขาย

ผลตอบแทนตอสินทรัพย

ราย ได รวม

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

2548      2549        2550        2551      2552

2548      2549        2550        2551      2552

2548      2549        2550        2551      2552 2548      2549        2550        2551      2552
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บรษิทั	ได	ปรบัปรงุ	และ	พฒันา	หนงัสอื	พมิพ	ทัง้สอง	ฉบบั	อยาง	ตอเนือ่ง	ใน	ป	2551	บรษิทั	ได	เปลีย่น	รปูแบบ	การ	จดั	หนา	
หนังสือ	พิมพ	บางกอก	โพสต	ใหม		และ	ใน	ปนี้	ก็ได	ดำาเนินการ	ปรับปรุง	หนังสือ	พิมพ	โพสต	ทูเดย	เพื่อ	ประโยชน	ของ	

	ผูอาน	และ	ผู	ลงโฆษณาโดย	การ	เพิม่	เซค็ชัน่	ใหม	และ	ปรบั	โฉมใหม	สำาหรบั	ฉบบั	สดุสปัดาห	ของ	หนงัสอื	พมิพ	ทัง้สอง	ฉบบั

นอกจากนี้	เว็บ	ไซต	หลัก	ไดแก	 www.bangkokpost.com	 และ	 www.posttoday.com	 ก็	ไดรับ	การ	ปรับปรุง	เพื่อให	
สามารถ	ตอบสนอง	ผูอาน	ทั้ง	ในประเทศ	และ	ตางประเทศ	ได	มากยิ่งขึ้น	 	เพื่อ	เปน	หนาตาง	ของ	ชาวโลก	สู	ประเทศ	ไทย	
และ	เปน	เว็บ	ไซต	ที่	โดดเดน	ของ	ประเทศ	ไทย

บริษัท	จัด	กิจกรรม	และ	นิทรรศการ	ตางๆ		รวมกับ	กับ	หนังสือ	พิมพ	บางกอก	โพสต	และ	โพสต	ทูเดย	ตลอด	ทั้งป	นอกจากนี้	
	ใน	เดือน	มกราคม	 2552	 บริษัท	ได	เปลี่ยน	เครือขาย	การ	ออกอากาศ	รายการ	โทรทัศน	ของ	บริษัท	เปนท	รู	วิชั่น	 ซึ่ง	ทำาให	
รายการ	ของ	บริษัท	เปนที่	รูจัก	มากขึ้น	นอกจากนี้	บริษัท	ได	เพิ่ม	การ	ออกอากาศ	ทาง	ชอง	5	 ใน	ตน	ป	 2553	ซึ่ง	จะ	ทำาให	
รายการ	ของ	บริษัท	เผยแพร	ให	เปนที่	รูจัก	มากขึ้น	อีก		และ	คาดวา	จะ	เปน	โอกาส	ที่	สามารถ	ขาย	โฆษณา	ได	มากขึ้น

ภาวะถดถอย	ทาง	ธุรกรรม	ในประเทศ	อัน	สืบเนื่อง	มาจาก	วิกฤต	เศรษฐกิจ	โลก	 และ	การ	ชุมนุม	ประทวง	หลายครั้ง	ใน		
กรุง	เทพมหานคร	 โดยเฉพาะ	ชวง	เทศ	กาล	สงกรานต	ใน	เดือน	เมษายน	 2552	 สงผลกระทบ	ทาง	ลบ	แก	หนังสือ	พิมพ		
บางกอก	โพสต	โดย	ตรง		 ท้ังน้ี	เน่ืองจาก	รายได	สวนใหญ	ของ	หนังสือ	พิมพ	บางกอก	โพสต	มาจาก	ธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย	
การ	โฆษณา	จัดหา	งานกลุม	โรงแรมและ	ทองเที่ยว	 รถยนต	 และ	สิ่ง	คา	แบรนด	เนม	จาก	ตางประเทศ	 รายได	รวม	
	ของ	บริษัท	ลดลง	รอยละ	 14	 เมื่อ	เทียบกับ	ปกอน	 ทั้งนี้	สถานการณ	เริ่ม	ปรับตัว	ดีขึ้น	ตั้งแต	เดือน	พฤศจิกายน	 2552	
ตอเนื่อง	มา	จนถึง	ตน	ป	 2553	 แต	ยัง	ไม	เปนที่	แนชัด	วา	 การ	ฟนตัว	จะ	ตอเนื่อง	ตอไป	หรือไม	เนื่องจาก	การ	ฟนตัวของ	
	เศรษฐกิจ	โลก	เปนไป	อยาง	ชา		และยังคงมี	ปจจัย	เสี่ยง	สูง	เกี่ยวกับ	การเมือง	ในประเทศ

การ	ใช	กระดาษ	หนังสือ	พิมพ	ลดลง	กวา	รอยละ	 28	 แต	ตนทุน	ขาย	มิได	ลดลง	เมื่อ	เทียบกับ	ปกอน	ทั้งนี้	เพราะ	กระดาษ	
หนังสือ	พิมพ	ที่	ใช	มี	ระดับ	ราคาสูง	ตอ	เนื่องจาก	ปกอน	 บริษัท	จัดให	มี	โครงการ	เกษียณ	อายุ	กอน	กำาหนด	ใน	ไตรมาส	ที่	 4	
ของ	ป	ซึ่ง	จะ	มี	ผล	ให	บริษัท	ลดคา	ใชจาย	ลง	ได	ใน	ป	ตอๆ		ไป

นอกจากนี้	กลุม	ธุรกิจ	นิตยสารได	ออก	นิตยสาร	ฉบับ	ใหม	ชื่อ	“Martha	Stewart	Living”	ใน	ชวง	ปลายป	2553	ทำาให	
บริษัท	มี	นิตยสาร	ตางประเทศ	หลากหลาย	มากขึน้	ไดแก	“ELLE”	“ELLE	Decoration”	“CLEO”	“Marie	Claire”	และ	
“Martha	Stewart	Living”	

บริษัท	มี	ผล	ขาดทุน	สุทธิ	ตาม	งบ	การเงิน	รวม	ใน	ป	 2552	 จำานวน	 97.9	 ลาน	บาท	เปรียบ	เทียบกับ	ผล	กำาไรสุทธิ	ตาม	งบ	
การเงิน	รวม	ใน	ป	2551	จำานวน	12.2	ลาน	บาท	บริษัท	มิได	จาย	เงินปนผล	ระหวาง	กาล	คณะกรรมการ	บริษัท	เสนอให	
ที่ประชุม	ผู	ถือหุน	ประจำาป	2552	พิจารณางดจายเงินปน	ผล	เนื่องจาก	บริษัท	มี	ผล	การ	ดำาเนิน	งาน	ขาดทุน	

คณะกรรมการ	บริษัท	มี	มติ	ให	เรียกประชุม	ผู	ถือหุน	สามัญ	ประจำาป	 2552	 ใน	วันศุกร	ที่	 9	 เมษายน	 2552	 เวลา	
11.00	น.	ณ	หองประชุม	ชั้น	8	อาคาร	บางกอก	โพสต	เลข	ที่	136	ถนน	สุนทร	โกษา	แขวง	คลองเตย	เขต	คลองเตย	
กรุงเทพมหานคร	และ	ขอ	เรียนเชิญ	ผู	ถือหุน	ที่	มีชื่อ	อยู	ใน	ทะเบียน	ผู	ถือหุน	ณ	วันศุกร	ที่	 12	มีนาคม	 2553	 เขารวม	
ประชุม	โดย	พรอมเพรียง	กัน

นาย สุทธิ เกียรติ   จิราธิวัฒน
ประธาน	คณะกรรมการ	บริหาร

นาย ศุภกรณ  เวช ชา ชีวะ
	ประธาน	เจาหนาที่	ฝาย	ปฏิบัติ	การ

รายงานต่อผู้ถือหุ้น
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ผลิตภัณฑ
และการประกอบธุรกิจ
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ลักษณะ การประกอบธุรกิจ
สรุป สาระสำาคัญ

บริษัท		 โพสต	พับลิช	ชิง	จำากัด	 (มหาชน)	 เปน	ผูพิมพ	และ	จำาหนาย	หนังสือ	พิมพ	
บางกอก	โพสต	ซึ่ง	เปน	หนังสือ	พิมพ	รายวัน	ภาษา	อังกฤษ		หนังสือ	พิมพ	โพสต	ทูเดย	
ซึ่ง	เปน	หนังสือ	พิมพ	ธุรกิจ	รายวัน	ภาษาไทย	และ	สติ	วเดนท	วี	คลี่	ซึ่ง	เปน	หนังสือ	
พิมพ	ภาษา	อังกฤษ	รายสัปดาห	นำาเสนอ	ความ	บันเทิง	และ	บทความ	ที่	นาสนใจ	ชวย	
เพิ่ม	ทักษะ	ใน	การ	ใช	ภาษา	สำาหรับ	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	และ	ผูอาน	ทั่วไป

บริษัท	ได	ขยาย	การ	ใหบริการ	ขาวสาร	และ	ขอมูล	ทาง	ธุรกิจ	ในดาน	อิเล็กทรอนิกส	
และ	ดิจิตอล	ประเภท	ตางๆ	 	 เว็บ	ไซต	ของ	บางกอก	โพสตและ	โพสตทูเดย	
มุงมั่น	ที่จะ	เปน	หนาตาง	ของ	ประเทศ	ไทย	 	 บริษัท	ขยาย	การ	ใหบริการ	ขาวสาร	
	ขอมูล	 โดย	การ	ผลิต	รายการ	โทรทัศนออ	กอากาศทาง	ทรูวิชันสชอง	 7	 และ		
สถานี	วิทยุ	โทรทัศน	กองทัพ	บก	ชอง	 5	 	และรายการ	วิทยุ	ใน	ภาค	ภาษาไทย	
กระจายเสียง	ทางสถานี	 FM	 101.0	 อีกดวย	 	บริษัท	ได	พัฒนา	เว็บ	ไซด	จอบ	จอบ		
ให	เปน	เว็บ	ไซด	สมัครงาน	ภาษาไทย	ที่จะ	ชวย	คนหา	งาน	ที่	เหมาะกับ	บุคลากร	 หรือ	

คนหา	บคุลากร	ที	่เหมาะกบั	งาน	ได	นอกจากนี	้บรษิทั	ยงั	รบั	พมิพ	งาน	ทัว่ไป	รวมทัง้	สิง่
พมิพ	ของ	กจิการ	และ	ของ	บรษิทั	ยอย	และ	เปด	ตวัหนงัสอื	ที	่นาสนใจ	หลาย	เลม	ในนาม		
สำานักพิมพ	โพสต	บุกส

บริษัท	ยอย	ของ	บริษัท	ไดแก	บริษัท		โพสต	อินเตอรเนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด		และ	
บรษิทั		โพสต-ไอ	เอม็		พลสั	จำากดั		ซึง่	เปน	ผูพมิพ	และ	จำาหนาย	นติยสาร	ตางประเทศ	
ฉบบั	ภาษาไทย	ภายใต	ชือ่	“Elle”	“Elle	Decoration”	“Marie	Claire”	และ	“Martha	
Stewart	Living”	กิจการ	ที่	ควบคุม	รวมกัน	ของ	บริษัท	 ไดแก	บริษัท	 โพสต-เอ	ซีพี	
จำากัด	 ซึ่ง	เปนผูพิมพ	และ	จำาหนาย	นิตยสาร	ตางประเทศ	ฉบับ	ภาษาไทย	ภายใต	ชื่อ	
“Cleo”	

บริษัท	รวม	ของ	บริษัท	ไดแก	บริษัท	แฟลช	นิวส	จำากัด	ผู	ประกอบ	กิจการ	จัด	รายการ	
วิทยุ	ใน	ภาค	ภาษาไทย	ซึ่งกระ	จา	ยเสียงทางสถานี	FM.	97.0

 2548 2549 2550 2551 2552  2548 254 9 2550 2551 2552  2548 2549 2550 2551 2552

 2548 2549 2550 2551 2552  2548 2549 2550 2551 2552

รายไดจากการขายโฆษณา รายไดจากการขายสิ่งพิมพ รายไดจากการรับจางพิมพ

รายไดอื่น รวมรายได

ราย ได้
 ราย ได (หนวย : ลานบาท) 2548 2549 2550 2551 2552

รายไดจากการขายโฆษณา	 1,326.4	 1,276.8	 1,222.1	 1,288.4	 1,065.4

รายไดจากการขายสิ่งพิมพ	 408.1	 508.2	 457.1	 444.7	 454.8

รายไดจากการรับจางพิมพ	 90.8	 91.7	 78.7	 84.1	 90.1

รายไดอื่น	 38.4	 37.1	 28.6	 40.9	 22.1

รวมรายได	 1,863.7	 1,913.8	 1,786.5	 1,858.1	 1,632.4
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ถึงแมวา	จะ	เกิด	วิกฤต	ทาง	การเงิน	และ	มี	ปญหา	ทาง	การเมือง	ในประเทศ		
แต	หนังสือ	พิมพ	บางกอก	โพสต	ก็	ยังมี	การ	ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	ตอ	เนื่อง	
จาก	การ	ปรับ	โฉม	ใน	ป	 2551	 สามารถ	ใหบริการ	ที่	ดีขึ้น	แก	ผูอาน	และ	ผูซื้อ	

	สือ่โฆษณา		ซึง่	จะ	ชวย	กระตุน	ยอด	จดัจำาหนาย	และ	รายได	คา	โฆษณา	ตอไป	มาตรฐาน	
การ	เสนอขาว	เปน	ที่ยอมรับ	แก	ผู อาน	และ	องคกร	ตางๆ	 เชน	 บทความ	เรื่อง	
“Government	Policies	Fail	the	Poor”	ซึง่	ลง	พมิพ	ใน	“Spectrum”	ของ	หนงัสอื	พมิพ	
	บางกอก	โพสต	ฉบับ	วันอาทิตย	ไดรับ	รางวัล	สำาหรับ	บทความ	ประเภท	“Impact	on	
Poverty	of	Global	Financial	Crisis”	จาก	ธนาคาร	เพือ่	การ	พฒันา	เอเชยี	นอกจากนี	้
	หนังสือ	พิมพ	บางกอก	โพสต	ไดรับ	เกียรติ	ให	เปน	 media	 partner	 แตเพียง	ผูเดียว	
สำาหรับ	งาน	The	EU	Green	Days	ที่	จัด	ขึ้น	ในประเทศ	ไทย

เวบ็	ไซต	บางกอก	โพสต	“www.bangkokpost.com”	ไดรบั	การ	จดั	อบั	ดบั	โดย	Alexa.
com	ซึ่ง	เปน	เว็บ	ไซด	จัด	อันดับ	สากล	และ	Truehits.net	ซึ่ง	เปน	เว็บ	ไซต	จัด	อันดับ	
ของ	ศูนย	เทคโนโลยีอิ	เล็กท	รอ	นิกส	และ	คอมพิวเตอร	แหงชาติ	 (NECTEC)	ให	เปน	
เว็บ	ไซต	ขาว	ภาษา	อังกฤษ	 อันดับ	 1	 ของ	ประเทศ	ไทย	 เว็บ	ไซต	บางกอก	โพสต	มี	
สวน	เปน	อยาง	สูง	ใน	การ	สงเสริม	ให	หนังสือ	พิมพ	บางกอก	โพสต	เปน	หนังสือ	พิมพ	
ภาษา	องักฤษ	ที	่นำาเสนอ	ขอมลู	ขาวสาร	และ	ขาว	ที	่นา	เชือ่ถอื	โดยเฉพาะ	การ	ทีจ่ะ	เปน	
หนาตาง	ของ	ชาวโลก	สู	ประเทศ	ไทย

รายการ	โทรทัศน	 “POST	 SCRIPT	 รูจริง	รูทัน”ของ	หนังสือ	พิมพ	บางกอก	โพสต	
เปน	รูปแบบ	การ	คุย	ขาว	รายวัน	โดย	มี	แขก	รับเชิญ	 	เริ่ม	ออกอากาศ	ทางท	รู	วิชั่น	ใน	
เดือน	สิงหาคม

สำาหรับ	หนังสือ	พิมพ	โพสต	ทูเดย	ซึ่ง	เปน	หนังสือ	พิมพ	ธุรกิจ	ภาษาไทย	ก็	ไดรับ	การ	
ยอมรับ	อยาง	สูง	ใน	กลุม	ผูอาน	 และ	สามารถ	คง	ยอด	จัดจำาหนาย	ได	ใน	ชวง	วิกฤต	
เศรษฐกิจ	 โดย	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ปรับปรุง	อยาง	ไม	หยุดนิ่ง	 ไดแก	 “โพสต	ทูเดย		
สุดสัปดาห”	 ไดรับ	การ	เพิ่ม	เนื้อหา	ทั้ง	เรื่อง	ที่	เปนที่	สนใจ	ทั่วไป	และ	การ	วิเคราะห	
การเมือง	 “แซด	สุดสัปดาห”	 เนน	ขาว	ดารา	 กีฬา	 ตางประเทศ	และ	 “Cool”	 มี	
เนื้อหา	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิอากาศ

การ	จัดงาน	 Post	 Today	 Investment	 Expo	 เมื่อ	เดือน	กุมภาพันธ	นอกจาก	
จะ	เปนการ	ฉลอง	ครบ	รอบ	 6	 ป	 ของ	หนังสือ	พิมพ	โพสต	ทูเดย	แลว	 ยัง	ชวย	ให	
สามารถ	ใหบริการ	ที่	ดี	แก	ผูอาน	และ	ผูซื้อ	สื่อโฆษณา	ใน	รูปแบบ	การ	จัด	นิทรรศการ	
และ	สัมมนาที่	เกี่ยวของ	กับ	ธุรกิจ	 การเงิน	 และ	การลงทุน	 นอกจากนี้	 	บริษัท	ยัง	
ได	จัด	กิจกรรม	ตางๆ	 	ที่	เกี่ยวของ	กับ	หนังสือ	พิมพ	บางกอก	โพสต	 และ	หนังสือ	พิมพ		
โพสต	ทูเดย	ตลอดป	อีกดวย		

นอกจากนี้	 	การ	ดำาเนิน	รายการ	โทรทัศน	โพสต	ทูเดย	วิเคราะห	 ออกอากาศ	ทาง	
ท	รู	วิชั่น	และ	รายการ	วิทยุ	โพสต	ทูเดย	เรดิโอ	ทอลค	กระจาย	เสียง	ทาง	FM.	101	ได	

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในปีที่ผ่านมา 
และแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต

ชวย	ใหชื่อ	โพสต	ทูเดย	เปนที่	รูจัก	เพิ่ม	มากขึ้น	นอกจากนี้		โพสต	ทูเดย	เว็บ	ไซต	ได	เพิ่ม	
การ	ใหบริการ	ขาวดวน	(breaking	news)	และ	ฟงก	ชั่น	RSS	เพื่อ	ตอบสนอง	ความ	
ตองการ	ของ	ผูอาน	เพิ่มขึ้น

สต	ิวเดนท	ว	ีคลี	่ฉลอง	ครบ	รอบ	40	ป	ใน	ปนี	้	โดย	เปน	นติยสาร	ฉบบั	เดยีว	ในประเทศ	
ไทย	ที	่เสนอ	ความรู	ควบคู	ไป	กบั	ความ	บนัเทงิ	เปน	ภาษา	องักฤษ	ทัง้	เลม	สต	ิวเดนท	ว	ีคลี	่
ยงัคง	พฒันา	เนือ้หา	และ	รปู	แบบอยาง	ตอเนือ่ง	และ	เปน	เจตนารมณ	ของ	บรษิทั	ทีจ่ะ	
สงเสรมิ	การ	เรยีนรู	และ	การ	พฒันา	ทกัษะ	ภาษา	องักฤษ	สบืทอด	ความ	เปน	สต	ิวเดนท	
วี	คลี่	ดวย	สื่อ	ใหมๆ		และ	การ	บริการ	ออนไลน	ที่จะ	เพิ่ม	มากขึ้น	ตอไป

สำาหรบั	บรษิทั		โพสต	อนิเตอรเนชัน่แนล	มเีดยี	จำากดั	ซึง่	เปน	บรษิทั	ยอย	ของ	บรษิทั	
นัน้	ได	ออก	นติยสาร	ใหม	ชือ่	Martha	Stewart	Living	ฉบบั	ภาษาไทย	เมือ่	ตอน	ปลายป	
โดย	ม	ีเนือ้หา	เพือ่	ความ	เปน	อยูที	่ด	ีของ	คน	ไทย	อยาง	แทจรงิ	Martha	Stewart	Living	
เปน	นิตยสาร	ที่	เปนที่	นิยม	ในประเทศ	สหรัฐอเมริกา	 และ	ทำาให	บริษัท	มี	นิตยสาร		
ตางประเทศ	หลากหลาย	มากขึ้น

บรษิทั	ม	ีความ	มุงมัน่	ทีจ่ะ	ลด	ภาวะ	โลก	รอน	อนั	เกดิ	จาก	ปญหา	การ	ปลอย	กาซ	คารบอน
ไดออกไซด	และ	กาซ	เรือนกระจก	(carbon	footprint)	บริษัท	ได	จัดให	มี	การ	สำารวจ	
ปรมิาณ	รวม	ของ	กาซ	คารบอนไดออกไซด	และ	กาซ	เรอืนกระจก	ที	่บรษิทั	ปลอย	ออกมา	
ใน	ชวง	6	ป	ที่	ผาน	ตั้งแต	ป	2546	ถึง	ป	2551	ผล	การ	สำารวจ	แสดงถึง	การ	ปรับปรุง	
ของ	บริษัท	เนื่องจาก	ผล	การ	สำารวจ	พบ	วา	การ	ปลอย	กาซ	คารบอนไดออกไซด	และ		
กาซ	เรอืนกระจก	ใน	กระบวนการ	ผลติ	ของ	บรษิทั	ได	ลดลง	อยาง	ตอเนือ่ง	และรวมถงึ	
	การ	ลดลง	ของ	การ	ปลอย	กาซ	คารบอนไดออกไซด	และ	กาซ	เรือนกระจก	 ตั้งแต	
ป	 2550	 	ซึ่ง	เปน	ป	ที่	บริษัท	เริ่ม	พิมพ	หนังสือ	พิมพ	ที่	ศูนย	การ	พิมพ	และ	จัดจำาหนาย	
	แหง	ใหม	ดวย

ตามที่	ได	กลาว	ไว	ใน	รายงาน	ประจำาป	เมื่อ	ป	ที่ผานมา	 บริษัท	ได	เริ่ม	ปรับปรุง	ขั้นตอน	
	การ	ปฏิบัติ	งาน	และ	พัฒนาการ	บริหาร	การ	จัดการ	ขอมูล	ใน	องคกร	 บริษัท	ได	ลงทุน	
เกือบ	 80	 ลาน	บาท	ใน	ระหวาง	ป	 2552	 เพื่อ	ปรับปรุง	อุปกรณ	คอมพิวเตอร	ทั้ง	
ใน	สวน	ของ	ฮารดแวร	และ	ซอฟแวร	ใหม	 มี	การ	ปรับปรุง	และ	พัฒนา	ระบบ	ศูนย		
คอม	พิวเตอร	และ	ระบบ	เก็บ	กู	ขอมูล	เพื่อ	ลด	ความ	เสี่ยง	ที่	ขอมูล	สำาคัญ	ของ	บริษัท	จะ	
สูญหาย	 การ	ปรับปรุง	กระบวนการ	ดังกลาว	เริ่มมีผล	ทำาให	บริษัท	สามารถ	พัฒนา	
	เว็บ	ไซต	ทั้ง	ภาษาไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	ของ	บริษัท	ได	อยาง	รวดเร็ว	ใน	ปนี้

บริษัท	เล็งเห็น	ความ	สำาคัญ	ของ	การ	พัฒนา	สื่อ	อื่นๆ	 	นอกเหนือ	จาก	สื่อ	สิ่งพิมพ	ทั้ง	
	ใน	รูป	ของ	สื่ออิ	เล็กท	รอนิกส	โทรทัศน		และ	วิทยุ	ใน	การ	ใหการ	บริการ	แก	ผูอาน	และ	
ผูซื้อ	สื่อโฆษณา	บริษัท	จะ	ลงทุน	อยาง	ตอเนื่อง	ใน	สื่อ	ตางๆ		ใน	ป	2553	และ	คาดวา	
จะ	เปน	ชอง	ทางใน	การ	ขยาย	ธุรกิจ	อยาง	ตอเนื่อง	ตอไป
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ใน	ป	 2552	 ประเทศ	ตางๆ	 ทั่วโลก	ตาง	ก็	ดำาเนิน
การ	ใช	นโยบาย	อัดฉีด	เพื่อ	กระตุ น	เศรษฐกิจ	
ของ	แต ละ	ประเทศ	 เพื่อให 	รอดพ น	จาก	

วิกฤต	เศรษฐกิจ	 ซึ่ง	เริ่มตน	จาก	แวดวง	การเงิน	ของ	
สหรัฐอเมริกา	และ	แผขยาย	ไป	ทั่วโลก	 ซึ่ง	นโยบาย	
อัดฉีด	เหลานั้น	 ได	เริ่ม	สงผล	ใน	การ	ทำาให	เศรษฐกิจ	
ของ	ประเทศ	ตางๆ	 พลิกฟน	ใน	ชวง	ไตรมาส	สุดทาย	
ของ	ป	 2552	 และ	ประเทศ	ไทย	เอง	ก็	ประสบ	กับ	ภาวะ	
เดียวกัน	กับ	อีก	หลาย	ประเทศ	ทั่วโลก

ผล	จาก	วิกฤตการณ	ดังกลาว	 ได	สงผลกระทบ	อยาง		
รุนแรง	ตอ	อุตสาหกรรม	โฆษณา	 และ	ก็	สงผลกระทบ	
	ตอเนื่อง	มาถึง	อุตสาหกรรม	สิ่งพิมพ	 ซึ่ง	หนังสือ	พิมพ		
บางกอก	โพสต	เอง	 ก็	ไม	สามารถ	หลีกเลี่ยง	ผล	กระทบ	
	จาก	วกิฤตการณ	ดงักลาว	เมือ่	ประกอบ	กบั	การ	คกุคาม		

บางกอกโพสต

จาก	สื่อ	ใหมๆ	เปนตนวาอินเทอรเน็ต	และ	การ	สงขาว		
ทาง	โทร	ศัทพ	มือถือ	ผล	กระทบ	ก็	ยิ่ง	รุนแรง	มากขึ้น

อยางไร	ก็ตาม	 วิกฤตการณ	ดังกลาว	ก็ได	สราง	โอกาส	
ให	กับ	บางกอก	โพสต	ใน	การ	พัฒนา	ตน	เอง	ให	เขมแข็ง	
โดย	เรา	ได	ดำาเนิน	โครงการ	ตางๆ	 ใน	การ	ปรับปรุง	
เนื้อหา	ของ	เรา	และ	ยัง	ทำาการ	ขยาย	บริการ	ของ	เรา	ให	
ครอบคลุม	สื่อ	ตางๆ	มากขึ้น

ขณะ	เดยีวกนั	ใน	ป	2552	นี	้หนงัสอื	พมิพ	บางกอก	โพสต		
ก	็ไดรบั	รางวลั	เกยีรตยิศ	เพิม่ขึน้	จาก	รางวลั	ตางๆ	ที	่เรา	
ไดรับ	มา	แลวมากมาย	โดย	รางวัล	ใน	ป	2552	นี้	เปน	
รางวลั	ระดบั	นานาชาต	ิจาก	ธนาคาร	พฒันา	เอเชยี	โดย	
คุณ	ปริษฐา	 	ยุทธ	มานพ	 ซึ่ง	เปน	ผู	สื่อ	ขาว	อาวุโส	สาย	
เศรษฐกิจ	ของ	บางกอก	โพสต	 ได	นำาเสนอ	บทความ	

เรื่อง	“Government	Policies	Fail	 the	Poor”	ซึ่ง		
ตพีมิพ	ใน	สวน	Spectrum	ของ	ฉบบั	Sunday	ใน	เดอืน	
กรกฎาคม	ปนี	้ซึง่	ทาง	ธนาคาร	พฒันา	เอเชยี	ได	ประกาศ	
ให	บทความ	ดังกลาว	เปน	บทความ	รองชนะเลิศ	
	อนัดบัหนึง่	ใน	สาขา	“ผล	กระทบ	ดาน	ความ	ยากจน	จาก	
วิกฤตการณ	การเงิน	ของโลก”	 และ	คุณ	ปริษฐา	ก็	เปน	
นัก	หนังสือ	พิมพ	ไทย	เพียง	ผูเดียว	ที่	ไดรับ	รางวัล	จาก	
ธนาคาร	พัฒนา	เอเชีย	ใน	ป	2552	นี้

สำาหรับ	เกียรติยศ	อีก	ประการ	หนึ่ง	ที่ทาง	หนังสือ	พิมพ	
บางกอก	โพสต	ไดรบั	คอื	การ	ไดรบั	คดัเลอืก	จาก	สหภาพ
ยโุรป	หรอื	อยีู	ให	บางกอก	โพสต	เปน	สื่อ	ทาง	การ	เพียง	
ฉบับ	เดียว	ใน	การ	รายงานขาว	การ	ประชุม	EU	Green	
Days	 Forum	 ซึ่ง	จัด	ขึ้น	ในประเทศ	ไทย	ใน	ชวงตน	
เดือน	ตุลาคม

เรื่องแรกในขาวชุด “ เหตุการณ ใหญ” ที่ไดบันทึกไวใน  
 รวม 64 เรื่อง	ตลอดระยะเวลา	64	ป
ของหนังสือพิมพบางกอกโพสต

รูปภาพของขาวหนาแรก
โดย	คุณชัย	วัฒน	สาด	แยม
ที่ลงในวันที่	13	กรกฎาคม	2552	
ไดรับรางวัล “ภาพยอด เยี่ยม แหง ป” 
จากสมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพ 
แหงประเทศไทย

รูปภาพของขาวหนาแรก
โดย	คุณภวัต	เลาไพศาล	ทักษิณ	
ที่ลงในวันที่	15	มกราคม	2552	
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ “ภาพยอด เยี่ยม แหง ป” 
จากสมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย



รายงาน ประจำา ป 2552 •  หนา 9

รางวัลในรอบปี

2552

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ภาพขาวการเมืองและสังคม
จากสมาคมชางภาพ 
สื่อมวลชนแหงประเทศไทย
ถายภาพโดย	นายสาโรช	เมฆสภาวรรณกุล	
19	มิถุนายน	2552

รูปภาพของขาวหนาแรกที่ลงในวันที่	2	มกราคม	2552		
ไดรับรางวัลชมเชยในการประกวดภาพถายที่จัดโดย 
สมาคมผูสื่อขาวตางประเทศแหงประเทศไทย

ชางภาพบางกอกโพสตถายภาพกับถวยรางวัลที่ไดรับ	
จากสมาคมชางภาพสื่อมวลชนแหงประเทศไทย		
รวมกับนายกรัฐมนตรี	นาย	อภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ

รางวัลชมเชย ภาพขาวเศรษฐกิจ
จากสมาคมชางภาพสื่อมวลชนแหงประเทศไทย
ถายภาพโดย	นายอภิชาติ	จินะกุล	
19	มิถุนายน	2552

เรื่องเขียนของผูสื่อขาวธุรกิจ		
คุณปริษฐา	ยุทธมานพ		
ไดรับรางวัล Developing Asia Journalism  
จัดโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย
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ใน	ป	2552	โพสต	ทูเดยยังคง	ประสบ	ความ	สำาเร็จ	
ทั้ง	ในแง	ของ	ธุรกิจ	ยอดจำาหนาย	และ	การ	ไดรับ	
การ	ยอมรับ	อยาง	สูง	ใน	กลุม	ผูอาน	 โดย	สิ่ง	ที่	เปน	

แรงขับ	เคลื่อน	สำาคัญ	คือ	การ	เปลี่ยนแปลง	ปรับปรุง	
อยาง	ไม	หยุดนิ่ง

การ	ปรับปรุง	ดังกลาว	ไมได	มี	เพียงแค	เฉพาะ	หนังสือ	พิมพ	
	เทานัน้	แต	ยงั	ขยาย	ไป	ยงั	สือ่	อืน่ๆ		เพือ่	สราง	แบรนด	ของ	
	โพสต	ทูเดย	ให	แข็งแกรง	มาก	ยิ่งขึ้น

การ เปลี่ยนแปลง ใหญๆ ใน หนังสือ พิมพ
ใน	สวน	ของ	หนังสือ	พิมพ	สิ่ง	ที่	ไดรับ	การ	ปรับปรุง	อาทิ	
หนังสือ	พิมพ	ฉบับ	วันเสาร	 ที่	เพิ่ม	เซ็ค	ชั่น	ใหมๆ	 เพื่อ	
ความ	หลากหลาย	 ไดแก	 โพสต	ทูเดย	สุดสัปดาห	 ซึ่ง	
มี	เนื้อหา	เกี่ยวกับ	การเมือง	เชิง	วิเคราะห	 และ	รายงาน	
ที่	นาสนใจ	 “แซด	สุดสัปดาห”	 ที่	เนน	ขาว	ดารา	 กีฬา	
ตางประเทศ	 โดย	ถือเปนเซ็ค	ชั่น	ที่	ไดรับ	การ	ยอมรับ	
อยาง	สงู	จาก	กลุม	ผูอาน	ใหมๆ 	รวมถงึ	ลกูคา	โฆษณา	และ	
เซค็	ชั่น		“COOL”	ที่	มี	เนื้อหา	เกี่ยวกับ	การ	เปลี่ยนแปลง	
สภาพ	ภูมิอากาศ

