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รุปตัวเลขทางการเงินที่สำาคัญ

 งบการเงินรวม 2549 2550 2551 2552 2553	 	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)   
 
รายได้จากการขายและบริการ 1,876,650  1,757,966  1,817,183  1,610,263  1,815,113 
รายได้อื่นๆ 37,058  28,588  40,957  22,564  35,402 
รายได้รวม	 1,913,708		 1,786,554		 1,858,140		 1,632,827		 1,850,515	
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 110,990  37,008  12,194  (97,931) 83,208 
ผลตอบแทนต่อยอดขาย	(%)	 5.8		 2.1		 0.7		 (6.0)	 4.5 
สินทรัพย์รวม 1,889,386  1,823,076  2,029,421  1,852,390  1,880,347 
หนี้สิน 958,879  905,561  1,123,824  1,074,724  1,044,473 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 930,507  917,515  905,597  777,666  835,874 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(%)	 5.9		 2.0		 0.6		 (5.3)	 4.4	
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 11.9		 4.0		 1.3		 (12.6)	 10.0
กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.22  0.07  0.02  (0.20) 0.17 

ผลตอบแทนต่อยอดขาย

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	

รายได้รวม

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2549 2550 2551 2552 2553

2549 2550 2551 2552 2553 2549 2550 2551 2552 2553

2549 2550 2551 2552 2553

หน่วย:	พันบาท

ส
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ายงานต่อผู้ถือหุ้น

เรียน	ผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

บริษัทเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อรักษาตำาแหน่งในตลาด
สำาหรับหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับอย่างต่อเนื่อง  บางกอกโพสต์ได้ 
ปรับเปล่ียนการออกแบบรูปเล่มคร้ังสำาคัญเม่ือปี 2551 พร้อมกับ 

การนำาเสนอบางกอกโพสต์ฉบับวันอาทิตย์ สำาหรับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
ได้ดำาเนินการปรับเปลี่ยนรูปเล่มใหม่เมื่อปี 2552 และเพิ่มหน้าสำาหรับ
ฉบับสุดสัปดาห์ให้มีเนื้อหามากขึ้น เมื่อพิจารณาถึงผลงานในปีที่ผ่านมา 
บริษัทพบว่าผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาได้รับประโยชน์จากเนื้อหาสาระที่ 
วิเคราะห์เจาะลึกมากขึ้น จากความล้ำาสมัยของเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 
และจากการปรับปรุงสื่อมัลติมีเดียในด้านต่างๆ ทำาให้บริษัทสามารถเสนอ 
เนื้อหาข้อมูล ภาพสไลด์ และคลิปต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งบนหน้าเว็บไซต์ 
และสามารถเปิดอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับด้วยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
ชนิดต่างๆ เช่น ไอแพด และไอโฟน

บริษัทยังคงจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ โดยความร่วมมือกับ 
หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับอย่างต่อเนื่องตลอดปี ในช่วงไตรมาสแรกของปี 
บริษัทเริ่มทำางานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ซึ่งให้ 
โอกาสบริษัทร่วมผลิตข่าวกับสถานีเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน และบริษัท 
สามารถขายเวลาโฆษณาประจำาวันในช่วงเวลาดังกล่าวได้เป็นเวลาหนึ่งปี
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท โพสต์ นิวส์ จำากัด 
ขึ้นเป็นบริษัทย่อย เพื่อดำาเนินการร่วมผลิตข่าวดังกล่าว

ผลประกอบการถดถอยในช่วงครึ่งปีแรกกลับฟื้นคืนได้อย่างเต็มที่ 
ด้วยรายได้จากโฆษณาที่เพิ่มสูงในครึ่งปีหลัง รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.26 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรายได้จากการขายโฆษณาในหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.14 และ 26.2 ตาม

ลำาดับ โฆษณาคลาสสิฟายด์ยังคงไม่ดีขึ้น ในขณะที่ยอดขายหนังสือพิมพ์
หลักทั้งสองฉบับใกล้เคียงยอดขายในปีที่แล้ว

ต้นทุนกระดาษหนังสือพิมพ์และต้นทุนขายลดลงร้อยละ 6.85 และ  
6.87 ตามลำาดับ บริษัทจัดให้มีการเกษียณอายุก่อนกำาหนดโดยสมัครใจ
เป็นปีที่สอง และจะทำาให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ในปีต่อๆ ไป

ในส่วนของนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย ได้แก่ ELLE,  
CLEO และ Marie Claire ในปีนี้มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่ 
Martha Stewart Living ก็มีอายุครบหนึ่งปีในปีนี้

บริษัทมีผลกำาไรสุทธิตามงบการเงินรวมในปี 2553 จำานวน 83.2 
ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิรวม จำานวน 97.9 ล้านบาท  
ในปีก่อน บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2553 จำานวน 25  
ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.05 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2553 จำานวน 
70 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.14 บาทต่อหุ้น สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผล
งวดสุดท้ายจำานวน 45 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.09 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 
2554 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 
ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียน 
ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 เข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน

ร

บ ร ิ ษ ั ท  โ พ ส ต ์  พ ั บ ล ิ ช ช ิ ง  จ ำ า ก ั ด  ( ม ห า ช น) 5



	 รายได้	 2549	 2550	 2551	 2552	 2553

รายได้จากการขายโฆษณา 1,276.8 1,222.1 1,288.4 1,065.4 1,287.2
รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์ 508.2 457.1 444.7 454.8 447.3
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ 91.7 78.7 84.1 90.1 80.6
รายได้อื่น 37.1 28.6 40.9 22.6 35.4
รวมรายได้ 1,913.8 1,786.5 1,858.1 1,632.9 1,850.5

รายได้จากการขายโฆษณา รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์

รายได้อื่น

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์

รวมรายได้

กษณะการประกอบธุรกิจลั
สรุปสาระสำาคัญ

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) เป็นผู้พิมพ์และจำาหน่าย 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ  
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย และ 
สติวเด้นท์ วีคลี่ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายสัปดาห์ นำาเสนอ
ความบันเทิงและบทความท่ีน่าสนใจช่วยเพ่ิมทักษะในการใช้ภาษาสำาหรับ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้อ่านทั่วไป

บริษัทได้ขยายการให้บริการข่าวสารและข้อมูลทางธุรกิจในด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลประเภทต่างๆ  เว็บไซต์ของบางกอกโพสต์และ
โพสต์ทูเดย์  มุ่งมั่นที่จะเป็นหน้าต่างของประเทศไทย  บริษัทขยายการให้
บริการข่าวสารข้อมูล โดยการผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศทาง TNN 
24 และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นอกจากนี้ บริษัทขยายการ
ผลิตโดยได้เริ่มการร่วมผลิตรายการข่าวทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ 
ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท และรายการวิทยุในภาคภาษาไทยกระจายเสียง
ทางสถานี FM 101.0 อีกด้วย

บริษัทได้พัฒนาเว็บไซต์จ๊อบจ๊อบให้เป็นเว็บไซต์สมัครงานภาษา
ไทยที่จะช่วยค้นหางานที่เหมาะกับบุคลากร หรือค้นหาบุคลากรที่เหมาะ
กับงานได้ นอกจากนี้ บริษัทยังรับพิมพ์งานทั่วไป รวมทั้งสิ่งพิมพ์ของ
กิจการ และของบริษัทย่อย และเปิดตัวหนังสือที่น่าสนใจหลายเล่มใน
นามสำานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์

บริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
มีเดีย จำากัด  และบริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด  เป็นผู้พิมพ์ และ
จำาหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ “ELLE” “ELLE  
Decoration” “Marie Claire” และ “Martha Stewart Living” กิจการที่
ควบคุมร่วมกันของบริษัท ได้แก่ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำากัด ซึ่งเป็นผู้พิมพ์
และจำาหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ “CLEO”

บริษัทร่วมของบริษัท ได้แก่ บริษัท แฟลชนิวส์ จำากัด ผู้ประกอบ
กิจการจัดรายการวิทยุในภาคภาษาไทย ออกอากาศสถานี FM 97.0

ายได้ร
หน่วย:	ล้านบาท

2549 2550 2551 2552 2553 2549 2550 2551 2552 2553

2549 2550 2551 2552 2553 2549 2550 2551 2552 2553

2549 2550 2551 2552 2553
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ก ารเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในปีที่ผ่านมา
และแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต

แม้ว่าจะเกิดวิกฤตทางการเงินโลกและมีปัญหาทางการเมือง
ในประเทศจนเกิดความวุ่นวายในเดือนเมษายนและเดือน
พฤษภาคม แต่บริษัทก็ยังคงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ต่อเน่ือง เพ่ือคงไว้ซ่ึงความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ของบริษัท หนังสือพิมพ์ 
บางกอกโพสต์ซึ่ งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษชั้นนำาใน
ประเทศไทย และเป็นหนังสือพิมพ์ที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
จากความสำาเร็จในการปรับปรุงรูปแบบของหนังสือพิมพ์ในปี 2551 ให้
สามารถสนองความต้องการของผู้อ่านและผู้ซื้อสื่อโฆษณาได้ดียิ่งขึ้น 
ทำาให้รายได้จากการจัดจำาหน่ายและรายได้โฆษณาเพิ่มมากขึ้นตามลำาดับ 
บทความใหม่ “Big Story” ซึ่งตีพิมพ์ทุกวันเสาร์ มีเนื้อหาครอบคลุม
เหตุการณ์สำาคัญ 64 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศตลอดช่วงระยะเวลา 
64 ปี นอกจากจะเป็นการบันทึกเรื่องราวสำาคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติแล้ว ยังเป็นการฉลอง
ครบรอบ 64 ปี ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์อีกด้วย ส่วนในระดับ
สากลนั้น หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รับรางวัล Asia Media Award 
for Best in Design – Newspaper Overall Design จาก สมาคม
หนังสือพิมพ์และองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างประเทศ (WAN-IFRA) ซึ่ง
เป็นสมาคมสำาหรับผู้ผลิตหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำาของโลก

เว็บไซต์ www.bangkokpost.com ได้รับการจัดอันดับให้เป็น
เว็บไซต์ข่าวในประเทศภาษาอังกฤษชั้นนำาของประเทศไทย โดย Alexa 
และ Truehits และในปี 2553 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้เปิดบริการ
ใหม่ด้านข้อมูลธุรกิจและแผนที่บนเว็บไซต์ www.bangkokpost.com/
directory เพื่อให้บริการข้อมูลทางด้านธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ และการศึกษา  
เป็นทางเลือกให้กับผู้อ่าน นอกจากน้ี ผู้อ่านบางกอกโพสต์ออนไลน์สามารถ 
อ่านได้บนโทรศัพท์มือถือที่เว็บไซต์ http://m.bangkokpost.com และ 
แอพพลิเคชั่นใน iPhone

สำาหรับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ มีการปรับปรุงครั้งสำาคัญในปี 
2553 โดยปรับให้มีเนื้อหาในเชิงลึกมากขึ้น สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และ
ครอบคลุมประเด็นสำาคัญๆ ครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังนำากราฟฟิคมา
ช่วยให้ง่ายต่อการอ่าน สิ่งเหล่านี้ทำาให้หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์มีรูปแบบ 
ที่ทันสมัยขึ้น และแตกต่างจากหนังสือพิมพ์อื่นๆ สำาหรับเว็บไซต์  
www.posttoday.com มีการนำาเสนอข่าวเป็นภาษาไทยและเปิดโอกาส 
ให้ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมได้อีกด้วย และเช่น
เดียวกับบางกอกโพสต์ออนไลน์ ผู้อ่านโพสต์ทูเดย์ออนไลน์สามารถอ่าน 
ได้บนโทรศัพท์มือถือเช่นกัน เว็บไซต์ http://m.posttoday.com และ
แอพพลิเคชั่นใน iPhone