โพสตทูเดย

สำาหรับ	สื่อ	อื่นๆ	 นั้น	 โพสต	ทูเดย	 เขาไป	ทำา	รายการ	
โทรทศัน	“โพสต	ทเูดย	วเิคราะห”	ออกอากาศ	ทาง	สถาน	ี
ที	เอ็น	เอ็น	8	ตั้งแต	วันจันทร	ถึง	วันศุกร	เวลา	21.00-
21.30	น.	นอกจากนี้		ยังมี	รายการ	วิทยุ	“โพสต	ทูเดย		
เรดโิอ	ทอลก”	ทาง	คลืน่	เอฟเอม็	101	ตัง้แต	จนัทร	ถงึ	ศกุร		
เวลา	09.30-11.00	น.	ซึง่	รายการ	ดงักลาว	ไดรบั	กระแส	
ตอบรับ	ที่	ดีเยี่ยม	 และ	ทำาให	แบรนด	ของ	โพสต	ทูเดย	
	เปนที่	รูจัก	และ	ไดรับ	ความ	เชื่อถือ	ยิ่งขึ้น

สำาหรับ	ใน	ป	 2553	 โพสต	ทูเดย	มี	แผน	ปรับปรุง	เนื้อหา	
หนงัสอื	พมิพ	ตอไป	รวมถงึ	แตกตวั	ไป	ยงั	สือ่	ใหมๆ 		เพือ่	
เตรยีม	ความ	พรอม	สำาหรบั	การ	เปน	ผู	ใหบรกิาร	ขาวสาร		
ใน	หลากหลาย	ส่ือ	ภายใต	แนวคิด	“หน่ึง	กอง	บรรณาธิการ	
หลาก	สื่อ”

ขณะ	เดียวกัน	 สิ่ง	ที่	ถือเปน	โครงการ	ใหม	ของ	 โพสต	
ทูเดย	 ใน	ป	 2552	 คือ	 การ	จัดงาน	 POSTTODAY	
Investment	 Expo	 2009	 ระหว าง	วันที่ 	 6-8	
กุมภาพันธ	 2552	 ที่	ศูนยการคา	เซ็นทรัล	พลาซา	
ลาดพราว	เพือ่	ฉลอง	ครบ	รอบ	6	ป	การ	จดังาน	ใน	ครัง้นี	้	

มี	การ	ปาฐกถา	ใน	หัวขอ	 “โอกาส...ใน	วิกฤต”	 ใน	วันที่	
6	 กุมภาพันธ	 โดย	ผู	ที่	เปน	องค	ปาฐก	ไดแก	 คุณ	กรณ		
จา	ติก	วณิช	 รัฐมนตรี	ว าการ	กระทรวง	การคลัง		
คุณ	ประเสริฐ	บุญ	สัมพันธ	ประธาน	เจาหนาที่	บริหาร		
และ	กรรมการ	ผูจัดการ	ใหญ	 บริษัท	 ปตท.	 จำากัด	
(มหาชน)	คุณศุภ	ชัย	เจียรว	นนท	ประธาน	เจาหนาที่		
บริหาร	บริษัท	ท	รู	คอ	ปอ	เรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และ	
คุณ	กรรณิกา	 	ชลิต	อาภรณ	 กรรมการ	ผูจัดการ	ใหญ	
ธนาคาร	ไทย	พาณิชย	จำากัด	(มหาชน)	นอกจากนี้	ยังมี	
	นิทรรศการ	แนะนำา	การ	ลงทุน	ทุก	รูปแบบ	ซึ่ง	จัด	ขึ้น	
ระหวาง	วันที่	 6-8	 กุมภาพันธ	 ที่	ชั้น	 1	 ศูนยการคา	
เซ็นทรัล	พลาซา	ลาดพราว	พรอมๆ	กับ	มี	การ	ออกบูธ	
ด าน	การ	ลงทุน	ของ	กิจการ	ต างๆ	 อาทิ	 บริษัท	
หลักทรัพย	 ธนาคาร	พาณิชย	 กองทุน	รวม	และ	บริษัท	
อสังหาริมทรัพย	

งาน	POSTTODAY	Investment	Expo	2009	ประสบ	
ความ	สำาเรจ็	เปน	อยาง	ด	ีทัง้	ในดาน	รายได	และ	ภาพพจน	
อีกทั้ง	ยัง	สะทอน	ให	เห็น	ถึง	ความ	สำาเร็จ	ของ	ธุรกิจ	ที่	
พรอม	จะ	กาว	ตอไป	สู	การ	พัฒนา	ใน	อนาคต	
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รางวัลชมเชยประเภทภาพขาวพระราชกรณียกิจ 
สมาคมชางภาพสื่อมวลชนแหงประเทศไทย ป 2552
ชื่อภาพ “ทรงเปดศูนยการศึกษา”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำาเนิน		
ทรงเปด	อาคารผนวก	ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา	ศาลาพัก	และสวนญี่ปุน		
ในบริเวณหมูบานญี่ปุน	ต.เกาะเรียน	อ.พระนครศรีอยุธยา	จ.พระนครศรีอยุธยา
ภาพโดย	–	กิจจา	อภิชนรจเรข

รางวัลชมเชย  
อิศรา อมันตกุล  
สมาคมนักขาว 
นักหนังสือพิมพ 
แหงประเทศไทย ป 2551
ชื่อภาพ “น้ำาตาอาลัย” 
ประชาชนที่นั่งเฝาอยู	
บริเวณ	รพ.ศิริราช	
พนมมือ	พรอมทั้งหลั่งน้ำาตา	
ถวายความอาลัยแด	
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ	
เจาฟากัลยาณิวัฒนา	
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ภาพโดย	–	ณัฏฐฐิติ	อำาไพวรรณ	

รางวัลในรอบปี

2552
รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพขาวเศรษฐกิจ สมาคมชางภาพสื่อมวลชนแหงประเทศไทย ป 2552
ชื่อภาพ “โอกาสในวิกฤต”
วิกฤตเศรษฐกิจที่สงผลกระทบไปทั่วโลกแมแตประเทศไทยก็หลีกไมพน	หลายบริษัทตองปดตัว		คนตกงานเปนจำานวนมาก		
ทำาใหพอคาหัวใสทำาขาวกลองขนาดใหญราคาถูกมีคุณภาพมาวางขายริมทางเทายานสีลม	ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี	
จากหนุม-สาวออฟฟตที่ตองใชจายอยางประหยัดในยามนี้	โดยขายได	500-600	กลองตอวัน
ภาพโดย	–	พงษไทย	วัฒนาวณิชยวุฒิ
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สติวเด้นทวีคลี่

สติ	วเดนท	 วี	คลี่	 ฉลอง	ครบ	รอบ	 40	 ป	ใน	ป	
2552	 และ	พรอม	กาว	เขาสู	ทศวรรษ	ใหม	ใน	
ฐานะ	นติยสาร	สำาหรบั	วยัรุน	เพยีง	ฉบบั	เดยีว	ใน

ประเทศ	ไทย	ที่	นำาเสนอ	ความ	บันเทิง	ควบคู	ไป	กับ	ความรู	
เปน	ภาษา	อังกฤษ	ทั้ง	เลม	 สติ	วเดนท	 วี	คลี่	 ยังคง	เปนที่	
ชื่นชอบ	ไม	เพียง	เฉพาะ	ใน	กลุม	นัก	อาน	วัยรุน	แต	รวมไป
ถึง	ผูอาน	ทุก	วัย	ที่	สนใจ	อาน	บทความ	ที่	นาสนใจ	ให	ความ	
บันเทิง	และ	ชวย	พัฒนา	ทักษะ	ดาน	ภาษา	อังกฤษ	ดวย

ในขณะที่	ทศวรรษ	ใหม	กำาลัง	เริ่มตน	ขึ้น	 สติ	วเดนท		
วี	คลี่	ยังคง	พัฒนา	เนื้อหา	และ	รูป	เลม	อยาง	ตอเนื่อง	เพื่อ	
มอบ	ประสบการณ	อัน	สนุกสนาน	และ	นา	ตื่นเตน	ให	กับ	
	ผู	ศึกษา	ภาษา	อังกฤษ	ชาวไทย	รุนใหม	ตอไป	

ดวย	ภาพประกอบ	ที่	นา	ตื่นเตน	 การ	ออกแบบ	รูป	เลม	
ที่	โดดเดน	 และ	คำา	ศัพท	ที่	เนน	เปนพิเศษ	ตลอด	ทั้ง	เลม		
สต	ิวเดนท	ว	ีคลี	่จงึ	ม	ีภาพลกัษณ	ที	่สะดดุตา	เปน	เอกลกัษณ	
ไม	เหมือน	ใคร	ผูอาน	ทั่วประเทศ	จะ	หา	สติ	วเดนท	วี	คลี่	
มา	อาน	ทุก	สัปดาห	 เพื่อ	ติดตาม	ขาวสาร	ของ	ดารา	ไทย	
	และ	ตางประเทศ	คน	โปรด	ตรวจ	ดวงชะตา	อาน	บทความ		

วิจารณ	ซีดี	และ	ภาพยนตร	เรื่อง	ใหม	ลาสุด	 รวมไปถึง		
หา	ขอมูล	ใหมๆ	 เกี่ยวกับ	คอนเสิร ต	 การ	แขงขัน	
และ	การ	จัดงาน	ตางๆ	ที่	นาสนใจ	

ผูอาน	ของ	เรา	ทราบ	ดี	วา	 สติ	วเดนท	 วี	คลี่	 เปนที่ที่จะ	
สามารถ	ติดตาม	อาน	เนื้อหา	ที่	ให	ความรู	โดยเฉพาะ	เชน	
Grammarman,	Karoke	Korner,	University	Tips	และ	
ขาว	ตางๆ	ทัง้	ในประเทศ	และ	ตางประเทศ	ที	่ให	ทัง้	สาระ	
และ	ความ	บันเทิง

ดวย	การ	นำาเสนอ	เนื้อหา	อัน	ดึงดูดใจ	แก	ผูอาน	มาตลอด	
ระยะเวลา	กวา	40	ป	สติ	วเดนท	วี	คลี่	จึง	เปน	นิตยสาร	
ที่อยู 	คู 	ประเทศ	ไทย	มา	ยาวนาน	 และ	ในขณะที่	เรา	

กำาลัง	กาว	เขาสู	ยุค	แหง	สื่อ	ใหมๆ	 และ	การ	บริการ	
ออนไลน	ที	่เพิม่	มากขึน้	เจตนารมณ	ใน	การ	สงเสรมิ	
	การ	เรียนรู	และ	การ	พัฒนา	ทักษะ	ภาษา	อังกฤษ		
จะ	ยังคง	สืบสาน	ความ	เปน	 สติ	วเดนท	 วี	คลี่	
สู	ทศวรรษ	ที่	21	ตอไป	
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บริษัทโพสตอินเตอรเนชั่นแนลมีเดียจำากัด

ปี2552	 ไดรับการพิสูจน แล วว าเป นปที่ยากลำาบากสำาหรับตลาดหนังสือประเภท
แมกกาซีน	 การแขงขันยังคงเขมขนดวย	

การออกหนังสือหัวนอกหลายฉบับในตลาดแหงนี้	
สถานการณยังคงเหมือนเชนในป	 2551	 รายได	
จากโฆษณาลดลง	แตที่ตางออกไปคือ	การจัดจำาหนาย
หนังสือโดยรวมของตลาดในประเทศในปกอนมียอด
ลดลงดวย	 แมกระนั้น	 บริษัทฯ	 ก็ยังสามารถบริหาร	
จัดการใหประคองตัวผานพนและจบปดวยผลสรุปที่
เปนบวกและยังคงมีพลัง

นิตยสารแอล	 เสนอกิจกรรมใหมเพื่อ	สังคม	 และ	ขาย
สินคา	พิเศษ	ที่	ผลิต	ใน	จำานวนจำากัดสำาหรับ	การกุศล	 ใน
ชื่อ	 “ELLE	 Fashion	 For	 Life”	 โดยเปนงานที่รวม
แฟชัน่โชวเขากบัการแสดงคอนเสริต	เพือ่สนบัสนนุการ	
รณรงคใหความรูเรือ่ง	เอชไอว/ีเอดส	ซึง่เปนการสะทอน	
ภาพลักษณของ	แอล	อินเตอรเนชั่นแนล	ที่มุงสงเสริม
กิจกรรมเพื่อมนุษยธรรม	งานนี้ไดรับความรวมมือจาก
นักออกแบบชั้นนำาของวงการแฟชั่น	 และผูเขาชมงาน
ไดรับความบันเทิงจากศิลปนนักรอง	15	ทาน	

นิตยสารแอล	 เดคคอเรชั่น	 เนนหนักดานโฆษณา
มากกวาการจดังานกจิกรรม	มกีารปรบัทศิทางการเสนอ
บทความ	ในขณะที่เนื้อหาและการจัดรูปเลมไดรับการ
ปรับแตงใหนาอานและสามารถติดตามเขาถึงเนื้อหา
ไดดีขึ้น	การดำาเนินงานโดยรวมอยูในเกณฑดี	สามารถ	
สรางรายไดเกินเปาหมายเมื่อถึงสิ้นป

นิตยสารแมรี	 แคลร	 ยังคงมีผลประกอบการที่ดี	
แมวาจะพลาดเปาหมายโฆษณาไปเล็กนอย	 แตการ
จัดกิจกรรมพิเศษ	 Marie	 Clair’s	 Experts’	 Choice	
ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง	 โดยเพิ่มสีสันดวยการออกงาน
สูสาธารณชน	ทำาใหไดรับความสำาเร็จเปนอยางดี

นิตยสารคลีโอ	 ทำาผลงานไดดีทีเดียว	 โดยสามารถ
เพิ่มยอดผูอานไดอยางตอเนื่อง	 ทำาใหกาวขึ้นมาครอง
อันดับที่สองในตลาดนิตยสารหัวตางประเทศ	 ดวย
ทศิทางการนำาเสนอบทความ	ผนวกกบัการตลาดทีแ่ขง็
ขัน	ทำาให	คลีโอ	ฉบับพิเศษ	ไดแก	‘Cleo’s	50	Most	
Eligible	Bachelors’,	‘Biggest	Makeover’	และ	‘Cleo	
4	 U	 (on	 campus)’	 สามารถสรางความมั่นใจไดวา	

นิตยสารคลีโอ	จะแข็งแกรงยิ่งๆ	ขึ้นตอไป

บริษัท	 โพสต	 อินเตอรเนชั่นแนล	 มีเดีย	 จำากัด	
จบปดวยความสำาเรจ็ในการออกนติยสารอเมรกินั
ยอดนยิม	ในภาคภาษาไทย	ฉบบัใหม	คอื	“Martha	
Stewart	Living”	โดยมผีูอานใหความสนใจซือ้หา
ในระดับที่ไดรับการบันทึกใหเปนสถิติ	 นิตยสาร	
Martha	 Stewart	 Living	 Omnimedia	 จัดเปน
นิตยสารใหมเพื่อ	 “ความเปนอยู”	 อยางแทจริง	
เลมแรกของประเทศไทย

ในป	 2553	 นี้	 นิตยสารภายใตการดำาเนินงาน	
ทุกฉบับ	 จะยังคงเดินหนาตอไปดวยกิจกรรม
ทางการตลาดและเนื้อหาบทความที่เข มขน	
ยิ่งขึ้น	 โดยการเลือกสรรอยางรอบคอบ	 เพื่อ
ตอบสนองความสนใจทั้งของผู อ านและของ	
ผูลงโฆษณาในที่สุด
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โพสตดิจิทัล

แผนก	โพสต	ดิจิทัล	 ประกอบดวย	 2	 ธุรกิจ	หลัก	
คือ	 ธุรกิจ	พอรทัล	ขาว	 และ	การ	คา	ทาง	ดิจิทัล		
เปาหมาย	ของ	ธุรกิจ	พอรทัล	ขาว	 คือ		 การ	ดึงดูด	

ผูอาน	ออนไลน	มากขึ้น	 เพื่อ	สราง	รายได	จาก	จำานวน	ครั้ง	
ใน	การ	เขา	ชม	 ซึ่ง	ตอเนื่อง	ไป	ยัง	รายได	จาก	การ	โฆษณา	
สวน	เปาหมาย	ของ	ธุรกิจ	การ	คา	ทาง	ดิจิทัล	 คือ		 การ	ขยาย	
จำานวน	สมาชิก	และ	รายได	จาก	คา	ธรรมเนียม	การ	อนุญาต	
การ	ใช	ลิขสิทธิ์

เว็บ พอรทัล
บางกอก	โพสต	ออนไลน	 (www.bangkokpost.com)	
เปดตัว	ใน	ป	 2548	 เปน	พอรทัล	ขาว	ภาษา	อังกฤษ	ช้ันนำา		
ของ	ประเทศ	ไทย	จาก	การ	ประเมิน	โดย	Alexa	และ	Truehits	
เว็บไซต	น้ี	ชวย	เสริม	ความ	แข็งแกรง	ให	กับ	 บริษัท	 โพสต	
พับลิช	ชิง	 จำากัด	 (มหาชน)	 ใน	การนำา	เสนอขาว	และ	
บทความ	ภาษา	อังกฤษ	ท่ี	มี	ความ	นา	เช่ือถือ	ท่ีสุด	 และ	ชวย	
วาง	บางกอก	โพสต	ให	อยู	ใน	ฐานะ	 “หนาตาง	สู	ประเทศ	ไทย	
สำาหรับ	ชาวโลก”	 ทำาให	พอรทัล	ของ	โพสต	มี	ความ	พิเศษ	
แตกตางจาก	พอรทัล	อ่ืนๆ	 ในประเทศ	ไทย	 นอกจากน้ี	
กลุม	ผูอาน	เว็บ	ไซต	ของ	บางกอก	โพสต	ยังมี	ความ	หลากหลาย	
ต้ังแต	ผู	มีการศึกษา	สูง	 คน	ไทย	รุนใหม	 ชาว	ตางชาติ	ใน	
ประเทศ	ไทย	ไป	จนถึง	ชาวไทย	และ	ชาว	ตางชาติ	ใน	ตางประเทศ	

ใน	ป	2552	มี	การ	เปดตัว	พอรทัล	ใหม	m.bangkokpost.
com	 เพื่อ	ใหบริการ	ขาว	จาก	เว็บ	ไซต	บางกอก	โพสต	บน	
โทรศพัท	มอืถอื	ซึง่	ชวย	ขยาย	โอกาส	ใน	การ	เขาถงึ	กลุม	ผูอาน		
คน	รุนใหม	มากขึ้น	 นอกจากนี้	 ใน	เว็บ	ไซต	บางกอก	โพสต	
ยังมี	พอรทัล	ใน	เครือขาย	Guru	Bangkok	Online	(www.

gurubangkok.com)	 ที่	ใหบริการ	ใน	การ	เปน	แหลง	รวม	
สังคม	ออนไลน	ของ	กลุม	ผูใช	ภาษา	อังกฤษ	ใน	กรุงเทพฯ

บริษัท	โพสต	พับลิช	ชิง	จำากัด	(มหาชน)	ยังมี	เว็บไซต	ขาว	
ภาษาไทย	 คือ	 โพสต	ทูเดย	 ออนไลน	 (www.posttoday.
com)	ซึ่ง	เนน	การนำา	เสนอขาว	ภาษาไทย	ใน	ดานสังคม	และ	
ชมุชน	ธรุกจิ	ของ	ไทย	ตลอดจน	ครอบคลมุ	ไป	ถงึ	ขาวดวน	และ	
ฟงกชัน่	RSS	เพือ่	ตอบสนอง	ความ	ตองการ	ของ	ผูอาน	ยิง่ขึน้

jobjob	 website	 (www.jobjob.co.th)	 เปน	อีก	พอรทัล	
หนึ่ง	ของ	บริษัท	 เปน	เว็บไซต	จัดหา	งาน	แบบ	อัจฉริยะ	 ที่	มี	
	ฐานขอมูล	ขนาดใหญ	ที่	รวบรวม	ขอมูล	ของบริษัท	ชั้นนำา		
มากมาย	ในประเทศ	ไทย	เขา	ไว	ดวยกัน

การ คา ทาง ดิจิทัล
การ	คา	ทาง	ดิจิทัล	แบงออก	เปน	2	ประเภท	คือ	จาก	ธุรกิจ	
สู	ธุรกิจ	 (B2B)	 และ	จาก	ธุรกิจ	สู	ผูบริโภค	 (B2C)	 โดย	
ประเภท	 B2B	 นั้น	 รวมไปถึง	บริการ	 newswires	 และ	
digital	archives	(www.bangkokpost.com/newswire)	
ใน	ทุก	รูปแบบ	ทั้ง	ขอความ	 รูปภาพ	และ	มัลติ	มีเดีย	 โดย	
	สำานักขาว	ใน	ระดับ	นานาชาติ	มักจะ	อางอิงถึง	ขาว	จาก	
บางกอก	โพสต	อยู	เสมอ

สวน	ประเภท	 B2C	 ซึ่ง	เปดตัว	เมื่อ	ป	 2548	 ประกอบ	
ดวย	SMS	news	(www.bangkokpost.com/sms)	ภาษา	
อังกฤษ	และ	ภาษาไทย	 รวมถึง	 Bangkok	 Post	 SMS	
News	และ	Post	Today	SMS	news	ใหบริการ	ขาว	ผาน	
ระบบ	โทรศพัท	มอืถอื	สง	ตรงไปยงั	สมาชกิ	ของ	AIS,	DTAC,	

True	 Move	 และ	 Hutch	 โดย	ขอความ	 SMS	
ครอบคลุม	ขาวสาร	ทั้ง	ในดาน	ธุรกิจ	 การเมือง	 และ	
ตางประเทศ	ทุกวัน

ใน	 2549	 โพสต	 พับลิช	ชิง	 และ	 Newspaper	
Direct	ได	เปด	ตัวหนังสือ	พิมพ	รายวัน	ออนไลน	หรือ	
E-paper	 (www.bangkokpost.com/e-paper)	
ฉบับ	แรก	ของ	ประเทศ	ไทย	เปนผล	สำาเร็จ	ใน	เว็บไซต	
Press	Display	ดังนั้น	ไมวา	จะ	อยู	ที่ใด	ใน	โลก	ถา	มี	
อนิเตอรเนต็	ก	็สามารถ	อาน	บางกอก	โพสต	และ	โพสต	
ทูเดย	ผาน	ระบบ	ออนไลน	ไดใน	รูปแบบ	 รูปลักษณ	
และ	ความรูสึก	เดียวกัน	กับ	หนังสือ	พิมพ	ฉบับ	ปกติ	
ที่	ออก	วาง	จำาหนาย	ทุก	เชา	 โดย	ใน	ฉบับ	จะ	มี	บริการ	
พิเศษ	เดนๆ	อาทิ	 ไฟล	เสียง	แปล	เนื้อหา	เปน	ภาษา	
ตางๆ	เสียง	แกเลอ	รี	รูปภาพ

อีก	หนึ่ง	ผลิตภัณฑ	ของ	การ	คา	ทาง	ดิจิทัล	คือ	digital	
front	page	printing	(www.bangkokpost.com/
digital	 frontpage)	 ผูอาน	สามารถ	สั่งซื้อ	หนาหนึ่ง	
ของ	หนังสือ	พิมพ	บางกอก	โพสต	 และ	โพสต	ทูเดย	
ฉบับ	วันใด	ก็ได	 นับตั้งแต	ที่	หนังสือ	พิมพ	เริ่ม	ตีพิมพ	
เปน	ฉบับ	แรก	 โดย	จะ	พิมพ	ลง	บน	กระดาษ	คุณภาพ	
ดี	ใสกรอบ	และ	บริการ	จัด	สงให	ถึง	มือ	ลูกคา	ลูกคา	
กลุม	นี	้สวนใหญ	เปน	บคุคล	ทัว่ไป	โรงแรม	รานอาหาร	
ฯลฯ	ที	่ตองการ	หนงัสอื	พมิพ	หนาหนึง่	แบบ	ดจิทิลั	เพือ่	
เปน	ของขวัญ	ให	กับ	เพื่อน	และ	ลูกคา	ใน	วันเกิด	 หรือ	
ใน	โอกาส	พิเศษ	ตางๆ
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โทรทัศนและวิทยุ

แผนก	โทรทศัน	และ	วทิย	ุผลติ	หลากหลาย	รายการ	
คุณภาพ	ออกอากาศ	ทาง	สถานี	โทรทัศน	และ	
วิทยุ	 ภายใต	การ	ดูแล	และ	สนับสนุน	จาก	กอง	

บรรณาธกิาร	ของ	บางกอก	โพสต	และ	โพสต	ทเูดย	มา	ตัง้แต	
ป	2551	รายการ	ตางๆ	ไดรบั	การ	ปรบัปรงุ	และ	พฒันา	อยาง	
ตอเนื่อง	เพื่อ	เพิ่ม	ความ	สามารถ	ใน	การแขงขัน	ทั้ง	ในดาน	
เนื้อหา	และ	การ	ผลิต	และ	ปจจุบัน	หนึ่ง	ใน	รายการ	ของ	เรา	
ไดรับ	การ	จัด	อันดับ	โดย	ผูชม	ของ	 TNN	 24	 ให	เปน	ผูผลิต	
รายการ	ยอดเยี่ยม	ของ	สถานี

	ใน	เดือนมกราคม	 2552	 แผนกฯ	 เปลี่ยน	เครือขาย	จาก	
Next	Step	TV	มา	เปน	ท	รู		วิชั่นส	ชอง	8	(TNN	2)	โดย	
เปลี่ยน	การ	ออกอากาศ	2	รายการ	คือ	“	สุรนันท	วันนี้”	ซึ่ง	
เปน	รายการ	ที่	นำาเสนอ	เรื่องราว	เกี่ยวกับ	ธุรกิจ	ทั้ง	ในดาน	
ขาว	การ	ให	แงคิด	ภาพจำาลอง	และ	ทฤษฎี	ทาง	ธุรกิจ	และ	
รายการ	 “โพสต	ทูเดย	 	ทอลค”	 ซึ่ง	เปน	รายการ	วิเคราะห	
เจาะลึก	การเมือง	และ	เศรษฐกิจ

เดือนกุมภาพันธ	2552	แผนกฯ	เริ่ม	ออกอากาศ	รายการ	
ใหม	“เจาะขาว	เลา	ความ”	ทาง	ท	รู	วิชั่น	ชอง	7	(TNN	
24)	 นำา	เสนอขาว	และ	วิเคราะห	ขาว	 โดย	ผู	วิเคราะห	ขาว		
รบัเชญิ	จาก	โพสต	ทเูดย	และ	บางกอก	โพสต	รายการ	นี	้ออก
อากาศ	จนถึง	ปลาย	เดือน	กรกฎาคม	2552

เมื่อ	วันที่	17	สิงหาคม	2552	แผนกฯ	เสนอ	รายการ	ของ	
บางกอก	โพสต	ในชื่อ	“POST	SCRIPT	รูจริง	รูทัน”	ใน	
รูปแบบ	การ	คุย	ขาว	ประจำาวัน	โดย	มี	แขก	รับเชิญ	มา	พูดคุย	
เนื้อหา	ใน	ประเด็น	สำาคัญๆ	ทาง	ดาน	ธุรกิจ	และ	สังคม	ออก
อากาศ	ทาง	สถานี	TNN	24

ใน	ชวง	ปลายป	 2552	 แผนกฯ	 ไดยกเลิก	รายการ	 2	
รายการ	ที่	ออกอากาศ	ทาง	ท	รู	วิชั่น	ชอง	8	(TNN	2)	เพื่อ
ให	สามารถ	สรางสรรค	รายการ	ใหม	 “เศรษฐกิจ	คิดไมถึง”	
ที่	ออกอากาศ	ทาง	ชอง	 5	 ได	อยาง	เต็มที่	 รายการ	ใหม	นี้	
นำาเสนอ	เปน	ครั้งแรก	เมื่อ	วันจันทร	ที่	 4	มกราคม	2553	

มี	เนื้อหา	เกี่ยวกับ	ดาน	ธุรกิจ	 ผลิต	ราย	การ	โดย		
กอง	บรรณาธิการ	โพสต	ทูเดย

ใน	สวน	ของ	รายการ	วทิย	ุแผนกฯ	เสนอ	โครงการ	ใหม		
FM	 101	 RRONE	 Radio	 Report	 ONE	 เมื่อ	
เดือน	มีนาคม	 2552	 โดย	รวมมือ	กับ	 บริษัท	 คลิก		
เรดิโอ	 จำากัด	 การ	ตัดสินใจ	ครั้งนี้	นำา	มาสู	การ	สราง	
หอง	สงวิทยุ	ใหม	เพื่อให	สามารถ	จัด	รายการ	“โพสต		
ทเูดย	เรดโิอ		ทอลค”	ซึง่	เปน	รายการ	สด	ได	รายการ	นี	้
	นำาเสนอ	เนื้อหา	และ	จัด	รายการ	โดย	 โพสต	ทูเดย		
เริ่ม	ออกอากาศ	ใน	เดือน	เมษายน	2552	

รายการ	ตางๆ	 ไมวา	จะ	เปน	รายการ	โทรทัศน	หรือ	
วิทยุ	 ลวน	ไดรับ	การ	ตอบรับ	ที่	ดี	จาก	ผูชม-ผูฟง	 และ	
ผูโฆษณา	 รวม	ทั้ง	เอเจนซี	ผู	ใหการ	สนับสนุน	 พันธ
กจิ	ตอไป	ของ	แผนกฯ	คอื	การ	เปน	พนัธมติร	กบั	หลาย	
คาย	 เพื่อให	เกิด	ประโยชน	สูงสุด	ใน	การ	เขา	ถึงเวลา	
ออกอากาศ	และเปด	โอกาส	ใน	การ	สราง	รายได	ตอไป
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โพสตบุกส

ป	2552	 สำานักพิมพ	โพสต	บุกส		 เปด	ตัวหนังสือ	ที่	นาสนใจ	หลาย	เลม	 ทั้ง	หนังสือ	ที่ตอ	ยอด	กับ	
หมวด	หนงัสอื	ที	่ตพีมิพ	อยู	แลว	และ	หนงัสอื	ที	่เปด	

หมวด	ขึ้น	มา	ใหม	 ดวย	ทางเลือก	หลากหลาย	นี่เอง	ทำาให	
โพสต	บุกส	ไดรบั	การ	ตอบรบั	เปน	อยาง	ด	ีจาก	ผูอาน	ทกุ	เพศ		
ทกุ	วยั	ทัง้	กลุม	ลกูคาประจำา	และ	ลกูคา	ใหม	และ	ทำา	ยอดขาย	
	ใน	ระดับ	ที่	นาพอใจ	 เนื่องจาก	โพสต	บุ กส	สามารถ		
ตอบสนอง	ตอ	ไลฟ	สไตล	ที่	แตกตางกัน	ของ	กลุม	ผูอาน	ได	
อยาง	ลงตัว	อาทิ
•	กลุม	ผูอาน	สงูวยั	ที	่ใสใจ	เรือ่ง	สขุภาพ	(หนงัสอื	365	วนั	
มหัศจรรย	สมาธิ,	Happy	for	No	Reason)	

•	กลุม	หญิงสาว	วัยทำางาน	ท่ี	สนใจ	เร่ือง	ความ	สวย	ความ	งาม	
(หนังสือ	ใคร	วา	โลก	กลม)

•	กลุม	นัก	ธุรกิจ	รุนใหม	ที่	กำาลัง	หา	มุมมอง	นาสนใจ	ที่จะ	
เอามา	ประยกุต	ใชกบั	งาน	(หนงัสอื	ชดุ	CEO	มอง	ซอีโีอ		
โลก,	 นอก	โจทย	โฆษณา,	Warren	 Buffet	 and	 the	
Interpretation	of	Financial	Statement)

•	กลุ มคน	รุ นใหม	ใสใจ	เหตุ	บาน	การเมือง	 (หนังสือ		
ลบั	ลวง	พราง	มหากาพย	มนต	ดำา,	ทกัษณิ	วปิโยค,	อมตะ		
ปา	เปรม)

•	กลุม	เด็ก	มหาวิทยาลัย	และ	วัย	เริ่ม	ทำางาน	ที่	แสวง	หา	
ความรู	และ	แรงบันดาลใจ	 (หนังสือ	 เมื่อ	ความ	สุข	
อยู 	รอบ	ตัวเรา,	 รวม	คำาคม	 อัลเบิรต	 ไอนสไตน/
วอรเรน			บัฟเฟตต/ส	ตีฟ		จอบส,	You	Can	Read	the	
Bangkokpost,	ทนง		คน	สู	ชวีติ,	มนษุย	ลอ	หวัใจ	เหลก็)

•	กลุ ม	คอ	วรรณกรรม	ที่	ต องการ	หา	สิ่ง	แปลกใหม		
นอกเหนอื	จากที	่เคย	อาน	มแลว	(หนงัสอื	ภ-ูม	ี-ศาสตร,	
กาว	ไป	เกบ็	จนัทร	พนั	ดวง,	ลางร	ักลาง	ลวง,	คดิถงึ	ทกุป)

•	กลุมแฟน	หนังสือ	แนว	ธรรมะ	 เสริมสราง	กำาลังใจ	
(หนงัสอื	โยม	เอย	ซ	ิบอกไห,	บญุ	ที	่ถกู	ลมื,	เยน็	เถดิ	โยม)

•	กลุม	เดก็เลก็	และ	พอแม	ผูปกครอง	ที	่ตองการ	สรางเสรมิ	
พัฒนาการ	ของ	ลูก	(หนังสือ	ชุด	คุณ	กบ	กับ	คุณ	คางคก,		
ไดโน	อวกาศ,	ปลาฉลาม	ฟนหลอ)	

จาก	ความ	สำาเร็จ	ใน	ป	ที่ผานมา	 สำานักพิมพ	โพสต	บุกส	
ยังคง	เดินหนา	ตอ	เพื่อ	สรางสรรค	หนังสือ	ดี	 มี	คุณภาพ	
และ	ตรง	โจทย	ของ	ผูอาน	 ใน	ป	 2553	นี้	 สำานักพิมพ	จะ	
แตกแขนง	ไป	เปน	 มุมมอง	ธุรกิจ	ผาน	ประสบการณ	ของ	
บุคคล	ระดับโลก	กลยุทธ	ธุรกิจ	จาก	กรณีศึกษา	ระดับโลก	
หรือ	เรื่องราว	ของ	นัก	ธุรกิจ	ไทย	ที่	ประสบ	ความ	สำาเร็จ	