การจัดงาน Post Today Investment Expo 2010 ในเดือน
กุมภาพันธ์ นับเป็นการฉลองครบรอบ 7 ปีของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
อย่างยิ่งใหญ่ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดี และเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

รายการโทรทัศน์ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ของหนังสือพิมพ์โพสต์ 
ทูเดย์ ซึ่งออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 13.40-13.50 น. ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 มีเนื้อหารายการเกี่ยวกับเศรษฐกิจในรูปแบบที่ 
เข้าใจง่าย ทำาให้ผู้ชมสามารถนำาไปใช้กับชีวิตประจำาวันได้ นอกจากนี้ ยังมี 
รายการ “กระชับวงข่าว” เป็นรายการโทรทัศน์ในรูปแบบการสนทนา 
ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 17.05-17.30 น. ทาง TNN 24 ของ 
สถานีโทรทัศน์เคเบิลทรูวิชั่นส์

ในช่วงไตรมาสแรกของปี บริษัทเริ่มทำางานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 ซึ่งให้โอกาสบริษัทร่วมผลิตข่าวกับทาง
สถานีเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน และบริษัทสามารถขายเวลาโฆษณาให้ 
ผู้สนับสนุนรายการได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2553 บริษัทจึงได้ก่อตั้ง บริษัท โพสต์ นิวส์ จำากัด ขึ้นเป็นบริษัทย่อย เพื่อ
ดำาเนินธุรกิจผลิตข่าวร่วมกับช่อง 11 ทำาให้บริษัทโดยกองบรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์มีโอกาสพัฒนาด้านงานข่าวในส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงพนักงาน 
ของบริษัทนับเป็นส่วนสำาคัญในการผลิตข่าวร่วม และบริษัทคาดว่าจะ
มีโอกาสพัฒนาความรู้และความสามารถทางด้านการผลิตข่าวโทรทัศน์ 
ต่อไป

สติวเด้นท์ วีคลี่ ฉลองครบรอบ 41 ปี ในปี 2553 โดยเป็นนิตยสาร
สำาหรับนักเรียนฉบับเดียวในประเทศไทยที่เสนอความรู้ควบคู่ไปกับความ
บันเทิงเป็นภาษาอังกฤษ สติวเด้นท์ วีคลี่ ยังคงความเป็นส่วนสำาคัญใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับผู้อ่านทั่วประเทศ และมีเจตนารมณ์ที่จะ
เข้าถึงผู้อ่านทั้งเก่าและใหม่ด้วยการเสนอทางเลือกผ่านสื่อใหม่ๆ ผ่าน
เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และโทรศัพท์มือถือ

ในปี 2553 โพสต์บุ๊กส์ ซึ่งเป็นสำานักพิมพ์หนังสือของบริษัท ได้
เปิดตัวหนังสือใหม่กว่า 60 เล่ม และแผนกสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของบริษัท 
ได้เริ่มบริการผลิตสิ่งพิมพ์พาโนรามาจำานวน 8 หน้า ให้หนังสือพิมพ์ 
ต่างประเทศ

ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานประจำาปีในสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้
ทำาการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและพัฒนาการบริหารการจัดการ
ข้อมูลในองค์กร บริษัทได้ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และ 
ซอฟต์แวร์ใหม่ รวมถึงระบบเก็บกู้ข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่ม
ความปลอดภัยให้กับธุรกิจ โดยบริษัทต้องนำาแผนธุรกิจสำาหรับภาวะ 
ไม่ปกติมาใช้ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
ซ่ึงประสบความสำาเร็จไปได้ด้วยดี   บริษัทต้องผลิตหนังสือพิมพ์นอกสถานท่ี 
ในช่วงที่เกิดการจลาจลย่านบ่อนไก่ ซึ่งเป็นบริเวณใกล้ที่ตั้งของบริษัท 
นอกจากนี้ การลงทุนในเทคโนโลยียังทำาให้บริษัทสามารถพัฒนาเว็บไซต์ 
ของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว 
บริษัทมีนโยบายลงทุนในด้านมัลติมีเดียสำาหรับสิ่งพิมพ์ ดิจิทัล โทรทัศน์
และวิทยุ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
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ปี 2553 ยังคงเป็นปีที่บางกอกโพสต์มุ่งมั่นขยายการนำาเสนอเนื้อหา
สาระสู่หลากหลายช่องทางการสื่อสาร โดยนอกเหนือจาก
หนังสือพิมพ์และฉบับออนไลน์แล้ว บางกอกโพสต์ได้เริ่มจัดทำา 

ข่าวและบทวิเคราะห์ข่าวภาษาอังกฤษเป็นประจำาทุกวันทางสถานีโทรทัศน์ 
NBT ช่อง 11 ในรายการ Morning Focus รายได้จากการขาย
หนังสือพิมพ์และโฆษณาปรับตัวขึ้นจากปี 2552 และในเดือนสิงหาคม 2553 
บางกอกโพสต์ก้าวขึ้นเป็นหนังสือพิมพ์รายแรกในประเทศไทยที่จัดทำา
หนังสือพิมพ์ 3 มิติ ทั้งภาพข่าวและโฆษณา

พัฒนาการที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปรับองค์กรของ
ฝ่ายบรรณาธิการข่าวให้เป็นกองบรรณาธิการที่ถึงพร้อมด้วยอุปกรณ์การ
สื่อสารหลายทางเต็มรูปแบบ ในเดือนธันวาคม 2553 ได้เริ่มปฏิบัติตาม 
แผนงานผนวกรวม Outlook กับเซ็กชั่นรายสัปดาห์อื่นๆ ได้แก่ 
Horizon, Motoring, Real Time, Database และ My Life เข้าด้วยกัน  
แล้วปรับให้เป็นเซ็กชั่นสาระพิเศษใหม่ Life ซึ่งเปิดตัวเรียบร้อยแล้วใน
เดือนมกราคม 2554

ปี 2553 นับได้ว่าเป็นปีแห่งเกียรติยศสำาหรับบางกอกโพสต์ เพราะ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเว็บไซต์บางกอกโพสต์ชนะรางวัลทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติรวมกันถึง 11 รางวัล ซึ่งเป็นการตอกย้ำา
ถึงความเป็นผู้นำาในตลาดหนังสือพิมพ์และสื่อภาษาอังกฤษในประเทศ 
และเป็นหนึ่งในบรรดาสื่อที่ดีที่สุดของเอเชีย รางวัลที่เป็นเกียรติยศสูงสุด 
คือ รางวัลชนะเลิศภาพข่าวแห่งปี ส่วนอีกรางวัลหนึ่งเป็นรางวัลชมเชย 
ได้แก่ ภาพที่ถ่ายโดยช่างภาพบางกอกโพสต์ นายภวัต เหล่าไพศาลทักษิณ 
 สำาหรับในระดับนานาชาติ รางวัลเกียรติยศสูงสุดได้แก่รางวัล Asia 
Media Award ในประเภทการออกแบบหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ พิจารณา
ตัดสินโดย WAN-IFRA ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำาที่มีผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์และ
ผู้ผลิตสื่ออื่นๆ จากทั่วโลกเป็นสมาชิก โดยรางวัลที่บางกอกโพสต์ได้รับ
เป็นรางวัลชนะเลิศจากจำานวนผู้เข้าร่วมประกวดหลายร้อยรายซึ่งเป็น

หนังสือพิมพ์ในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง โดยฉบับ 
ที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันที่ 13 เมษายน 
2552 ซึ่งข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวเสนอภาพผู้ประท้วง
เสื้อแดงกำาลังโจมตีรถยนต์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  
ที่กระทรวงมหาดไทย 

นอกจากน้ี บางกอกโพสต์ฉบับออนไลน์ยังคว้ารางวัลเหรียญเงิน 
สำาหรับคลิปวิดีโอ และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัลสำาหรับหน้าเว็บไซต์ 
และข้อมูลกราฟฟิคแบบอินเตอร์แอคทีฟในเว็บไซต์ ซึ่งรายการประกวด
สื่อออนไลน์นี้จัดโดยองค์กร WAN-IFRA เช่นกัน อีกรางวัลหนึ่งที่น่า 
ภาคภูมิใจ คือ รางวัลบรรณาธิการแห่งปี สำาหรับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
ซึ่งมูลนิธิสื่อสารมวลชนแห่งศรีลังกาได้ประกาศให้นายพัฒนะพงศ์  
จันทรานนทวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นผู้ชนะ
รางวัลดังกล่าว

บางกอกโพสต์ไม่หยุดนิ่งในการผลิตเนื้อหาข่าวฉบับออนไลน์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2553 รายงานข่าวเหตุการณ์ที่ศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญานักการเมืองตัดสินยึดทรัพย์สินของอดีตนายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และเหตุการณ์การประท้วงของกลุ่มคนเสื้อ
แดงในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคมนั้น ก็เป็นข่าวออนไลน์ที่มี
ผู้ชมจากทั่วโลกเข้ามาอ่านเป็นจำานวนมาก

ความสำาเร็จที่สำาคัญอีกชิ้นหนึ่ง คือ การรายงานข่าวชุด “เหตุการณ์
ใหญ่ในประเทศไทย” หรือ Big Story ซึ่งเป็นรายงานข่าวเหตุการณ์ 
สำาคัญจำานวนทั้งสิ้น 64 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 64 ปี 
ที่ผ่านมา โดยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ทุกวันเสาร์ ซึ่ง 
นอกจากจัดทำาขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 64 ปีของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
แล้ว รายงานข่าวดังกล่าวยังถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์
สำาคัญท่ีเกิดข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

นังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ห
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ในปี 2553 โพสต์ทูเดย์ยังคงรักษาตำาแหน่งผู้นำาตลาดหนังสือพิมพ์
ธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทย และเดินหน้าสร้างผลกำาไรอย่าง
งดงามให้กับกลุ่มบริษัท อีกทั้งยังเป็นสื่อชั้นนำาที่ภาคการเงินและ

ราชการเลือกใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์
การขยายขอบข่ายการนำาเสนอเนื้อหาข่าวผ่านช่องทางสื่อที่ 

หลากหลายยังคงดำาเนินต่อไป พร้อมด้วยพัฒนาการครั้งสำาคัญ โดย
การเข้าเป็นผู้ร่วมผลิตข่าวกับสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 11 โดยจัดตั้ง
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำากัด ขึ้นเป็นบริษัทย่อยเพื่อดำาเนินการ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้มีการปรับเปล่ียนเนื้อหาทุกเซ็กชั่นให้มี
การวิเคราะห์เจาะลึกมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงบุคลิกของโพสต์ทูเดย์ที่ทำาข่าว
ให้ง่ายต่อการเข้าใจ อันนำาไปสู่การเสนอข่าวด้วยกราฟฟิคมากขึ้น

เนื้อหาข่าวทั้งหมดได้รับการปรับปรุงให้มีการวิเคราะห์และ
นำาเสนอบทความที่แสดงทัศนะของคอลัมนิสต์ผู้มีชื่อเสียงและผู้
เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ครบถ้วน พร้อมเพิ่มคอลัมนิสต์ใหม่ๆ เพื่อ
สร้างความหลากหลาย อาทิ คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) และคุณ
อภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจาก
นั้น ยังเพิ่มข้อมูลสถิติต่างๆ ทางการตลาด การธนาคาร ตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพย์ และเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล รวมทั้งนำาเสนอเนื้อหาข่าวครอบคลุมความเคลื่อนไหวของ
หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมากยิ่งขึ้น