ทั้ง	ใน	ระดับ	ประเทศ	 ระดับ	ภูมิภาค	 และ	ระดับโลก		
สำานักพิมพ	โพสต	บุก	สเชื่อ	วา	 หนังสือ	ประเภท	นี้	เปน		
สิ่งจำาเปน	ที่	ขาด	เสีย	ไมได	 หาก	มอง	จาก	ภาวะ	เศรษฐกิจ	
ที่ 	มี 	การ	แข งขัน	ค อนข าง	สูง	ใน	ป จจุบัน	 บรรดา	
นกัธรุ	กจิ	เลอืด	ใหม	และ	นกั	ธรุกจิ	มาก	ประสบการณ	ตาง	ก	็
ตอง	แสวง	หาความรู	เพิม่เตมิ	และ	โพสต	บุกส	จะ	เปน	ทาง
เลือก	ลำาดับ	ตนๆ		ของ	คน	กลุม	นี้

อยางไร	ก็ตาม	 ทิศ	ทางใน	ป	 2553	 นอกจาก	จะ	ผลักดัน	
หนังสือ	เพื่อ	รักษา	ฐาน	ลูกคา	ที่	มี	อยู	ให	เหนียวแนน	ยิ่งขึ้น	
ไป	อีกแลว	 โพสต	บุก	สยัง	จะ	เกาะ	กระแสความ	เปนไป	
ของโลก	 เพื่อจะ	ได	เลือก	หนังสือ	เลม	เดน	ที่	เหมาะกับ	
สถานการณ	นั้นๆ		 มา	ตีพิมพ	ออก	สู	ตลาด	 สำานักพิมพ	
โพสต	บุกส	ตั้งเปา	หมายไว	วา	 เรา	จะ	ทำาให	สำานักพิมพ	
ของ	เรา	เปรยีบ	เสมอืน	ซเูปอร	มารเกต็	ที	่ม	ีสนิคา	ทกุอยาง	
พรอมสรรพ	 ลูกคา	สามารถ	เดิน	เขา	มาหา	เรา	และ	ได	สิ่ง	
ที่	เขา	ตองการ	กลับ	ไป	 เมื่อ	เรา	สามารถ	ขยาย	ฐาน	การ	
บริการ	และ	ตอบ	โจทย	ลูกคา	ได	ไมวา	ลูกคา	จะ	อยาก	อาน
หนงัสอื	ประเภท	ใด	กต็าม		สำานกัพมิพ	โพสต	บุก	ส	ก	็จะ	เปน	
สำานักพิมพ	แรก	ที่	พวกเขา	นึกถึง
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โพสตฟอรั่ม2009

บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)	ไดจัด
รายการ	 โพสต	 ฟอรั่ม	 ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในป	
2552	ทีผ่านมา	โดยเปนการพดูคยุกบัรฐัมนตร	ี

ทีน่ำาโดย	ฯพณฯ	นายอภสิทิธิ	์เวชชาชวีะ	นายกรฐัมนตร	ี
ซึ่งเขาดำารงตำาแหนงตั้งแตปลายป	2551

“ฟนเศรษฐกิจไทย”	(Rescuing	The	Thai	Economy)	
คือ	 หัวขอสำาคัญของวงเสวนา	 โดยมีรัฐมนตรีวาการ	
กระทรวงหลักที่เกี่ยวของ	 บรรยายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นตลอดงานภาคบาย	และในภาคค่ำา	ฯพณฯ	
นายกรัฐมนตรี	 ไดใหเกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษหลัง	
อาหารค่ำาดวย

รายการบรรยายเริ่มตนดวย	 รองนายกรัฐมนตรี	 นาย	
กอบศักดิ์	 สภาวสุ	 ภายใตหัวขอ	 “มาตรการกระตุน
เศรษฐกจิ”	(Economic	Stimulus	Measures)	ตามดวย	
การบรรยายโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง	นาย	
กรณ	 จาติกวณิช	 ในหัวขอ	 “นโยบายการคลังในภาวะ
ถดถอย”	 (Finance	 Policy	 in	 a	 Recession)	 และ
ปดทายดวย	 “ภาพลักษณประเทศไทย”	 โดยรัฐมนตรี	

วาการกระทรวงการตางประเทศ	 นายกษิต	 ภิรมย		
รัฐมนตรีทุกทานไดตอบขอซักถามจากผูเขาฟงหลังจาก
จบการบรรยายของแตละทาน

ไฮไลทของรายการ	 โพสต	 ฟอรั่ม	 2009	 คือ	 การ
ปาฐกถาพิเศษโดย	 ฯพณฯ	 นายกรัฐมนตรี	 ในหัวขอ		
“ฟนเศรษฐกิจไทย	–	แผนปฏิบัติการจริง”	 (Rescuing	
the	Thai	Economy:	Plan	of	Action)	ในรายการครั้งนี้	
มีผูเขารวมงานในภาคบาย	 400	 คน	 และในภาคค่ำาที่
มีการบรรยายและปาฐกถาพิเศษ	 สามารถดึงดูดความ
สนใจทำาใหมีผูเขารวมงานมากถึง	 800	 คน	 รายการนี้	
ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก	 9	 องคกรธุรกิจ		
งานนี้ไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธอยางกวางขวาง
ผานสื่อของโพสตทุกชองทางเชนทุกครั้งที่ผานมา	 ทั้ง	
บางกอกโพสต	โพสตทเูดย	วทิย	ุและโทรทศัน	นอกจากนี	้	
ยงัไดรบัความสนใจจากสือ่มวลชนคายอืน่ๆ	รายงานขาว
ที่เกิดขึ้นภายในงานดวย

นอกจากความสำาเร็จของรายการ	 โพสต	 ฟอรั่ม	 แลว	
บริษัทยังไดจัดกิจกรรมและอีเวนตอื่นๆ	 ที่นาสนใจ

เพื่อเพิ่มรายไดใหกับบริษัท	 และยังเปนชองทางให	
ลูกคาไดลงโฆษณาผลิตภัณฑและแจงขาวสารที่เปน
ประโยชนตอผูอานและสาธารณชน	ในเดอืนกมุภาพนัธ	
2552	 บริษัทไดจัดรายการ	 Post	 Today	 Investment	
Expo	ตามดวย	Bangkok	Post	Education	ในเดือน
มนีาคม	Bangkok	Post	Thailand	Travel	Fair	ในเดอืน
พฤษภาคม	และ	Home	Health	and	Family	ในเดือน
มิถุนายน	 ซึ่งทุกๆ	 อีเวนตไดรับการตอบรับเปนอยางดี		
ทัง้จากผูสนบัสนนุดานโฆษณาและประชาชนทัว่ไป	และ
ยังเปนชองทางใหมที่ทำารายไดใหบริษัทเปนอยางดี

นอกจากนั้น	โพสต	พับลิชชิง	ยังไดจัดกิจกรรมการกุศล	
Post	Today	Charity	Rally	เสนทางกรุงเทพฯ-หัวหิน	
และ	Bangkok	Green	Day	เสนทางกรุงเทพ-เขาใหญ

ตลอดป	2552	บริษัทไดจัดรายการ	Guru	Community	
ตามสถานที่ตางๆ	รวม	4	ครั้ง	

ผลกำาไรท่ีบริษัทไดรับจากการจัดกิจกรรมท้ังหมดน้ี	
รวมท้ังส้ินประมาณ	100	ลานบาท



หนา 18 •  รายงาน ประจำา ป 2552

สภาวะ	การณ	เศรษฐกิจ	โดย	รวม	ของ	ประเทศ	
ประกอบ	กับ	ราคา	น้ำามัน	ที่	ขยับ	ตัว	สูงขึ้น	
อยาง	ตอเนื่อง	 ทำาให	ภาค	ธุรกิจ	ทำาการ	ลดคา	

ใชจาย	ทุกอยาง	ลง	โดยเฉพาะ	คา	ใชจาย	ที่	สามารถ	เลื่อน	
การ	ใชจาย	ออกไป	 อาทิ	 งบ	โฆษณา	ประชา	สัมพันธ	
ซึ่ง	รวมถึง	 งบ	จาง	พิมพ	สิ่งพิมพ	โฆษณา	ดวย	 ทำาให		
ยอด	ขายของ	แผนก	สิ่งพิมพ	พาณิชยใน	ป	 2552	 รวม	
136,854,000	บาท	หรือ	ลดลง	5,899,000	บาท	หรือ	
คิด	เปน	4.13%	เม่ือ	เทียบ	กับยอด	ขายของ	ใน	ป	2551

แต	จาก	การ	ที่ทาง	แผนก	ได	พยายาม	ลดคา	ใชจ าย	
	ตางๆ	และ	บริหาร	การ	จัดการ	วัตถุดิบ	ที่	ใช	ใน	การ	ผลิต	ให	

สิ่งพิมพพาณิชย

มี	ประสิทธิภาพ	มากขึ้น	ทำาให	มี	รายได	หลัง	หัก	คา	ใชจาย	
	แลวมากขึ้น	จาก	ป	2551	กลาว	คือ	ใน	ป	2552	ทางแผ	นก	
	ม	ีรายได	หลงั	หกั	คา	ใชจาย	แลว	เปน	เงนิ			11,693,000				บาท	
ในขณะที่	รายได	หลัง	หัก	คา	ใช	จายของ	ป	 2551	 มี	เพียง	
10,863,000	 บาท	เทานั้น	 หรือ	มี	รายได	เพิ่มขึ้น	เปน	
7.64%

ใน	ป	 2552	 บริษัท	ไดรับ	การ	รับรอง	มาตรฐาน	 FSC	
Chain	of	Custody	 	 โดย	บริษัท	ได	ตระหนักถึง	ปญหา	
การ	บุกรุก	ทำาลายปา	และ	เห็น	ความ	สำาคัญ	ของ	การ	
	ปลูกปา	แบบ	ยั่งยืน	รวมทั้ง	การ	จัดการ	ผลิตภัณฑ	ที่	ทำา	
จาก	ไม								บริษัท	ได	ปรับปรุง	กระบวนการ	ผลิต	และ	กระดาษ	

	ของ	แผนก	สิ่งพิมพ	ที่	ไดรับ	การ	รับรอง	จาก	 FSC	
และ	ยืนยัน	ได	วา	ลูกคา	ของ	บริษัท	ได	ใช	ผลิตภัณฑ	
ซึ่ง	ไดรับ	เครื่องหมาย	FSC

บริษัท	เชื่อ	วาการ	ไดรับ	การ	รับรอง	ตาม	มาตรฐาน	
สากล	ขางตน	นี้	จะ	เปนการ	ยกระดับ	คุณภาพ	ของ		
ผลิตภัณฑ	และ	เพิ่ม	ยอดขาย	ให	กับ	บริษัท	ซึ่งบริษัท		
สามารถ	ตอบสนอง	ความ	ตองการ	ของ	ลูกคา	ที่	
คำานึงถึง	สิ่งแวดลอม	และ	ตองการ	ใช	ผลิตภัณฑ	ที่	
ไดรับ	เครื่องหมาย	FSC	
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ทรัพยากรบุคคล

สู	ความ	เปนหนึ่ง	เพื่อสาน	เปาหมาย	พันธกิจ	และ	วิสัยทัศน	ให	ผาน	พน	ชวง	วิกฤต

จาก	เปาหมาย	ที่	บริษัท	ได	กำาหนด	ไว	วา	“เรา	มุงมั่น	ที่จะ	
	เปน	อันดับหนึ่ง	ใน	ธุรกิจ	ดาน	ขาว	และ	ขอมูล	ขาวสาร	
	ในประเทศ	 ภูมิภาค	 และ	กาว	ไป	สู	ระดับโลก”	 นำามา	
ซึ่ง	กลยุทธ	ตางๆ	 โดยเฉพาะ	อยางยิ่ง	การ	เสริมสราง	
ศักยภาพ	พนักงาน	ผาน	การ	พัฒนา	และ	ฝกอบรม	 การ	
แรงงาน	สัมพันธ	เชิง	รุก	ผาน	กิจกรรม	ตางๆ	 ที่	บริษัท		
จัดให	พนักงาน	ตลอดป	 2552	 โครงการ	ตางๆ	 เชน	
โครงการ	Post	Award	ไดรับ	การ	ตอบรับ	อยาง	ทวมทน	
จาก	เพื่อน	พนักงาน	ที่	ร วมกัน	เสนอชื่อ	พนักงาน		
ยอดเยี่ยม	ใน	แตละ	ไตรมาส	 และ	พนักงาน	ยอดเยี่ยม	
ประจำาป	รวมไปถึง	ทีมงาน	ยอดเยี่ยม	ประจำาป	ซึ่ง	เปน		
ตัวอยาง	ที่	ดี	ใน	การ	แสดงออก	ถึง	คานิยม	หลัก	ของ	
บริษัท

ถึงแม	บริษัท	จะ	ตอง	เผชิญหนา	กับ	สภาวะ	เศรษฐกิจ	
และ	การเมือง	ที่	ผันผวน	 บริษัท	ยังคง	มุงมั่น	พัฒนา	
ศักยภาพ	ของ	พนักงาน	อยาง	ตอเนื่อง	และ	มั่นคง	 โดย

ได	จัด	หลักสูตร	ฝกอบรม	ใน	ป	 2552	 ให	สอดคลองกับ	
แผน	หลัก	ใน	การ	พัฒนา	พนักงาน	 (Training	 Road		
Map)	ที่	ได	กำาหนด	ไว	ให	ชัดเจน	มากขึ้น	อาทิ	หลักสูตร	
พัฒนา	ผูนำา	ระดับสูง	(Post	Mini	MBA)	ระยะเวลา	
10	 เดือน	ซึ่ง	บริษัท	รวมกับ	คณะ	พาณิชย	ศาสตร	และ	
	การ	บัญชี	จุฬา	ลง	กรณ	มหาวิทยาลัย	จัด	ขึ้น	เพื่อ	พัฒนา		
ทักษะ	เชิง	ธุรกิจ	และ	หลักสูตร	พัฒนา	ผูนำา	ระดับ	กลาง	
(Post	MTP	–	Management	Training	Programme)	
ระยะเวลา	 8	 เดือน	 เพื่อ	พัฒนา	ทักษะ	เชิง	บริหาร	
นอกจากนี้	 ยังมี	หลักสูตร	พัฒนา	เทคนิค	เฉพาะ	ดาน	
ให	กับ	นักขาว	 (Editorial	 Training)	 หลักสูตร	ดาน	
จิตสำานึก	ความ	ปลอดภัย	 (Safety	 Awareness)	
หลักสูตร	พัฒนา	ทักษะ	ภาษา	อังกฤษ	 (Post	 ETP	 –	
English	 Training	 Programme)	 ซึ่ง	เริ่ม	อบรม	แลว	
ใน	ป	 2552	และ	หลักสูตร	คอมพิวเตอร	 (Post	CTP	
–	Computer	Training	Programme)	ที่จะ	จัด	ขึ้น	ใน	
ป	2553	หลักสูตร	ตางๆ	เหลานี้	เปนหนึ่ง	ใน	เครื่องมือ		
ที่	ใช	พัฒนา	ศักยภาพ	ของ	ทีมงาน	ให	แข็งแกรง	และ		
พรอมที่จะ	ฝา	ภาวะ	วิกฤต	ทั้ง	ใน	ปจจุบัน	และ	ใน		
อนาคต

แม	จะ	มี	ขอจำากัด	จาก	ภาวะ	ทาง	เศรษฐกิจ	แตกลับ	เปน		
แรงกระตุน	ให	เกิด	ความ	รวมมือ	รวมใจ	ระหวาง	บริษัท	
และ	พนักงาน	ใน	การ	จัด	กิจกรรม	ภายใน	ของ	พนักงาน		
ทั้งหมด	 โดย	ไม	ตอง	วาจาง	ผูจัดงาน	ภายนอก	เหมือน	
เชน	ปกอนๆ	 อาทิ	 งาน	กีฬา	สี	 (Post	 Sports	 Day)	
งาน	วัน	ครอบครัว	 (Post	 Family	 Day)	 และ	งาน
เลี้ยง	ปใหม	 (Post	 New	 Year	 Party)	 ซึ่ง	ชวย	ลด	
คา	ใชจาย	อยาง	มาก	นอกจากน้ัน	เพ่ือ	สรางขวัญ	กำาลังใจ	
ใน	การ	ทำางาน	ให	กับ	พนักงาน	 บริษัท	ยัง	ได	เริ่มตน	
โครงการ	นำารอง	ตางๆ	อาทิ		โครงการ	ทำางาน	ปลอดภัย	
ไมมี	อุบัติเหตุ	(Zero	Accident)	ซึ่ง	ประสบ	ความ	สำาเร็จ	
อยาง	ดียิ่ง	และ	ฉลอง	การ	ทำางาน	 250,000	 ชั่วโมง	
ปลอดภัย	โดย	ไมมี	อุบัติเหตุ	 (250,000	Safety	Man-	
hours)	รวมท้ัง	จัด	โครงการ	คาย	ฤดูรอน	(Post				Summer	
Camp)	ซ่ึง	จัด	ข้ึน	เปน	ป	แรก	เพ่ือให	บุตรหลาน	พนักงาน	
ได	ประสบการณ	ชีวิต	และ	ฝก	ทักษะ	ใน	การ	อยู	รวมกัน	
ใน	ระหวาง	ปด	ภาคเรียน	ฤดูรอน	 โดย	มี	พนักงาน	สง	
บุตรหลาน	เขารวม	โครงการ	มากกวา	ที่	คาดการณ	ไว

ทีม	โพสต	บุกส
ทีม	งาน	ยอด	เยี่ยม	ประ	จำาป

คุณสิทธิ	เดช	มัย	ลาภ
พนักงาน	ยอด	เยี่ยมประจำา	ไตร	มาส	ที่	1	และ
พนักงาน	ยอด	เยี่ยม	ประจำา	ป

คุณบากบั่น	บุญเลิศ
พนักงาน	ยอด	เยี่ยม
	ประจำา	ไตร	มาส	ที่	2

คุณ	โกวิท	ย	ราชิ	วง	ค
พนักงาน	ยอด	เยี่ยม
	ประจำา	ไตร	มาส	ที่	3

คุณ	ปริษฐา	ยุทธมานพ
พนักงาน	ยอด	เยี่ยม
	ประจำา	ไตร	มาส	ที่	4
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มูลนิธิบางกอกโพสต

แมจะเปนปที่มีความยากลำาบากทางดาน
เศรษฐกิจ	 อันสืบเนื่องมาจากความผันผวน
ทางการเมือง	 มูลนิธิบางกอกโพสตก็ยัง

สามารถเพิ่มการสนับสนุนทางการศึกษาใหแกเด็กๆ	
ลูกหลานคนไทยทั่วประเทศได

เด็กและเยาวชนที่ไดรับทุนการศึกษามีจำานวนเพิ่มขึ้น	
จาก	 140	 คนในป	 2551	 เปน	 179	 คนในป	 2552	
และมีเด็กที่ไดรับทุนการศึกษาจากเงินบริจาคปกติที่
ใหแกมูลนิธิฯ	รวมทั้งสิ้น	109	คน

การที่จำานวนผูไดรับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นในป	2552	นั้น	
เนื่องจากมูลนิธิฯ	 ไดรับการบริจาคผานรายการพิเศษ	
one-off	 donation	 เพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักเรียน	
50	 คน	 ในป	 2552	 และมูลนิธิฯ	 จะใหการสนับสนุน
เด็กนักเรียนกลุมนี้ตอไปอยางไรนั้น	 จะตองหารือกัน
ตอไปในป	2553

นายดาวิเดียน	อูหยาง	ซึ่งเปนหนึ่งในผูใหการสนับสนุน
หลกัแกมลูนธิฯิ			มาอยางตอเนือ่ง	แสดงเจตนารมณทีจ่ะ
สนับสนุนเด็กๆ	ที่ขาดแคลนตอไป	โดยผานทางกองทุน	
อูหยาง	ซึ่งบริหารโดยมูลนิธิบางกอกโพสต

กองทุนอูหยางมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กกำาพรา					20			คน	
ในป	2552	และนอกจากจะใหการสนับสนุนตอไปในป	
2553	แลว	 เด็กกลุมนี้ยังจะไดรับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น
อีกดวย

มูลนิธิบางกอกโพสตยังไดจัดกิจกรรมตางๆ	 เพื่อจัดหา
ทุนทรัพยตลอดป	 2552	 ในเดือนกันยายน	 มูลนิธิ
บางกอกโพสตไดจัดนิทรรศการแสดงรูปภาพถายการ	
กุศลรวมกับ	 บริษัท	 ลีโอ	 เบอรเนทท	 ประเทศไทย	
จำากัด	โดยนำาผลงานของครีเอทีฟที่มีชื่อเสียงในวงการ
โฆษณา	และชางภาพชื่อดัง	แกรี	คูเปอร	สำาหรับรายได	

จากการจำาหนายและการประมูลรูปภาพ	 รวมทั้ง
โปสการด	 ไดบริจาคใหกับมูลนิธิฯ	 นิทรรศการ
ดังกลาวไดรับความสนใจจากบุคคลระดับบริหาร
ในวงการอุตสาหกรรมโฆษณา	ลูกคาของบริษัทฯ	
และบุคคลทั่วไป	

นอกจากนี้	มูลนิธิบางกอกโพสตยังไดจัดกิจกรรม	
รวมกับพนักงานในหลายรูปแบบเพ่ือหาทุนทรัพย	
ซึ่งทำาใหมีเงินบริจาคหลั่งไหลเขามาสู มูลนิธิฯ
มากยิ่งขึ้น
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โครงสรางธุรกิจ
และนโยบายการดำาเนินงาน
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นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน
กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร

จำานวนปที่เปนกรรมการ	28	ป
สัญชาติไทย	อายุ	67	ป

สัดสวนการถือหุน:	รอยละ	13.49

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร:		บุตรสาวสมรสกับ	
นายศุภกรณ	เวชชาชีวะ

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการสื่อสารมวลชน	
(มนุษยศาสตร)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		

•	 ปริญญาโท	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐศาสตร)	มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง

•	 อนุปริญญาวิศวกรเครื่องกล	South-West	Essex	Technical	
College	ประเทศอังกฤษ

•	 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรไทย	ภาครัฐรวมเอกชน	รุนที่	1		

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	68/2008)		

ตำาแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

•	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	จำากัด	
(มหาชน)		

•	 กรรมการ	บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จำากัด	(มหาชน)		

ตำาแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 	

•	 รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัทในเครือเซ็นทรัล		
•	 กรรมการ	บริษัท	โพสต	อินเตอรเนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด		
•	 กรรมการ	บริษัท	โพสต-เอซีพี	จำากัด		
•	 กรรมการ	บริษัท	โพสต-ไอเอ็ม	พลัส	จำากัด
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	นายกสมาคมศิษยเการัฐศาสตรมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง	
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการ	คณะกรรมการสิทธิประโยชน	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	ประธานอนุกรรมการฝายสิทธิประโยชน	

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

ตำาแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำาใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท:	ไมมี	

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2535-2539	สมาชิกวุฒิสภา	
•	 พ.ศ.	2534-2535	สมาชิกสภานิติบัญญัติ	

การเขาประชุมในป พ.ศ. 2552

•	 เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท		
จำานวน	5	ครั้ง	จากทั้งหมด	5	ครั้ง		

•	 เขาประชุมคณะกรรมการบริหาร		
จำานวน	6	ครั้ง	จากทั้งหมด	6	ครั้ง

•	 เขาประชุมผูถือหุน	จำานวน	1	ครั้ง	จากทั้งหมด	1	ครั้ง	

ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ		
และกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน

จำานวนปที่เปนกรรมการ	11	ป
สัญชาติไทย	อายุ	61	ป

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร	มหาวิทยาลัยโมนาช	ประเทศออสเตรเลีย		
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร	มหาวิทยาลัยซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยซิดนีย		

ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Audit Committee Program (ACP 6/2005)
•	 Directors	Certification	Program	(DCP	60/2004)	
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	4/2003)

ตำาแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2550	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	
และกรรมการผลตอบแทน	บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนตซีส	จำากัด	
(มหาชน)

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2548	รองประธาน	และประธานกรรมการบริหาร		
บริษัท	ประสิทธิ์พัฒนา	จำากัด	(มหาชน)

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2547	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ		
บริษัท	อินโดรามา	โพลีเมอรส	จำากัด	(มหาชน)	

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2543	รองประธาน	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
บริษัท	น้ำามันพืชไทย	จำากัด	(มหาชน)

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2542	กรรมการอิสระ	และกรรมการบริหาร		
บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	

ตำาแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน	

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	คณะกรรมการ	ธนาคารแหงประเทศไทย
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	คณะกรรมการนโยบายการเงิน	
	 ธนาคารแหงประเทศไทย
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2546	กรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	และ	

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท	ทริส	คอรปอเรชั่น	
จำากัด

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2546	กรรมการ	คณะกรรมการจัดทำาบันทึกขอตกลง	
และประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ	(รายสาขา)		
กระทรวงการคลัง

ตำาแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ 
ทำาใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท:	ไมมี	

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2551-2551	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน		
ธนาคารแหงประเทศไทย

•	 พ.ศ.	2549-2550	กรรมการบริษัท	และประธานอนุกรรมการจัดหา
แหลงเงินทุน	บริษัท	วิทยุการบินแหงประเทศไทย	จำากัด

•	 พ.ศ.	2548-2549	รองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการ
บริหาร	โรงเรียนนานาชาติ	British	International

•	 พ.ศ.	2545-2546	กรรมการผูจัดการใหญ	และประธานเจาหนาที่
บริหาร	ธนาคารทหารไทย	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2544-2551	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ		
บริษัท	แลนด	แอนด	เฮาส	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2539-2550	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย		
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย	จำากัด

•	 พ.ศ.	2534-2541	ผูชวยผูวาการธนาคารอาวุโส		
ธนาคารแหงประเทศไทย

•	 พ.ศ.	2528-2529	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร	กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ

การเขาประชุมในป พ.ศ. 2552

•	 เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำานวน	5	ครั้ง	จากทั้งหมด	5	ครั้ง		
•	 เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำานวน	4	คร้ัง	จากท้ังหมด	4	คร้ัง
•	 เขาประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน		

จำานวน	1	ครั้ง	จากทั้งหมด	1	ครั้ง	
•	 เขาประชุมผูถือหุน	จำานวน	1	ครั้ง	จากทั้งหมด	1	ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท
นายพิชัย วาศนาสง
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	(รักษาการ)	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน	
และกรรมการตรวจสอบ

จำานวนปที่เปนกรรมการ	10	ป
สัญชาติไทย	อายุ	80	ป

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขานิเทศศาสตร	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขานิเทศศาสตร	
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย		

•	 ปริญญาตรี	สถาปตยกรรมศาสตร	จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Directors	Certification	Program	(DCP	2000)	
•	 Chairman	2000		

ตำาแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

•	 ตั้งแต	2551	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ		
บริษัท	สามารถ	คอรปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)		

ตำาแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 	

•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	แมคไทย	จำากัด
•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก	

ชอง	5
•	 กรรมการ	มหาวิทยาลัยรังสิต		
•	 กรรมการ	มหาวิทยาลัยหอการคาไทย		

ตำาแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำาใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท:	ไมมี	

ประสบการณการทำางาน

•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
•	 พ.ศ.	2548-2551	ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ		

บริษัท	สามารถ	คอรปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)		
•	 พ.ศ.	2542-2551	ประธานกรรมการตรวจสอบ		

บริษัท	สามารถ	คอรปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	
•	 พ.ศ.	2536-2551	ประธานกรรมการ		

บริษัท	สามารถ	คอรปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)		
•	 กรรมการ	สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเขาประชุมในป พ.ศ. 2552

•	 เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท		
จำานวน	4	ครั้ง	จากทั้งหมด	5	ครั้ง		

•	 เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
จำานวน	3	ครั้ง	จากทั้งหมด	4	ครั้ง		

•	 เขาประชุมคณะกรรมการสรรหา	และกำาหนดคาตอบแทน
จำานวน	1	ครั้ง	จากทั้งหมด	1	ครั้ง

•	 เขาประชุมผูถือหุน	จำานวน	1	ครั้ง	จากทั้งหมด	1	ครั้ง		
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นายควอก คูน เอียน
กรรมการ	และกรรมการบริหาร

จำานวนปที่เปนกรรมการ	11	ป
สัญชาติมาเลเซีย	อายุ	54	ป

สัดสวนการถือหุน: ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: พี่	ของ
นางสาว	ควอก	ฮุย	ควอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2520	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร	มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม		
ประเทศอังกฤษ

ตำาแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2552	กรรมการ		
บริษัท	เอสซีเอ็มพีกรุป	จำากัด	(ฮองกง)		

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	ประธานบริหาร		
บริษัท	แชงกรี-ลา	เอเชีย	จำากัด

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการอิสระ	ธนาคารเอเชียตะวันออก
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2550	กรรมการ		

บริษัท	วิลมาร	อินเตอรเนชั่นแนล	จำากัด	(สิงคโปร)

ตำาแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2521	กรรมการ		
บริษัท	เคอรรี่	โฮสดิงส	จำากัด	(ฮองกง)		

ตำาแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ 
อาจทำาใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท:	ไมมี	

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2543-2551	ประธานบริหาร		
บริษัท	เอสซีเอ็มพีกรุป	จำากัด	(ฮองกง)		

•	 พ.ศ.	2543	กรรมการบริหาร		
บริษัท	เอสซีเอ็มพีกรุป	จำากัด	(ฮองกง)		

•	 พ.ศ.	2541-2543	ประธานกรรมการ		
บริษัท	เอสซีเอ็มพีกรุป	จำากัด	(ฮองกง)	

การเขาประชุมในป พ.ศ. 2552

•	 เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท		
จำานวน	2	ครั้ง	จากทั้งหมด	5	ครั้ง		

•	 เขาประชุมคณะกรรมการบริหาร		
จำานวน	2	ครั้ง	จากทั้งหมด	6	ครั้ง

•	 เขาประชุมผูถือหุน	จำานวน	0	ครั้ง	จากทั้งหมด	1	ครั้ง

นาย จอหน ทอมพ สัน
กรรมการ	อิสระ	และ	กรรมการ	ตรวจสอบ

จำานวน	ป	ที่	เปน	กรรมการ	5	ป
สัญชาติ	ไทย	อายุ	45	ป

สัดสวน การ ถือหุน:	ไมมี

ความ สัมพันธ ทาง ครอบครัว ระหวาง ผูบริหาร: ไมมี

คุณวุฒิ ทาง การ ศึกษา

•	 ปริญญาตรี	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัย	ลอนดอน		
ประเทศ	อังกฤษ		

•	 Associate	Chartered	Accountant	(ACA),	The	Institute	
of	Chartered	Accountants	in	England	&	Wales	
(ICAEW)	ประเทศ	อังกฤษ

การ อบรม บทบาท หนาที่ กรรมการ

สมาคม	สงเสริม	สถาบัน	กรรมการ	บริษัท	ไทย
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	57/2006)

ตำาแหนง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น:	ไมมี

ตำาแหนง ใน กิจการ ที่ ไมใช บริษัท จด ทะเบียน 	

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2550	กรรมการ	บริหาร			
บริษัท	เอ็น	ที	แอสเซ็ท	(ประเทศ	ไทย)	จำากัด

ตำาแหนง ใน กิจการ ที่ แขงขัน หรือ เกี่ยวเนื่อง กับ ธุรกิจ ของ บริษัท 
 ที่ อาจ ทำาใหเกิด ความ ขัดแยง ทาง ผล ประโยชน ตอ บริษัท:	ไมมี	

ประสบการณ การ ทำางาน

•	 พ.ศ.	2548-2550	กรรมการ	ผูจัดการ		
บริษัท	หลักทรัพย	ที	เอ็ม	บี		แมคควอ	รี

•	 พ.ศ.	2542-2548	หัวหนาสวน	ตลาด	ทุน		
บริษัท	หลักทรัพย	ไอเอ็นจี	(ประเทศ	ไทย)	จำากัด			
กรรมการ	ผูจัดการ		
บริษัท	หลักทรัพย	ไอเอ็นจี	(ประเทศ	ไทย)	จำากัด		

•	 พ.ศ.	2540-2542	หัวหนาสวน	ตลาด	ทุน		
บริษัท	หลักทรัพย	เอบีเอ็น		แอมโร	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)		

•	 พ.ศ.	2539-2540	หัวหนา	ฝาย	ขาย		
บริษัท		นวธน	กิจ	สแตนดารด	ชา	รเตอรด	ซี	เคียว	ริตี้	จำากัด		

•	 พ.ศ.	2538-2539	หัวหนาสวน	ตลาด	ทุน		
บริษัท	หลักทรัพย	ซิ	มิโก	จำากัด	(มหาชน)		

•	 พ.ศ.	2535-2538	หัวหนาสวน	วิเคราะห		
บริษัท	คาซานอฟ	จำากัด		

•	 พ.ศ.	2531-2535	ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต		
บริษัท	ไพรซ	วอเตอร	เฮาส	(สหราชอาณาจักร)	จำากัด

การ เขา ประชุม ใน ป พ.ศ. 2552

•	 เขา	ประชุม	คณะกรรมการ	บริษัท		
จำานวน	4	ครั้ง	จาก	ทั้งหมด	5	ครั้ง		

•	 เขา	ประชุม	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ		
จำานวน	4	ครั้ง	จาก	ทั้งหมด	4	ครั้ง

•	 เขา	ประชุม	ผู	ถือหุน	จำานวน	1	ครั้ง	จาก	ทั้งหมด	1	ครั้ง

นางสาวควอก ฮุย ควอง
กรรมการ	และกรรมการบริหาร	

จำานวนปที่เปนกรรมการ	1	ป
สัญชาติมาเลเซีย	อายุ	32	ป

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร:	นอง	ของ
นาย	ควอก	คู	น	เอียน	

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2543	ปริญญาตรี	East	Asian	Studies		
มหาวิทยาลัยฮารวารด	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำาแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

•	 ตั้งแต	ม.ค.	พ.ศ.	2552	กรรมการผูจัดการ	และประธาน
เจาหนาที่บริหาร	บริษัท	เอสซีเอ็มพีกรุป	จำากัด	(ฮองกง)		

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2547	กรรมการบริหาร		
บริษัท	เอสซีเอ็มพีกรุป	จำากัด	(ฮองกง)

ตำาแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน	ไมมี	

ตำาแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำาใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท:	ไมมี

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2544-2546	วาณิชธนากร	ฝายวาณิชธนกิจ		
บริษัท	เจ.พี.	มอ	รแกน	จำากัด

การเขาประชุมในป พ.ศ. 2552

•	 เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท		
จำานวน	0	ครั้ง	จากทั้งหมด	4	ครั้ง		

•	 เขาประชุมคณะกรรมการบริหาร		
จำานวน	1	ครั้ง	จากทั้งหมด	6	ครั้ง

•	 เขาประชุมผูถือหุน	จำานวน	0	ครั้ง	จากทั้งหมด	1	ครั้ง	
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คณะกรรมการบริษัท
นายวรชัย พิจารณจิตร
กรรมการ	กรรมการบริหาร	และ	
กรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน

จำานวนปที่เปนกรรมการ	16	ป
สัญชาติไทย	อายุ	55	ป

สัดสวนการถือหุน:	รอยละ	4.87

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร:	ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2541	วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรไทย		
•	 พ.ศ.	2522	ปริญญาโท	นิติศาสตร	มหาวิทยาลัยนิวยอรก	

ประเทศสหรัฐอเมริกา		
•	 พ.ศ.	2519	ปริญญาตรี	นิติศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตำาแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ		
บริษัท	วิค	แอนด	ฮุคลันด	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการ		
บริษัท	โพสต	อินเตอรเนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการ	บริษัท	โพสต-ไอเอ็ม	พลัส	จำากัด	
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2532	กรรมการผูจัดการ		

บริษัท	วิคเคอรี่	แอนด	วรชัย	จำากัด		

ตำาแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ 
อาจทำาใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท:	ไมมี	

การเขาประชุมในป พ.ศ. 2552

•	 เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท		
จำานวน	5	ครั้ง	จากทั้งหมด	5	ครั้ง	

•	 เขาประชุมคณะกรรมการบริหาร		
จำานวน	6	ครั้ง	จากทั้งหมด	6	ครั้ง

•	 เขาประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน		
จำานวน	1	ครั้ง	จากทั้งหมด	1	ครั้ง

•	 เขาประชุมผูถือหุน	จำานวน	1	ครั้ง	จากทั้งหมด	1	ครั้ง

นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ

จำานวนปที่เปนกรรมการ	18	ป	
สัญชาติไทย	อายุ	50	ป

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การจัดการ)	Sloan	School	of	
Management,	Massachusetts	Institute	of	Technology	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(เคมี)	Massachusetts	Institute	
of	Technology	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เคมี)	Worcester	Polytechnic	
Institute	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุน	TG/2004
•	 The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	รุน	2/2001
•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	รุน	3/2000

ตำาแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2537	กรรมการผูจัดการใหญ		
ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2535	กรรมการ		
บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ

ตำาแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

•	 ตั้งแต	ธ.ค.	พ.ศ.	2552	ประธานกรรมการ	
Bangkok	Bank	(China)	Company	Limited

•	 ตั้งแต	เม.ย.	พ.ศ.	2552	กรรมการ	Board	of	Trustees	
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2547	กรรมการ	Board	of	Trustees,		
Singapore	Management	University

ตำาแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ที่อาจทำาใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท:	ไมมี	

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2546	–	ก.ย.	พ.ศ.	2552	กรรมการ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

•	 พ.ศ.	2545-2551	กรรมการ		
บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2545-2549	กรรมการ	บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย			
•	 พ.ศ.	2545-2549	ประธานสมาคมธนาคารไทย
•	 พ.ศ.	2544-2550	กรรมการ		

บริษัท	วีซา	อินเตอรเนชั่นแนล	(ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก)			

การเขาประชุมในป พ.ศ. 2552

•	 เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท		
จำานวน	3	ครั้ง	จากทั้งหมด	5	ครั้ง	

•	 เขาประชุมผูถือหุน	จำานวน	0	ครั้ง	จากทั้งหมด	1	ครั้ง	

นาย เอก ฤทธิ์ บุญป ติ
กรรมการ

จำานวน	ป	ที่	เปน	กรรมการ	4	ป
สัญชาติ	ไทย	อายุ	47	ป

สัดสวน การ ถือหุน:	รอยละ	2.053

ความ สัมพันธ ทาง ครอบครัว ระหวาง ผูบริหาร:	ไมมี

คุณวุฒิ ทาง การ ศึกษา

•	 พ.ศ.	2537	ปริญญาโท	สาขา	การ	ตลาด		
มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร

•	 พ.ศ.	2531	ปริญญาตรี	สาขา	เศรษฐศาสตร	การ	ขนสง	
Royal	Melbourne	Institute	of	Technology	(RMIT)	
ประเทศ	ออสเตรเลีย

การ อบรม บทบาท หนาที่ กรรมการ

สมาคม	สงเสริม	สถาบัน	กรรมการ	บริษัท	ไทย

•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	66/2007)	

ตำาแหนง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น:	ไมมี

ตำาแหนง ใน กิจการ ที่ ไมใช บริษัท จด ทะเบียน	

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2547	กรรมการ	บริหาร	และ	กรรมการ	
ผูจัดการ	บริษัท	คริสตัล	เจด	เรสเตอ	รองท	จำากัด	/	
บริษัท	คริสตัล	เจด-มา	ยเบรด	จำากัด	/		
บริษัท	คริสตัล	เจด	คอ	นเฟกชั่นเนอรรี่	จำากัด	/		
บริษัท	คริสตัล	เจด	รา	เมน	เสี่ยว	หลงเปา		
(ประเทศ	ไทย)	จำากัด	

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2542	กรรมการ	บริหาร		
บริษัท	เอม	ซี	โบ	รคเกอร	จำากัด

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2539	กรรมการ	ผูจัดการ		
บริษัท	เม	โทร	รีซอรส	เซส	จำากัด	(มหาชน)		

ตำาแหนง ใน กิจการ ที่ แขงขัน หรือ เกี่ยวเนื่อง กับ ธุรกิจ ของ 
บริษัท ที่ อาจ ทำาใหเกิด ความ ขัดแยง ทาง ผล ประโยชน ตอ 
บริษัท:	ไมมี	

ประสบการณ การ ทำางาน 

•	 พ.ศ.	2548-มี.ค.	2552		กรรมการ	และ	กรรมการ		
รอง	ผูจัดการ	ใหญ	อาวุโส		
บริษัท	ไทย	เซ็นทรัล	เคมี	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2547-2548	ผูชวย	กรรมการ	ผูจัดการ	ใหญ		
สายงาน	วางแผน	และ	ประสานงาน	องคกร		
และ	สำานักงาน	ตรวจสอบ	ภายใน		
บริษัท	ไทย	เซ็นทรัล	เคมี	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2544-2547	กรรมการ	รอง	ผูจัดการ	ใหญ		
สายงาน	วางแผน	และ	ประสานงาน	องคกร		
บริษัท	ไทย	เซ็นทรัล	เคมี	จำากัด	(มหาชน)		

•	 พ.ศ.	2531-2548	กรรมการ	บริหาร	บริษัท	เม	โทร	จำากัด		
•	 พ.ศ.	2541-2546	กรรมการ	บริหาร	และ	รองประธาน	

บริษัท	เมน	ยทราน	สปอรต	จำากัด	/		
บริษัท	เมน	ยโลจิ	สติก	จำากัด

•	 พ.ศ.	2542-2544	ที่ปรึกษา	สายงาน	วางแผน	และ	
	ประสานงาน	องคกร	บริษัท	ไทย	เซ็นทรัล	เคมี	จำากัด	
(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2533-2543	กรรมการ	บริหาร	และ	รอง	กรรมการ	
ผูจัดการ	ใหญ	อาวุโส	บริษัท	เอ	เซีย	แป	ซิฟก		โปแตช	
คอรป	จำากัด

การ เขา ประชุม ใน ป พ.ศ. 2552

•	 เขา	ประชุม	คณะกรรมการ	บริษัท		
จำานวน	5	ครั้ง	จาก	ทั้งหมด	5	ครั้ง	

•	 เขา	ประชุม	ผู	ถือหุน	จำานวน	1	ครั้ง	จาก	ทั้งหมด	1	ครั้ง
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นาย ศุภกรณ เวช ชา ชีวะ
กรรมการ	และ	ประธาน	เจาหนาที่ฝาย	ปฏิบัติ	การ
จำานวน	ป	ที่	เปน	กรรมการ	4	ป
สัญชาติ	ไทย	อายุ	42	ป
สัดสวน การ ถือหุน:	รอยละ	0.05
ความ สัมพันธ ทาง ครอบครัว ระหวาง ผูบริหาร:	สมรส	กับ	
บุตรสาว	ของ	นาย	สุทธิ	เกียรติ		จิราธิวัฒน
คุณวุฒิ ทาง การ ศึกษา
•	 พ.ศ.	2531	ปริญญาตรี	รัฐศาสตร	(เกียรตินิยม)		

สาขา	ความ	สัมพันธ	ระหวาง	ประเทศ	Gonville	and	
Caius	College	มหาวิทยาลัย	เคม	บริดจ		
ประเทศ	อังกฤษ

การ อบรม บทบาท หนาที่ กรรมการ
สมาคม	สงเสริม	สถาบัน	กรรมการ	บริษัท	ไทย
•	 The	Characteristics	of	Effective	Directors
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	66/2007)
ตำาแหนง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น:	ไมมี		
ตำาแหนง ใน กิจการ ที่ ไมใช บริษัท จด ทะเบียน 	
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการ		

บริษัท	โพสต	อินเตอรเนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด		
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการ		

บริษัท	โพสต-เอ	ซีพี	จำากัด
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการ		

บริษัท	โพสต-ไอ	เอ็ม		พลัส	จำากัด
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2550	กรรมการ		

บริษัท	แฟลช	นิวส	จำากัด
ตำาแหนง ใน กิจการ ที่ แขงขัน หรือ เกี่ยวเนื่อง กับ ธุรกิจ ของ 
บริษัท ที่ อาจ ทำาใหเกิด ความ ขัดแยง ทาง ผล ประโยชน ตอ 
บริษัท: ไมมี	
ประสบการณ การ ทำางาน
•	 พ.ศ.	2549-2551	รองประธาน	เจาหนาที่	ฝาย	ปฏิบัติ	การ	

บริษัท	โพสต	พับลิช	ชิง	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2547-2550	กรรมการ		

บริษัท	หลักทรัพย	จัดการ	กองทุน	ซี	มิ	โก	ไนท	ฟนด		
แมเนจ	เมนท	จำากัด

•	 พ.ศ.	2547-2548	ผู	อำานวยการ	ฝายการ	ตลาด		
บริษัท	โพสต	พับลิช	ชิง	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2545-2547	ผู	อำานวยการ	ฝาย	จัดจำาหนาย	
	และ	สื่อสาร	การ	ตลาด		
บริษัท	โพสต	พับลิช	ชิง	จำากัด	(มหาชน)		

•	 พ.ศ.	2543-2545	กรรมการ	ผูจัดการ		
บริษัท	คว	อมเนท	(ประเทศ	ไทย)	จำากัด		

•	 พ.ศ.	2541-2543	วาณิชธ	นา	กร		
บริษัท		เลห	แมน	บรา	เดอร	ไทยแลนด	จำากัด		

•	 พ.ศ.	2537-2540	ผู	อำานวยการ	ฝาย	คา	หลักทรัพย		
บริษัท	หลักทรัพย	ไทย	พาณิชย	จำากัด		

•	 พ.ศ.	2534-2537	ผูชวย	ผูบริหาร	ฝาย	คา	หลักทรัพย		
ตางประเทศ		
บริษัท		ภัทรธน	กิจ	จำากัด		

•	 พ.ศ.	2532-2534	นัก	วิเคราะห	หลักทรัพย		
บริษัท	คาซานอฟ	จำากัด	ประเทศ	อังกฤษ

การ เขา ประชุม ใน ป พ.ศ. 2552
•	 เขา	ประชุม	คณะกรรมการ	บริษัท		

จำานวน	5	ครั้ง	จาก	ทั้งหมด	5	ครั้ง	
•	 เขา	ประชุม	คณะกรรมการ	บริหาร		

จำานวน	6	ครั้ง	จาก	ทั้งหมด	6	ครั้ง	
•	 เขา	ประชุม	ผู	ถือหุน	จำานวน	1	ครั้ง		

จาก	ทั้งหมด	1	ครั้ง

นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม
กรรมการ

จำานวนปที่เปนกรรมการ	1	ป	
สัญชาติไทย	อายุ	45	ป

สัดสวนการถือหุน:		ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร:	ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา	

•	 พ.ศ.	2536	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาการเงิน	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร															

•	 พ.ศ.	2533	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	สาขาบริหารทั่วไป	
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

•	 พ.ศ.	2531	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร	สาขาบริหารงานกอสราง	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

•	 พ.ศ.	2530	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร	สาขานโยบายการเงิน
และการคลังสาธารณะ	จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	
•	 Role	of	the	Compensation	Committee	Program	(RCC)	
•	 D&O	Insurance:	Mitigating	Directors	Liabilities	Risk/

Special	Seminar
•	 Company	Secretary	Program	(CSP)
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)
•	 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน		

รุนที่	8/2552

ตำาแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จำากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	เลขานุการบริษัท		
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2548	กรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน	

และกรรมการบริหารความเสี่ยง
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2547	กรรมการ	กรรมการบริหาร	เลขานุการ	

คณะกรรมการบริษัท	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร		
รองกรรมการผูอำานวยการอาวุโส	(สายงานสนับสนุนกลาง	
และพัฒนาธุรกิจ)

ตำาแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

•	 ตั้งแต	พ.ย.	พ.ศ.	2552	กรรมการผูจัดการ		
บริษัท	แฟมมิลี่	โนฮาว	จำากัด

•	 ตั้งแต	ก.ค.	พ.ศ.	2552	กรรมการ		
บริษัท	รวมฟาเดียวกัน	จำากัด

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2550	กรรมการ		
บริษัท	เอ-ไทม	ทราเวิลเลอร	จำากัด

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2548	กรรมการ		
บริษัท	อินเด็กซ	อีเวนท	เอเจนซี่	จำากัด	(มหาชน)

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2548	กรรมการ	บริษัท	ลักษ	มิวสิค	999	จำากัด	
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2548	กรรมการ		

บริษัท	โฮวยู	เซ็นทรัล	เวิลด	จำากัด
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2548	กรรมการ	บริษัท	ตรีนาคา	จำากัด	
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2547	รองประธานกรรมการบริษัท		
	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2547	กรรมการ	บริษัท	เกิดฟา	จำากัด
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2547	กรรมการ	บริษัท	รวมฟา	จำากัด
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2547	กรรมการ	บริษัท	โฮวยู	จำากัด
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2547	กรรมการ		

บริษัท	ยู	สตาร	(ประเทศไทย)	จำากัด
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2547	กรรมการ		

บริษัท	ไดเทค	ดีส	โปรดักชั่น	จำากัด
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2544	กรรมการ,	(พ.ศ.	2551)	รองประธาน

กรรมการ	และผูอำานวยการ	มูลนิธิดำารงชัยธรรม

ตำาแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ที่อาจทำาใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จำากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2549	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน		
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2548	กรรมการ

ประสบการณการทำางาน 

•	 พ.ศ.	2547-พ.ย.	2552	กรรมการ		
บริษัท	ไทยสปา	โฮลดิ้ง	จำากัด

•	 พ.ศ.	2543-2547	ผูอำานวยการฝายบรรษัทธนกิจ		
บริษัท	เงินทุนธนชาติ	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2543	ผูชวยผูอำานวยการฝาย		
บริษัทเงินทุนธนชาติ	จำากัด

•	 พ.ศ.	2542-2543	ผูจัดการโครงการบริหารสินทรัพยพิเศษ	
บริษัท	เงินทุนธนชาติ	จำากัด

•	 พ.ศ.	2539-2542	ผูชวยผูอำานวยการฝาย		
บริษัทหลักทรัพยธนชาติ	จำากัด

การเขาประชุมในป พ.ศ. 2552

•	 เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำานวน	3	ครั้ง		
จากทั้งหมด	3	ครั้ง*

•	 เขาประชุมผูถือหุน	จำานวน	1	ครั้ง	จากทั้งหมด	1	ครั้ง
	

*		 (ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการจากการประชุมผูถือหุนสามัญ	
ประจำาป	2552)
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โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บริษัท

	คณะกรรมการ	บริษัท	ประกอบดวย	 กรรมการ	ทั้งหมด		
1	1			ทาน		ซึ่ง	แบง	เปน

 กรรมการ ที่ เปน กรรมการ อิสระ		จำานวน		3			ทาน		คือ
1.	 นายพิชัย	วาศนาสง	
	 ประธานกรรมการ	(รักษาการ)
2.	 ดร.	ศิริ	การเจริญดี	
3.	 นายจอหน	ทอมพสัน	 		 	

 กรรมการ ที่ ไม เปน ผูบริหาร  จำานวน		7			ทาน		คือ
	1	.		 	นาย	ควอก		คูน		เอียน
2	.		 	นางสาว	ควอก		ฮุย		ควอง
3	.		 	นาย	ชาติ	ศิริ		โสภณ	พนิช
4	.		 	นายวร	ชัย		พิจารณ	จิตร	 	
	5	.		 	นาย	สุเมธ		ดำารง	ชัย	ธรรม
6	.		 	นาย	สุทธิ	เกียรติ		จิราธิวัฒน
7	.		 	นาย	เอก	ฤทธิ์		บุญป	ติ

 กรรมการ ที่ เปน ผูบริหาร		จำานวน		1			ทาน		คือ
	นาย	ศุภกรณ		เวช	ชา	ชีวะ	 		 	

	โดย	มี		นาย	ภัค		เพง	ศรี		เลขานุการ	บริษัท		เปน	เลขานุการ	
	คณะกรรมการ	บริษัท
	
 อำานาจ หนา ที่ ของ คณะกรรมการ บริษัท

	คณะกรรมการ	มีหนา	ที่	บริหาร	กิจการ	ของ	บริษัท	ให	เปน	
ไปตาม	ขอบังคับ	ของ	บริษัท		และ	มติ	ของ	ท่ีประชุม	ผู	ถือหุน		
คณะกรรมการ	อาจ	มอบอำานาจ	ให	กรรมการ	หนึ่ง	คน	
หรือ	หลาย	คน	 	หรือ	บุคคลอื่น	 	กระทำา	หนา	ที่	ใดๆ		 	แทน		
คณะกรรมการ	ได		โดย	ให	ทำาเปน	ลายลักษณ	อักษร	ลงนาม	
	โดย	กรรมการ	ผูมีอำานาจ	ลงนาม	ผูกพัน	บริษัท		กรรมการ	
ผูลงชื่อ	ผูกพัน	บริษัท	ได	ใน	ปจจุบัน				คือ	

	1	.		 	นาย	ควอก		คูน		เอียน
	2	.		 	นางสาว	ควอก		ฮุย		ควอง
	3	.		 	นายวร	ชัย		พิจารณ	จิตร	 	
	4	.		 	นาย	ศุภกรณ		เวช	ชา	ชีวะ
	5	.		 	นาย	สุทธิ	เกียรติ		จิราธิวัฒน	 	

	คณะกรรมการ	บริษัท	ได	จัดตั้ง	คณะกรรมการ	ชุด	ยอย	
เพื่อ	ชวยเหลือ	คณะกรรมการ	บริษัท	ใน	การ	กำากับ	และ	
ติดตาม	การ	ดำาเนินงาน	ของ	บริษัท	อยาง	ใกล	ชิด	 	รวม	ทั้ง	
รายงาน	ตอ	คณะกรรมการ	บริษัท	อยาง	สม่ำาเสมอ		ได	แก
	•		 	คณะกรรมการ	บริหาร
	•		 	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ
	•		 	คณะกรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน
	

 คณะกรรมการ บริหาร

	คณะกรรมการ	บริษัท	แตงตั้ง	คณะกรรมการ	บริหาร	
ประกอบดวย	กรรมการ	ของ	บริษัท	 	(	ยกเวน	ประธาน	
กรรมการ)			จำานวน	ไม	นอยกวา		5			คน		แต	ไม	เกิน		8			คน		
คณะกรรมการ	บริหาร	เลือก	กรรมการ	บริหาร	คน	หนึ่ง	
เปน	ประธาน	กรรมการ	บริหาร	 	โดย	ประธาน	กรรมการ	
บริหาร	จะ	ตอง	ไม	เปน	ผูบริหาร	 	หรือ	พนัก	งานประจำา	
ของ	บริษัท		

 คณะกรรมการ บริหาร		ประกอบดวย

	1	.		 	นาย	สุทธิ	เกียรติ		จิราธิวัฒน			 		 		
ประธาน	กรรมการ	บริหาร

	2	.		 	นาย	ควอก		คูน		เอียน
	3	.		 	นางสาว	ควอก		ฮุย		ควอง
	4	.		 	นายวร	ชัย		พิจารณ	จิตร	 	
	5	.		 	นาย	ศุภกรณ		เวช	ชา	ชีวะ	

	โดย	มี		นาย	ภัค		เพง	ศรี		เลขานุการ	บริษัท		เปน	เลขานุการ	
คณะกรรมการ	บริหาร

 อำานาจ หนา ที่ ของ คณะกรรมการ บริหาร

	คณะกรรมการ	บริหาร	จะ	กำาหนด	หนา	ที่	ของ	กรรมการ	
ผูจัดการ	 	และ	มีหนา	ที่	และ	ความ	รับผิดชอบ	ใน	เรื่อง	
ตางๆ			ดัง	ตอไปนี้

	1	.		 	ติดตาม	กำากับ	ดู	แล	ผล	การ	ดำาเนินการ	ของ	บริษัท		
และ	บริษัท	ยอย	เปนประจำา	ทุก	เดือน

	2	.		 	อนุมัติ	คา	ใชจาย	นอกเหนือ	จาก	งบประมาณ	ซึ่ง	ผาน	
การ	อนุมัติ	จาก	คณะกรรมการ	บริษัท	แลว	 	โดย	มี	
จำานวน	เงิน	ไม	เกิน	กวา		2	0			ลาน	บาท

	3	.		 	อนุมัติ	การ	เขา	ทำาการ	เปดบัญชี	การ	ทำาสัญญา	กับ	
สถาบัน	การเงิน		ตาม	ที่	เห็นสมควร		และ	รายงาน	ตอ	
คณะกรรมการ	บริษัท

	4	.		 	กำาหนด	โครงสราง	องคกร		นโยบาย	การ	จางงาน		และ		
อำานาจ	การ	อนุมัติ

	5	.		 	แตงตั้ง	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน	ผู บริหาร	ระดับ
สูง	ของ	บริษัท	 	ยกเวน	 	กรรมการ	ผูจัดการ	 	และ	
บรรณาธิการ	หนังสือ	พิมพ	บางกอก	โพสต	

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	ของ	บริษัท	ประกอบดวย

1.	 ดร.		ศิริ	การ	เจริญ	ดี		 	
ประธาน	กรรมการ	ตรวจสอบ

2.	 นาย	จอหน	ทอมพ	สัน																
3.	 นาย	พิชัย	วาศ	นา	สง

โดย	มี			นาง	ฉันท	นา			สืบ	สิน			ผู	อำานวยการ	สายงาน	ตรวจสอบ	
	ภายใน	เปน	เลขานุการ	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ

อำานาจ หนาที่ ของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ

1. การ บริหาร ความ เสี่ยง

	 ประเมิน	ความ	เพียงพอ	 และ	ประสิทธิผล	ของ	
ระบบ	การ	บริหาร	ความ	เสี่ยง	ของ	บริษัท	 และ	
บริษัท	ยอย	อยาง	สม่ำาเสมอ

2. การ ควบคุม ภายใน

1)	 ประเมิน	ประสิทธิภาพ	ของ	ฝายบริหาร	ใน	
การ	สงเสริม	ให	มี	 “สภาพแวดลอม	ของ	การ	
ควบคุม”	ที่	เหมาะสม	โดย	การ	สื่อสาร	ถึง	ความ	
สำาคัญ	ของ	การ	ควบคุม	ภายใน	และ	การ	จัดการ	
กับ	ความ	เสี่ยง	และ	ดวย	การ	ทำาให	เชื่อมั่น	ได	วา	
พนักงาน	เขา	ใจถึง	หนาที่	และ	ความรับผิดชอบ	
	ของ	ตน	เอง	เปน	อยาง	ดี

2)	 พิจารณา	ประสิทธิภาพ	 และ	ความ	เพียงพอ	
ของ	การ	ควบคุม	ภายใน	 สำาหรับ	การ	จัดทำา		
งบ	การเงิน	ราย	ไตรมาส	และ	งบ	การเงิน	ประจำาป	
รายงาน	การ	ตรวจสอบ	ภายใน	 รวมถึง	การ	
รักษา	ความ	ปลอดภัย	และ	การ	ควบคุม	ระบบ	
สารสนเทศ	ของ	บริษัท

3)	 พิจารณา	วา	ฝายบริหาร	มี	ความ	รับผิดชอบ	
ตอ	การ	ประเมิน	และ	ความ	คุ มครอง	ความ		
สูญเสีย	และ	ความ	ปลอดภัย	ของ	ระบบ	ขอมูล	
และ	ระบบ	การ	ปฏิบัติ	การ	รวมทั้ง	แผน	ฉุกเฉิน		
สำาหรับ	กรณีท่ี	ระบบ	การเงิน	และ	การ	ปฏิบัติ	งาน		
ตามปกติ	ของ	บริษัท	ลมเหลว	อยางไร

4)	 	ติดตาม	การ	ดำาเนินการ	ของ	ฝายบริหาร	เกี่ยวกับ	
การ	ควบคุม	ภายใน	ตามที่	ผู ตรวจสอบ	ภายใน	
และ	ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต	ได	แนะ	นำามา

 3 .   รายงาน ทาง การเงิน

	 3. 1  ทั่วไป
	1	)	 	ทำาความ	เขา	ใจ	เกี่ยวกับ	ความ	เสี่ยง	ทาง	การเงิน	

ที่	สูงสุด	ใน	ปจจุบัน	 	และ	การ	จัดการ	ของ	ฝาย
บริหาร	เกี่ยวกับ	เรื่อง	ดังกลาว	ไดผล	เปน	อยางไร

	2	)	 ปรึกษาหารือ	กับ	ผูตรวจสอบภาย	ใน	และ	ผู	สอบ	
บัญชี	รับ	อนุญาต	ถึง	การ	ทุจริต	ที่	อาจ	เกิดขึ้น	
หรือ	ที่	ได	เกิดขึ้น	แลว	 	รวม	ถึง	การ	กระทำา	ผิด	
กฎหมาย	 	ความ	บกพรอง	ใน	การ	ควบคุมภาย	ใน		
หรือ	ประเด็น	อื่น	ที่	คลายคลึง	กัน

3	)	 สอบทาน	ประเด็น	ทาง	บัญชี	ที่ 	สำาคัญ	และ	
ประเด็น	เกี่ยวกับ	การ	รายงาน	ตางๆ		 	รวม	ถึง	
	ประกาศ	ขอบังคับ	ในทาง	วิชาชีพ	และ	ทาง		
กฎหมาย	ลาสุด		และทำาความ	เขา	ใจ	ถึง	ผล	กระทบ
	ที่	มี	ตอ	งบ	การเงิน
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	4	)		 	สอบถาม	ฝายบริหาร		ผูตรวจสอบภาย	ใน		และ	ผู	สอบ		
บัญชี	รับ	อนุญาต		เก่ียวกับ	ความ	เส่ียง	และ	ความ	เสียหาย	
	ที่	มี	นัยสำาคัญ	ที่	อาจ	จะ	เกิดขึ้น	และ	แผน	ใน	การ	ลด	
ความ	เสี่ยง	ดังกลาว

	5	)		 สอบทาน	ประเด็น	ในทาง	กฎหมาย	ที่	อาจ	สงผล
กระทบ	อยาง	สำาคัญตอ	งบ	การเงิน

	  3 . 2  งบ การเงิน ประจำาป

1	)				สอบทาน	งบ	การเงิน	ประจำาป	วา	ถูกตอง	ครบถวน		
และ	สอดคลองกับ	ขอมูล	ที่	คณะกรรมการ	ตรวจ	สอบ	
ได	รับทราบ	แลว	 รวม	ทั้ง	ประเมิน	วา	งบ	การเงิน	
ดังกลาว	ได	สะทอน	ให	เห็น	ถึง	หลักการ	บัญชี	ท่ี	เหมาะสม		
แลว	หรือ	ไม	 		 	

	2	)	 	ให	ความ	สน	ใจ	เปนพิเศษ	ใน	รายการ	ที่ซับซอน	 	และ/	
หรือ	ผิด	ปกติ

	3	)		 	ให	ความ	สำาคัญ	ใน	เรื่อง	ที่	ตอง	ใช	ดุลยพินิจ	ตัวอยาง		
เชน	 	มูลคา	ที่	แทจริง	ของ	สินทรัพย	และ	หนี้สิน	 	การ	
ค้ำาประ	กัน	 	ภาระ	หนี้สิน	เกี่ยวกับ	ผลิตภัณฑ	หรือ	
ส่ิง	แวดลอม	 การ	ตั้ง	สำารอง	เผื่อ	ความ	เสียหาย	ที่เกิด	
จาก	การ	ฟองรอง	 	ภาระ	ผูกพัน	และ	ภาระ	หนี้สิน	อื่น	ใด	
ที่	อาจ	เกิดขึ้น	ใน	อนาคต

	4	)		 	ประชุม	รวมกับ	ผูบริหาร	และ	ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต		
เพื่อ	สอบทาน	งบ	การเงิน	และ	ผล	ของ	การ	ตรวจสอบ		
รวม	ทั้ง	ปญหา	ที่	ได	ที่	พบ

	5	)		 	ให	คำา	แนะนำา	คณะกรรมการ	บริษัท	 	เพื่อ	นำาเสนอ
	งบ	การเงิน	ให	ที่ประชุม	ผู	ถือหุน	รับรอง

		  3 . 3  งบ การเงิน ราย ไตรมาส

		 	ประเมิน	วา	งบ	การเงิน	ราย	ไตรมาส	ได	เปดเผย		
ขอมูล	ครบถวน		และ	มี	ความ	ถูกตอง	ตามควร		รวม	ทั้ง	
	รับทราบ	คำา	อธิบาย	จาก	ฝายบริหาร	 		 	ผูตรวจสอบ	
ภาย	ใน		และ	ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต		เกี่ยวกับ	ผล	การ		
ดำาเนินงาน		การ	เปล่ียน	แปลง	ใน	อัตราสวน	ทาง	การเงิน	
	ซึ่งสืบ	เนื่องจาก	การ	ดำาเนินงาน	 	การ	เปลี่ยน	แปลง	
วิธีการ	บันทึก	บัญชี	ของ	บริษัท	 	เหตุการณ	หรือ	
รายการ	ผิด	ปกติ	 	และ	การ	ควบคุม	ดาน	การเงิน	และ	
การ	ปฏิบัติ	งาน		รวม	ทั้ง	การ	เปดเผย	ขอมูล	ที่	เพียงพอ	
และ	เหมาะสม	

 4 .   การ ตรวจสอบภาย ใน

	1	)		 	สอบทาน	กิจกรรม	และ	โครงสราง	ของ	สายงาน
	ตรวจสอบภาย	ใน	เพื่อ	ให	เชื่อมั่น	ได	ว า	สายงาน		
ตรวจสอบภาย	ใน	จะ	สามารถ	ปฏิบัติ	งาน	ได	โดย	อิสระ		
ปราศจาก	ขอจำากัด	ใดๆ			ที่	ไม	สมเหตุสมผล

	2	)		 	เพื่อ	สงเสริม	ความ	เปนอิสระ	ของ	สายงาน	ตรวจสอบ
ภาย	ใน	 	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	จะ	เปน	ผูอนุมัติ	การ		
สรรหา		การ	เล่ือน	ตำา	แหนง		การ	โยกยาย	และ	การ	เลิกจาง		
ของ	ผู	อำานวยการ	สายงาน	ตรวจสอบภาย	ใน	 คณะ
กรรมการ	ตรวจสอบ	จะ	รวมกับ	ประธาน	เจาหนา	ที่	ฝาย		

ปฏิบัติ	การ	ประเมินผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	ผู	อำานวยการ		
สายงาน	ตรวจสอบภาย	ใน	เปนประจำา	ทุกป

	3	)		 	สอบทาน	ประสิทธิผล	ของ	สายงาน	ตรวจสอบภาย	ใน	
	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	จะ	พิจารณา	ปจจัย	ที่	มี	
ผลตอ	ความ	เปนอิสระ	ใน	การ	ปฏิบัติ	งาน	รวม	ทั้ง	
กระบวนการ	รายงาน	และ	การ	ควบคุม	ดู	แล	การ	
ปฏิบัติ	งาน	ของ	สายงาน	ตรวจสอบภาย	ใน

	4	)		 	ประชุม	เปนการ	สวนตัว	กับ	ผู 	อำานวยการ	สายงาน	
ตรวจสอบภาย	ใน		ใน	เรื่อง	ที่	เห็นสมควร