ภายหลังจากประสบความสำาเร็จในการออก “แซ่ดสุดสัปดาห์”  
โพสต์ทูเดย์ตัดสินใจผลิตเซ็กชั่นใหม่ที่ออกเป็นประจำาทุกวัน นั่นคือ 
“แซ่ดกันทุกเช้า” ซึ่งนำาเสนอในรูปหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ โดยออก
แทนที่เซ็กชั่นแมกกาซีนเดิม ส่วนเซ็กชั่นท่องเที่ยว ได้ย้ายจากวันศุกร์ไป
เป็นวันเสาร์ และปรับเปลี่ยนเป็นขนาดแทบลอยด์เช่นกัน 

นอกจากหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ออนไลน์ และข่าวโทรทัศน์สำาหรับ
สถานี NBT ช่อง 11 แล้ว โพสต์ทูเดย์ยังเป็นผู้ผลิตรายการข่าวทางวิทยุ  
“โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค” โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 101 
ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และรายการข่าวทางโทรทัศน์ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” 
ทางช่อง 5 โดยออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นกัน

การจัดงาน Post Today Investment Expo 2010 ที่ผ่านมา 
ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งด้วยจำานวนผู้แสดงผลิตภัณฑ์
และผู้เข้าร่วมงานที่เพิ่มจำานวนมากขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า งานนี้ได้รับ 
การยอมรับให้เป็นนิทรรศการทางการเงินและการลงทุนที่มีศักยภาพ 
มากที่สุด

นังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ห
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างวัลที่ได้รับ
ในรอบปี 2553

รางวัลยอดเยี่ยม จากสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ได้แก่ ภาพข่าวช้างป่าไล่ชนรถ 
บนถนนไปน้ำาตกป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 

ถ่ายภาพโดย นายไชยวัฒน์ สาดแย้ม

รางวัลรองยอดเยี่ยม จากสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นภาพคนเร่ร่อนที่บริเวณ
ท้องสนามหลวง นอนหนาวข้างกองไฟที่จุดด้วยไม้ที่รื้อมาจากงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถ่ายภาพโดย  
นายภวัต เล่าไพศาลทักษิณ ตีพิมพ์วันที่ 15 มกราคม 2552

รางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม  
จากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชน 
แห่งประเทศไทย คือ ภาพของ  
พ.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ฉีดสเปรย์พริกไทย 
ใส่ผู้ประท้วงเสื้อแดง ตีพิมพ์วันที่ 10 เมษายน 
2553 ถ่ายภาพโดย นายฐิติ วรรณมนฑา

รางวัลรองชนะเลิศประเภทภาพข่าวการเมืองสังคมทั่วไป  
จากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  
เป็นภาพทหารถูกผู้ประท้วงเสื้อแดงจับและถูกเตะ ตีพิมพ์วันที่ 
15 พฤษภาคม 2553 ถ่ายภาพโดย นายชนัสถ์ กตัญญู

รางวัลภาพข่าวชมเชยประเภท 
ภาพข่าวการเมืองสังคมทั่วไป   

เป็นภาพทหารใช้หนังสติ๊ก      
เพื่อหยุดกลุ่มผู้ประท้วงเสื้อแดง   

ที่กำาลังเดินเข้ามา  
ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2553 ถ่ายภาพโดย  
นายสมชาย ภูมิลาด

ภาพข่าวชมเชยประเภทภาพข่าวต่อเนื่อง จากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  
เป็นภาพของนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง แกนนำาเสื้อแดงกำาลังปีนอาคารโรงแรมหนีตำารวจ  
ตีพิมพ์วันที่ 17 เมษายน 2553 ถ่ายภาพโดย นายอภิชาติ จินะกุล

ร

ช่างภาพของบางกอกโพสต์ได้รับรางวัลต่างๆ 
จากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

บางกอกโพสต์ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวด
หนังสือพิมพ์เว็บไซต์ยอดเยี่ยมของเอเชียแปซิฟิก 
จาก ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย 2010 โดย สมาคมหนังสือพิมพ์
และองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างประเทศ (WAN-IFRA)

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม จาก 9th Asia 
Media Award for Best in Design – Newspaper Overall Design  
โดย สมาคมหนังสือพิมพ์และองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างประเทศ 
(WAN-IFRA)

ช่างภาพของบางกอกโพสต์ 
ได้รับรางวัลจากสมาคม 

ช่างภาพสื่อมวลชน 
แห่งประเทศไทย
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พสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย

ปี 2553 เป็นปีที่มีความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นสำาหรับแมกกาซีน 
นอกจากที่ต้องเผชิญกับบรรยากาศการแข่งขันในตลาดโฆษณา 
ท่ีหนักหน่วงย่ิงข้ึนแล้ว แมกกาซีนในกลุ่มยังต้องพบกับความยาก

ลำาบากในการจัดจำาหน่าย เนื่องจากการปิดตัวลงของแผงหนังสือหลักๆ 
หลายแห่งในใจกลางกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อยอดจำาหน่าย
หนังสือเป็นเวลานานหลายเดือน อย่างไรก็ตาม กลุ่มแมกกาซีนได้
พยายามประคองสถานการณ์จนสามารถผ่านพ้นจนถึงสิ้นปีพร้อมด้วย 
ผลงานที่เป็นบวก 
 หลังจากการเร่ิมต้นปีอย่างเช่ืองช้า นิตยสารแอลสามารถปรับฟ้ืนตัว 
เต็มที่ได้ในช่วงกลางปี และประสบความสำาเร็จอย่างที่สุดในการจัดงาน  
‘ELLE Fashion Weeks’ นอกจากนี้ นิตยสารแอลยังได้สร้างสรรค์ 
เซ็กชั่นใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ลงโฆษณา ซึ่งได้รับการตอบรับ และสามารถ 
สร้างรายได้จากการขายโฆษณาได้เป็นอย่างดี
 สำาหรับนิตยสารแอล เดคคอเรชั่น ปีนี้เป็นปีที่แข็งแกร่ง ด้วยโฆษณา
ที่เพิ่มขึ้นอย่างท่วมท้นเมื่อเทียบกับปี 2552 และด้วยความสำาเร็จในการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปเล่ม เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่ ที่เปี่ยมด้วย
พลังเข้ามาเพิ่มเติมฐานผู้อ่านเดิมให้แน่นหนายิ่งขึ้น 
 นิตยสารแมรี แคลร์ ทำาผลงานจนถึงสิ้นปีได้ดีมาก พร้อมด้วยยอด
รายได้จากการโฆษณาที่สูงกว่าปีก่อน และสามารถสร้างผลกำาไรให้แก่กลุ่ม

นิตยสารอีกด้วย นิตยสารแมรี แคลร์ ยังคงให้การสนับสนุน Marie Claire 
International Prix D’Excellence de la Beauté อย่างต่อเนื่อง โดยจัด
งานดินเนอร์สุดพิเศษเพื่อเป็นมอบรางวัลอันทรงเกียรติด้านความงาม
ระดับโลกแด่ลูกค้าที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท
 นิตยสารคลีโอ ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในฐานะนิตยสารสำาหรับ
ผู้หญิงชั้นนำาของประเทศ ทั้งในด้านจำานวนผู้อ่านและโฆษณา กิจกรรมหลัก 
หลายกิจกรรม อาทิ  Cleo’s 50 Most Eligible Bachelors ยังคงเป็นงาน 
สำาคัญที่ตลาดจับตามอง และกิจกรรมใหม่ๆ เช่น Cleo’s Biggest Makeover 
ที่ตอนนี้กลายเป็นงานที่ใหญ่ขึ้น และเป็นที่กล่าวขวัญถึงมากขึ้นเรื่อยๆ 
 สำาหรับนิตยสารมาร์ธา สจวร์ต ลิฟวิ่ง ซึ่งเป็นนิตยสารน้องใหม่
ล่าสุดในกลุ่ม ต้องประสบกับความยากลำาบากในการเริ่มต้นออกสู่ตลาด 
โดยเฉพาะในส่วนของการขายโฆษณา แต่ในส่วนของการจัดจำาหน่ายนั้น 
ปรากฏว่านิตยสารฉบับนี้มีความแข็งแกร่งด้วยยอดขายที่แผงหนังสือและ
การบอกรับสมาชิกที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครั้นถึงสิ้นปี นิตยสารมาร์ธา 
สจวร์ต ลิฟวิ่ง มีจำานวนโฆษณาเพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับมีคำาเรียกร้องจากลูกค้า
ที่ต้องการให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางให้สามารถเข้าถึงผู้ลงโฆษณา
รายใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

โ
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สติวเด้นท์ วีคลี่ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 ด้วยย่างก้าวที่แข็งแกร่ง พร้อม
มุ่งสู่ศักราชใหม่ของการศึกษาภาษาอังกฤษและความบันเทิงใน 
ประเทศไทย เป็นเวลานานกว่า 4 ทศวรรษแล้วที่นักเรียนไทย

ได้ให้ความไว้วางใจในสติวเด้นท์ วีคลี่ บริษัทพร้อมที่จะมุ่งสู่ระบบดิจิทัล 
ในอนาคต เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการผสมผสานความ
สนุกสนานและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่

การออกแบบที่ตื่นตา การเปลี่ยนแปลงการจัดวางหน้า และ 
เนื้อหาสาระ เพื่อให้นิตรสารมีความสดใหม่อยู่เสมอ ทำาให้สติวเด้นท์ วีคลี่ 
สามารถสร้างชื่อเสียงที่มั ่นคงจนเป็นที่ยอมรับ ทั้งจากนักการศึกษา 
นักเรียน และผู้ไม่หยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ยังคงดำารง
การเป็นส่วนจำาเป็นและสำาคัญยิ่งของประสบการณ์การเรียนภาษา
อังกฤษของผู้อ่านทุกวัยทั่วประเทศ

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ทั่วโลกต่างตื่นตัวกับการแยกพัฒนาโลกของ
สิ่งพิมพ์และโลกของระบบดิจิทัล สติวเด้นท์ วีคลี่ ก็ตั้งมั่นที่จะก้าวไป 
ข้างหน้าเพื่อสานต่อประเพณีอันยาวนานในประเทศไทย

สตวิเดน้ท ์    วคีลี ่หวงัเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะเขา้สูู่ผู่อ้า่นกลุม่ใหม ่และดงึดดู
กลุ่มผู้อ่านที่ยาวนาน ด้วยทางเลือกใหม่ผ่านสื่อดิจิทัล โดยการปรับปรุง 
เว็บไซต์ เพิ่มขนาดของเครือข่ายสังคม และเพิ่มเครื่องมือบนมือถือ
เพื่อสร้างความสนุกสนาน ทำาให้การเรียนรู้กับสติวเด้นท์ วีคลี่ นั้นง่าย
และสะดวก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใดก็ตาม

ติวเด้นท์ วีคลี่ส
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จิทัล มีเดีย

แผนกดิจิทัล มีเดีย เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญส่วนหนึ่งในกลยุทธ์
ของ โพสต์ พับลิชชิง ในการจัดส่งข่าวและข้อมูลผ่านช่องทาง
สื่ออันหลากหลาย โพสต์ ดิจิทัล มีเดีย ประกอบด้วย 2 กลุ่ม