	5	)		 	ดู	แล	เพื่อ	ให	เกิด	ความ	เชื่อมั่น	วา	 	ผูบริหาร	ไดรับ	และ	
ปรึกษาหารือ	ผล	การ	ตรวจสอบ	และ	คำา	แนะนำา	ที่	
สำาคัญ	ใน	ระยะเวลา	อัน	ควร

	6	)		 	ดู	แล	ให	เกิด	ความ	เชื่อมั่น	วา	ฝายบริหาร	ได	มี	การ	
ดำาเนินการ	ซึ่ ง	เป นผล	มาจาก	คำา	แนะนำา	ของ		
ผูตรวจสอบภาย	ใน		ใน	ระยะเวลา	อัน	ควร

	7	)		 ดู	แล	ให	เกิด	ความ	เช่ือม่ัน	วา	 	สายงาน	ตรวจสอบภาย	ใน		
มี	การ	แบงปน	ขอมูล	ให	แก	ผู	ใหบริการ	จาก	ภายนอก	
ที่	บริษัท	วาจาง	มา	 ได	แก	 	ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต		
	ที่ปรึกษา	 	เปนตน	 	ใน	การ	ให	ความ	เชื่อมั่น	 	หรือ	ให	
คำาปรึกษา		เพ่ือ	ให	เกิด	ความ	ครอบคลุม	อยาง	เหมาะสม	
	และ	ลด	การ	ทำางาน	ซ้ำาซอน	

 5 .   ผู สอบ บัญชี รับ อนุญาต

	1	)		 	ดู	แล	ให	เกิด	ความ	เชื่อมั่น	ได	ใน	เรื่อง	ความ	เปนอิสระ
	ของ	ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต		คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	
	จะ	พิจารณา	ปจจัย	ตางๆ		 	ที่	อาจ	ขัดตอ	ประสิทธิภาพ	
และ	การ	ปฏิบัติ	งาน	ในทาง	วิชาชีพ	ของ	ผู	สอบ	บัญชี	รับ	
อนุญาต

	2	)		 	พิจารณา	ขอบขาย	ของ	บริการ	อื่นๆ		 	เกี่ยวกับ	บริการ	
ใหคำาปรึกษา	ทั้งหมด	ที่	บริษัท	ได	วาจาง	มา

	3	)		 	อนุมัติ	บริการ	อื่น	ใด	ที่	ไม	ใช	งาน	ตรวจสอบ	ซึ่ง	กระทำา	
โดย	ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต

	4	)		 	ให	คำา	แนะนำา	แก	คณะกรรมการ	บริษัท	ใน	การ	แตงตั้ง	
ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต

	5	)		 	สอบทาน	ขอบเขต	และ	วิถีทาง	ของ	การ	สอบ	บัญชี	ที่	
ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต	เสนอ	มา	และ	ดำาเนินการ	ให	
เชื่อมั่น	ได	วา	จะ	ไมมี	การ	กำาหนด	ขอจำากัด	ใดๆ		 	ไว	ใน	
ขอบเขต	ของ	ผู	สอบ	บัญชี	อยาง	ไม	สมเหตุสมผล

	6	)		 	สอบทาน	ผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	ผู 	สอบ	บัญชี	รับ	
อนุญาต

	7	)		 	ติดตาม	การ	ปฏิบัติ	ตาม	จรรยาบรรณ	ของ	สำานักงาน	
ผู	สอบ	บัญชี	 	และ	ดู	แล	วา	มี	การ	คิด	คา	สอบ	บัญชี	อยาง	
สมเหตุสมผล

	8	)		 	สอบถาม	ถึง	ระดับ	การ	ประสานงาน	ระหวางผู	สอบ	
บัญชี	รับ	อนุญาต	และ	ผูตรวจสอบ	ภาย	ใน	 	เพื่อ	ที่	จะ	
เชื่อมั่น	ได	วา	เปนไป	อยาง	เหมาะสม	แก	สถานการณ		

	9	)		 	จัด	ให	มี	การ	ประชุม	เฉพาะ	กับ	ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต	
โดย	ไมมี	ฝายบริหาร	เขารวม	ประชุม	ป	ละ		1			ครั้ง

	1	0	)		ดู	แล	เพื่อ	ให	เกิด	ความ	เชื่อมั่น	ได	วา	ผู	สอบ	บัญชี	
รับ	อนุญาต	จะ	นำาเสนอ	ผล	การ	ตรวจสอบ	และ	
คำา	แนะนำา	ใน	เวลา	อัน	สมควร

	1	1	)			สอบทาน	หนังสือ	รับรอง	ที่	ฝายบริหาร	จะ	ตอง	
ออก	ให	ผู 	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต	และ	ให	ความ		
สน	ใจ	ใน	ประเด็น	ท่ี	ไม	เปนไปตาม	มาตรฐาน		

	1	2	)			สอบทาน	หนังสือ	แจงผล	การ	ตรวจสอบ	ของ	
ผู 	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต	และ	ติดตาม	วา	ฝาย
บริหาร	ได	ตอบ	ชี้	แจง	ผล	การ	ตรวจสอบ	 	และ		
คำา	แนะนำา	ของ	ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต		ใน	ระยะ
เวลา	อัน	ควร

	1	3	)			ใน	กรณี	ที่	ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต	ตรวจ	พบ	กรณี	
ที่	นาสงสัย	วา	 	กรรมการ	บริษัท	 	ผูบริหาร	 	หรือ	
ผู 	มีหนา	ที่	รับผิดชอบ	ใน	การ	ดำาเนินงาน	ของ	
บริษัท	 ได	กระทำาการ	อัน	เปนการ	ฝาฝน		
บทบัญญตัิ	ทาง	กฎหมาย		ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต	
จะ	ตอง	รายงาน	ขอเท็จจริง	 	เกี ่ยวกับ	กรณี		
ดังกลาว	ให	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	ทราบ	ใน	
ทันที	เพื่อ	จะ	ได	มี	การ	สอบสวน	กรณี	ดังกลาว	
โดย	มิ	ชักชา

 6 .   การ ดู แล การ ปฏิบัติ  ตามกฎหมาย และ  
กฎ ระเบียบ ตางๆ 

	1	)		 	สอบทาน	ประสิทธิผล	ของ	ระบบ	ที่	ใช	ดู	แล	การ	
ปฏิบัติ	ตามกฎหมาย	และ	กฎ	ระเบียบ	ตางๆ		 	การ	
สืบสวน	การ	ทุจริต	และ	การ	ติดตาม	ของ	ฝาย
บริหาร	เกี่ยวกับ	การ	ทุจริต	 	รวม	ทั้ง	การ	ลงโทษ	
ทาง	วินัย		และ	การ	ไม	ปฏิบัติ	ตามกฎหมาย		และ	
กฎ	ระเบียบ	ตางๆ	

	2	)		 	รับ	รายงาน	เกี่ยวกับ	ประเด็น	ในทาง	กฎหมาย	
และ	กฎ	ระเบียบ	ตางๆ		 	จาก	ฝายบริหาร	และ/	
หรือ	สายงาน	ตรวจสอบภาย	ใน	อยาง	สม่ำาเสมอ

	3	)		 	สอบทาน	ให	เปน	ที่	พอ	ใจ	วา	ได	มี	การ	พิจารณา	
ประเด็น	ในทาง	กฎหมาย	ใน	การ	จัดทำา	รายงาน	
ทาง	การเงิน	แลว	 	

	4	)		 	สอบทาน	ผล	การ	ตรวจสอบ	ซึ่ง	ตรวจสอบ	โดย	
หนวยราชการ	ที่	มีหนา	ที่	กำากับ	ดู	แล

	5	)		 	รายงานผล	การ	สอบสวน	เบื้องตน	ของ	กรณี	
ที่	น าสงสัย	เกี่ยวกับ	การ	ที่	กรรมการ	บริษัท		
ผูบริหาร	 	หรือ	ผู	มีหนา	ที่	รับผิดชอบ	ใน	การ	
ดำาเนินงาน	ของ	บริษัท	 	ได	กระทำาการ	อัน	เปน	
การ	ฝาฝน	บทบัญญัติ	ทาง	กฎหมาย		ให	แก	หนวยงาน	
	ภาครัฐ	ที่	กำากับ	ดู	แล	และ	ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต
ภาย	ใน	เวลา	ที่	กฎหมาย	กำาหนด	ไว	

 7 .   การ ดู แล ให ปฏิบัติ ตาม นโยบาย  วิธีปฏิบัติ งาน  
และ จรรยาบรรณ ของ บริษัท

	1	)		 	ดู	แล	เพื่อ	ให	เชื่อมั่น	ได	วา	ได	มี	การ	จัดทำา	นโยบาย		
วิธีปฏิบัติ	งาน	และ	จรรยาบรรณ	ของ	บริษัท	ไว	
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เปน	ลายลักษณ	อักษร	 	และ	ดำาเนินการ	ให	พนักงาน		
ทุกคน	รับทราบ	และ	ถือ	ปฏิบัติ

	2	)		 	ประเมิน	ฝายบริหาร	ได	ทำาตน	เปน	ตัวอยาง	โดย	การ	
สื่อสาร	ถึง	ความ	สำาคัญ	ของ	นโยบาย	วิธีปฏิบัติ	งาน	และ		
จรรยาบรรณ								รวม	ท้ัง	แนวทาง	ใน	การ	ประพฤติ	ปฏิบัติตน	
	ให	พนักงาน	ทุก	ระดับ	รับทราบ	หรือ	ไม

	3	)		 	สอบทาน	ข้ันตอน	การ	ติดตาม	ประเมินผล	การ	กำากับ	ดู	แล	
	ให	ปฏิบัติ	ตาม	นโยบาย	 	วิธีปฏิบัติ	งาน	และ	จรรยาบรรณ	
	ของ	บริษัท

	4	)		 	รับ	รายงาน	อยาง	สม่ำาเสมอ	เกี่ยวกับ	การ	กำากับ	ดู	แล	ให	
ปฏิบัติ	ตามนโยบาย		วิธีปฏิบัติ	งาน		และ	จรรยาบรรณ	
ของ	บริษัท	จาก	ฝายบริหาร

 8 .    การ ดู แล ใน การ ตรวจสอบ ขอ รองเรียน

	1	)		 	ประเมิน	ประสิทธิผล	ของ	วิธีการ	ใน	การ	ดำาเนินการ	
ของ	บริษัท	เกี่ยวกับ	ขอ	รองเรียน	ตางๆ			

	2	)		 	สอบทาน	ระบบ	การ	ร องเรียน	เกี่ยวกับ	ประเด็น	
รายงาน	ทาง	การเงิน	 	การ	ควบคุม	ตางๆ		 	อัน	อาจ	ไม	
เหมาะสม		และ	อื่นๆ			ให	เปนความ	ลับ

	3	)		 	ดู	แล	เพื่อ	ให	เกิด	ความ	เชื่อมั่น	ได	วา	 	บริษัท	มี	ขั้นตอน	
การ	ดำาเนินการ	ตางๆ		 	เพื่อ	ให	มี	ผู	สอบสวน	อิสระ	ใน	
ประเด็น	ตางๆ		 	รวม	ทั้ง	การ	ติดตาม	ผล	อยาง	เพียงพอ		
และ	ให	มี	การ	รายงาน	เรื่อง	ที่	เกี่ยวของ	กับ	ภาระ	หนา	ที่	
ของ	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	เพื่อ	ทราบ

 9 .   การ รายงาน

	1	)		 	รายงาน	ให	คณะกรรมการ	บริษัท	ทราบ	ถึง	การ	ปฏิบัติ	
งาน	ของ	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	และ	ให	คำา	แนะนำา	ที่	
เหมาะสมอยาง	สม่ำาเสมอ

	2	)		 	เชื่อมั่น	ได 	ว า	คณะกรรมการ	บริษัท	ได 	ทราบ	ถึง	
เหตุการณ	ที่	อาจ	มี	ผล	กระทบ	ตอ	ฐานะ	การเงิน	 และ	
ผล	การ	ดำาเนินงาน	ของ	บริษัท	อยาง	มี	นัยสำาคัญ

	3	)		 	เพื่อ	ให 	มั่น	ใจ	ได 	ว าการ	ติดตาม	การ	ปฏิบัติ	งาน	
ครอบคลุม	ได	อยาง	ทั่ว	ถึง	 	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	
จะ	รายงาน	กิจกรรม	ตางๆ		 	ตอ	ผู	ถือหุน	ไว	ใน	รายงาน	
ประจำาป	โดย	มี	ประเด็น	ที่	ตอง	รายงาน	ดังนี้

	•		 	จำานวน	การ	ประชุม	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	
และ	การ	เข าร วม	ประชุม	ของ	กรรมการ	
ตรวจสอบ	แตละ	ทาน

	•		 	ความเห็น	เกี่ยวกับ	ความ	ถูกตอง		ครบถวน		และ	
เชื่อถือ	ได	ของ	รายงาน	ทาง	การเงิน	ของ	บริษัท

	•		 	ความเห็น	เกี่ยวกับ	ความ	เพียงพอ	ของ	ระบบ	
ควบคุมภาย	ใน	ของ	บริษัท

	•		 	ความเห็น	เกี่ยวกับ	การ	ปฏิบัติ	ตามกฎหมาย		
ว าด วย	หลักทรัพย 	และ	ตลาด	หลักทรัพย 			
ขอกำาหนด	ของ	ตลาด	หลักทรัพย	 	หรือ	กฎหมาย		
อ่ืน	ใด	ที่	เกี่ยวของ	กับ	ธุรกิจ	ของ	บริษัท

	•		 	ความเห็น	เกี่ยวกับ	ความ	เหมาะสม	ของ	ผู	สอบ	
บัญชี

	•		 	ความเห็น	เกี่ยวกับ	รายการ	ที่	อาจ	กอ	ให	เกิด	
ความ	ขัด	แยง	ทาง	ผล	ประโยชน

	•		 	ความเห็น	หรือ	ข อ	สังเกต	โดย	รวม	ที่ 	คณะ
กรรมการ	ตรวจ	สอบได	พบ	มาจาก	การ	ปฏิบัติ	
หนา	ที่	ตาม	กฎบัตร

	•		 	รายการ	อื่น	ที่	เห็นวา	ผู	ถือหุน	และ	ผูลงทุน	ทั่วไป		
ควร	ได	รับทราบภาย	ใต	ขอบเขต	หนา	ที่	และ	
ความ	รับผิดชอบ	ที่ 	ได รับ	มอบหมาย	จาก		
คณะกรรมการ	บริษัท	

 1 0 .   อื่นๆ 

	1	)		 	ปฏิบัติ	หนา	ที่	เกี่ยวกับ	การ	กำากับ	ดู	แล	อื่น	ใด	 	ตาม	ที่	
คณะกรรมการ	บริษัท	รองขอ

	2	)		 	จัด	ให	มี	การ	สืบสวน	พิเศษ	 	หรือ	จาง	ที่ปรึกษา	 	หรือ	
ผูชำานาญ	การ	เพ่ือ	ให	ความ	ชวยเหลือ	ใน	กรณี	ท่ี	จำาเปน

	3	)		 	สอบทาน	และ	ปรับปรุง	กฎบัตร	ของ	คณะกรรมการ	
ตรวจสอบ	ให	เปน	ปจจุบัน	เพื่อ	เสนอ	ขออนุมัติ	ตอ	
คณะกรรมการ	บริษัท

	4	)		 	ประเมินผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	คณะกรรมการ	
ตรวจสอบ	อยาง	สม่ำาเสมอ	

	คณะกรรมการ สรรหา และ กำาหนด คา ตอบ แทน

	คณะกรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	ค า	ตอบ	แทน		
ประกอบดวย
	1	.		 	นาย	พิชัย		วาศ	นา	สง	
	 ประธาน	กรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน
	2	.		 	ดร.			ศิริ		การ	เจริญ	ดี		
	3	.		 	นายวร	ชัย		พิจารณ	จิตร	

	โดย	มี		นาย	ภัค		เพง	ศรี		เลขานุการ	บริษัท		เปน	เลขานุการ	
คณะกรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน	

 อำานาจ หนา ที่ ของ คณะกรรมการ สรรหา และ กำาหนด 
คา ตอบ แทน

	คณะกรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน		มีหนา	ที่	
	สอบทาน	 	ประเมิน	 	และ	แนะนำา	คณะกรรมการ	บริษัท	
ใน	เรื่อง	เกี่ยวกับ
	1	.		 	กระบวนการ	ประเมิน	คณะกรรมการ		และ	กรรมการ		

บริษัท
	2	.		 	จำานวน	และ	คุณสมบัติ	ที่	เหมาะสม	ของ	กรรมการ	

อิสระ
	3	.		 	กระบวนการ	สรร	หา	กรรมการ	อิสระ
	4	.		 	การ	เสนอ	ผู	ที่	มี	คุณสมบัติ	เหมาะสม	เขา	รับ	การ	เลือก

ตั้ง	เปน	กรรมการ	อิสระ	ตอ	คณะกรรมการ	บริษัท
	5	.		 นโยบาย	ใน	การ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน	และบำาเหน็จ

ของ	คณะกรรมการ	บริษัท	และ	คณะกรรมการ	ยอย	
	ชุด	ตางๆ		ของ	คณะกรรมการ	บริษัท

	6	.		 	การ	จัด	ให	มี	การประ	กันภัย	ผู บริหาร	ให	กับ	
คณะกรรมการ	 	และ	ผูบริหาร	ระดับสูง	ของ	
บริษัท

	7	.		 	แผนการ	สืบทอด	การ	ดำารง	ตำา	แหนง	 	และ	
กระบวนการ	สรรหา	 	กรรมการ	ผูจัดการ		
และ	ผูบริหาร	ระดับสูง	 	ซึ่ง	จะ	ดำาเนินการ	โดย	
	คณะกรรมการ	บริหาร	หรือ	กรรมการ	ผูจัดการ		
ตามลำาดับ

	8	.		 	กระบวนการ	ประเมิน	กรรมการ	ผู จัดการ	
และ	ผูบริหาร	ระดับสูง	ซึ่ง	จะ	ดำาเนินการ	โดย		
คณะกรรมการ	บริหาร	และ	กรรมการ	
ผูจัดการ		ตามลำาดับ

	9	.		 	นโยบาย	การ	จาย	คา	ตอบ	แทน	กรรมการ		
ผูจัดการ		และ	เจาหนา	ท่ี	บริหาร		ซ่ึง	จะ	ดำาเนินการ		
โดย	คณะกรรมการ	บริหาร	และ	กรรมการ	
ผูจัดการ		ตามลำาดับ

	1	0	.			เรื่อง	อื่นๆ			ที่	ไดรับ	มอบหมาย	จาก	คณะกรรมการ

	
	คณะกรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง

	นอกจากนี้		ฝายบริหาร	ยัง	ได	จัดตั้ง	คณะกรรมการ	
บริหาร	ความ	เสี่ยง	เปน	คณะกรรมการ	ยอย	ของ	
ฝายบริหาร		เพื่อ	ทำา	หนา	ที่	ดัง	ตอไปนี้

	1	.		 	จัดทำา	นโยบาย	การ	บริหาร	ความ	เสี่ยง	ให	ฝาย
บริหาร	พิจารณา

	2	.		 	คัดเลือก	วิธีการ	บริหาร	ความ	เสี่ยง	ที่	จะ	ชวย	
ลด	ความ	เสี่ยง	ให	อยู	ใน	ระดับ	ที่	ยอมรับได

	3	.		 	รวบรวม	และ	วิเคราะห	ขอมูล
	4	.		 	เสนอ	การ	บริหาร	ความ	เสี่ยง	 	มาตรการ		

การ	ควบคุม		และ	แผน	ปฏิบัติ	งาน	ให	ฝายบริหาร		
	5	.		 	ติดตาม	การ	บริหาร	ความ	เสี่ยง
	6	.		 	รายงาน	ตอ	ฝายบริหาร
	7	.		 	สราง	วัฒนธรรม	องคกร	ให	เห็น	ความ	สำาคัญ	

ของ	การ	บริหาร	ความ	เสี่ยง	แก	พนักงาน	ทุก	
ระดับ
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โครงสร้างองคกร
บริษัทโพสตพับลิชชิงจำากัด(มหาชน)

คณะ กรรมก าร บริษัท

คณะ กรรมก าร สรรหา
และ กำาหนด คาตอบแทน 

คณะ กรรมก าร บริหาร คณะ กรรมก าร
 ตรวจ สอบ

ประ ธานเจาหนา ที่
ฝาย ปฏิบัติการ 

คณะกรรมการ
บริหาร ความเสี่ยง

บรรณาธิการ
อำานวย	การ

ประธาน	เจาหนาที่
ฝาย	การเงิน	และ
เลขานุการ	บริษัท

บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ
บาง	กอก	โพสต

บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ
โพสตทู	เด	ย

ผูอำานวยการ
ฝาย	การตลาด
และ	จัดจำาหนาย

ผูอำานวยการ
ฝาย	โฆษณา

ผูอำานวยการ
ฝายกอนพิมพ

ผูอำานวยการ
ฝาย	จัดสง

ผูอำานวยการ
ฝาย	สื่อ

อิเล็กทรอนิกส

ผูอำานวยการ
ฝาย	

ทรัพยากร	บุคคล

ผูอำานวย	การ
สาย	งาน
ตรวจ	สอบ
ภายใน

ฝาย
การตลาด

ฝาย
จัดจำาหนาย

ฝายจัดสง ฝาย
การผลิต

ฝายจัด	ซื้อ
ฝาย

ผ	ลิตรายการ
โทรทัศน

ฝาย
งานพิมพ
พาณิชย

ฝาย
	โพสตบุกส

	ฝายบัญชี ฝายการเงิน
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บรรณาธิการ หนังสือพิมพโพสตทูเดย
นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
สัญชาติไทย	อายุ	44	ป

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร:	ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2540	ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		
(วิทยาการคอมพิวเตอร)	มหาวิทยาลัยรังสิต

•	 พ.ศ.	2528	ปริญญาตรี	นิเทศศาสตร	(หนังสือพิมพ)	
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม

•	 พ.ศ.	2551	หลักสูตรผูบริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน	รุนที่	7

•	 พ.ศ.	2552	หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคา	
และการพาณิชย	รุนที่	2	(TEPCoT2)

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2546-2549	บรรณาธิการขาวหนังสือพิมพโพสตทูเดย		
บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)		

•	 พ.ศ.	2541-2545	ผูชวยหัวหนาขาวสกูปและคอลัมนนิสต	
หนังสือพิมพเดลินิวส

ผูอำานวยการฝายสื่ออิเล็กทรอนิกส
นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ 
สัญชาติไทย	อายุ	37	ป						

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร:	ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2538	ปริญญาตรี	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต		
สาขาเรขศิลป	(Graphic	Design)	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2546-2551	ผูชวยรองประธานฝายพัฒนาผลิตภัณฑ	
บริษัท	สนุกออนไลน	จำากัด

•	 พ.ศ.	2542-2546	ผูบริหารโครงการพิเศษ		
บริษัท	เอ็มเว็บ	(ประเทศไทย)	จำากัด

•	 พ.ศ.	2540-2542	ผูออกแบบเว็บไซต		
บริษัท	สามารถ	คอรปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2539-2540	ผูกำากับศิลป	บริษัท	มิกซแทร็ก	จำากัด
•	 พ.ศ.	2538-2539	ผูชวยผูกำากับศิลป		

บริษัท	ทริปเพ็ต	แอนด	ออกัส	แอตเวอรไทซิ่ง	จำากัด

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและเลขานุการบริษัท
นายภัค เพงศรี
สัญชาติไทย	อายุ	50	ป

สัดสวนการถือหุน:	รอยละ	0.081

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร:	ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2528	MS	Investment	Management,		
Pace	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 พ.ศ.	2527	MBA,	Long	Island	University		
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 พ.ศ.	2525	Certificate	for	Tax	Administration,	
University	of	Southern	California			
ประเทศสหรัฐอเมริกา		

•	 พ.ศ.	2524	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรสำาหรับคณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทน			

(RCC	1/2006)	
•	 ทบทวนหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(DCP	Refresher	Program	1/2005)	
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน	กรรมการบริษัทไทย		

(DCP	16/2002)	

ประสบการณการทำางาน

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการ		
บริษัท	โพสต	อินเตอรเนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด		

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการ		
บริษัท	โพสต-ไอเอ็ม	พลัส	จำากัด

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2550	กรรมการ	บริษัท	แฟลช	นิวส	จำากัด
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2540	กรรมการบริหาร		

บริษัท	สยามซิตี้ประกันภัย	จำากัด		
•	 พ.ศ.	2547-2549	กรรมการ	บริษัท	ตวันนา	โฮเต็ล	จำากัด		
•	 พ.ศ.	2547-2548	กรรมการผูจัดการ		

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน	ฟนันซา	จำากัด
•	 พ.ศ.	2544-2547	กรรมการ	ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย			
•	 พ.ศ.	2543-2547	กรรมการ	และรองกรรมการผูจัดการ	

บริษัทหลักทรัพยบีฟท	จำากัด				
•	 พ.ศ.	2543-2546	กรรมการ	ชมรมวาณิชธนกิจ
•		 พ.ศ.	2528-2549	กรรมการ			

บริษัท	เงินทุนกรุงเทพธนาทร	จำากัด	(มหาชน)

บรรณาธิการอำานวยการ
นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
สัญชาติไทย	อายุ	53	ป

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร:	ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2522	ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาการ
หนังสือพิมพ	Queensland	University	ประเทศออสเตรเลีย									

•	 พ.ศ.	2519	ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาการเมือง
และการปกครอง	James	Cook	University	of	North	
Queensland	ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2537-2545	บรรณาธิการหนังสือพิมพบางกอกโพสต	
บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2536-2537	เลขานุการของ	ดาโตะ	อาจิต	ซิงห	
เลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต	

ประสบการณการอื่นๆ

•	 กรรมการบริหาร	IFRA		
•	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	IFRA	Asia	Pacific	

Regional	Committee		
•	 ประธานมูลนิธิบางกอกโพสต		
•	 ประธานมูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง	ในพระบรมราชูปถัมภ		
•	 ประธานกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบางกอกโพสต		
•	 สมาชิกสภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย

บรรณาธิการหนังสือพิมพบางกอกโพสต
นายพัฒนะพงศ จันทรานนทวงศ
สัญชาติไทย	อายุ	56	ป

สัดสวนการถือหุน:	รอยละ	0.01

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร:	ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2521	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรม

•	 หลักสูตรการอบรมผูบริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง		
ศาลยุติธรรม

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2545-2549	บรรณาธิการหนังสือพิมพโพสตทูเดย	
บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)																

•	 พ.ศ.	2542-2545	บรรณาธิการขาวเศรษฐกิจ		
หนังสือพิมพบางกอกโพสต		
บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

ประธาน เจาหนาที่ ฝาย ปฏิบัติ การ
นาย ศุภกรณ เวช ชา ชีวะ
สัญชาติ	ไทย	อายุ	42	ป

สัดสวน การ ถือหุน:	รอยละ	0.05

ความ สัมพันธ ทาง ครอบครัว ระหวาง ผูบริหาร:	
สมรส	กับ	บุตรสาว	ของ	นาย	สุทธิ	เกียรติ		จิราธิวัฒน

คุณวุฒิ ทาง การ ศึกษา

•	 พ.ศ.	2531	ปริญญาตรี	รัฐศาสตร	(เกียรตินิยม)	สาขา	ความ	
สัมพันธ	ระหวาง	ประเทศ	Gonville	and	Caius	College	
มหาวิทยาลัย	เคม	บริดจ	ประเทศ	อังกฤษ

การ อบรม

สมาคม	สงเสริม	สถาบัน	กรรมการ	บริษัท	ไทย
•	 The	Characteristics	of	Effective	Directors
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	66/2007)

ประสบการณ การ ทำางาน

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการ		
บริษัท	โพสต	อินเตอรเนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด		

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการ	บริษัท	โพสต-เอ	ซีพี	จำากัด
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการ		

บริษัท	โพสต-ไอ	เอ็ม		พลัส	จำากัด
•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2550	กรรมการ	บริษัท	แฟลช	นิวส	จำากัด
•	 พ.ศ.	2549-2551	รองประธาน	เจาหนาที่	ฝาย	ปฏิบัติ	การ	

บริษัท	โพสต	พับลิช	ชิง	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2547-2550	กรรมการ	บริษัท	หลักทรัพย	จัดการ	กองทุน	

ซี	มิ	โก	ไนท	ฟนด	แมเนจ	เมนท	จำากัด
•	 พ.ศ.	2547-2548	ผู	อำานวยการ	ฝายการ	ตลาด		

บริษัท	โพสต	พับลิช	ชิง	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2545-2547	ผู	อำานวยการ	ฝาย	จัดจำาหนาย	และ	

	สื่อสาร	การ	ตลาด	บริษัท	โพสต	พับลิช	ชิง	จำากัด	(มหาชน)		
•	 พ.ศ.	2543-2545	กรรมการ	ผูจัดการ		

บริษัท	คว	อมเนท	(ประเทศ	ไทย)	จำากัด		
•	 พ.ศ.	2541-2543	วาณิชธ	นา	กร		

บริษัท		เลห	แมน	บรา	เดอร	ไทยแลนด	จำากัด		
•	 พ.ศ.	2537-2540	ผู	อำานวยการ	ฝาย	คา	หลักทรัพย		

บริษัท	หลักทรัพย	ไทย	พาณิชย	จำากัด		
•	 พ.ศ.	2534-2537	ผูชวย	ผูบริหาร	ฝายคา	หลักทรัพย		

ตางประเทศ	บริษัท		ภัทรธน	กิจ	จำากัด		
•	 พ.ศ.	2532-2534	นัก	วิเคราะห	หลักทรัพย		

บริษัท	คาซานอฟ	จำากัด	ประเทศ	อังกฤษ

ผู้บริหาร
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ผูอำานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเอกกมล จงคดีกิจ
สัญชาติไทย	อายุ	55	ป

สัดสวนการถือหุน:	รอยละ	0.01

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: 
ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2520	ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟา	
มหาวิทยาลัยลอนดอน	ประเทศอังกฤษ

การอบรม

•	 บริษัท	ไทยออยล	จำากัด	(มหาชน)	

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2523-2539	ผูจัดการฝายคอมพิวเตอร	
บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)		

•	 พ.ศ.	2522-2523	วิศวกร		
บริษัท	เนชั่นแนลเซมิคอนดักเตอร	จำากัด		

•	 พ.ศ.	2521-2522	วิศวกร		
บริษัท	แอลคอมรีเซิอรช	จำากัด

ผูอำานวยการฝายการตลาดและจัดจำาหนาย
ม.ล. ธนะวิสุทธิ์  วิสุทธิ 
สัญชาติไทย	อายุ	39	ป

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: 
ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2537	ปริญญาตรี	การเงิน	
มหาวิทยาลัยอีลอน	นอรท	แคโรไลนา	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

•	 The	Habits	of	Highly	Effective	People
•	 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง		

สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุนที่	9

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2550-2551	ผูจัดการกลุมการตลาด
และจัดจำาหนาย		
บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)	

•	 พ.ศ.	2549-2550	ผูจัดการกลุมการตลาด	
บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2548-2559	ผูจัดการแผนกการตลาด	
บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2544-2548		ผูจัดการอาวุโส	
การตลาด	บริษัทฮัทชิสัน	ซีเอที	ไวเลส	
มัลติมีเดีย	จำากัด

•	 พ.ศ.	2543-2544	Head	of	Dealing	-	
International	Division		
บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน	จำากัด	

•	 พ.ศ.	2541-2543	Head	of	Institutional	
Dealing		
บริษัทหลักทรัพยซิมิโก	จำากัด	(มหาชน)

•		 พ.ศ.	2539-2541	Institutional	Equities	
Sales	&	Trader			
บริษัทหลักทรัพย	ไทยพานิชย	จำากัด	

•	 พ.ศ.	2537-2538	Management	Trainee	
ธนาคารไทยพาณิชย	สาขานิวยอรก	
(สหรัฐอเมริกา)

ผูอำานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
นายพรชัย แสงอรุณ
สัญชาติไทย	อายุ	56	ปี

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร:	
ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2542	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	
มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร		

•	 พ.ศ.	2517	ปริญญาตรี		รัฐศาสตรบัณฑิต	
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม

•	 การดูงานดานบริหารงานบุคคล		
บริษัท	โตโยตา	และมิตซูบิชิ	ประเทศญี่ปุน	

•	 หลักสูตร	THE	BOSS	ของ	
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา

•	 สัมมนาผูนำาไตรภาคีของมูลนิธิ	KOILAF	
ประเทศเกาหลี

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2543-2547		
ผูอำานวยการฝายบริหารงานบุคคล		
ธนาคารเกียรตินาคิน	จำากัด	(มหาชน)		

•	 พ.ศ.	2538-2542		
ผูอำานวยการฝายทรัพยากรบุคคล		
บรรษัทเงินทุน	อุตสาหกรรม	
แหงประเทศไทย	

•	 พ.ศ.	2522-2538		
ผูจัดการบุคคล	กลุมผลิตภัณฑยาง		
สยามมิชลิน

	 ผูจัดการบุคคล		
บริษัท	สยามคูโบตาอุตสาหกรรม	จำากัด	
บริษัทในเครือซิเมนตไทย

ผูอำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน
นางฉันทนา สืบสิน
สัญชาติไทย	อายุ	57	ป

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร:	
ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2544	Certified	Internal	Auditor	
(CIA)	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 พ.ศ.	2522	ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย		

•	 พ.ศ.	2517	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต		
(เกียรตินิยมอันดับ	2)	
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม

•	 พ.ศ.	2543	หลักสูตรโครงการ	ผูตรวจสอบ	
ภายในที่ไดรับการรับรองจากสถาบัน
ผูตรวจสอบภายในแหงสหรัฐอเมริกา	