ธุรกิจหลัก คือ ข่าวออนไลน์ และการค้าดิจิทัลคอนเทนท์

ข่าวและข้อมูลออนไลน์
บางกอกโพสต์ออนไลน์ (www.bangkokpost.com) ติดอันดับ 

เป็นพอร์ทัลข่าวภาษาอังกฤษชั้นนำาของประเทศไทยจากการประเมินโดย 
Alexa และ Truehits เว็บไซต์นี้ช่วยวางบางกอกโพสต์ให้อยู่ในฐานะ 
หน้าต่างสู่ประเทศไทยสำาหรับชาวโลก ซึ่งนับเป็นสถานะพิเศษที่ทำาให้ 
บางกอกโพสต์ออนไลน์แตกต่างจากพอร์ทัลอื่นๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้  
ยังมีผู้อ่านที่หลากหลาย นับตั้งแต่ผู้ที่มีการศึกษา ตลอดจนถึงคนไทย
รุ่นใหม่ ชาวต่างชาติในประเทศไทย และผู้อ่านในต่างประเทศ และใน
ปี 2553 บางกอกโพสต์ได้เปิดตัวบริการไดเร็กทอรีและแผนที่ออนไลน์  
ที่เว็บไซต์ www.bangkokpost.com/directory เพื่อให้ข้อมูลด้าน
ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ บันเทิง อสังหาริมทรัพย์ และการศึกษาในประเทศไทย   
ปัจจุบัน บางกอกโพสต์ออนไลน์ยังสามารถเข้าชมผ่านมือถือได้ที่เว็บไซต์ 
http://m.bangkokpost.com และแอพพลิเคชั่นในไอโฟน

เว็บไซต์บางกอกโพสต์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวด
เว็บไซต์ข่าวดีเด่นในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จาก WAN-IFRA (World 
Association of Newspapers and News Publishers) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2553

โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ (www.posttoday.com) เป็นเว็บไซต์ที่มุ่ง
เน้นการนำาเสนอข่าวภาษาไทยที่ครอบคลุมด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ปัจจุบัน โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ยังสามารถเข้าชมผ่านมือถือ
ได้ที่เว็บไซต์ http://m.posttoday.com และแอพพลิเคชั่นในไอโฟน

การค้าดิจิทัลคอนเทนท์
ในปี 2549 บางกอกโพสต์ได้เปิดตัวหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ

ออนไลน์ หรือ e-newspaper ทาง www.bangkokpost.com/e-paper 
ด้วยการวางแนวให้เป็นสื่ออัจฉริยะ ทำาให้สามารถให้บริการพิเศษเด่นๆ 
ได้หลากหลาย อาทิ ไฟล์เสียง แปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ เสียงพูด  
แกเลอรี่รูปภาพ และบล็อก ในปี 2553 โพสต์ พับลิชชิง ได้ขยายบริการ
นี้เข้าสู่ผู้ใช้ไอโฟน (iPhone) และไอแพต (iPad) เพื่อรองรับพัฒนาการ
อันรวดเร็วของอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่มีกลุ่มผู้ใช้งานเพิ่มจำานวนมากขึ้น

โพสต์ พับลิชชิง ยังคงเดินหน้าให้บริการข่าวด่วนผ่าน SMS ทาง 
มือถือ ท่ี www.bangkokpost.com/sms และwww.posttoday.com/sms 
โดยให้บริการข่าวทั่วไปและข่าวธุรกิจ ทั้งในภาคภาษาอังกฤษและภาษา
ไทย อันได้แก่ ข่าว SMS บางกอกโพสต์ และข่าว SMS โพสต์ทูเดย์ 
ปัจจุบัน สามารถบอกรับเป็นสมาชิกข่าวด่วนทางมือถือ โดยผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือค่ายต่างๆ ได้แก่ AIS, DTAC, True Move และ Hutch 
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ทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ในปี 2553 บริษัทดำาเนินการผลิตรายการข่าวและรายการทั่วไป
ที่น่าสนใจ ทางโทรทัศน์หลากหลายรายการ โดยออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ ทั้งแบบฟรีทีวี และแบบบอกรับสมาชิก
รายการ “เศรฐกิจคิดไม่ถึง” เป็นรายการนานาสาระทางธุรกิจ 

ออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 13.40-13.50 น. 
รายการนี้เน้นการนำาเสนอธุรกิจแปลกใหม่แก่ผู้ชม พร้อมด้วยเนื้อหา
สาระทางเศรษฐกิจที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ชมสามารถนำาข้อมูลไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้

นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทได้รับสัมปทานเป็นเวลา 
1 ปี จากกรมประชาสัมพันธ์ ให้เป็นผู้ร่วมผลิตรายการข่าวให้กับสถานี
โทรทัศน์ NBT ช่อง 11 วันละ 8 ชั่วโมง 

นอกจากนั้น บริษัทยังได้ร่วมมือกับ TNN 24 สถานีข่าวโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก ผลิตรายการ “Post Script รู้จริง รู้ทัน” ซึ่งเป็น
รายการสัมภาษณ์ที่ประสบความสำาเร็จด้วยแขกรับเชิญจากหลากหลาย
สาขา ทั้งจากภาคการเมือง ธุรกิจ และบันเทิง 

หลังจาก “Post Script” ออกอากาศครบ 1 ปี ได้มีการเปลี่ยนแปลง 
โดยนำารายการ “กระชับวงข่าว” เข้ามาแทนที่ โดยจัดเป็นรายการคุยข่าว 
เน้นการเสนอข่าวร้อน ตรงประเด็น พร้อมการสัมภาษณ์และเรื่องราวที่อยู่
ในความสนใจของประชาชนในแต่ละวัน ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
เวลา 17.05-17.30 น

ด้านการผลิตรายการวิทยุ บริษัทยังคงผลิตรายการ “โพสต์ทูเดย์ 
เรดิโอ ทอล์ค” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 101 ทุกวันจันทร์ถึง 
วันศุกร์ เวลา 9.30-11.00 น. มีเนื้อหาเชิงลึกของข่าวร้อนรอบด้าน  
ทั้งการเมือง ธุรกิจ และบันเทิง ส่วนบริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือเพื่อดำาเนินการผลิตรายการวิทยุทางสถานี FM 97 นั้น 
เริ่มสร้างผลกำาไรให้แก่บริษัทได้ในปีนี้

ในปี 2554 บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุที่
มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการเป็นสื่อนำาเนื้อหา
สาระสู่มวลชนผ่านการสื่อสารทุกช่องทาง

โ
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เวนท์

นับแต่ปี 2551 การจัดอีเวนท์และกิจกรรมประเภท Below the 
Line ได้กลายเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่สำาคัญของบริษัท และ
ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ลูกค้าโฆษณา 

ให้กับผู้อ่านอีกทางหน่ึง ในปี 2553 บริษัทได้จัดอีเวนท์เพ่ิมข้ึนและสามารถ 
สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2552 

อีเวนท์แรกของปี 2553 คือ งาน Post Today Investment Expo 
ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้ตรงกับโอกาสครบรอบ 6 ปี 
ของโพสต์ทูเดย์ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้จัดขึ้นที่เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีสถาบันทางการเงินและการลงทุนกว่า 50 แห่ง 
และผู้เข้าร่วมงานกว่า 100,000 คน ไฮไลท์หนึ่งของงาน คือ การปาฐกถา
พิเศษและการเยี่ยมชมงานโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 

อีกอีเวนท์สำาคัญที่จัดขึ้นในปี 2553 คือ Bangkok Post Thailand 
Travel Fair ซึ่งบริษัทตัดสินใจจัดงานการท่องเที่ยวนี้ขึ้นทันทีหลังจากที่
การประท้วงทางการเมืองสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม และได้ผลตอบรับ

ที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนผู้ออกงานก็ช่วยตอกย้ำาความแข็งแกร่ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยัง 
ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้สนับสนุนด้านโฆษณาต่างๆ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อีเวนท์อื่นๆ ที่จัดขึ้นในปี 2553 ยังรวมไปถึง Bangkok Post 
Education Fun Fair, Bangkok Post Mini Marathon และอีเวนท์ใหม่
คือ Bangkok Career Expo นอกจากนี้ บริษัทยังคงจัดแข่งแรลลี่ขึ้น 2 
ครั้ง สำาหรับลูกค้าและสมาชิก รวมไปถึงการแข่งขันกอล์ฟสำาหรับสมาชิก 
และนับเป็นครั้งแรกที่นิตยสารกูรู จัดงานปาร์ตี้ริมหาดและวันกิจกรรม
สำาหรับผู้อ่านที่หัวหิน

รายได้ที่เกิดจากการจัดอีเวนท์มีส่วนสำาคัญยิ่งในการสร้างรายได้
ให้กับบริษัทในปี 2553 และคาดว่าจำานวน ขนาด ตลอดจนรายได้ที่จะ 
ได้รับจากการจัดอีเวนท์จะเพิ่มขึ้นต่อไปในปี 2554

อี
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ธุรกิจการพิมพ์หนังสือของบริษัทภายใต้ชื่อสำานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ 
ผลิตหนังสือมากกว่า 60 ปก ในปี 2553 โดยครอบคลุมสาระ 
เรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายหมวด 

• หนังสือหมวดธุรกิจ สำาหรับกลุ่มที่สนใจในด้านบริหารธุรกิจ การ
ลงทุน และการเรียนรู้จากนักธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ อาทิ หนังสือ
ชุด “CEO มองซีอีโอโลก” โดย วิกรม กรมดิษฐ์ (พิมพ์ครั้งที่ 7) 
“คัมภีร์สู่ความสำาเร็จ จากเด็กสลัมสู่ซีอีโอพันล้าน” โดย ดร.กฤษดา 
จ่างใจมนต์ “เคล็ดลับการบริหารของ วอร์เรน บัฟเฟ็ตต์” (Warren  
Buffett’s Management Secrets) “เรียนให้รวย”  (Learn to Earn) 
โดย ปีเตอร์ ลินช์ และ “ยุคแห่งความโกลาหล” (The Age of 
Turbulence) โดย อลัน กรีนสแปน

• หนังสือหมวดความรู้	 –	 บุคคล เช่น Shining Black Star หรือ 
“เภสัชกรยิปซี ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์” เจ้าของรางวัลแมกไซไซ 
“60 ปีโพ้นทะเล” (60 Years Overseas) โดย อู๋จี้เยียะ ผู้ก่อตั้ง
หนังสือพิมพ์จีนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และ “ถิ่นที่แห่งชีวิต” 
(Addresses) โดย สภา ปาลเสียร ที่ถ่ายทอดอัตชีวประวัติของเด็ก
ชายชาวสยามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

• หนังสือหมวดสุขภาพกายใจ เช่น “ปวดหลังรักษาได้ด้วยตนเอง” 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำาบัด “ถึงเจ็บก็ไม่ป่วย” และ “โรคจิต
ที่รัก” โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ที่ให้ความรู้ในการ
ดำารงตนให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้น ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยา

• หนังสือหมวดธรรมะ เช่น “ความสุขอยู่ที่ใจดี” โดย พระมิตซูโอะ
คเวสโก ภิกษุชาวญี่ปุ ่นที่พำานักอยู่ในประเทศไทย หนังสือชุด 
พระมหาสมปอง ได้แก่ “ขอเป็นพระ(เอก)ในหัวใจโยม” “เทศน์ทั่วไทย”  
และ “ฮีโร่ จอมยุทธ์ มหาบุรุษ และสุดยอดโยมในดวงใจ” นอกจากนี้ 
ยังมีหนังสือชื่อ “เสน่หาชาดก” ซึ่งเป็นเรื่องเล่าอิงธรรมะจาก
คอลัมนิสต์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง

• หนังสือหมวดนิยายและวรรณกรรมแปล มีหลายเล่มที่น่าสนใจ  เช่น
“บันทึกลับมารี อ็องตัวแนตต์” โดยนักแปลชื่อดัง มนันยา นิยายเรื่อง “ล่า
คัมภีร์ดับโลก” และ “วิถีนักฆ่า” เขียนโดย แบรด ธอร์ นักประพันธ์ระดับ
เบสท์เซลเลอร์ชาวอเมริกัน และ “ทัวริสต์” ผลงานเขียนของ โอเลน  
สไตน์กอเออร์ ทั้ง 3 เล่มแปลโดย โรจนา นาเจริญ

นอกจากนี้ เรายังผลิตหนังสือเพื่อกระตุ้นผู้อ่านในการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษอีกด้วย หนังสือในหมวดนี้ได้แก่ “ข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่าย 
ปี 2” (Easy English News: The Second Year) และ “สีเสียดสี 
(Clashing Colours)” โดย อาจารย์แทร์รี่ เฟรเดอริคสัน ปรมาจารย์ 
ผู้คร่ำาหวอดในวงการสอนภาษาอังกฤษมากว่า 40 ปี

สำานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องมา 2 ปี ในปี 2554 สำานักพิมพ์จะผลิตหนังสือเพิ่มขึ้นอีก 
หลายปก รวมทั้งจะมีการร่วมจัดพิมพ์กับสำานักพิมพ์ต่างประเทศในรูปแบบ 
เดียวกันกับหนังสือ “Chronicle of Thailand” ที่เคยประสบความสำาเร็จ
มาแล้ว

พสต์บุ๊กส์โ
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2553 ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัท
หลายรายลดค่าใช้จ่ายทางด้านสิ่งพิมพ์ลง ทำาให้ต้องมุ่งหา
โอกาสจากลูกค้ารายใหม่และตลาดใหม่ๆ 

ลูกค้ารายใหม่ได้มาจากกลุ่มที่อยู่ในภาคธุรกิจที่แข็งแกร่ง อาทิ 
ธนาคาร ประกันภัย และองค์กรระหว่างประเทศ และลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงปลายปี 2553 คือ ลูกค้าจากธุรกิจยานยนต์

จากการลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ล้ำาสมัย เพื่อผลิตหน้า
หนังสือพิมพ์ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ต่อเนื่องกันถึง 8 หน้า และ 6 หน้า 
หรือที่เรียกว่าโฆษณาแทรกหนังสือพิมพ์แบบ “พาโนรามา” บริษัทจึง
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทันสมัยนี้อย่างเต็มที่ โดยนำาเสนอผลิตภัณฑ์
สิ่งพิมพ์ชนิดนี้ให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศอีกด้วย

งพิมพ์พาณิชย์สิ่

นอกเหนือจากรายได้จากการขายส่ิงพิมพ์ท้ังท่ีเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบ 
เดิมและรูปแบบใหม่แล้ว บริษัทยังรับงานออกแบบ งานกราฟฟิค งาน
เขียน แปล และบรรณาธิกร งานถ่ายภาพสินค้า และงานจัดรูปเล่ม ซึ่ง
การให้บริการแบบครบวงจรเช่นนี้ นับเป็นจุดเด่นที่ทำาให้สามารถรักษา
ความเป็นผู้นำาในธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ไว้ได้

แผนกสิ่งพิมพ์พาณิชย์จะยังคงเป็นหน่วยงานสำาคัญที่ทำารายได้ให้
แก่บริษัทในปี 2554 ต่อไป ขณะเดียวกันก็ให้บริการงานพิมพ์เพิ่มเติมแก่
กลุ่มลูกค้าที่ซื้อพื้นที่โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสารของบริษัท
อีกด้วย
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ภารกิจหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ได้ดำาเนินมาตลอดปี 2553 
คือ การผลักดันและส่งเสริมพนักงานของบริษัทให้สามารถก้าว
ผ่านความยากลำาบากทางธุรกิจและสภาวการณ์ทางสังคมที่

เกิดขึ้นจากวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ในขณะเดียวกัน บริษัทมีการปรับเปลี่ยนจากธุรกิจที่มีสื่อสิ่งพิมพ์

เป็นพื้นฐาน มาเป็นธุรกิจมัลติมีเดีย จึงทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กรของบริษัทมากพอสมควร ปี 2553 จึงเป็นปีที่บริษัทมุ่งมั่นก้าวไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็น 
ภารกิจหลักที่สำาคัญ

ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทจัดให้มีการฝึก
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับกลาง 
(Post MTP) การฝึกอบรมผู้บริหารกองบรรณาธิการ การฝึกอบรมการ

ผลิตเนื้อหาทางดิจิทัลและมัลติมีเดีย และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการขาย การตลาด การให้บริการลูกค้า การกระจายเสียง และการ 
กระจายสินค้า 

ส่วนการจัดรายการ Post Award เพ่ือให้รางวัลแก่พนักงานยอดเย่ียม
ประจำาไตรมาส และประจำาปี รวมถึงทีมงานยอดเยี่ยมประจำาปี ได้กลาย
เป็นกิจกรรมสำาคัญที่ช่วยผลักดันพนักงานให้มุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่ความเป็น
เลิศในการทำางาน

อีกงานหนึ่งที่ต้องกล่าวถึง นั่นคือ “งานเลี้ยงปีใหม่” ซึ่งในปีนี้ 
ได้จัดให้มีการประกวด Post Star รอบสุดท้าย ซึ่งเป็นรายการที่เปิด 
โอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถผ่านการร้องเพลง การประกวด 
ครั้งนี้ประสบความสำาเร็จและได้รับการตอบรับจากพนักงานอย่างมาก

รัพยากรบุคคลท
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ลนิธิบางกอกโพสต์ และ
กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม

มู

ปี 2553 เป็นปีแรกที่มูลนิธิบางกอกโพสต์จัดการแข่งขันกอล์ฟการ
กุศลขึ้น นับเป็นการริเริ่มกิจกรรมใหม่ในการหาทุนทรัพย์ให้
กับมูลนิธิ ซึ่งโดยปกติได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาคและ 

กิจกรรมต่างๆ  โดยทุนทรัพย์ที่ได้มาทั้งหมดจะนำาไปสนับสนุนด้านการศึกษา 
ให้กับเด็กยากไร้ทั่วทุกภาคของประเทศ

การแข่งขันกอล์ฟในปี 2553 นี้ ทางมูลนิธิได้จัดงานขึ้นที่สนามกอล์ฟ
เลควูด คันทรี่คลับ และสามารถระดมทุนให้กับมูลนิธิได้ถึง 1.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลัก ได้แก่ บริษัท เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำากัด 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.  
จำากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุน 
อีกมากมาย และอีกหลายบริษัทที่นำากลุ่มนักกอล์ฟมาร่วมแข่งขันใน
รายการนี้ ซี่งทำาให้การแข่งขันเพื่อการกุศลครั้งนี้ประสบความสำาเร็จ
อย่างงดงาม

มูลนิธิจะได้นำาทุนทรัพย์ที่ได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ 
ไปดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปในปี 2554

ปี 2553 มูลนิธิบางกอกโพสต์ได้ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา
แก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียน 240 คน 
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยจะได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน  มูลนิธิก็ได้บริหารจัดการทุนทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
จากมูลนิธิอู๋หยาง เพื่อช่วยเหลือเด็กกำาพร้าเป็นการเฉพาะ โดยปี 2553 
เด็กกำาพร้าไทยจำานวน 19 รายได้รับความช่วยเหลือจากทุนทรัพย์นี้

ปี 2553 มูลนิธิบางกอกโพสต์เริ่มเข้าไปช่วยเหลือในรายการ
การศึกษาด้านอื่นๆ และมุ่งมั่นที่จะดำาเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง 
ในขณะเดียวกัน ก็ดำารงไว้ซึ่งเจตนารมณ์หลักที่ต้องการให้เยาวชนผู้ด้อย 
โอกาสได้รับความช่วยเหลือที่จำาเป็น เพื่อให้พวกเขาได้รับการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง

เดือนพฤศจิกายน 2553 ประเทศไทยประสบอุทกภัยร้ายแรง 
ที่สุดในรอบ 10 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ร่วมกับ
ธนาคารกรุงไทย สถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 11 กระทรวงกลาโหม 
กองทัพอากาศ และโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา จัดกิจกรรม 
“โครงการรวมใจช่วยภัยน้ำาท่วม” โดยเปิดรับบริจาคอาหาร เชื้อเพลิง เงิน
และสิ่งของจำาเป็นจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา และได้ส่งมอบสิ่งของบริจาค 
เหล่านั้นให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำาท่วมทั่วประเทศ โดยบริษัทใช้หนังสือพิมพ์
และสื่อมัลติมีเดียที่มีทุกรูปแบบในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนรับรู้และ
นำาเสนอช่องทางที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ใน
ครั้งนี้ บริษัทขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจของเราทั้งที่มาจากภาคส่วน
องค์กรและธุรกิจโฆษณาต่างๆ ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวมนี้

“โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ” ยังคงเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมงานวันครอบครัวประจำาปีของบริษัท ที่พนักงานและครอบครัว
ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในโครงการพระราชดำาริ ที่จังหวัดเพชรบุรี 
นอกจากนี้ รายการแรลลี่การกุศลต่างๆ ที่จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ และโพสต์ทูเดย์ ก็มีกิจกรรมที่นำาผู้เข้าแข่งขันไปร่วมกันปลูกป่า 
ชายเลน เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์โครงการนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

บ ร ิ ษ ั ท  โ พ ส ต ์  พ ั บ ล ิ ช ช ิ ง  จ ำ า ก ั ด  ( ม ห า ช น) 1 9





ครงสร้างบริษัทโ



ณะกรรมการบริษัทค

ม.ร.ว.	ปรีดิยาธร	เทวกุล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
สัญชาติไทย อายุ 63 ปี

นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน์
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 29 ปี
สั¬ญชาติไทย อายุ 68 ปี

นายพิชัย	วาศนาส่ง
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการตรวจสอบ
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี

สัญชาติไทย อายุ 81 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ¬¬าดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
• ปริญญ¬¬าดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• ปริญญ¬¬าตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Certification Program (DCP 2000) 
• Chairman 2000  
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• ตั้งแต่ 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)  
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก ช่อง 5
• กรรมการ มหาวิทยาลัยรังสิต  
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท:	ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• ที่ปรึกษา บริษัท แมคไทย จำากัด
• กรรมการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
• สมาชิกสภานิติบั¬¬ญญัติแห่งชาติ
• พ.ศ. 2548-2551 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ  

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

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

บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)  
• กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำาหนด 

ค่าตอบแทน จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น:	ร้อยละ 13.49
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:  
บุตรสาวสมรสกับ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ¬¬ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสาร

มวลชน (มนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
• ปริญญ¬¬าโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• อนุปริญญ¬¬าวิศวกรเครื่องกล South-West Essex 

Technical College ประเทศอังกฤษ
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 1
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program (DAP 68/2008)  
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ประธานกรรมการ  

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)  
• กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)  
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 
• รองประธานกำากับการบริหาร บริษัทในเครือเซ็นทรัล  
• กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำากัด  
• กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำากัด  
• กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ คณะกรรมการ 

สิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ประธานอนุกรรมการฝ่าย 

สิทธิประโยชน์ คณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
 จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2513 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 Wharton School มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• พ.ศ. 2511 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
•  ตั้งแต่ พ.ศ. 2553  ประธานกรรมการ 
 บริษัท ปรียธิดา จำากัด
•  ตั้งแต่ พ.ศ. 2553  กรรมการ 
 บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ จำากัด
•  ตั้งแต่ พ.ศ. 2544  ประธานกรรมการ 
 บริษัท ปรีดีประภา จำากัด
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
•  พ.ศ. 2549-2550 รองนายกรัฐมนตรี 
 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
•  พ.ศ. 2544-2549 ผู้ว่าการ 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553*
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

* ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2553

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ า ป ี  2 5 5 32 2



นายจอห์น	ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี
สัญ¬ชาติไทย อายุ 46 ปี

ดร.	ศิริ	การเจริญ¬ดี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี
สัญ¬ชาติไทย อายุ 62 ปี

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน (พ.ศ. 2553) 
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการ 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการนโยบายการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา 
และประธานคณะกรรมการการลงทุน (พ.ศ. 
2553) บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำากัด

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ คณะกรรมการจัด
ทำาบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) กระทรวงการคลัง

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2551-2552 คณะกรรมการนโยบายสถาบัน

การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2549-2550 กรรมการบริษัท 
 และประธานอนุกรรมการจัดหาแหล่งเงินทุน 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด
• พ.ศ. 2548-2549 รองประธานกรรมการ 
 และประธานกรรมการบริหาร 
 โรงเรียนนานาชาติ British International
• พ.ศ. 2544-2551 กรรมการอิสระ 
 และกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2539-2550 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำากัด
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  

จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
 กำาหนดค่าตอบแทน 
 จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง 
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ¬¬าเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช 

ประเทศออสเตรเลีย  
• ปริญญ¬¬าโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ 

ประเทศออสเตรเลีย 
• ปริ¬¬ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP 6/2005)
• Directors Certification Program 
 (DCP 60/2004) 
• Directors Accreditation Program 
 (DAP 4/2003)
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการอิสระ  

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และ 
กำากับดูแลกิจการ  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ กรรมการตรวจ
สอบ กรรมการสรรหา และกรรมการผลตอบแทน 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 รองประธาน และ 
ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการอิสระ และ
 กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำากัด (มหาชน) 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 รองประธาน 
 และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ¬¬าตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ  
• Associate Chartered Accountant (ACA), 

The Institute of Chartered Accountants in 
England & Wales (ICAEW) ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program 
 (DAP 57/2006)
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร 
 บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำากัด
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการ  

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
• พ.ศ. 2542-2548 หัวหน้าส่วนตลาดทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำากัด  
 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำากัด  
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  

จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

บ ร ิ ษ ั ท  โ พ ส ต ์  พ ั บ ล ิ ช ช ิ ง  จ ำ า ก ั ด  ( ม ห า ช น) 2 3



นายปราโมช	รัฐวินิจ
กรรมการอิสระ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
สัญชาติไทย อายุ 60 ปี

ดร.	วิษณุ	เครืองาม
กรรมการอิสระ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
สัญชาติไทย อายุ 59 ปี

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ
 สถาบันพระปกเกล้า
•  นายกสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
•  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
•  ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
•  พ.ศ. 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•  พ.ศ. 2545-2549 รองนายกรัฐมนตรี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553*
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  

จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง 

* ดร. วิษณุ เครืองาม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตร  

วิทยาลัยตลาดเงินตลาดทุน รุ่นที่ 5
• พ.ศ. 2547 ประกาศนียบัตร 
 หลักสูตรการเมืองการปกครอง รุ่น 8 
 สถาบันพระปกเกล้า
• พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตร 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 44
• พ.ศ. 2525 ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2515 ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 ฝ่ายข้าราชการประจำา
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
•  พ.ศ. 2548-2550   

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553*
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  

จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง 

* นายปราโมช  รัฐวินิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•  พ.ศ. 2544 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
•  พ.ศ. 2520 ประกาศนียบัตร  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  พ.ศ. 2519 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบคร์กเล่ย์ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  พ.ศ. 2517 ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบคร์กเล่ย์ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  พ.ศ. 2516 เนติบัณฑิตไทย  

สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•  พ.ศ. 2515 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

(เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
•  Directors Accreditation Program 
 (DAP 68/2008)
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
•  ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ 
 บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ประธานกรรมการ 

บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จำากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ประธานกรรมการ 

บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
 บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำากัด (มหาชน)
•  ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ 
 บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ศิครินทร์ จำากัด (มหาชน) 
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
•  ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ที่ปรึกษาบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
•  กรรมการสภามหาวิทยาลัย – 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ า ป ี  2 5 5 32 4



นางสาวคว๊อก	ฮุย	ควอง
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
สัญ¬ชาติมาเลเซีย อายุ 33 ปี

นายวรชัย	พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี

สัญ¬ชาติไทย อายุ 56 ปี

นายคว๊อก	คูน	เอียน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี
สัญ¬ชาติมาเลเซีย อายุ 55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
น้องของนายคว๊อก คูน เอียน
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2543 ปริ¬¬ญญาตรี East Asian Studies 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมการผู้จัดการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำากัด (ฮ่องกง)  

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร  
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำากัด (ฮ่องกง)

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี 
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553*
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  

จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร  

จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

 จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

* นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
ด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ในปี 2553 หากแต่เข้าร่วมประชุมผ่าน 
โทรศัพท์ทางไกล (Teleconference)  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
จำานวน 2 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
พี่ของนางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2520 ปริ¬¬ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม ประเทศอังกฤษ
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ  

บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำากัด (ฮ่องกง)  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ประธานบริหาร  

บริษัท แชงกรี-ลา เอเชีย จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการอิสระ  

ธนาคารเอเชียตะวันออก
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ 
 บริษัท วิลมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (สิงคโปร์)
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 กรรมการ  

บริษัท เคอร์รี่ โฮสดิงส์ จำากัด (ฮ่องกง)  
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2543-2551 ประธานบริหาร  

บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำากัด (ฮ่องกง)  
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  

จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร  

จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น  

จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 4.87
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย  
• พ.ศ. 2522 ปริ¬¬ญญาโท นิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• พ.ศ. 2519 ปริ¬¬ญญาตรี นิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ  

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำากัด  
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  

จำานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร  

จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
 กำาหนดค่าตอบแทน 
 จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

บ ร ิ ษ ั ท  โ พ ส ต ์  พ ั บ ล ิ ช ช ิ ง  จ ำ า ก ั ด  ( ม ห า ช น) 2 5



นายศุภกรณ์	เวชชาชีวะ
กรรมการ  

และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี

สัญ¬ชาติไทย อายุ 43 ปี

นายอีริค	โจชัว	ลีวิน
กรมการ และ กรรมการบริหาร
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
สัญชาติอเมริกัน อายุ 48 ปี

นายชาติศิริ	โสภณพนิช
กรรมการ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี 
สัญ¬ชาติไทย อายุ 51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•  พ.ศ. 2531 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  พ.ศ. 2527 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	
•  ตั้งแต่ ก.ย. พ.ศ. 2552 
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  
 บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำากัด (ฮ่องกง)  
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:	ไม่มี 
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
•  พ.ศ. 2548-2550  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ซิตี้ออนดีมานต์ (สหรัฐอเมริกา)
•  พ.ศ. 2531-2544, (2542) 
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
 บริษัท โฮม บ็อกซ์ ออฟฟิศ (สหรัฐอเมริกา)
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553*
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

* นายอีริค โจชัว ลีวิน ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2553

 นายอิริค โจชัว ลีวินไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
ด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และการประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2553 
หากแต่เข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล 
(Teleconference) ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท จำานวน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง และประชุม
คณะกรรมการบริหาร จำานวน 1 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan 

School of Management, Massachusetts 
Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมี) 
Massachusetts Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เคมี) 
 Worcester Polytechnic Institute 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program (DAP)  

รุ่น TG/2004
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่  

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ต้ังแต่ ก.ค. พ.ศ. 2553 ประธานสมาคมธนาคารไทย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ 

Bangkok Bank (China) Company Limited
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ Board of Trustees 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการ Board of Trustees, 

Singapore Management University
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2546-2552 กรรมการคณะกรรมการธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์
• พ.ศ. 2545-2551 กรรมการ  

บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2545-2549 กรรมการ  

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• พ.ศ. 2545-2549 ประธานสมาคมธนาคารไทย
• พ.ศ. 2544-2550 กรรมการ บริษัท วีซ่า อินเตอร์

เนชั่นแนล (ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก)   
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  

จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 คร้ัง จากท้ังหมด 1 คร้ัง

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.05
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
สมรสกับบุตรสาวของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2531 ปริ¬¬ญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)  

สาขาความสัมพันธระหว่างประเทศ Gonville 
and Caius College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  
ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• The Characteristics of Effective Directors
• Directors Accreditation Program  

(DAP 66/2007)
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี  
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 
• ตั้งแต่ เม.ย. พ.ศ. 2553 กรรมการและ
 ประธานกรรมการ บริษัท โพสต์ นิวส์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ  

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ  

บริษัท โพสต์-เอซีพี จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ  

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ 

บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2549-2551 รองประธานเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายปฏิบัติการ 
 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547-2550 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์
 จัดการกองทุนซีมิโก้ ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด
• พ.ศ. 2547-2548 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด  

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 
•  เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 คร้ัง จากท้ังหมด 1 คร้ัง

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ า ป ี  2 5 5 32 6



นายสุเมธ	ดำารงชัยธรรม
กรรมการ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
สัญ¬ชาติไทย อายุ 46 ปี

• พ.ศ. 2549 - พ.ย. 2553 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)  
• พ.ศ. 2548 - พ.ย. 2553 กรรมการ  

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)  
• พ.ศ. 2552 - พ.ย. 2553 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำากัด
• พ.ศ. 2552-พ.ย. 2553 กรรมการ 
 บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จำากัด
• พ.ศ. 2550 - พ.ย. 2553 กรรมการ  

บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำากัด
• พ.ศ. 2548 - พ.ย. 2553 กรรมการ 
 บริษัท อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2548 - พ.ย. 2553 กรรมการ  

บริษัท ลักษ์ มิวสิค 999 จำากัด 
• พ.ศ. 2548 - พ.ย. 2553 กรรมการ  

บริษัท โฮวยู เซ็นทรัล เวิลด์ จำากัด
• พ.ศ. 2548 - พ.ย. 2553 กรรมการ  

บริษัท ตรีนาคา จำากัด
• พ.ศ. 2547 - พ.ย. 2553 รองประธานกรรมการ

บริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 - พ.ย. 2553 กรรมการ  

บริษัท เกิดฟ้า จำากัด
• พ.ศ. 2547 - พ.ย. 2553 กรรมการ  

บริษัท ร่วมฟ้า จำากัด
• พ.ศ. 2547 - พ.ย. 2553 กรรมการ  

บริษัท โฮวยู จำากัด
• พ.ศ. 2547 - พ.ย. 2553 กรรมการ  

บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำากัด
• พ.ศ. 2547 - พ.ย. 2553 กรรมการ  

บริษัท ไดเทค ดีส โปรดักชั่น จำากัด
• พ.ศ. 2544 - ต.ค. 2553 กรรมการ
 (พ.ศ. 2551) รองประธานกรรมการ  