	 (รุนที่	1)	จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	
ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2535-2542		ผูจัดการฝายตรวจสอบ	
ภายใน		
บริษัทเงินทุนสินเอเซีย	จำากัด	(มหาชน)		

•	 พ.ศ.	2517-2535	ตำาแหนงเทียบเทา	
หัวหนาสวนฝายตรวจสอบภายใน		
ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	

ผูอำานวยการฝายจัดสง
นายสุรัตน สิงหสุขสวัสดิ์ 
สัญชาติไทย	อายุ	44	ป	 	

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: 
ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2534	ปริญญาโท	การเงินการลงทุน	
มหาวิทยาลัยจอรเจียร	สเตท		
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 พ.ศ.	2533	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ		
(การเงิน)	มหาวิทยาลัยจอรเจียร	สเตท	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2544-พ.ค.	2551	ผูอำานวยการฝาย
จัดสง	บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	
(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2542-2543	นักวิเคราะหอาวุโส	
(สื่อสาร)	บริษัทหลักทรัพย		แอสเซทพลัส	
จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2540-2542	นักวิเคราะหอาวุโส	
บริษัท	แคเรียน	จำากัด

•	 พ.ศ.	2535-2540	นักวิเคราะห		
บริษัทหลักทรัพย	เอกธำารง	จำากัด	(มหาชน)	

กรรมการผูจัดการ  
บริษัท โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย จำากัด  
นางสิรี อุดมฤทธิรุจ
สัญชาติไทย	อายุ	44	ป

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี	

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: 
ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2524		BA	Arts,	Goucher	Collage,	
Towson,	Maryland	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณการทำางาน

•	 ตั้งแต	พ.ศ.	2551	กรรมการผูจัดการ		
บริษัท	โพสต	อินเตอรเนชั่นแนล	มีเดีย	
จำากัด		

•	 พ.ศ.	2548-2550	ผูอำานวยการสื่อสิ่งพิมพ	
โฆษณาและบรรณาธิการ	บริษัท	โพสต	
อินเตอรเนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด	

•	 พ.ศ.	2544-2548	ผูจัดการ		
บริษัท	ฮาเชท	ฟลิปปาคิ	โพสต	จำากัด

•	 พ.ศ.	2540-2544	บรรณาธิการบริหาร	
นิตยสารแอล	บริษัท	ฮาเชท	ฟลิปปาคิ	
โพสต	จำากัด			

•	 พ.ศ.	2539-2540		ผูจัดการฝาย
ประชาสัมพันธ		
บริษัท	แพลนเนท	ฮอลลีวูด	จำากัด		

•	 พ.ศ.	2536-2539	ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ	
และผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล		
เกษรพลาซา			

•	 พ.ศ.	2536	รองบรรณาธิการ		
นิตยสารไทยแลนด	แทตเลอร	

•	 พ.ศ.	2529	นักเขียน		
หนังสือพิมพ	เดอะเนชั่น

ผูอำานวยการฝายปฏิบัติการกอนพิมพ
นายอนิล  ปนเรณู	
สัญชาติไทย	อายุ	52	ป	

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: 
ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 พ.ศ.	2523	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร		
มหาวิทยาลัยเดลฮี	ประเทศอินเดีย

อบรม

•	 พ.ศ.	2551	Crestcom	Trainers	to	the	World	

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2543	-	ส.ค.	2552	ผูจัดการฝาย	
Output	&	Page	Archiving			
บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

•	 พ.ศ.	2542-2543	บรรณาธิการฝายผลิต	
(กลางวัน)		หนังสือพิมพบางกอกโพสต

•	 พ.ศ.	2539-2542	ผูชวยบรรณาธิการธุรกิจ		
หนังสือพิมพบางกอกโพสต

•		 พ.ศ.	2533-2539	รองหัวหนา	sub-editor	
ฝายธุรกิจ		หนังสือพิมพบางกอกโพสต	

•		 พ.ศ.	2532-2533	เจาหนาที่ดูแลระบบ	
Atex	บริษัท	โกดัก	(ประเทศไทย)	จำากัด

 ผูอำานวยการฝายขายโฆษณา
นางศิริวัลย  มั่นมาก
สัญชาติไทย	อายุ	60	ป

สัดสวนการถือหุน:	ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: 
ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

•		 พ.ศ.	2546		ปริญญาตรี		
คณะศิลปศาสตรบัณฑิต	การบริหารทั่วไป	
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณการทำางาน

•	 พ.ศ.	2548	-2552	ผูจัดการกลุมขายโฆษณา		
บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)
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1.	 นายพิชัย	วาศนาสง	 4/5	 	 3/4	 1/1
	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	(รักษาการ)
	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน	และกรรมการตรวจสอบ
2.	 นายควอก	คูน	เอียน	 2/5	 2/6
	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร
3.	 นางสาวควอก	ฮุย	ควอง*	 0/4	 1/6
	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร
4.	 นายจอหน	ทอมพสัน	 4/5	 	 4/4
	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
5.	 นายชาติศิริ	โสภณพนิช	 3/5
	 กรรมการ
6.	 นายวรชัย	พิจารณจิตร	 5/5	 6/6	 	 1/1
	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน
7.	 ดร.	ศิริ	การเจริญดี		 5/5	 	 4/4	 1/1
			 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน
8.	 นายศุภกรณ	เวชชาชีวะ	 5/5	 6/6
	 กรรมการ
9.	 นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน	 5/5	 6/6
	 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
10.	นายสุเมธ	ดำารงชัยธรรม**	 3/3
	 กรรมการ
11.	นายเอกฤทธิ์	บุญปติ	 5/5
	 กรรมการ
12.	นายชวลิต	ธนะชานันท	***	 0/2
	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ
13.	นายไชย	ณ	ศีลวันต	****	 1/2
			 กรรมการ
14.	นายพูน	ชิ	เวย	พนช	*****	 0/3	 1/4
	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

หมายเหตุ	
	 *		นางสาวควอก	ฮุย	ควอง	ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	2/2009	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2552
	 **		นายสุเมธ	ดำารงชัยธรรม	ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำาป	2552	
	 ***		นายชวลิต	ธนะชานันท	ออกจากตำาแหนงตามวาระในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำาป	2552	โดยไมประสงคที่จะรับเลือกตั้งใหม
	****		นายไชย	ณ	ศีลวันต	ออกจากตำาแหนงตามวาระในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำาป	2552	โดยไมประสงคที่จะรับเลือกตั้งใหม
	*****		นายพูน	ชิ	เวย	พนช	ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	2/2009	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2552		
	 	 และไดลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่	30	กันยายน	2552

บันทึกการเข้าประชุมประจำาปี2552
 

ชื่อ
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรร หา

  บริษัท  บริ หาร ตรวจสอบ  และ กำาหนด คาตอบแทน

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัท	มิได	กำาหนด	คุณสมบัติ	ของ	กรรมการ	อิสระ	
เกนิ	กวา	คณุสมบตั	ิของ	กรรมการ	อสิระ	ที	่สำานกังาน	

คณะกรรมการ	กำากับ	หลักทรัพย	และ	ตลาด	หลักทรัพย	
กำาหนด	กลาว	คอื	กรรมการ	อสิระ	จะ	ตอง	ถอืหุน	ใน	บรษิทั	
ไม	เกนิ	รอยละ	1	และ	ตอง	ไม	เปน	กรรมการ	ที	่เปนผูบรหิาร	

ไม	เปน	ลูกจาง	หรือ	พนักงาน	 หรือ	ที่ปรึกษา	ที่	ไดรับ	ผล	
ตอบแทน	ประจำา	จาก	บริษัท	 ไมมี	ความ	สัมพันธ	ทาง	สาย
โลหิต	 ไมมี	ความ	สัมพันธ	ทาง	ธุรกิจ	กับ	บริษัท	อัน	อาจ	
เปนการ	ขัดขวาง	การ	ใช	วิจารณญาณ	อยาง	อิสระ	 โดย	
คณะกรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบแทน	มี	หนาที่

แนะนำา	คณะกรรมการ	บรษิทั	ใน	เรือ่ง	เกีย่วกบั	จำานวน	และ	
คณุสมบตั	ิที	่เหมาะสม	ของ	กรรมการ	อสิระ	กระบวนการ	
สรรหา	กรรมการ	อิสระ	 และ	การ	เสนอ	ผู	ที่	มี	คุณสมบัติ	
เหมาะสม	เขา	รับ	การ	เลือกตั้ง	เปน	กรรมการ	อิสระ	ตอ	
คณะกรรมการ	บริษัท
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก.	คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของกรรมการทุกคนในป	พ.ศ.	2552 
    คาตอบแทนกรรมการ
 ชื่อ  ตำาแหนง  (หนวย:พันบาท)

1	 นาย	พิชัย	วาศนาสง	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	(รักษาการ)	ประธานคณะกรรมการสรรหา	 2,188
	 	 	 และกำาหนดคาตอบแทน	และกรรมการตรวจสอบ	 	
2	 นายควอค	คูน	เอียน	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 975
3	 นางสาวควอก	ฮุย	ควอง	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 697
4	 นายจอหน	ทอมพสัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 744
5	 นายชาติศิริ	โสภณพนิช	 กรรมการ	 357
6	 นายวรชัย	พิจารณจิตร	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน	 1,373
7	 ดร.	ศิริ	การเจริญดี	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน	 1,273
8	 นายศุภกรณ	เวชชาชีวะ	 กรรมการ	และประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ	 0
9	 นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน	 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	 1,656
10	นายสุเมธ	ดำารงชัยธรรม	 กรรมการ	 305
11	นายเอกฤทธิ์	บุญปติ	 กรรมการ	 457
12	นายชวลิต	ธนะชานันท	*	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการ	 433
13	นายไชย	ณ	ศีลวันต	**	 กรรมการ	 69
14	นายพูน	ชิ	เวย	พนช	***	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 470
	 	 	 	 	
	 	 	 	 10,997

ข.	คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารในป	พ.ศ.	2552	เทากับ	43.7	ลานบาท
ค.	คาตอบแทนอื่นๆ	ของผูบริหาร	เชนเงินสมทบกองทุนกับกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	เทากับ	2.7	ลานบาท

หมายเหตุ	
	 *		นายชวลิต	ธนะชานันท	ออกจากตำาแหนงตามวาระในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำาป	2552	โดยไมประสงคที่จะรับเลือกตั้งใหม
	 **		นายไชย	ณ	ศีลวันต	ออกจากตำาแหนงตามวาระในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำาป	2552	โดยไมประสงคที่จะรับเลือกตั้งใหม
	 ***		นายพูน	ชิ	เวย	พนช	ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	2/2009	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2552		
	 	 และไดลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่	30	กันยายน	2552

ตาม	ขอบังคับ	ของ	บริษัท	 กรรมการ	นั้น	ให	ที่ประชุม	ผู	ถือหุน	เลือกตั้ง	ตาม	หลักเกณฑ	และ	วิธีการ	
ดัง	ตอไปนี้
1.	ผู	ถือหุน	คน	หนึ่ง	มี	คะแนน	เสียง	หนึ่ง	เสียง	ตอ	หนึ่ง	หุน	ที่	ตน	ได	จด	ทะเบียน	วา	เปน	ผู	ถือหุน
2.	ผู	ถือหุน	หรือ	ผูรับ	มอบฉันทะ	แตละคน	อาจ	ลงคะแนน	เสียง	ได	เทากับ	จำานวน	บุคคล	ที่จะ	ตอง	

เลือกตั้ง	แทน	ใน	ตำาแหนง	กรรมการ	ที่วาง	เทานั้น	ทั้งนี้	ผู	ถือหุน	หรือ	ผูรับ	มอบฉันทะ	ไม	อาจ	ลง
คะแนน	เสียง	ให	กับ	บุคคล	ใดๆ	 เกิน	กวา	หนึ่ง	เสียง	ตอ	หุน	แตละ	หุน	ที่	ตน	เอง	ถือ	อยู	หรือ	ที่	ไดรับ	
มอบฉันทะ	และ	จะ	แบง	คะแนน	เสียง	ให	กับ	บุคคล	ใด	มาก	นอย	เพียงใด	ไมได

3.	บุคคล	ที่	ไดรับ	คะแนน	เสียง	สูงสุด	ตามลำาดับ	ลงมา	เปน	ผู	ไดรับ	การ	เลือกตั้ง	เปน	กรรมการ	เทา	
จำานวน	กรรมการ	ที่จะ	พึงมี	หรือ	จะ	พึง	เลือกตั้ง	ใน	ครั้งนั้น	ใน	กรณีที่	บุคคล	ซึ่ง	ไดรับ	การ	เลือกตั้ง	
ใน	ลำาดบั	ถดัลงมา	ม	ีคะแนน	เสยีง	เทากนั	เกนิ	จำานวน	กรรมการ	ทีจ่ะ	พงึม	ีหรอื	จะ	พงึ	เลอืกตัง้	ใน	ครัง้
นั้น	ให	เลือก	โดย	วิธี	จับฉลาก	เพื่อให	ได	จำานวน	กรรมการ	ที่จะ	พึงมี	หรือ	จะ	พึง	เลือกตั้ง	ใน	ครั้งนั้น

ใน	การ	ประชุม	สามัญ	ประจำาป	ทุกป	 ผู	เปน	กรรมการ	ตอง	ออกจาก	ตำาแหนง	เปน	จำานวน	หนึ่ง	ใน	
สาม	เปนอัตรา	 ถา	จำานวน	กรรมการ	จะ	แบงออก	ให	ตรง	เปน	สาม	สวน	ไมได	 ก็	ใหออก	เปน	จำานวน	
ที่	ใกล	ที่สุด	กับ	สวนหนึ่ง	ใน	สาม	 ให	กรรมการ	คน	ที่	ได	อยู	ใน	ตำาแหนง	นาน	ที่สุด	นั้น	เปน	ผู	ตอง	ออก	
กรรมการ	ผู	ออกไป	นั้น	จะ	เลือก	เขา	รับ	ตำาแหนง	อีก	ก็ได

ใน	กรณีที่	ตำาแหนง	ใน	คณะกรรมการ	วางลง	เพราะ	เหตุ	อื่น	นอกจาก	ถึงคราว	ออก	ตาม	วาระ	 ให	
คณะกรรมการ	ม	ีมต	ิแตงตัง้	บคุคล	ขึน้	ดำารง	ตำาแหนง	แทน	กรรมการ	ทีว่าง	เวนแต	วาระ	ใน	ตำาแหนง	
ของ	กรรมการ	ที่	วางลง	นั้น	จะ	เหลือ	นอยกวา	สอง	เดือน	มติ	ของ	คณะกรรมการ	ดังกลาว	ตอง	ไดรับ	
คะแนน	เสยีง	ไม	นอยกวา	สาม	ใน	สี	่ของ	จำานวน	กรรมการ	ที	่ยงั	เหลอือยู	อยางไรกด็	ีใน	กรณทีี	่จำานวน	
กรรมการ	วางลง	จน	กรรมการ	ที่	เหลืออยู	มี	จำานวน	ไมครบ	องคประชุม	 	กรรมการ	ที่	เหลืออยู	จะ

กระทำาการ	ในนามของ	คณะกรรมการ	ได	เฉพาะ	การ	เรียกประชุม	ผู	ถือหุน	เพื่อ	ทำาการ	เลือกตั้ง	
กรรมการ	เขามา	แทน	กรรมการ	ที่	วางลง	เทา	นั้น		และ	การ	ประชุม	ผู	ถือหุน	ดังกลาว	จะ	ตอง	กระทำา
ภาย	ใน	หนึ่ง	เดอืน	นับ	ตัง้	แต	วนั	ที่	จำานวน	กรรมการ	วางลง		ซึง่	ทำา	ให	ไมครบ	องคประชมุ		บุคคล	ใด	ที่	
ไดรบั	การ	เลอืกตัง้		หรอื	แตงตัง้	แทน	กรรมการ	ที	่วางลง	จะ	ดำารง	ตำา	แหนง	ได	เพยีง	เทา	กำาหนด	เวลา	
ที่	กรรมการ	ที่	วางลง	นั้น	ชอบ	ที่	จะ	อยู	ได
	
	คณะกรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน	มีหนา	ที่	แนะนำา	คณะกรรมการ	บริษัท	ใน	เรื่อง		
เกีย่วกบั	กระบวนการ	สรร	หา	กรรมการ	อสิระ		และ	การ	เสนอ	ผู	ที	่ม	ีคณุสมบตั	ิเหมาะสม	เขา	รบั	การ	
เลือกตั้ง	เปน	กรรมการ	อิสระ	ตอ	คณะกรรมการ	บริษัท
	
	บริษัท	ได	เปดโอกาส	ให	ผู	ถือหุน	ซึ่ง	ถือหุน	ของ	บริษัท	ไม	นอยกวา	 	1	0	0	,	0	0	0		 	หุน	 	พรอม	ทั้ง	แสดง	
หลกัฐาน	การ	ถอืครอง	หลกัทรพัย		เชน		สำาเนา	ใบหุน	และ	หนงัสอื	ยนืยนั	การ	ถอืหุน	ที	่ออก	โดย	บรษิทั		
หลักทรัพย	 	ศูนย	รับฝาก	หลักทรัพย	 	(	ประเทศ	ไทย)		 	จำากัด		หรือ	ตลาด	หลักทรัพย	แหง	ประเทศ	ไทย		
และ	แสดงหลักฐาน	การ	แสดงตน	 	เชน	 	สำาเนา	บัตรประชาชน	 	หนังสือ	เดินทาง	 	หรือ	หนังสือ	
สำาคัญ	ตางๆ			ของ	บริษัท		เสนอ	บุคคล	ที่	มี	คุณสมบัติ	เหมาะสม		และ	ไมมี	ลักษณะ	ตองหาม		เขา	รับ	
การ	เลือกตั้ง	เปน	กรรมการ	ของ	บริษัท	 	กอน	ที่	บริษัท	จะ	สงหนังสือ	นัด	ประชุม	ได	 	โดย	ปฏิบัติ	ตาม	
ขั้นตอน	สำาหรับ	ผู	ถือหุน	ใน	การ	เสนอ	บุคคล	เขา	รับ	การ	เลือกตั้ง	เปน	กรรมการ	ของ	บริษัท	 	ซึ่ง	ได	
นำาเสนอ	ใน	เว็บไซต	ของ	บริษัท
	
	การ	แตงตัง้	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน	ผูบรหิาร	ระดบัสงู	อยูภาย	ใต	อำานาจ	ของ	คณะกรรมการ	บรหิาร		
ยกเวน	ตำา	แหนง	ประธาน	เจาหนา	ที	่ฝาย	ปฏบิตั	ิการ		และ	บรรณาธกิาร	หนงัสอื	พมิพ	บางกอก	โพสต		
ซึ่ง	ตอง	นำาเสนอ	ตอ	คณะกรรมการ	บริษัท	เพื่อ	พิจารณา
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การกำากับ ดูแล กิจการ ที่ดี

บรษิทั	พยายาม	ปฏบิตั	ิตาม	หลกัการ	กำากบั	ด	ูแล	กจิการ	
ที	่ด	ีสำาหรบั	บรษิทั	จด	ทะเบยีน		ป		2	5	4	9			ซึง่	จดัทำา	โดย	
ศนูย	พฒันาการ	กำากบั	ด	ูแล	กจิการ	บรษิทั	จด	ทะเบยีน		

ตลาด	หลักทรัพย	แหง	ประเทศ	ไทย	 	โดย	หลักการ	กำากับ	ดู	แล	
กจิการ	ที	่ด	ีสำาหรบั	บรษิทั	จด	ทะเบยีน		ป		2	5	4	9			นี	้	เปน	การนำา	
ขอ	พึงปฏิบัติ		จาก	หลักการ	กำากับ	ดู	แล	กิจการ	ที่	ดี		1	5			ขอ		ที่	
ได	ประกาศ	ใช	เมื่อ	เดือน	มีนาคม	 	2	5	4	5		 	มา	ปรับปรุง	แกไข	
เพิ่มเติม	ให	เทียบเคียง	กับ	หลักการ	กำากับ	ดู	แล	กิจการ	ของ			
T	h	e			O	r	g	a	n	i	s	a	t	i	o	n			f	o	r			E	c	o	n	o	m	i	c			C	o	-	o	p	e	r	a	t	i	o	n			a	n	d	
	D	e	v	e	l	o	p	m	e	n	t		 	(	O	E	C	D		 	P	r	i	n	c	i	p	l	e		 	o	f		 	C	o	r	p	o	r	a	t	e				
G	o	v	e	r	n	a	n	c	e			ป		2	0	0	4	)			
	
 1 .   สิทธิ ของ ผู ถือหุน
	บริษัท	มี	การ	กำาหนด	 	วัน	 	เวลา	 	สถาน	ที่	 	และ	วาระ	การ	
ประชุม	ผู 	ถือหุ น	สามัญ	ประจำาป	ลวงหนา	 	และ	ได	บอก	
รายละเอียด	เกี่ยวกับ	การ	ประชุม	 	รวม	ถึง	เรื่อง	ที่	ตอง	ตัดสิน	
ใจ	ใน	ที่ประชุม	ผู	ถือหุน	สามัญ	ประจำาป	 	เชน	 	การ	เลือกตั้ง	
กรรมการ	บริษัท	 	ให	แก	ผู	ถือหุน	ทราบ	เพื่อ	พิจารณา	กอน	
	ลวงหนา	 	ทั้งนี้	 	บริษัท	 	ได	จัด	สงหนังสือ	นัด	ประชุม	 	และ	
เอกสาร	ประกอบการ	ประชมุ	ผู	ถอืหุน	สามญั		ประจำาป		ให	แก	
ผู	ถือหุน	ลวงหนา	อยาง	นอย		7			วัน		กอน	วัน	ประชุม		
	
	อนึ่ง	 	ใน	การ	ประชุม	ผู	ถือหุน	สามัญ	ประจำาป	 	2	5	5	2		 	นั้น	 	มี	
กรรมการ	ที่	จะ	ตอง	ออกจาก	ตำา	แหนง	ตาม	วาระ	จำานวน	 	4			
ทาน		โดย	กรรมการ		1			ทาน	ถงึ	แก	อนจิกรรม	กรรมการ		1			ทาน	
ไม	ประสงค	ที	่จะ	รบั	เลือกตัง้	ใหม		กรรมการ		2			ทาน		เสนอตวั		
เพื่อ	ให	ที่ประชุม	 	เลือกตั้ง	กลับ	เขา	เปน	กรรมการ	อีก	วาระ	
หนึ่ง	 	ซึ่ง	บริษัท	ได	นำาเสนอ	รายละเอียด	 	และ	ประสบการณ	
การ	ทำางาน	ของ	กรรมการ	ดังกลาว		ไป	พรอมกับ	หนังสือ	เชิญ	
ประชุม		บริษัท	ได	เผย	แพร	หนังสือ	เชิญ	ประชุม	และ	เอกสาร	
การ	ประชุม	ไว	ใน	เว็บไซต	ของ	บริษัท	 	เพื่อ	ประกอบการ	
พิจารณา		นอกเหนือ	จาก	ที่	ได	จัดสง	ให	แก	ผู	ถือหุน
	
	บริษัท	อำานวย	ความ	สะดวก	ให	แก	ผู	ถือหุน	อยาง	เต็ม	ที่	 	โดย	
กำาหนด	เวลา	ประชุม	 	ใน	ระหวาง	เวลา	ทำางาน	ปกติ	ที่	อาคาร	
บางกอก	โพสต				โดย	จัด	เตรียม	ที่จอดรถ		เพื่อ	รองรับ	ผู	ถือหุน		
และ	ผูรับ	มอบฉันทะ	 	ใน	วัน	ประชุม	ผู	ถือหุน	อยาง	พอเพียง		
และ	เปดโอกาส	ให	ผู	ถอืหุน	ที	่ไม	สามารถ	เขารวม	ประชมุ	ดวย	
ตน	เอง		สามารถ	มอบฉนัทะ	ให	กบั	กรรมการ	อสิระ	ของ	บรษิทั		
หรอื	บคุคลอืน่	ใด	ใน	การ	ออกเสียง		ลงคะ	แนน	ใน	แตละ	วาระ	
การ	ประชมุ	ได		โดย	บรษิทั	ได	จดั	เตรยีม	อากร	แสตมป		สำาหรบั	
ติด	หนังสือ	มอบฉันทะ	ไว	ให		กับ	ผู	ถือหุน	ดวย
	
	ใน	การ	ประชุม	ผู	ถือหุน	สามัญ	ประจำาป	 	2	5	5	2		 	นาย	พิชัย			
วาศ	นา	สง		รักษาการ	ประธาน	กรรมการ		ทำา	หนา	ที่	ประธาน	
ใน	ทีป่ระชมุ		โดย	ประธาน	ใน	ทีป่ระชมุ	ได	จดัสรร	เวลา	สำาหรบั	
การ	ประชมุ	อยาง	เหมาะสม		และ	ได	เปดโอกาส	ให	ผู	ถอืหุน	ใน	
การ	แสดง	ความเห็น		และ	ซักถาม	ขอ	สงสัย	ได	ใน	แตละ	วาระ		
โดย	กรรมการ	ที่	เขารวม	ใน	การ	ประชุม	ครั้งนี้	มี	จำานวน	เกิน	
กวา	 	กึ่งหนึ่ง	ของ	คณะกรรมการ	บริษัท	 	ซึ่ง	รวม	ถึง	ประธาน	
กรรมการ	บริหาร	 	ประธาน	 	กรรมการ	ตรวจสอบ	 	และ	
ประธาน	กรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน
	
 2 .   การ ปฏิบัติ ตอ ผู ถือหุน อยาง เทาเทียม กัน
	บริษัท	ได	กำาหนด	ขั้นตอน	สำาหรับ	ผู	ถือหุน	ใน	การ	เสนอ	วาระ	

การ	ประชมุ	ผู	ถอืหุน	สามญั	ประจำาป	เพิม่เตมิ	และ	เสนอ	บคุคล	
เขา	รบั	การ	เลอืกตัง้	เปน	กรรมการ	ของ	บรษิทั	กอน	การ	ประชมุ	
ผู	ถือหุน	สามัญ	ประจำาป	 	ซึ่ง	จะ	จัด	ขึ้น	เปนปกติ	ใน	เดือน	
เมษายน	 	โดย	ผู	ถือหุน	หรือ	กลุม	ผู	ถือหุน	ที่	ประสงค	จะ	เสนอ	
วาระ	การ	ประชุม	ผู	ถือหุน	สามัญ	ประจำาป	เพิ่มเติม	 	และ/	
หรือ	 	เสนอ	บุคคล	ที่	มี	คุณสมบัติ	เหมาะสม	และ	ไมมี	ลักษณะ	
ตอง	หามเขา	รับ	การ	เลือกตั้ง	เปน	กรรมการ	ของ	บริษัท	 	จะ		
ตอง	มี	คุณสมบัติ	ดัง	ตอไปนี้
	
	•		 	ถือหุน	ของ	บริษัท	ไม	นอยกวา		1	0	0	,	0	0	0			หุน
	•		 	แสดงหลักฐาน	การ	ถือครอง	หลักทรัพย	 	เชน	 	สำาเนา	

ใบหุน	 	และ	หนังสือ	ยืนยัน	 	การ	ถือหุน	ที่	ออก	โดย	บริษัท	
หลกัทรพัย		ศนูย	รบัฝาก	หลกัทรพัย		(	ประเทศ	ไทย)			จำากดั		
หรือ	ตลาด	หลักทรัพย	แหง	ประเทศ	ไทย

	•		 	แสดงหลกัฐาน	การ	แสดงตน		เชน		สำาเนา	บตัรประชาชน		
หนังสือ	เดินทาง		หรือ	หนังสือ	สำาคัญ	ตางๆ			ของ	บริษัท	ที่	
ถือหุน	โพสต

	
	ทัง้นี	้	ผู	ถอืหุน	หรอื	กลุม	ผู	ถอืหุน	จะ	ตอง	นำาสง	แบบ	เสนอ	วาระ	
การ	ประชมุ	ผู	ถอืหุน	สามญั	ประจำาป		เพิม่เตมิ		และ/	หรอื		แบบ	
เสนอ	บุคคล	เขา	รับ	การ	เลือกตั้ง	เปน	กรรมการ	ของ	บริษัท		
พรอมดวย	แบบ	ขอมูล	ของ	บุคคล	ที่	ไดรับ	การ	เสนอชื่อ	เขา	รับ	
การ	เลอืกตัง้	เปน	กรรมการ	ของ	บรษิทั		มายงั	เลขานกุาร	บรษิทั
ภาย	ใน	ระยะเวลา	ที่	กำาหนด		เพื่อ	ให		บริษัท		คณะกรรมการ	
ยอย	ของ	คณะกรรมการ	 	ที่	เกี่ยวของ	 	และ	คณะกรรมการ	
ของ	บริษัท		มี	เวลา	เพียงพอ	ใน	การ	ตรวจสอบ		และ	พิจารณา	
ความ	เหมาะสม		กอน	การ	ดำาเนินการ	ประชุม	ผู	ถือหุน	สามัญ	
ประจำาป	ตอไป		
	
	บริษัท	ได	จัด	เตรียม	หนังสือ	มอบฉันทะ	แบบ	ที่	กำาหนด		
รายละเอียด	ใน	การ	ออกเสียง	แตละ	วาระ	อยาง	ชัดเจน		และ	
ตาม	ประกาศ	กรม	พัฒนา	ธุรกิจ	การ	คา	 	กระทรวง	พาณิชย			
บริษัท	ได	จัดทำา	บัญชี	รายชื่อ	ผูรับ	มอบฉันทะ	ให	แก	ผู	ถือหุน			
และ	จัด	ให	มี	กรรมการ	อิสระ	เปน	ผู รับ	มอบฉันทะ	ของ	
	ผู	ถือหุน	 	และ	ใน	วาระ	พิจารณา	แตงตั้ง	กรรมการ	 	บริษัท	
ได	ระบุ	ใน	หนังสือ	มอบฉันทะ	เปนราย	กรรมการ	อยาง	
ชัดเจน		โดย	ผู	ถือหุน	สามารถ	ใช	สิทธิ	ใน	การ	ลงคะ	แนน	เสียง		
พิจารณา	แตงตั้ง	กรรมการ	เปน	รายบุคคล	ได
	
	ใน	การ	ออกเสียง	ลงคะ	แนน	ใน	ที่ประชุม	 	บริษัท	จัด	ให	มี	การ	
ใช	บัตร	ลงคะ	แนน	เสียง	ใน	ทุก	วาระ	การ	ประชุม	 	โดย	บริษัท	
จะ	เก็บ	เฉพาะ	บัตร	ที่	ลงคะ	แนน	เสียง	ไม	เห็นดวย	 	และ	งด	
ออกเสียง		เพื่อ	ความ	โปรง	ใส	และ	สามารถ	ตรวจ	สอบได		ใน	
กรณี	ที่เกิด	มี	ขอ	โต	แยง
	
	บริษัท	ได	จัดทำา	รายงาน	การ	ถือครอง	หลักทรัพย	ของ	
กรรมการ	 	ผูบริหาร	 	และ	ผู	สอบ	บัญชี	อิสระ	 	ให	แก	คณะ
กรรมการ	บริษัท	รับทราบ	ใน	การ	ประชุม	คณะกรรมการ	
บริษัท	เปนประจำา	ทุกครั้ง
	
	3 .   บทบาท ของ ผูมีสวน ได สวน เสีย
	บริษัท	พยายาม	สงเสริม	ให	เกิด	ความ	สัมพันธ	อัน	ดี	ระหวาง	
ผูมีสวน	ได	สวน	เสีย	กับ	บริษัท	เพื่อ	สราง	ความ	มั่นคง	ทาง		
การเงิน	 	และ	ความ	ยั่งยืน	ของ	กิจการ	 	ผูมีสวน	ได	สวน	เสีย		
ดงักลาว	ประกอบดวย		ผูอาน		และ	ผูซือ้	สือ่โฆษณา		พนกังาน	

ของ	บริษัท	 	ผู	จัดจำาหนาย	 	ผู	ถือหุน	 	และ	เจาหนี้	 	เปนตน		
โดย	บริษัท	ได	ดำาเนินการ	สำารวจ	ความ	ตองการ	ของ	ลูกคา		
เพื่อ	ใช	ประกอบการ	ปรับปรุง	เนื้อหา	และ	การ	ออก	แบบ	โดย	
สม่ำาเสมอ
	
	คณะกรรมการ	ได	มอบหมาย	ให	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ		
ดู	แล	ใน	การ	ตรวจสอบ	ขอ	รองเรียน	 	หรือ	การ	แจง	เบาะ	แส			
ได	แก	 	การ	สอบทาน	ขั้นตอน	ใน	การ	ดำาเนินการ	ของ	บริษัท	
เกี่ยวกับ	ขอ	รองเรียน	 		 	การ	สอบทาน	ระบบ	การ	รองเรียน	
เกีย่วกบั	รายงาน	ทาง	การเงนิ		การ	ควบคมุ		และ	อืน่ๆ			ให	เปน
ความ	ลบั	และ	การ	ดำาเนนิการ	ให	ม	ีการ	สอบสวน		และ	ตดิตาม	
ผล	อยาง	เพยีงพอ	และ	ให	รายงาน	เรือ่ง	ที	่เกีย่วของ	เพือ่	ทราบ
	
	4 .   การ เปดเผย ขอมูล  และ ความ โปรง ใส
	ใน	การ	เปดเผย	ขอมูล	ของ	บริษัท	 	นอกเหนือ	จาก	การ		
เผย	แพร	ขอมูล	อัน	ได	แก		แบบ	แสดง	รายการ	ขอมูล	ประจำาป		
และ	รายงาน	ประจำาป	 	ผาน	ชองทาง	ของตลาด	หลักทรัพย	
แหง	ประเทศ	ไทย	แลว		บริษัท	มี	ความ	ตั้ง	ใจ	ที่	จะ	ให	มี	การ	เปด
เผย	ขอมูล	ทั้ง	ภาษาไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	ผาน	ชองทาง	อื่นๆ			
เชน		เวบ็ไซต	ของ	บรษิทั	ดวย		ซึง่	ใน	ปจจบุนั	บรษิทั	ได	เผย	แพร	
รายงาน	ประจำาป	ของ	บริษัท	 	ไว	ใน	เว็บไซต	ของ	บริษัท	แลว		
นอกจากนี้	 	บริษัท	ยัง	ได	จัดทำา	แบบ	เสนอ	วาระ	การ	ประชุม	
	ผู	ถอืหุน	สามญั	ประจำาป	เพิม่เตมิ		และ	แบบ	เสนอ	บคุคล	เขา	รบั	
การ	เลอืกตัง้	เปน	กรรมการ	ของ	บรษิทั		รวม	ถงึ	แบบ	ขอมลู	ของ	
บคุคล	ที	่ไดรบั	การ	เสนอชือ่	เขา	รบั	การ	เลอืกตัง้	เปน	กรรมการ		
ของ	บริษัท		เผย	แพร	ไว	ใน	เว็บไซต	ของ	บริษัท		เพ่ือ	ความ	โปรง	ใส	
	และ	เพื่อ	ให	ผู	ถือหุน	สามารถ	ใช	สิทธิ	ได	อยาง	เต็ม	ที่
	
	บรษิทั	ได	เปดเผย	บทบาท	และ	หนา	ที	่ของ	คณะกรรมการ		และ	
คณะกรรมการ	ชดุ	ยอย		ไว	ใน	รายงาน	ประจำาป	เรือ่ง	โครงสราง	
คณะกรรมการ	 สำาหรับ	จำานวน	ครั้ง	ของ	การ	ประชุม	 	และ	
จำานวน	ครั้ง	ที่	กรรมการ	แตละคน	เขารวม	ประชุม	 	ได	แสดง	
ไว	ใน	รายงาน	ประจำาป	 	เรื่อง	บันทึก	การ	เขา	ประชุม	ประจำาป				
ที่ประชุม	ผู	ถือหุน	พิจารณา	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน	ให	กับ	คณะ
กรรมการ	ของ	บริษัท	 	เปน	จำานวน	รวม	สำาหรับ	ป	นั้นๆ		 	โดย	
การ	จัดสรร	เงิน	คา	ตอบ	แทน	จำานวน	ดังกลาว	ให	แก	กรรมการ	
แตละคน	นั้น		ให	อยู	ใน	การ	พิจารณา	ของ	คณะกรรมการ	ตาม	
แต	จะ	เหน็สมควร		ซึง่	คา	ตอบ	แทน	ที	่กรรมการ	แตละคน	ไดรบั	
จาก	การ	เปน	กรรมการ	ของ	บริษัท	ได	เปดเผย	ไว	ใน	รายงาน	
	ประจำาป				เรื่อง	คา	ตอบ	แทน	กรรมการ	และ	ผูบริหาร
	
	5 .   ความ รับผิดชอบ ของ คณะกรรมการ
	
	5 . 1   โครงสราง คณะกรรมการ
	บรษิทั	มี	กรรมการ		1	1			ทาน		โดย	เปน	กรรมการ	อิสระ		3			ทาน		
สำาหรบั	วาระ	ใน	การ	ดำารง	ตำา	แหนง	ของ	กรรมการ	นัน้		ใน	การ	
ประชุม	สามัญ		ประจำาป	ทุกป		ผู	เปน	กรรมการ	ตอง	ออกจาก	
ตำา	แหนง	เปน	จำานวน	หนึง่	ใน	สาม		โดย	ให	กรรมการ	ที	่ได	อยู	ใน	
ตำา	แหนง	นาน	ที่สุด	นั้น	เปน	ผู	ออก		กรรมการ	ที่	ออกไป	นั้น		จะ	
เลือก	เขา	รับ	ตำา	แหนง	อีก	ก็ได	 	บริษัท	มิได	กำาหนด	คุณสมบัติ	
ของ	กรรมการ	อสิระ		เกนิ	กวา	คณุสมบตั	ิของ	กรรมการ	อสิระ	
ที่	สำานักงาน	คณะกรรมการ	กำากับ	หลักทรัพย	และ	ตลาด		
หลักทรัพย	กำาหนด		กลาว	คือ		กรรมการ	อิสระ	จะ	ตอง	ถือหุน	
ใน	บริษัท	ไม	เกิน	รอยละ	 	1		 	และ	ตอง	ไม	เปน	กรรมการ	ที่	เปน	
ผูบริหาร		ไม	เปน	ลูกจาง	หรือ	พนักงาน		หรือ	ที่ปรึกษา	ที่	ไดรับ	
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ผล	ตอบ	แทน	ประจำา	จาก	บริษัท	 	ไมมี	ความ	สัมพันธ	ทาง	สาย
โลหติ		ไมม	ีความ	สมัพนัธ	ทาง	ธรุกจิ	กบั	บรษิทั	อนั	อาจ	เปนการ		
ขัดขวาง	การ	ใช	วิจารณญาณ	อยาง	อิสระ		
	
	บริษัท	จัด	ให	มี	การ	เปดเผย	ขอมูล	การ	ดำารง	ตำา	แหนง	และ	
ประวัต	ิของ	กรรมการ	ทุกคน	ให	ผู	ถือหุน	ทราบ	โดย	เปดเผย	ไว	
ใน	รายงาน	ประจำาป	 	เรื่อง	โครงสราง	คณะกรรมการ	บริษัท	
แยก	บุคคล	ที่	ดำารง	ตำา	แหนง	ประธาน	กรรมการ	ออกจาก	
ประธาน	เจาหนา	ที่	ฝาย	ปฏิบัติ	การ	อยาง	ชัดเจน	 	เพื่อ	มิ	ให	
คน	ใด	คน	หนึ่ง	มี	อำานาจ	อยาง	ไมจำากัด	 	โดย	คณะกรรมการ	
แตงตั้ง	ให	กรรมการ	อิสระ	ดำารง	ตำา	แหนง	ประธาน	กรรมการ		
และ	มิได	ดำารง	ตำา	แหนง	เปน	ประธาน	 	หรือ	สมาชิก	ใน		
คณะกรรมการ	ชุด	ยอย	ตางๆ		 	ของ	บริษัท	 	(	อนึ่ง	ใน	ป	 	2	5	5	2	
	นาย	ชวลิต	 	ธ	นะ	ชา	นันท	 	ประธาน	กรรมการ	ได	ถึง	แก	
อนิจกรรม		คณะกรรมการ	จึง	แตงตั้ง	 	นาย	พิชัย	 	วาศ	นา	สง				
กรรมการ	อิสระ	 	กรรมการ	ตรวจสอบ	 	และ	ประธาน	คณะ
กรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน	 	ทำา	หนา	ที่	รักษา
การ	ประธาน	กรรมการ)	
	
	บริษัท	ได	จัด	ให	มี	เลขานุการ	บริษัท	เพื่อ	ทำา	หนา	ที่	ชวยเหลือ	
คณะกรรมการ	บริษัท	 	ใน	สวน	ของ	การ	ให	คำา	แนะนำา	ดาน	
กฎหมาย	 	การ	ดำาเนินงาน	ของ	คณะกรรมการ	 	รวม	ทั้ง	
ประสานงาน	ให	มี	การ	ปฏิบัติ	ตาม	มติ	ของ	คณะกรรมการ	
บริษัท
	
 5 . 2   คณะกรรมการ ชุด ยอย
	นอกเหนือ	จาก	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	ที่	จัด	ตั้งขึ้น	ตาม	
ขอกำาหนด	ของ	ตลาด	หลกัทรพัย	แหง	ประเทศ	ไทย	แลว		บรษิทั	
ได	จัด	ให	มี	คณะกรรมการ	ชุด	ยอย	ขึ้น	อีก	ชุด	หนึ่ง	 	คือ	 	คณะ
กรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน	 	เพื่อ	ให	เปนไป
ตาม	หลักการ	กำากับ	ดู	แล	กิจการ	ที่	ดี		โดย	มีหนา	ที่	ดัง	ตอไปนี้
	
	•		 	การ	ประเมิน	คณะกรรมการ		และ	กรรมการ	บริษัท				
	•		 	พิจารณา	กระบวนการ	สรรหา	 	จำานวน	 	และ	คุณสมบัติ	

ที่	เหมาะสม	ของ	กรรมการ	อิสระ						
	•		 	การ	เสนอ	ผู	ที่	มี	คุณสมบัติ	เหมาะสม	เขา	รับ	การ	เลือกตั้ง	

เปน	กรรมการ	อิสระ		ตอ	คณะกรรมการ	บริษัท
	•		 	กำาหนด	นโยบาย	ใน	การ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน	 	และ	

บำาเหน็จ	ของ	คณะกรรมการ	บริษัท		และ	คณะกรรมการ	
ยอย	ชุด	ตางๆ			ของ	คณะกรรมการ	บริษัท

	•		 	พิจารณา	ให 	มี 	การประ	กันภัย	ผู บริหาร	 	ให  	กับ		
คณะกรรมการ	และ	ผูบริหาร	ระดับสูง	ของ	บริษัท

	•		 	พิจารณา	แผนการ	สืบทอด	การ	ดำารง	ตำา	แหนง	และ	
กระบวนการ	สรร	หา	กรรมการ	ผูจัดการ	และ	ผูบริหาร	
ระดับสูง	 	ซึ่ง	จะ	ดำาเนินการ	โดย	คณะกรรมการ	บริหาร		
หรือ	ประธาน	เจาหนา	ที่	ฝาย	ปฏิบัติ	การ	ตามลำาดับ

	•		 	พิจารณา	กระบวนการ	ประเมิน	ประธาน	เจาหนา	ที่	ฝาย	
ปฏิบัติ	การ		และ	เจาหนา	ที่	บริหาร		ซึ่ง	จะ	ดำาเนินการ	โดย	
	คณะกรรมการ	บริหาร	 	และประธาน	เจาหนา	ที่	ฝาย	
ปฏิบัติ	การ		ตามลำาดับ

	•		 	กำาหนด	นโยบาย	การ	จ าย	ค า	ตอบ	แทน	ประธาน	
	เจาหนา	ที่	ฝาย	ปฏิบัติ	การ	 	และ	ผูบริหาร	ของ	บริษัท	 	ซึ่ง	
จะ	ดำาเนินการ	โดย	คณะกรรมการ	บริหาร		และ	ประธาน	
เจาหนา	ที่	ฝาย	ปฏิบัติ	การ	ตามลำาดับ

	

	เพื่อ	ให	เกิด	ความ	โปรง	ใส	และ	เปนอิสระ	ใน	การ	ปฏิบัติ	หนา	ที่					
คณะกรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน		จงึ	ประกอบ	
ดวย	กรรมการ	อิสระ	จำานวน	 	2		 	ทาน	 	และ	กรรมการ	ที่	มิได	
เปน	ผูบริหาร	จำานวน	 	1		 	ทาน	 	โดย	ประธาน	คณะกรรมการ	
สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน	ตอง	เปน	กรรมการ	อิสระ		
และ	เพื่อ	ใหการ	ทำา	หนา	ที่	ของ	คณะกรรมการ	สรรหา	และ	
กำาหนด	คา	ตอบ	แทน	ทำางาน	เปนอสิระ	อยาง	แทจรงิ		ประธาน	
คณะกรรมการ	บริษัท	จึง	มิได	ดำารง	ตำา	แหนง	ประธาน	 	หรือ	
กรรมการ	ใน	คณะกรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน				
(	อนึง่	ใน	ป		2	5	5	2			นาย	ชวลติ		ธ	นะ	ชา	นนัท		ประธาน	กรรมการ	
ได	ถึง	แก	อนิจกรรม	 	คณะกรรมการ	จึง	แตงตั้ง	 	นาย	พิชัย			
วาศ	นา	สง	 กรรมการ	อิสระ	 	กรรมการ	ตรวจสอบ	 	และ	
ประธาน	คณะกรรมการ	สรรหา	และ	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน			
ทำา	หนา	ที่	รักษาการ	ประธาน	กรรมการ)	

	5 . 3   บทบาท หนา ที ่และ ความ รบัผดิชอบ ของ คณะกรรมการ
	คณะกรรมการ	บริษัท	มีหนา	ที่	บริหาร	กิจการ	ของ	บริษัท	ให	
เปนไปตาม	ขอบงัคบั	ของ	บรษิทั		และ	มต	ิของ	ทีป่ระชมุ	ผู	ถอืหุน	
	พิจารณา	และ	ใหความเห็น	ชอบ	ใน	เรื่อง	ที่	เกี่ยวกับ	การ		
ดำาเนินงาน	ของ	บริษัท	 	และ	ติดตาม	ดู	แล	ให	คณะ	ผูบริหาร	
ดำาเนินงาน	ตามนโยบาย	และ	แผน	ที่	กำาหนด	ไว	อยาง	มี	
ประสิทธิภาพ	 	อีก	ทั้ง	คณะกรรมการ	บริษัท	ได	จัดทำา	หลัก	
จรรยาบรรณ	ใน	การ	ดำาเนิน	ธุรกิจ	 	เพื่อ	เปน	แนวทาง	ใน	การ	
ดำาเนินงาน	ของ	ผูบริหาร		และ	พนักงาน	บริษัท
	
	5 . 4   การ ประชุม คณะกรรมการ
	บริษัท	จัด	ให	มี	กำาหนดการ	ประชุม	คณะกรรมการ	บริษัท				
คณะกรรมการ	บริหาร	 	และ	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ		
เปนการ	ลวงหนา	 	และ	แจง	ให	กรรมการทุกคน	ทราบ	
กำาหนดการ	ดังกลาว	ทั้งป		เพื่อ	ให	กรรมการ	สามารถ	จัด	เวลา	
และ	สามารถ	เขารวม	ประชุม	ได
	
	ใน	เบื้องตน	 	บริษัท	กำาหนด	ให	มี	การ	ประชุม	คณะกรรมการ	
บริษัท	ทุก		3			เดือน		และ	จัด	ให	มี	การ	ประชุม	คณะกรรมการ	
บริหาร	 	ใน	เดือน	ที่	มิได	มี	การ	ประชุม	คณะกรรมการ	บริษัท		
ซึ่ง	จะ	ทำา	ให	คณะกรรมการ	บริษัท	สามารถ	กำากับ	ควบคุม		
และ	ดู	แล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	ฝายบริหาร	ได	อยาง	ตอเนื่อง	
และ	ทัน	การ
	
	ประธาน	คณะกรรมการ	บรหิาร		และ	ประธาน	เจาหนา	ที	่ฝาย	
ปฏิบัต	ิการ	 	เปน	ผูพิจารณา	เรื่อง	เพื่อ	เขาสู	วาระ	การ	ประชุม	
คณะกรรมการ	บริษัท	 	โดย	กรรมการ	แตละคน	ก็	มี	ความ	
เปนอสิระ	ที	่จะ	เสนอ	เรือ่ง	และ	ความเหน็	ของ	ตน	เอง	ให	คณะ
กรรมการ	พิจารณา
	
	บรษิทั	ได	จดั	สงหนงัสอื	บอกกลาว	นดั	ประชมุ	กรรมการ	พรอม	
เอกสาร	ประชมุ	คณะกรรมการ	เปนเวลา	ลวงหนา	ไม	นอยกวา		
7		 	วัน	 	นอกจากนี้	 	อาจ	มี	เอกสาร	เพิ่มเติม	ก็	ให	นำา	แจก	ใน	ที่
ประชุม	เพื่อ	ให	นำา	อภิปราย	กัน	ใน	ที่ประชุม	ดวย
	
	บริษัท	ได	จัดสรร	เวลา	อยาง	เพียงพอ	ที่	ฝายบริหาร	จะ	เสนอ	
เรื่อง	 	และ	กรรมการ	จะ	อภิปราย	กัน	อยาง	รอบคอบ	โดย	
	ทั่ว	กัน	 	นอกจากนี้	 	คณะกรรมการ	ยัง	สนับสนุน	ให	ประธาน	
เจาหนา	ที่	ฝาย	ปฏิบัติ	การ	เชิญ	ผู บริหาร	เขารวม	ประชุม	

	คณะกรรมการ	 	เพื่อ	ให	รายละเอียด	เพิ่มเติม	 	และ	เพื่อ	ให	
คณะกรรมการ	 	บริษัท	รู จัก	ผูบริหาร	ระดับสูง	สำาหรับ	ใช	
ประเมิน		และ	พิจารณา	แผนการ	สืบทอด	งาน
	
	บริษัท	จัดทำา	ขอมูล	การ	ติดตอ	 	เชน	 	โทรศัพท	 	อีเมล	 	ที่	เปน	
ปจจุบัน	 	ให	แก	กรรมการ	ของ	บริษัท	 	เพื่อ	คณะกรรมการ	
สามารถ	ตดิตอ	ขอมลู	ที	่จำา	เปนได	จาก	ประธาน	เจาหนา	ที	่ฝาย	
ปฏบิตั	ิการ		หรอื	เลขานกุาร	บรษิทั		และ	เปนการ	อำานวย	ความ	
สะดวก	ให	กับ	กรรมการ	ที่	ไม	เปน	ผูบริหาร	ได	ติดตอ	สื่อสาร	
กันเองตาม	ตองการ		โดย	มิ	ตอง	ผาน	ฝายบริหาร	ของ	บริษัท
	
 5 . 5   การ ประเมิน ตน เอง ของ คณะกรรมการ
	คณะกรรมการ	ตรวจ	สอบได	มี	การ	ดำาเนินการ	ประเมิน		
ตน	เอง	แลว	 	สวน	คณะกรรมการ	ของ	บริษัท	ยัง	มิได	ดำาเนิน
การ	ประเมิน	ตน	เอง
	
 5 . 6   คา ตอบ แทน
	ที่ประชุม	ผู	ถือหุน	พิจารณา	กำาหนด	คา	ตอบ	แทน	ให	กับ	คณะ
กรรมการ	ของ	บริษัท	 	เปน	จำานวน	รวม	สำาหรับ	ป	นั้นๆ		 	โดย	
การ	จดัสรร	เงนิ	คา	ตอบ	แทน	จำานวน	ดงักลาว	ให	แก	กรรมการ	
แตละคน	นัน้		ให	อยู	ใน	การ	พจิารณา	ของ	คณะกรรมการ	ตาม	
แต	จะ	เหน็สมควร		ซึง่	คา	ตอบ	แทน	ที	่กรรมการ	แตละคน	ไดรบั	
จาก	การ	เปน	กรรมการ	ของ	บริษัท	 	ได	เปดเผย	ไว	ใน	รายงาน	
ประจำาป		เรื่อง	คา	ตอบ	แทน	กรรมการ	และ	ผูบริหาร
	
	ประธาน	เจาหนา	ที่	ฝาย	ปฏิบัติ	การ	เปน	ผู พิจารณา	คา		
ตอบ	แทน	ผูบรหิาร		คณะกรรมการ	บรหิาร	เปน	ผูพจิารณา	คา	
ตอบ	แทน		ประธาน	เจาหนา	ที	่ฝาย	ปฏบิตั	ิการ		ทัง้นี	้เปนไปตาม	
ที	่คณะกรรมการ	บรษิทั	กำาหนดภาย	ใต	แผนงาน	งบประมาณ	
ประจำาป	ที่	ไดรับ	การ	อนุมัติ	จาก	ที่ประชุม	คณะกรรมการ	
บริษัท	 	คา	ตอบ	แทน	เปน	เงิน	เดือน	และ	โบนัส	 	สอดคลอง
กับ	ผล	การ	ดำาเนินงาน	ของ	บริษัท	และ	ผล	การ	ประเมิน	การ	
ปฏิบัติ	งาน	ของ	ประธาน	เจาหนา	ที่	ฝาย	ปฏิบัติ	การ	 	และ	
ผูบริหาร	แตละคน
	
	5 . 7   การ พัฒนา กรรมการ  และ ผูบริหาร
	บริษัท	ให	ความ	สำาคัญตอ	การ	ฝกอบรม	 	และ	ให	ความรู	แก	
กรรมการ		ผูบรหิาร		และ	พนกังาน		โดย	จดั	ให	ม	ีการ	ฝกอบรม	
และ	ให	ความรู		ซึ่ง	อาจ	เปนการภาย	ใน	บริษัท		หรือ	ใชบริการ	
ของ	สถาบัน	ภายนอก	ดวย		

	ใน	ป	 	2	5	5	2		 	บริษัท	จัด	ให	ผู	บริหารงาน	ระดับ	กลาง	ไดรับ	การ	
อบรม	หลักสูตร	บริหาร	ธุรกิจ		ของ	จุฬา	ลง	กรณ	มหาวิทยาลัย		
และ	หลักสูตร	ผู	บริหารงาน	ระดับ	กลาง		

	ฝายบริหาร	รวมกับ	เลขานุการ	บริษัท	 	พยายาม	ที่	จะ	จัด	ให	มี	
เอกสาร	และ	ขอมูล	ที่	เปน	ประโยชน	 	และ	แนะนำา	บริษัท	แก	
กรรมการ	ใหม
	
	บริษัท	ยัง	มิได	จัดทำา	แผนการ	พัฒนา	และ	สืบทอด	งาน			
อยางไร	ก็ตาม	ใน	ปจจุบัน		ประธาน	เจาหนา	ที่	ฝาย	ปฏิบัติ	การ		
ให	ความ	สำาคัญกับ	การ	พัฒนา	ผูบริหาร		และ	พยายาม	จะ	จัด	
ให	มี	การ	อบรม	และ	พัฒนา	ผูบริหาร	ตลอดป
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	ของ	บริษัทฯ	ปฏิบัติ	งาน	
ภายใต 	อำานาจ	และ	หน าที่ 	ตามที่ 	ได รับ		
มอบหมาย	จาก	คณะกรรมการ	บริษัทฯ	ตามที่	

	ปรากฏ	ใน	กฎบัตร	ของ	คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	
ซึ่ง	สอดคลองกับ	แนวทาง	การ	ปฏิบัติ	ที่	ดี	ของ	คณะ
กรรมการ	ตรวจสอบ	และ	หลักการ	การ	กำากับ	ดูแล	กิจการ	
ที่	ดี	 ซึ่ง	กำาหนด	โดย	ตลาด	หลักทรัพย	แหง	ประเทศ	ไทย	
รวมทั้ง	กฎหมาย	ขอบังคับ	และ	ระเบียบ	อื่นๆ	ที่	เกี่ยวของ		
คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ					ปฏิบัติ	หนาท่ี	โดย	ผาน	สายงาน		
ตรวจสอบ	ภายใน	ซึ่ง	รายงาน	ตรง	ตอ	คณะกรรมการ	
ตรวจสอบ

สายงาน	ตรวจสอบ	ภายใน	ได	ใหบริการ	แก	หนวยงาน	
ตางๆ	 โดย	ยึดถือ	กฎบัตร	ของ	สายงาน	ตรวจสอบ	ภายใน	
และ	ปฏิบัติ	ตาม	กรอบ	การ	ปฏิบัติ	งาน	วิชาชีพ	ตรวจ
สอบ	ภายใน	 ซึ่ง	รวมถึง	จรรยาบรรณ	แหง	วิชาชีพ	และ	
มาตรฐาน	การ	ปฏิบัติ	งาน	ในทาง	วิชาชีพ	ที่	เปน	สากล	
เพื่อ	ใหการ	ปฏิบัติ	งาน	ตรวจสอบ	มี	ประสิทธิภาพ	และ	
ไดมาตรฐาน

บริษัทฯ	 ให	ความ	สำาคัญตอ	ระบบ	การ	ควบคุม	ภายใน		
เปนลำาดบั	ตนๆ				โดย	มุงเนน	ให	ม	ีระบบ	การ	ควบคมุ	ภายใน	
ที่	เพียงพอ	และ	เหมาะสมกับ	การ	ดำาเนิน	ธุรกิจ	 และ	เพื่อ		
ปองกัน	ความ	เสียหาย	ที่	อาจ	เกิด	ขึ้นกับ	บริษัทฯ	 ได	อยาง	
มี	ประสิทธิภาพ	 	 สายงาน	ตรวจสอบ	ภายใน	จะ	ทำาการ	
ประเมินผล	การ	ควบคุม	ภายใน	ของ	หนวยงาน	และ	
กิจกรรม	ตางๆ	 	 ซึ่ง	ครอบคลุม	ทั้ง	ดาน	การเงิน	 การ	
ดำาเนินงาน	การ	บริหาร	ความ	เสี่ยง	และ	การ	กำากับ	ดูแล	
เสนอ	ตอ	คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	 	 และ	ฝายบริหาร	
เปนประจำา	อยาง	สม่ำาเสมอ	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	 ยัง	ได	
ให	ความ	สำาคัญ	ใน	การ	ติดตาม	ผล	การ	ปรับปรุง	แกไข	
อยาง	ตอเนื่อง	 	เพื่อ	พัฒนา	และ	ปรับปรุง	ระบบ	การ	
ควบคุม	ภายใน	ให	มี	ประสิทธิผล	และ	ประสิทธิภาพ	และ
สอดคลองกับ	สภาพแวดลอม	ที่	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	อยู	
ตลอด	เวลา

บริษัทฯ	 ได	ตระหนักถึง	ความ	สำาคัญ	ของ	การ	พัฒนา	
ความ	รู ความ	สามารถ	ของ	ผู ตรวจสอบ	ภายใน	อยาง		
ตอเนื่อง	 และ	เพื่อ	ใหการ	ปฏิบัติ	งาน	ตรวจสอบ	ภายใน	มี	
คณุภาพ				บรษิทัฯ			จงึ	สนบัสนนุ	อยาง	เตม็ที	่ให	ผูตรวจสอบ		
ภายใน	ของ	บริษัทฯ	 ไดรับ	การ	พัฒนา	ดวย	การ	สงเสริม	
ผูตรวจสอบ	ภายใน	ให	เขา	รับ	การ	อบรม	และ	รวม	การ		
ประชุม	สัมมนา	ทาง	วิชาชีพ	ตางๆ	 ตาม	ความ	เหมาะสม		
ปจจุบัน	บริษัทฯ	 มี	ผูตรวจสอบ	ภายใน	 3	 ทาน	ที่	สอบได		
วุฒิบัตร	ผูตรวจสอบ	ภายใน	ท่ี	ไดรับ	การ	รับรอง	 (Certified	
Internal	Auditor	-	CIA)
	
สรุป	สาระสำาคัญ	ของ	ระบบ	การ	ควบคุม	ภายใน	และ	การ	
ตรวจสอบ	ภายใน	ของ	บริษัทฯ	ได	ดังนี้

•	 คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	 ทำาหนาที่	พิจารณา	
ความ	เพียงพอ	และ	ความ	เหมาะสม	ของ	ระบบ	การ	
ควบคุม	ภายใน	ของ	บริษัทฯ	โดย	รับฟง	ความ	คิดเห็น	
	จาก	สายงาน	ตรวจสอบ	ภายใน	และ	ผู 	สอบ	บัญชี	
อิสระ	ของ	บริษัทฯ	อยาง	ใกล	ชิด	วัตถุ	ประสงค	ก็	เพื่อ	
ที่จะ	เชื่อมั่น	ได	วา	 รายงาน	ทาง	การเงิน	มี	ความ	
	นา	เชื่อถือ	 รวมทั้ง	การ	ปฏิบัติ	งาน	ตางๆ	 ของ	
บริษัทฯ	 เปนไป	อยาง	มี	ประสิทธิภาพ	 และ	เปนไป	
ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ขอบังคับ	 และ	นโยบาย	
ตางๆ	ที่	เกี่ยวของ	ใน	การ	ประชุม	ของ	คณะกรรมการ	
ตรวจสอบฯ	 ผูบริหาร	ระดับสูง	จะ	ได	รับเชิญ	ให	
เขารวม	ทุกครั้ง	เพื่อ	รับฟง	ขอ	เสนอแนะ	หรือ	ให		
คำา	แนะนำา	ใน	ปญหา	บางประเด็น	 อยางไร	ก็ตาม	
หาก	คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	 มี	ขอ	เสนอแนะ	
หรือ	พบ	ขอบกพรอง	ที่	เปน	สาระสำาคัญ	ก็	จะ	รายงาน	
	ตอ	คณะกรรมการ	บริษัทฯ	 เพื่อให	มี	การ	ปรับปรุง	
แกไข	อยาง	เรงดวน	ตอไป

•	 สายงาน	ตรวจสอบ	ภายใน	ทำาหนาที่	ตรวจสอบ	
การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	บริษัทฯ	 โดย	ใช	หลักเกณฑ	การ	
พิจารณา	ลำาดับ	ความ	สำาคัญ	ตาม	ความ	เสี่ยง	ใน	การ	
	ปฏิบัติ	งาน	สายงาน	ตรวจสอบ	จะ	นำา	เอา	หลัก	วิชา	
และ	วิธีการ	ทำางาน	ที่	เปนระบบ	เขามา	ใช	ใน	การ		

สอบทาน	 ประเมินผล	 เพื่อ	ปรับปรุง	ประสิทธิผล	
ของ	การ	ควบคุม	ภายใน	การ	บริหาร	ความ	เสี่ยง	และ		
การ	กำากับ	ดูแล	 นอกจากนั้น	 ยังมี	การ	ใหคำาปรึกษา	
แนะนำา	แก	ฝายบริหาร	ตามควร	แก	กรณี	 ผล	การ	
ตรวจสอบ	จะ	ถูก	นำาเสนอ	ตอ	ผู บริหาร	ระดับสูง	
พรอมทั้ง	รายงานผล	ตอ	คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	
เปนประจำา	ใน	กรณีที่	มี	ขอ	สังเกต	หรือ	ขอ	เสนอแนะ	
ที่	มี	นัยสำาคัญ	 หัวหนา	สายงาน	ตรวจสอบ	ภายใน	
จะ	รายงาน	ตอ	คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	 ใน	ทันที	
พรอมกับ	รายงาน	ประธาน	เจาหนาที่	ฝาย	ปฏิบัติ	การ	
เพื่อ	การ	พิจารณา	สั่งการ	แกไข	โดย	ดวน	ตอไป	

•	 ใน	การ	ปฏิบัติ	งาน	 สายงาน	ตรวจสอบ	ภายใน	ได	
กำาหนด	นโยบาย	และ	ดำาเนิน	มาตรการ	เพื่อ	ควบคุม	
คุณภาพ	ของ	งาน	อยาง	ตอเนื่อง	 มี	การ	ควบคุม	ดูแล
งาน	อยาง	ใกล	ชิด	 และ	เมื่อ	เสร็จสิ้น	การ	ปฏิบัติ	งาน	
แตละครั้ง	จะ	มี	การ	ประชุม	รวมกับ	ผู	รับบริการ	รวม
ทั้ง	ผูบริหาร	ผูควบคุม	ดูแล	สายงาน	นั้น	 	 รวมทั้ง	มี	
	การ	สอบถาม	ความ	คิดเห็น	เกี่ยวกับ	การ	ปฏิบัติ	
งาน	ของ	เจาหนาที่	ตรวจสอบ	 เพื่อ	นำามา	ปรับปรุง	
คุณภาพ	ของ	งาน	ตอไป

•	 สายงาน	ตรวจสอบ	ภายใน	จะ	ติดตาม	ผล	การ	ดำาเนิน
การ	แกไข	โดย	ถือเปน	สวนหนึ่ง	ของ	การ	ปฏิบัติ	งาน	
ตามปกติ	 ปญหา	หรือ	ขอ	สังเกต	บางประการ	ซึ่ง	พบ	
จาก	การ	ตรวจสอบ	อาจจะ	ตอง	ใชเวลา	พอสมควร	ใน	
การ	ดำาเนินการ	ปรับปรุง	แกไข		สายงาน	ตรวจสอบ	
ภายใน	ก็	จะ	ทำาการ	ติดตาม	ผล	ภายใน	ระยะเวลา	
ที่	เหมาะสม	พรอมทั้ง	รายงาน	ให	คณะกรรมการ		
ตรวจสอบฯ	 และ	ผูบริหาร	ระดับสูง	ทราบ	ความ		
คืบหนา	เปนระยะๆ	ตามสมควร
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ขอมูลผูลงทุน
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นโยบายการจ่ายปนผล

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ	10	รายแรก	ของ	บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	23	เมษายน	พ.ศ.	2552
 
   ชื่อผู ถือหุน จำานวน หุน  รอยละ ของ จำานวน หุน ทั้งหมด 

	 1	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	 118,000,000	 23.60
	 2	 บริษัท	เซาธ	ไชนา	มอรนิ่ง	โพสต	พับลิชเชอรส	จำากัด	 106,375,750	 21.28
	 3	 นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน	 64,957,150	 12.99
	 4		นายวรชัย	พิจารณจิตร	 24,332,760	 4.87
	 5	 ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 18,463,480	 3.69
	 6	 บริษัท	วัชรพล	จำากัด	 13,911,790	 2.78
	 7	 นางนิจพร	จรณะจิตต	 12,620,620	 2.52	
	 8	 บริษัท	แชงกรี-ลา	โฮเต็ล	จำากัด	(มหาชน)	 10,892,730	 2.18
	 9	 นายเอกฤทธิ์	บุญปติ	 10,040,000	 2.01
	10	 Mrs	Arunee	Chan	 8,586,860	 1.72

ที่มา:	บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย	(ประเทศไทย)	จำากัด

บริษัท	โพสต	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)	ยังคงรักษานโยบายการจายปนผล	โดยจะจายในอัตราประมาณรอยละ	60	ของกำาไรสุทธิ
ของทกุๆ	ป	สำาหรบัการเปลีย่นแปลงของอตัราการจายเงนิดงักลาวนัน้	จะขึน้อยูกบัคาใชจายประเภททนุ	และสภาพคลองของกจิการ

กรรมการ	 ผูบริหาร	 และผูสอบบัญชีมีหนาที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยตอบริษัท	 และบริษัทจะนำาเสนอสรุปรายงาน	
ดังกลาวใหแกที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
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ปจจัยความเสี่ยง

ปจจัย ความ เสี่ยง ที่ มี นัยสำาคัญ ตอ บริษัท พอ สรุป ได ดังนี้

1. ความ เสี่ยง จาก การ ขาดแคลน วัตถุดิบ และ การ ผันผวน ของ ราคา วัตถุดิบ
	 บรษิทั	ประกอบ	ธรุกจิ	ทาง	ดาน	สิง่พมิพ	ดงันัน้	กระดาษ	จงึ	เปน	วตัถดุบิ	หลกั	อยาง	หนึง่	ของ	ธรุกจิ	ซึง่	มกัจะ	ม	ีการ	เปลีย่นแปลง	

ทั้ง	ทาง	ดาน	ปริมาณ	และ	ราคา	ตาม	อุปสงค	และ	อุปทาน	ของ	ตลาดโลก	 แต	บริษัท	ได	มี	การ	ติดตาม	และ	วางแผนการ	จัด	ซื้อ	
ลวงหนา	และ	เก็บ	กระดาษ	พิมพ	หนังสือ	พิมพ	ใน	ปริมาณ	ที่	คาดวา	จะ	เพียงพอ	ตอ	การ	ผลิต

2. ความ เสี่ยง จาก การ ผันผวน ของ อัตรา แลกเปลี่ยน เงินตรา ตางประเทศ
	 บริษัท	มี	ความ	เสี่ยง	จาก	อัตรา	แลกเปลี่ยน	เงินตรา	ตางประเทศ	 เนื่องจาก	บริษัท	มี	การ	ซื้อ	สินคา	และ	บริการ	และ	อุปกรณ	

เปน	สกุล	เงินตรา	ตางประเทศ	บริษัท	อาจ	ปองกัน	ความ	เสี่ยง	จาก	ความ	ผันผวน	ของ	อัตรา	แลกเปลี่ยน	โดย	การ	ทำาสัญญา	
ซื้อขาย	เงินตรา	ตางประเทศ	ลวง	หนาเปน	ครั้งคราว	ตาม	ความ	เหมาะสม	เพื่อ	ใช	เปน	เครื่องมือ	ใน	การ	บริหาร	ความ	เสี่ยง

3. ความ เสี่ยง จาก ความ ผันผวน ของ อัตรา ดอกเบี้ย
	 ความ	เสีย่ง	จาก	อตัรา	ดอกเบีย้	นี	้เกดิขึน้	จาก	ความ	ผนัผวน	ของ	อตัรา	ดอกเบีย้	ใน	ตลาด	การเงนิ	ซึง่	จะ	สงผลกระทบ	ตอ	ผล	การ	

ดำาเนินงาน	และ	กระแส	เงินสด	ของ	บริษัท	เนื่องจาก	บริษัท	และ	บริษัท	ยอย	มี	เงินฝาก	กับ	สถาบัน	การเงิน		เงิน	ที่	ให	กูยืม	แก	
กิจการ	ที่	เกี่ยวของ	กัน	เงิน	กูยืม	ระยะสั้น	และ	เงิน	กูยืม	ระยะยาว	จาก	ธนาคาร	สินทรัพย	และ	หนี้สิน	ทาง	การเงิน	สวนใหญ	
มี	อัตรา	ดอกเบี้ย	ที่	ปรับ	ขึ้น	ลง	ตาม	อัตรา	ตลาด	หรือ	มี	อัตรา	ดอกเบี้ย	คงที่	ซึ่ง	ใกลเคียง	กับ	อัตรา	ตลาด	ปจจุบัน	

4. ความ เสี่ยง ดาน การ ให สินเชื่อ
	 บริษัท	มี	ความ	เสี่ยง	ดาน	การ	ให	สินเชื่อ	ที่	เกี่ยวของ	เนื่อง	กับ	ลูกหนี้	การ	คา	และ	เงิน	ให	กูยืม	แก	กิจการ	ที่	เกี่ยวของ	กัน		

ฝายบริหาร	ควบคุม	ความ	เสี่ยง	นี้	โดย	กำาหนด	ให	มี	นโยบาย	และ	วิธีการ	ใน	การ	ควบคุม	สินเชื่อ	ที่	เหมาะสม	 ดังนั้น	บริษัท	จึง	
ไม	คาดวา	จะ	ไดรบั	ความ	เสยีหาย	ที	่เปน	สาระสำาคญั	จาก	การ	ให	สนิเชือ่	นอกจากนี	้บรษิทั	ม	ีฐาน	ลกูหนี	้การ	คา	ที	่หลากหลาย	
และ	ม	ีอยู	จำานวน	มา	กราย	ไม	กระจกุ	ตวั	และ	บรษิทั	ได	บนัทกึ	คา	เผือ่	หนี	้สงสยั	จะ	สญู	สำาหรบั	ผล	ขาดทนุ	โดย	ประมาณ	ที	่อาจ	
เกิดขึ้น	จาก	การ	เก็บเงิน	ลูกหนี้	ไมได		ไว	ใน	บัญชี	แลว

5. ความ เสี่ยง จาก การ ไม ไดรับ ผล ตอบแทน จาก การ ลงทุน
	 บรษิทั	ม	ีการ	ลงทนุ	ใน	บรษิทั	ยอย	กจิการ	รวม	คา	และ	บรษิทั	รวม	ดงันัน้	จงึ	ม	ีความ	เสีย่ง	ที	่อาจจะ	ไมไดผล	ตอบแทน	จาก	การ	

ลงทนุ	ตาม	เปาหมาย	ที	่กำาหนด	ไว	เพือ่	เปนการ	ลด	ความ	เสีย่ง	ที	่อาจ	เกดิขึน้	บรษิทั	จงึ	จดัให	ม	ีการ	ตดิตาม	ผล	การ	ดำาเนนิงาน	
ของ	บริษัท	ยอย	กิจการ	รวม	คา	และ	บริษัท	รวม	โดย	วิเคราะห	ผล	การ	ดำาเนินงาน	และ	เปรียบ	เทียบกับ	เปาหมาย	ที่	กำาหนด	
ไว	และ	รายงาน	ตอ	ฝายบริหาร	และ	คณะกรรมการ	บริษัท	 ตาม	ระยะเวลา	ที่	กำาหนด	เพื่อ	ดำาเนินการ	ปรับปรุง	แกไข	เทาที่	
สามารถ	จะ	กระทำา	ได

ข้อพิพาททางกฎหมาย
										
บริษัท	มี	ขอ	พิพาท	ทา	งกฏ	หมาย	เปน	จำาเลย	ถูกฟอง	รองเรียก	คาเสียหาย	ใน	คดี	หมิ่นประมาท	และ	คดี	สัญญาจาง	แรงงาน	 ซึ่ง	
เกดิ	จาก	การ	ดำาเนนิ	ธรุกจิ	ตามปกต	ิของ	บรษิทั	หลาย	คด	ีถงึแม	ผล	ของ	คด	ียงั	ไม	สิน้สดุ	แต	ฝายบรหิาร	เชือ่	วา	ผล	ของ	คด	ีดงักลาว		
จะ	ไมมีผล	กระทบ	ที่	เปน	สาระ	สำาคัญตอ	การ	ดำาเนินงาน	และ	ฐานะ	การเงิน	ของ	บริษัท

พันธะผูกพันในการออกหุ้นกู้ในอนาคต
ไมมี	
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รายการ ระหว่าง กัน
ใน	ป	 2552	 บริษัท	มี	รายการ	ธุรกิจ	ที่	สำาคัญกับ	บุคคล	หรือ	กิจการ	ที่	เกี่ยวของ	กัน	 	 รายการ	ธุรกิจ	ดังกลาว	เปนไปตาม	เงื่อนไข	ทาง		
การ	คา	และ	เกณฑ	ที่	ตกลง	กัน	ระหวาง	บริษัท	และ	บุคคล	หรือ	กิจการ	ที่	เกี่ยวของ	กัน	เหลานั้น	 ซึ่ง	เปนไป	ตามปกติ	ธุรกิจ	 มี	นโยบาย		
การ	กำาหนด	ราคา	ที่	สามารถ	เทียบเคียง	กับ	ราคาตลาด	หรือ	ธุรกิจ	ที่	มี	ลักษณะ	ใกลเคียง	กัน	ได	โดย	มี	รายละเอียด	ดังนี้

1. บริษัท  โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย จำากัด
	 ลักษณะ	ธุรกิจ	 ผลิต	และ	จำาหนาย	นิตยสาร	“แอล”	“แอล	เดค	คอ	เรชั่น”	“มารธา		สจวรต	ลิฟ	วิ่ง”
	 ความ	สัมพันธ	 บริษัท	ถือหุน	รอยละ	100
	 รายการ	ระหวาง	กัน	 จำาหนาย	นิตยสาร	และ	ขาย	โฆษณา	ให	กับ	บริษัท	มูลคา	23.3	และ	6.1	ลาน	บาท	ตามลำาดับ
	 		 ซื้อ	โฆษณา	จาก	บริษัท	มูลคา	6.6	ลาน	บาท
	 		 เชา	สำานักงาน	จาก	บริษัท	และ	คา	ใชจาย	อื่น	ที่	เกี่ยวของ	มูลคา	6.0	ลาน	บาท
	 นโยบาย	การ	กำาหนด	ราคา	 ราคาตลาด

2. บริษัท โพสต-ไอ เอ็ม  พลัส จำากัด
	 ลักษณะ	ธุรกิจ	 ผลิต	และ	จำาหนาย	นิตยสาร	“แมรี		แคลร”
	 ความ	สัมพันธ	 บริษัท	ถือหุน	รอยละ	49	และ	บริษัท	โพสต	อินเตอรเนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด	ถือหุน	รอยละ	51
	 รายการ	ระหวาง	กัน	 จำาหนาย	นิตยสาร	และ	ขาย	โฆษณา	ให	กับ	บริษัท	มูลคา	5.5	และ	0.3	ลาน	บาท	ตามลำาดับ
	 		 ซื้อ	โฆษณา	จาก	บริษัท	มูลคา	0.3	ลาน	บาท
	 		 เชา	สำานักงาน	จาก	บริษัท	และ	คา	ใชจาย	อื่น	ที่	เกี่ยวของ	มูลคา	0.1	ลาน	บาท
	 นโยบาย	การ	กำาหนด	ราคา	 ราคาตลาด

3. บริษัท โพสต-เอ ซีพี จำากัด
	 ลักษณะ	ธุรกิจ	 ผลิต	และ	จำาหนาย	นิตยสาร	“คลีโอ”
	 ความ	สัมพันธ	 บริษัท	โพสต	อินเตอรเนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด	ถือหุน	รอยละ	51
	 รายการ	ระหวาง	กัน	 จำาหนาย	นิตยสาร	และ	ขาย	โฆษณา	ให	กับบริษัท	มูลคา	40.0	และ	0.3	ลาน	บาท	ตามลำาดับ
	 		 ซื้อ	โฆษณา	จากบริษัท	มูลคา	0.3	ลาน	บาท
	 		 เชา	สำานักงาน	จาก	บริษัท	และ	คา	ใชจาย	อื่น	ที่	เกี่ยวของ	มูลคา	0.1	ลาน	บาท
	 นโยบาย	การ	กำาหนด	ราคา	 ราคาตลาด

4. บริษัท แฟลช นิวส จำากัด
	 ลักษณะ	ธุรกิจ	 ผลิต	รายการ	วิทยุ
	 ความ	สัมพันธ	 บริษัท	ถือหุน	รอยละ	40
	 รายการ	ระหวาง	กัน	 ซื้อ	โฆษณา	จาก	บริษัท	มูลคา	0.7	ลาน	บาท
	 		 ดอกเบี้ย	0.2	ลาน	บาท	จาก	เงิน	กูยืม	จาก	บริษัท	มูลคา	2.4	ลาน	บาท
	 		 ใหเชา	เวลา	ออกอากาศ	ทาง	วิทยุ	แก	บริษัท	มูลคา	0.7	ลาน	บาท
	 นโยบาย	การ	กำาหนด	ราคา	 	ราคาตลาด

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
ไมมี
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รายงาน
และงบการเงินรวม
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ภาพรวม ของ ธุรกิจ
ภาวะ	วิกฤต	ทาง	การเงิน	ทั่วโลก	 การ	ชุมนุม	ประทวง	ใน	กรุงเทพมหานคร	และ	การ	
ปด	สนามบิน	ใน	ป	2551	เปน	เหตุ	ใหการ	ดำาเนิน	ธุรกิจ	โดย	ทั่วไป	ตกต่ำา	โดย	ธุรกิจ	การ	
สงออก	และ	การ	ทองเทีย่ว	ไดรบั	ผล	กระทบ	ที	่เลวราย	อยางยิง่	นอกจากนี	้ความ	ไม	สงบ	
ใน	ชวง	เทศกาล	สงกรานต	ยิ่ง	ทำาให	สถานการณ	เลวราย	ลง	ไป	อีก

การ	ใชจาย	งบ	โฆษณา	โดย	รวม	โดยเฉพาะ	ใน	สวน	ของ	หนังสือ	พิมพ	 นิตยสาร	และ	
วทิย	ุยงัคง	ตกต่ำา	อยาง	ตอเนือ่ง	หนงัสอื	พมิพ	บางกอก	โพสต	ไดรบั	ผล	กระทบ	มากกวา	
อุตสาหกรรม	เนื่องจาก	การ	ลดลง	อยาง	มาก	ของ	การ	ใชจาย	ใน	สวน	ของ	การ	โฆษณา	
อสังหาริมทรัพย	 การ	จัดหา	งาน	 โรงแรม	 และ	ยานยนต	 และ	การ	ตัด	คา	ใชจาย	
โฆษณา	จาก	บรษิัท	ตางประเทศ	ซึง่	เปน	โฆษณา	หลัก	ของ	หนงัสือ	พิมพ	บางกอก	โพสต	
สำาหรับ	ผล	การ	ดำาเนินงาน	ของ	หนังสือ	พิมพ	โพสต	ทูเดย	ลดลง	นอยกวา	อุสา	ห	กรรม	
เนื่องจากธุรกิจ	หลัก	สอง	ธุรกิจ	คือ	การ	โฆษณา	ของ	ภาค	การ	ธนาคาร	และ	หนวยงาน	
ราชการ	ไมได	ลดลง

ยอดขาย สุทธิ
บริษัท	มี	รายได	รวมทั้งสิ้น	ใน	ป	2552	จำานวน	1,363		ลาน	บาท	ลดลง	จาก	ปกอน	
214.9	ลาน	บาท	หรือ	คิด	เปน	รอยละ	13.6	สาเหตุ	หลัก	มาจาก	การ	ลดลง	อยาง	มาก	
ของ	ยอดขาย	โฆษณา	ของ	หนงัสอื	พมิพ	บางกอก	โพสต	ตามที	่กลาว	ขางตน	สำาหรบั	ราย
ได	ตาม	งบ	การเงิน	รวม	ของ	ป	2552	ลดลง	206.9	ลาน	บาท	เปน	1,610.3	ลาน	บาท

คา ใชจาย จาก การ ประกอบ กิจการ
ตนทุน	กระดาษ	หนังสือ	พิมพ	ที่	ใช	ใน	ป	 2552	 ยังคงอยู	ใน	ระดับสูง	ตอ	เนื่องจาก	ป	
2551		 โดย	ราคา	เฉลี่ย	ของ	กระดาษ	หนังสือ	พิมพ	อยูที่	 781	 เหรียญ	สหรัฐอเมริกา	
ตอ	ตัน	เทียบกับ	ใน	ป	2551	อยูที่	641	เหรียญ	สหรัฐอเมริกา	ตอ	ตัน	อยางไร	ก็ตาม	
ใน	ป	2552	บริษัท	ได	ลดปริมาณ	การ	ใช	กระดาษ	หนังสือ	พิมพ	ลง	รอยละ	27.7	เมื่อ	
เทียบกับ	ป	 2551	ทำา	ใหคา	ใชจาย	ใน	การ	ขาย	และ	บริการ	เพิ่มขึ้น	เพียง	เล็กนอย	จาก	
1,071.2	ลาน	บาท	ใน	ป	2551	เปน	1,099.0	ลาน	บาท	ใน	ป	2552		

บทสรุปและการวิเคราะหของฝ่ายจัดการ

คา	ใชจาย	ใน	การ	ขาย		คา	ใชจาย	ใน	การ	บริหาร	และ	คา	ตอบแทน	ผูบริหาร	ลดลง	จาก	
287.0	ลาน	บาท	153.8	ลาน	บาท	และ	66.6	ลาน	บาท	ใน	ป	2551	เปน	214.3	ลาน	
บาท	142.4	ลาน	บาท	และ	63.8	ลาน	บาท	ใน	ป	2552	ตามลำาดับ	

สำาหรบั	คา	ใชจาย	ใน	การ	ขาย		คา	ใชจาย	ใน	การ	บรหิาร	และ	คา	ตอบแทน	ผูบรหิาร	ตาม	
งบ	การเงิน	รวม	ลดลง	จาก	300.6	ลาน	บาท	177.5	ลาน	บาท	และ	87.9	ลาน	บาท	
ใน	ป	 2551	 เปน	 238.4	 ลาน	บาท	 172.4	 ลาน	บาท	 และ	 84.5	 ลาน	บาท	 ใน	ป	
2552	ตามลำาดบั	คา	ใชจาย	ดงักลาว	ได	รวม	การ	สำารอง	เผือ่	การ	ดอยคา	ของ	โปรแกรม	
คอมพิวเตอร	จำานวน	 4	 ลาน	บาท	 	และ	คา	ใชจาย	ใน	โครงการ	เกษียณ	กอน	กำาหนด	
จำานวน	48	ลาน	บาท	ไว	แลว

ผล การ ดำาเนินงาน
ใน	ป	2552	บรษิทั	ม	ีขาดทนุ	สทุธ	ิตาม	งบ	การเงนิ	เฉพาะ	กจิการ	เทากบั	91.0		ลาน	บาท	
เทยีบกบั	ผล	กำาไรสทุธ	ิใน	ป	2551	เทากบั	32.8	ลาน	บาท	ขณะ	ที	่ขาดทนุ	สทุธ	ิตาม	งบ	
การเงิน	รวม	ของ	ป	2552	เทากับ	97.9	ลาน	บาท	เทียบกับ	ผล	กำาไรสุทธิ	ใน	ป	2551	
เทากับ	12.2	ลาน	บาท	

สภาพคลอง
การ	ลงทุน	ของ	บริษัท	ใน	ศูนย	การ	พิมพ	ที่	สราง	เสร็จ	ใน	ป	 	2550		การ	ลงทุน	เพิ่ม	ใน	
หุน	สามัญ	ของ	บริษัท	 โพสต	อินเตอรเนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด	 ใน	ป	2551	และ	
การ	เพิ่ม	ระดับ	กระดาษ	หนังสือ	พิมพ	คงเหลือ	ใน	ไตรมาส	สอง	และ	สาม	ของ	ป	 2551	
เปนสาเหตุ	ให	บริษัท	มี	เงิน	กูยืม	สุทธิ	ณ	สิ้นป	2551	เพิ่มขึ้น	เปน	811	ลาน	บาท		ใน	
ป	2552	ระดับ	กระดาษ	หนังสือ	พิมพ	คงเหลือ	ลดลง	สู	ระดับ	ปกติ	และ	บริษัท	ได	จาย	
คืนเงิน	กูยืม	ระยะยาว	จำานวน	100	ลาน	บาท	นอกจากนี้	บริษัท	ยัง	ลงทุน	ใน	อุปกรณ	
คอมพวิเตอร	โปรแกรม	และ	พฒันา	ระบบ	คอมพวิเตอร	เปน	จำานวน	เงนิ	78	ลาน	บาท	
โดย	ใช	เงิน	กูยืม	ระยะยาว	จำานวน	60	ลาน	บาท	เงินกู	ดังกลาว	อายุ	3	ป	มี	กำาหนด	
ชำาระคืน	เปนราย	ไตรมาส
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อ รายงาน ทาง การเงิน

คณะกรรมการ	บริษัท	เปน	ผู	รับผิดชอบ	ตอ	การ	จัดทำา	งบ	การเงิน	ของ	บริษัท	 และ	งบ	การเงิน	รวม	ของ	บริษัท	และ	บริษัท	ยอย	 รวมทั้ง	จัดให	มี	ผู	สอบ	
บัญชี	รับ	อนุญาต	ตรวจสอบ	งบ	การเงิน	ดังกลาว	กอน	เสนอให	ที่ประชุม	ผู	ถือหุน	สามัญ	ประจำาป

คณะกรรมการ	บริษัท	สนับสนุน	ให	บริษัท	มี	การ	กำากับ	ดูแล	กิจการ	ที่	ดี	ภายใน	บริษัท	 เพื่อให	บริษัท	มี	ประสิทธิภาพ	 โปรงใส	 และ	นา	เชื่อถือ		
คณะกรรมการ	บริษัท	ได	แตงตั้ง	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	 ซึ่ง	เปน	คณะกรรมการ	ยอย	ของ	คณะกรรมการ	บริษัท	 ประกอบดวย	 กรรมการ	อิสระ	
จำานวน	 3	 ทาน	 โดย	มี	ความ	รับผิดชอบ	หลัก	ใน	การ	สอบทาน	รายงาน	ทาง	การเงิน	 ระบบ	การ	ควบคุม	ภายใน	 และ	การ	ตรวจสอบ	ภายใน	 โดย		
คณะกรรมการ	ตรวจ	สอบได	แสดง	ความเหน็	เกีย่วกบั	เรือ่ง	ดงักลาว	ไว	ใน	รายงาน	ของ	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	ซึง่	แสดง	ไว	ใน	รายงาน	ประจำาป	แลว

คณะกรรมการ	บริษัท	มี	ความ	เห็นวา	 บริษัท	มี	ระบบ	การ	ควบคุม	ภายใน	โดย	ทั่วไป	เหมาะสม	สำาหรับ	การ	ดำาเนิน	ธุรกิจ	ของ	บริษัท	ใน	ปจจุบัน	 และ	
	งบ	การเงิน	ประจำาป	สิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2552	ไดรับ	การ	เปดเผย	อยาง	เหมาะสม	ถูกตอง	ครบถวน	ตาม	หลักการ	บัญชี	ที่รับรอง	ทั่วไป

 คณะกรรมการ บริษัท



หนา 44 •  รายงาน ประจำา ป 2552

ดร.	ศิริ	การ	เจริญ	ดี	 1	 1	 1	 1	 4	 100
นาย	พิชัย	วาศ	นา	สง		 1	 1	 1	 -	 3	 75
นาย	จอหน	ทอมปสัน	 1	 1	 1	 1	 4	 100

การประชุม

วันที่ผู	รวม	ประชุม	

 1 2 3 4

	 13	ก.พ.	 7	พ.ค.	 7	ส.ค.	 6	พ.ย.
		 รวม	 รอยละ

คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	ของ		 บริษัท	 	โพสต	
พับลิช	ชิง	 จำากัด	 (มหาชน)	 ประกอบดวย	
กรรมการ	อิสระ	 3	 	 ทาน	 คือ	 	 ดร.	ศิริ			

การ	เจริญ	ดี	 (ประธาน	คณะกรรมการ	ตรวจสอบ)		
นาย	พิชัย		วาศ	นา	สง	และ	นาย	จอหน	ทอมปสัน	โดย	
มี	 นาง	ฉันท	นา	 	 สืบ	สิน	 ผู	อำานวยการ	สายงาน	ตรวจ
สอบ	ภายใน	เปน	เลขานกุาร	คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ

คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	 ปฏิบัติ	หนาที่	ตามที่	ไดรับ	
มอบหมาย	จาก	คณะกรรมการ	บริษัท	ให	เปนไปตาม		
ขอกำาหนด	ของ	ตลาด	หลักทรัพย	แหง	ประเทศ	ไทย		หลักการ	
ของ	การ	กำากบั	ดแูล	กจิการ	ที	่ด	ี	รวมทัง้	กฎหมาย	ระเบยีบ	
ขอบังคับ	ที่	เกี่ยวของ	ตางๆ	 หนาที่	ของ	คณะกรรมการ	
ตรวจสอบฯ	ไดแก	การ	สอบทาน	งบ	การเงิน

ประจำาป	และ	งบ	การเงิน	ระหวาง	กาล	 	 การ	ควบคุม	
ภายใน	รวมทั้ง	ความ	ขัดแยง	ทาง	ผล	ประโยชน	อัน	อาจ	
เกดิขึน้	ได	นอกจากนัน้	แลว	คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ		
ยังมี	หนาท่ี	ใหความเห็น	ใน	การ	แตงต้ัง	ผู	สอบ	บัญชี	รวมท้ัง		
ความ	เหมาะสม	ของ	คา	ตอบแทน	แก	ผู	สอบ	บัญชี	ดวย

คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	 ได	สอบทาน	งบ	การเงิน	
ของ	บริษัทฯ	สำาหรับ	ป	พ.ศ.	2552	จาก	ขอมูล	ที่	ไดรับ		
สรุปไดวา	 การ	จัดทำา	งบ	การเงิน	และ	รายงาน	ตางๆ	 ที่	
เกี่ยวของ	เปนไปตาม	หลักการ	บัญชี	ที่รับรอง	ทั่วไป		
รวมทั้ง	ขอกำาหนด	ในทาง	กฎหมาย	ตางๆ	

จาก	การ	สอบทาน	งบ	การเงิน	ของ	บริษัทฯ	 สำาหรับ	
ป	 พ.ศ.	 2552	 พบ	วา	ผล	การ	ดำาเนินงาน	ของ	บริษัทฯ	
ประสบ	ภาวะ	ขาดทุน	ซึ่ง	เปน	ป	แรก	นับตั้งแต	กอตั้ง	
บริษัทฯ	 มา	 ทั้งนี้	เนื่อง	มาจาก	ภาวะ	ความ	ไม	แนนอน	
ทาง	เศรษฐกิจ	และ	การเมือง	ได	สงผล	โดย	ตรง	ตอ		
ยอดขาย	โฆษณา	ซึง่	ลดลง	เปน	อยาง	มาก		ซึง่	ฝายบรหิาร	
ได	ดำาเนิน	พยายาม	อยาง	ตอเนื่อง	เพื่อที่จะ	ทำา	ใหผล	
ประกอบการ	ของ	บริษัทฯ	ดีขึ้น

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน  ผูถือหุนของบริษัท โพสต พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)

ใน	เรื่อง	ของ	รายการ	ที่	อาจ	เกิด	ความ	ขัดแยง	ทาง	ผล	
ประโยชน	คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	มี	ความ	เห็นวา		
รายการ	ทาง	การ	คา	ของ	บริษัทฯ	 มี	ความ	เปนธรรม		
ทั้ง	ในดาน	เงื่อนไข	 และ	มูลคา	 กอ	ให	เกิด	ประโยชน	
ตอ	บริษัทฯ	

ดังนั้น	 คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	 จึง	เสนอแนะ	ให	
คณะกรรมการ	บริษัท	 นำา	งบ	การเงิน	และ	งบ	การเงิน	
รวม	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2552	เสนอ	
ขออนุมัติ	ตอ	ที่ประชุม	ผู	ถือหุน	ตอไป

คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	รวมกบั	สายงาน	ตรวจสอบ		
ภายใน	และ	ผู 	สอบ	บัญชี	ภายนอก	 	 ได	สอบทาน	
ประสทิธภิาพ	และ	ความ	พอเพยีง	ของ	ระบบ	การ	ควบคมุ	
ภายใน	ของ	บริษัทฯ		และ	มี	ความ	เห็นวา	การ	ควบคุม	
ภายใน	โดย	ทัว่ไป	เหมาะสม	สำาหรบั	การ	ดำาเนนิ	ธรุกจิ	ของ	
บริษัทฯ	ใน	ปจจุบัน

คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	กำากับ	ดูแล	การ	ปฏิบัติ	ตาม
กฎหมาย	และ	กฎ	ระเบียบ	ตางๆ		โดย	ผาน	ทาง	สายงาน	
	ตรวจสอบ	ภายใน	โดย	ได รับ	การ	สนับสนุน	จาก	
เลขานุการ	บริษัท	 	 คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	 จะ	
รายงาน	ถึง	กิจกรรม	ของ	คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	
และ	ปรึกษาหารือ	ประเด็น	ตางๆ	 กับ	คณะกรรมการ	
บริษัท	 ใน	การ	ประชุม	คณะกรรมการ	บริษัท	 เปนราย	
ไตรมาส	บรษิทัฯ	มไิด	ม	ีการ	ไม	ปฏบิตั	ิตามกฎหมาย	และ	
กฎ	ระเบยีบ	ตางๆ	ซึง่	อาจ	ม	ีผล	กระทบ	อยาง	รายแรง	ตอ	
งบ	การเงิน	ของ	บริษัทฯ

คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	 ได	พิจารณา	และ	ใหความ
เหน็	ชอบ	ตอ	แผนการ	ตรวจสอบ	ของ	สายงาน	ตรวจสอบ	
ภายใน	รวมทัง้	ได	สอบทาน	รายงาน	การ	ตรวจสอบ	และ	
ขอ	เสนอแนะ	ตางๆ

คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	 	 ได	ติดตาม	ความ	คืบหนา	
	ใน	การนำา	เอา	คำา	แนะนำา	ของ	สายงาน	ตรวจสอบ	ภายใน	
ไป	ลงมือ	ปฏิบัติ	อยาง	สม่ำาเสมอ	 	 คณะกรรมการ	
ตรวจสอบฯ	 ได	สงเสริม	การ	พัฒนา	ความ	เชี่ยวชาญ	
ประสิทธิผล	 และ	คุณภาพ	ของ	งาน	ตรวจสอบ	ภายใน	
ให	ดี	ยิ่งขึ้น	 โดย	การ	ให	คำา	แนะนำา	ที่	เหมาะสม	และ	
สนับสนุน	ให	ผู ตรวจสอบ	ไดรับ	การ	พัฒนา	และ	ฝก	
อบรม	หลักสูตร	ตางๆ	ตามสมควร

คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	 และ	สายงาน	ตรวจสอบ	
ภายใน	 ไดรับ	ความ	รวมมือ	เปน	อยาง	ดี	จาก	คณะ	
ผูบรหิาร	รวมทัง้	สามารถ	เขาถงึ	ขอมลู	ใน	การ	ปฏบิตั	ิงาน	
	ได	อยาง	ไมมี	ขอจำากัด	ใดๆ	 ซึ่ง	ทำาให	สามารถ	ปฏิบัติ		
หนาที่	ตามที่	ระบุ	ไว	ใน	กฎบัตร	ได	อยาง	มี	ประสิทธิผล

เนื่องจาก	ใน	ป	ที่ผานมา	ผู	สอบ	บัญชี	ได	ปฏิบัติ	งาน	เปนที่	
นาพอใจ	 	 คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	 	 จึง	มี	มติ	เห็น
ควร	เสนอ	แตงตั้ง	ให	 นาง	สายฝน	 อินทร	แกว	 ผู	สอบ	
บัญชี	รับ	อนุญาต	หมายเลข	4434		และ/หรือ	นางสาว	
ทพิ	วลัย	นานา	นวุฒัน	ผู	สอบ	บญัช	ีรบั	อนญุาต	ทะเบยีน		
เลข	ที	่3459		และ/หรอื	นางสาว	ศริา	ภรณ	เอือ้	อนนัต	กลุ	
ผู	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต	หมายเลข	 3844	 ของ	บริษัท	
สำานักงาน		เอินสท	แอนด	ยัง	จำากัด	เปน	ผู	สอบ	บัญชี		
ของ	บริษัทฯ	เปน	ผู	ทำาการ	ตรวจสอบ	และ	แสดง	ความเห็น	
	ตอ	งบ	การเงนิ	ของ	บรษิทัฯ	สำาหรบั	รอบ	ระยะเวลา	บญัช	ี
ป	พ.ศ.	2553			นอกจากนี้	คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	
ได	พจิารณา	คา	ตอบแทน	ผู	สอบ	บญัช	ีสำาหรบั	ป	2553	ซึง่	
เทากบั	ของ	ป	ทีผ่านมา	เหน็วา	คา	ตอบ	แทนที	่ผู	สอบ	บญัช	ี
เสนอ	มา	เปน	จำานวน	ที่	เหมาะสม

ใน	ระหวาง	ป	พ.ศ.	2552	คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	ได	
มี	การ	ประชุม	อยาง	เปนทางการ	4	ครั้ง	เพื่อ	สอบทาน	
งบ	การเงิน	ราย	ไตรมาส	และ	งบ	ประจำาป	 พรอมทั้ง	
หารือ	ถึง	ประเด็น	ที่	พบ	จาก	การ	ตรวจสอบ	บางประเด็น	
กับ	ผู บริหาร	ที่	เกี่ยวของ	 อนึ่ง	 เพื่อให	เปนไปตาม	
ประกาศ	ของ	ตลาด	หลัก	ทัพย	แหง	ประเทศ	ไทย	 ใน	
เดือน	พฤษภาคม	คณะกรรมการ	ตรวจสอบฯ	ได	จัดให	
มี	การ	ประชุม	กบั	ผู	สอบ	บญัชี	เปนการ	สวนตวั	โดย	ที่	ไมมี	
ผูบริหาร	ทาน	ใด	เขารวม	ประชุม	ดวย	 และ	โดย	ที่	เปน	
สวนหนึง่	ของ	การ	กำากบั	ดแูล	กจิการ	ที	่ด	ีคณะกรรมการ	
ตรวจสอบฯ	 ยังคง	สงเสริม	ให	บริษัทฯ	 มี	กระบวนการ	
บริหาร	ความ	เสี่ยง	ที่	เหมาะสมกับ	กิจการ	ของ	บริษัทฯ

(ดร. ศิริ  การ เจริญ ดี)
ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ
25	กุมภาพันธ	พ.ศ.	2553

รายงานการเขารวมประชุมของ	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	สำาหรับป	2552	เปนดังนี้
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