และผู้อำานวยการ มูลนิธิดำารงชัยธรรม
• พ.ศ. 2547-2552 กรรมการ  

บริษัท ไทยสปา โฮลดิ้ง จำากัด
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  

จำานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

* นายสุเมธ  ดำารงชัยธรรม ลาออกเมื่อ 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553

นายเอกฤทธิ์	บุ¬ญปิติ
กรรมการ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี
สัญ¬ชาติไทย อายุ 48 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2536 ปริ¬¬ญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               
• พ.ศ. 2533 ปริ¬¬ญญาตรี บริหารธุรกิจ  

สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• พ.ศ. 2531 ปริ¬¬ญญาตรี วิทยาศาสตร์  

สาขาบริหารงานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• พ.ศ. 2530 ปริ¬¬ญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
สาขานโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program (DAP) 
• Role of the Compensation Committee 

Program (RCC) 
• D&O Insurance: Mitigating Directors 

Liabilities Risk/Special Seminar
• Company Secretary Program (CSP) 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8/2552 (วตท.)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง 
 สถาบันพระปกเกล้า 
   รุ่นที่ 14 (ปปร.) ปีการศึกษา 2553-2554
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี  
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี 
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2551 - พ.ย. 2553 เลขานุการบริษัท 
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน)  
• พ.ศ. 2548 - พ.ย. 2553 กรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2547 - พ.ย. 2553 กรรมการ กรรมการ
บริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร  
รองกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส  
(สายงานสนับสนุนกลางและพัฒนาธุรกิจ) บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน)  

สัดส่วนการถือหุ้น:	ร้อยละ 2.053
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2537 ปริ¬¬ญญาโท สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พ.ศ. 2531 ปริญญ¬¬าตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

การขนส่ง Royal Melbourne Institute of 
Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program (DAP 66/2007) 
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จำากัด /  
บริษัท คริสตัลเจด-มายเบรด จำากัด /  
บริษัท คริสตัลเจด คอนเฟ็กชั่นเนอร์รี่ จำากัด / 
บริษัท คริสตัลเจด ราเมนเส่ียวหลงเปา 
(ประเทศไทย) จำากัด 

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร  
บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จำากัด

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทร
รีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน)  

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ และ 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547-2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานวางแผนและประสานงานองค์กร และ
สำานักงานตรวจสอบภายใน 

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544-2547 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
 สายงานวางแผน และประสานงานองค์กร
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)                                                                                    
• พ.ศ. 2531-2548 กรรมการบริหาร 
 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำากัด  
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2553
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้นจำานวน 1 คร้ัง จากท้ังหมด 1 คร้ัง
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ครงสร้างคณะกรรมการโ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ซึ่งแบ่งเป็น

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
1.  ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ 
2.  นายจอห์น ทอมพ์สัน                
3.  นายพิชัย วาศนาส่ง
4.  นายปราโมช รัฐวินิจ
5.  ดร. ศิริ การเจริญดี
6.  ดร. วิษณุ เครืองาม  

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1.  นายคว๊อก คูน เอียน
2.  นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
3.  นายชาติศิริ โสภณพนิช 
4.  นายวรชัย พิจารณ์จิตร
5.  นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม
6  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
7.  นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ 
8.  นายอีริค โจชัว ลีวิน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 

โดยมี นายภัค เพ่งศรี เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของ 
บริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการ 
หนึ่งคนหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำาหน้าที่ใดๆ แทนคณะกรรมการได้ 
โดยให้ทำาเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน 
บริษัทกรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ในปัจจุบัน คือ

1.  นายคว๊อก คูน เอียน
2.  นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
3.  นายวรชัย พิจารณ์จิตร 
4.  นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
5.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคณะ
กรรมการบริษัทในการกำากับและติดตามการดำาเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ ได้แก่

•  คณะกรรมการบริหาร
•  คณะกรรมการตรวจสอบ
•  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของ
บริษัท (ยกเว้นประธานกรรมการ) จำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน 
คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
บริหาร โดยประธานกรรมการบริหารจะต้องไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงาน
ประจำาของบริษัท 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
1.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร
2.  นายคว๊อก คูน เอียน
3.  นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
4.  นายวรชัย พิจารณ์จิตร 
5.  นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
6.  นายอีริค โจชัว ลีวิน

โดยมี นายภัค เพ่งศรี เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะกำาหนดหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.  ติดตามกำากับดูแลผลการดำาเนินการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจำา 

ทุกเดือน
2.  อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทแล้ว โดยมีจำานวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
3.  อนุมัติการเข้าทำาการเปิดบัญชีการทำาสัญญากับสถาบันการเงิน ตามที่เห็น

สมควร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4.  กำาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอำานาจการอนุมัติ
5.  แต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยกเว้น

กรรมการผู้จัดการ  และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย
1.  ดร. ศิริ การเจริญดี  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.  นายจอห์น ทอมพ์สัน                
3.  นายพิชัย วาศนาส่ง 

โดยมี นางฉันทนา สืบสิน ผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.			การบริหารความเสี่ยง
  ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำาเสมอ

2.			การควบคุมภายใน
1)  ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อม

ของการควบคุม” ท่ีเหมาะสมโดยการส่ือสารถึงความสำาคัญของการควบคุม 
ภายในและการจัดการกับความเสี่ยง และด้วยการทำาให้เชื่อมั่นได้ว่า
พนักงานเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี

2)  พิจารณาประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน สำาหรับ
การจัดทำางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี รายงานการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบ
สารสนเทศของบริษัท
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3)  พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความ
คุ้มครองความสูญเสียและความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบการ
ปฏิบัติการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินสำาหรับกรณีที่ระบบการเงินและการ
ปฏิบัติงานตามปกติของบริษัทล้มเหลวอย่างไร

4)  ติดตามการดำาเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่ 
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะนำามา

3.	 รายงานทางการเงิน
3.1		ทั่วไป 
1)  ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน และการ

จัดการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร
2)  ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริต

ที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ได้เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการกระทำาผิดกฎหมาย ความ
บกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกัน

3)  สอบทานประเด็นทางบัญชีที่สำาคัญและประเด็นเกี่ยวกับการรายงานต่างๆ 
รวมถึง ประกาศข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด และทำา 
ความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงิน

4)  สอบถามฝา่ยบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เกีย่วกบั 
ความเสี่ยงและความเสียหายที่มีนัยสำาคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและแผนในการ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว

5)  สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบอย่างสำาคัญต่องบ 
การเงิน

3.2		งบการเงินประจำาปี
1)  สอบทานงบการเงินประจำาปีว่าถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อมูล

ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่างบการเงิน 
ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่

2)  ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ ซับซ้อน และ/หรือผิดปกติ
3)  ให้ความสำาคัญในเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริงของ

สินทรัพย์และหนี้สิน การค้ำาประกัน ภาระหนี้สินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
สิ่งแวดล้อม การตั้งสำารองเผื่อความเสียหายที่เกิดจากการฟ้องร้อง ภาระ
ผูกพันและภาระหนี้สินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

4)  ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อสอบทานงบการเงิน 
และผลของการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่ได้ที่พบ

5)  ให้คำาแนะนำาคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำาเสนองบการเงินให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นรับรอง

3.3		งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผย ข้อมูลครบถ้วน และมีความถูกต้อง 
ตามควร รวมทั้งรับทราบคำาอธิบายจากฝ่ายบริหาร  ผู้ตรวจสอบภายใน และ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วน 
ทางการเงิน ซึ่งสืบเนื่องจากการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี 
ของบริษัท เหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ และการควบคุมด้านการเงินและ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

4.		 การตรวจสอบภายใน
1)  สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อให้

เชื่อมั่นได้ว่าสายงานตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ 
ปราศจากข้อจำากัดใดๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล

2)  เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติการสรรหา การเลื่อนตำาแหน่ง การโยกย้ายและ
การเลิกจ้างของผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกปี

3)  สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจ
สอบจะพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานรวมทั้ง
กระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสายงาน
ตรวจสอบภายใน

4)  ประชุมเป็นการส่วนตัวกับผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่
เห็นสมควร

5)  ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารได้รับและปรึกษาหารือผลการ
ตรวจสอบและคำาแนะนำาที่สำาคัญในระยะเวลาอันควร

6)  ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มีการดำาเนินการซึ่งเป็นผลมาจาก
คำาแนะนำาของผู้ตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาอันควร

7)  ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่า สายงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันข้อมูล
ให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ที่ปรึกษา เป็นต้น ในการให้ความเชื่อมั่น หรือให้คำาปรึกษา เพื่อให้
เกิดความครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการทำางานซ้ำาซ้อน

5.			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อ
ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริการให้คำาปรึกษาทั้งหมดที่
บริษัทได้ว่าจ้างมา

3) อนุมัติบริการอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบซึ่งกระทำาโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต

4) ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5) สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอมาและดำาเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีการกำาหนดข้อจำากัดใดๆ ไว้
ในขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล

6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7) ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสำานักงานผู้สอบบัญชี และดูแลว่า

มีการคิดค่าสอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล
8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ 

ตรวจสอบภายใน เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ ์
9) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า

ร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง
10) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะนำาเสนอผลการ

ตรวจสอบและคำาแนะนำาในเวลาอันสมควร
11) สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และให้ความสนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
12) สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ

ติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ตอบชี้แจงผลการตรวจสอบ และคำาแนะนำาของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในระยะเวลาอันควร

13) ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชรีบัอนญุาตตรวจพบกรณทีีน่า่สงสยัวา่ กรรมการบรษิทั 
ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัท ได้กระทำา
การอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะ
ต้องรายงานข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบในทันทีเพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า

6.	 การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
1) สอบทานประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ

ระเบียบต่างๆ การสืบสวนการทุจริตและการติดตามของฝ่ายบริหารเกี่ยว
กับการทุจริต รวมทั้งการลงโทษทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบต่างๆ

2) รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จากฝ่าย
บริหารและ/หรือสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำาเสมอ

3) สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการ
จัดทำารายงานทางการเงินแล้ว 

4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่กำากับ
ดูแล
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5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินงาน
ของบริษัท ได้กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ให้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐที่กำากับดูแลและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่
กฎหมายกำาหนดไว้

7.	 การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย	วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท
1) ดูแลเพ่ือให้เช่ือม่ันได้ว่าได้มีการจัดทำานโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ 

ของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และดำาเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบ 
และถือปฏิบัติ

2) ประเมินฝ่ายบริหารได้ทำาตนเป็นตัวอย่างโดยการสื่อสารถึงความสำาคัญ
ของนโยบายวิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณรวมทั้งแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่

3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการกำากับดูแลให้ปฏิบัติตาม
นโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ ของบริษัท

4) รับรายงานอย่างสม่ำาเสมอเกี่ยวกับการกำากับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย 
วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัทจากฝ่ายบริหาร

8.	 การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีการในการดำาเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้อง

เรียนต่างๆ 
2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การ

ควบคุมต่างๆ อันอาจไม่เหมาะสม และอื่นๆ ให้เป็นความลับ
3) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีขั้นตอนการดำาเนินการต่างๆ เพื่อ 

ให้มีผู้สอบสวนอิสระในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่างเพียงพอ 
และให้มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ

9.	 การรายงาน
1) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและให้คำาแนะนำาที่เหมาะสม อย่างสม่ำาเสมอ
2) เชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบ

ต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ
3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงานครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง คณะ

กรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงาน
ประจำาปีโดยมีประเด็นที่ต้องรายงานดังนี้

 • จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท

 • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์
 • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบมา

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรได้รับทราบภายใต้ 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท

10.		อื่นๆ
1) ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการกำากับดูแลอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทร้องขอ
2) จัดให้มีการสืบสวนพิเศษ หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้ชำานาญการเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือในกรณีที่จำาเป็น
3) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1. นายพิชัย วาศนาส่ง  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ศิริ การเจริญดี 
3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร

โดยมี นายภัค เพ่งศรี เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สอบทาน ประเมิน และ
แนะนำาคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ
1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท
2. จำานวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. นโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนและบำาเหน็จของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
6. การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับ

สูงของบริษัท
7. แผนการสืบทอดการดำารงตำาแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการ 

ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
หรือกรรมการผู้จัดการ ตามลำาดับ

8. กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะ 
ดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามลำาดับ

9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่ง
จะดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามลำาดับ

10. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะ
กรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร เพื่อทำาหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทำานโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
2. คัดเลือกวิธีการบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้
3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
4. เสนอการบริหารความเสี่ยง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบัติงานให้

ฝ่ายบริหาร 
5. ติดตามการบริหารความเสี่ยง
6. รายงานต่อฝ่ายบริหาร
7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงแก่

พนักงานทุกระดับ
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ครงสร้างองค์กรโ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจาหนาที่
ฝายปฏิบัติการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

บรรณาธิการ
อำานวยการ

บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ
บางกอกโพสต

ฝาย
การตลาด

ฝาย
จัดจำาหนาย

ฝาย
ธุรกิจ

โทรทัศน
และวิทยุ

กระจายเสียง

ฝาย
โพสตบุกส ฝายจัดสง

ฝาย
การผลิต ฝายบัญชี ฝายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ

ฝาย
งานพิมพ
พาณิชย

บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ
โพสตทูเดย

ผูอำานวยการ
สายงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

ผูอำานวยการ
ฝายการตลาด
และจัดจำาหนาย

ผูอำานวยการ
ฝายสื่อ

อิเล็กทรอนิกส

ผูอำานวยการ
ฝาย

ทรัพยากรบุคคล

ฝาย
โฆษณา

ดิสเพลย์และ
สิ่งพิมพ์พิเศษ

ฝาย
โฆษณา

คลาสสิฟายด์
และโฆษณา
ออนไลน์

ผูอำานวยการ
ฝายโลจิสติกส์
และงานพิมพ

พาณิชย

ประธานเจาหนาที่
ฝายการเงินและ
เลขานุการบริษัท

ผูอำานวยการ
ฝายปฏิบัติการ
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 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
 3. นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์  บรรณาธิการอำานวยการ
 4. ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำาหน่าย
 5. นางสิรี อุดมฤทธิรุจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด
 6. นายพรชัย แสงอรุณ ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4

2

5

1

6

3

ณะผู้บริหารระดับสูงค
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 7. นายภัค เพ่งศรี  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
 8. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 9. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย  บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 10. นายอนิล ปิ่นเรณู  ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ        
 11.  นางฉันทนา สืบสิน  ผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน
 12. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์  ผู้อำานวยการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 13. นายสุรัตน์ สิงห์สุขสวัสดิ์  ผู้อำานวยการฝ่ายโลจิสติกส์และงานพิมพ์พาณิชย์

1110
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8

13

9
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บรรณาธิการอำานวยการ
นายพิชาย	ชื่นสุขสวัสดิ์
สัญ¬ชาติไทย อายุ 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2522 ปริ¬¬ญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  

สาขาการหนังสือพิมพ์ 
 Queensland University ประเทศออสเตรเลีย         
• พ.ศ. 2519 ปริญญ¬¬าตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  

สาขาการเมืองและการปกครอง 
 James Cook University of North Queensland  

ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ เม.ย. พ.ศ. 2553 กรรมการ และ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ นิวส์ จำากัด
• พ.ศ. 2537-2545 บรรณาธิการ
 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2536-2537 เลขานุการของ  

ดาโต๊ะ อาจิต ซิงห์ เลขาธิการ 
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประสบการณ์การอื่นๆ
• กรรมการบริหาร IFRA  
• ประธานคณะกรรมการบริหาร  

IFRA   Asia Pacific Regional Committee  
• ประธานมูลนิธิบางกอกโพสต์  
• ประธานมูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  
• ประธานกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบางกอกโพสต์
• สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำาหน่าย
ม.ล.	ธนะวิสุทธิ์		วิสุทธิ
สัญชาติไทย อายุ 40 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี การเงิน 
 มหาวิทยาลัยอีลอน นอร์ท แคโรไลนา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
• The 7 Habits of Highly Effective People
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  

สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 9
• The Crestcom Bullet Proof Manager Program
ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ เม.ย. พ.ศ. 2553 รองกรรมการผู้จัดการ 

สายการตลาดและการขาย บริษัท โพสต์ นิวส์ จำากัด
• พ.ศ. 2550-2551 ผู้จัดการกลุ่ม
 การตลาดและจัดจำาหน่าย 
 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) 
• พ.ศ. 2549-2550 ผู้จัดการกลุ่มการตลาด  

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2548-2549 ผู้จัดการแผนกการตลาด 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544-2548 ผู้จัดการอาวุโส การตลาด  

บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวเลส มัลติมีเดีย จำากัด
• พ.ศ. 2543-2544 Head of Dealing – 
 International Division  
 บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำากัด 
• พ.ศ. 2541-2543 Head of Institutional Dealing  

บริษัทหลักทรัพย์ซิมิโก้ จำากัด (มหาชน)
•  พ.ศ. 2539-2541 Institutional Equities Sales & 

Trader บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำากัด 
• พ.ศ. 2537-2538 Management Trainee  

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นายศุภกรณ์	เวชชาชีวะ
สัญชาติไทย อายุ 43 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.05
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: สมรสกับ
บุตรสาวของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Gonville and Caius 
College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• The Characteristics of Effective Directors
• Directors Accreditation Program (DAP 66/2007)
ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ เม.ย. พ.ศ. 2553 กรรมการ และ 

ประธานกรรมการ บริษัทโพสต์ นิวส์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำากัด
• ต้ังแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด
• พ.ศ. 2549-2551 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547-2550 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 

กองทุนซีมิโก้ ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด
• พ.ศ. 2547-2548 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด 
 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2545-2547 ผู้อำานวยการฝ่ายจัดจำาหน่ายและ 

ส่ือสารการตลาด บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)  
• พ.ศ. 2543-2545 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ควอมเนท (ประเทศไทย) จำากัด  
• พ.ศ. 2541-2543 วาณิชธนากร 
 บริษัท เลห์แมน บราเดอร์ ไทยแลนด์ จำากัด  
• พ.ศ. 2537-2540 ผู้อำานวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์  

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด  
• พ.ศ. 2534-2537 ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 

ต่างประเทศ บริษัท ภัทรธนกิจ จำากัด  
• พ.ศ. 2532-2534 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 บริษัท คาซานอฟ จำากัด ประเทศอังกฤษ

บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายพัฒนะพงศ์	จันทรานนทวงศ์
สั¬ญชาติไทย อายุ 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.01
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2521 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตรการอบรมผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง 

ศาลยุติธรรม
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2545-2549 บรรณาธิการ 

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)                

• พ.ศ. 2542-2545 บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ  
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)

บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
นาย	ณ	กาฬ	เลาหะวิไลย
สัญชาติไทย อายุ 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2540 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
• พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 

(หนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน

วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
• พ.ศ. 2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 (TEPCoT2)
ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ เม.ย. พ.ศ. 2553 ผู้อำานวยการสถานีข่าว 

บริษัท โพสต์ นิวส์ จำากัด
• พ.ศ. 2546-2549 บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ 

โพสต์ทูเดย์  บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)  
• พ.ศ. 2541-2545 ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวสกู๊ปและ

คอลัมน์นิสต์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
นายอนิล	ปิ่นเรณู 
สัญชาติไทย อายุ 53 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเดลฮี ประเทศอินเดีย
การอบรม
• พ.ศ. 2551 Crestcom Trainers to the World 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2543-2552 ผู้จัดการฝ่าย Output & Page 

Archiving บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2542-2543 บรรณาธิการฝ่ายผลิต (กลางวัน)  

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
• พ.ศ. 2539-2542 ผู้ช่วยบรรณาธิการธุรกิจ  

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
•  พ.ศ. 2533-2539 รองหัวหน้า sub-editor  

ฝ่ายธุรกิจ  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
•  พ.ศ. 2532-2533 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ Atex  

บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำากัด

ณะผู้บริหารระดับสูงค
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กรรมการผู้จัดการ		
บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด  
นางสิรี	อุดมฤทธิรุจ
สัญชาติไทย อายุ 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2524  BA Arts, Goucher Collage, 

Towson, Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด  
• พ.ศ. 2548-2550 ผู้อำานวยการสื่อสิ่งพิมพ์

โฆษณาและบรรณาธิการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์
เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด 

• พ.ศ. 2544-2548 ผู้จัดการ บริษัท ฮาเชท ฟิลิป
ปาคิ โพสต์ จำากัด

• พ.ศ. 2540-2544 บรรณาธิการบริหาร  
นิตยสารแอล บริษัท ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์ 
จำากัด   

• พ.ศ. 2539-2540  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
บริษัท แพลนเนท ฮอลลีวู้ด จำากัด  

• พ.ศ. 2536-2539 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกษรพลาซ่า   

• พ.ศ. 2536 รองบรรณาธิการ  
นิตยสารไทยแลนด์ แทตเลอร์

• พ.ศ. 2529 นักเขียน  
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายพรชัย	แสงอรุณ
สัญชาติไทย อายุ 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2542 ปริญญาโท 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พ.ศ. 2517 ปริญญาตรี  

รัฐศาสตร์บัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• การดูงานด้านบริหารงานบุคคล 
 บริษัท โตโยต้า และมิตซูบิชิ ประเทศ¬ญี่ปุ่น 
• หลักสูตร THE BOSS ของ
 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
• สัมมนาผู้นำาไตรภาคีของมูลนิธิ KOILAF  

ประเทศเกาหลี
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2543-2547 ผู้อำานวยการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)  
• พ.ศ. 2538-2542 ผู้อำานวยการ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
บรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• พ.ศ. 2522-2538 ผู้จัดการบุคคล  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง สยามมิชลิน  

 ผู้จัดการบุคคล 
 บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำากัด 
 บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท
นายภัค	เพ่งศรี
สั¬ญชาติไทย อายุ 51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ร้อยละ 0.081
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
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 ปริ¬¬ญญาตรี บั¬ญชีบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรสำาหรับคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน   

(RCC 1/2006) 
• ทบทวนหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (DCP Refresher Program 1/2005) 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน  

กรรมการบริษัทไทย (DCP 16/2002) 
ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด  
• ต้ังแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 กรรมการบริหาร 
 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำากัด  
• พ.ศ. 2547-2549 กรรมการ บริษัท ตวันนา โฮเต็ล จำากัด  
• พ.ศ. 2547-2548 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำากัด
• พ.ศ. 2544-2547 กรรมการ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย   
• พ.ศ. 2543-2547 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทหลักทรัพย์บีฟิท จำากัด    
• พ.ศ. 2543-2546 กรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ
•  พ.ศ. 2528-2549 กรรมการ 
 บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำากัด (มหาชน)

ผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน
นางฉันทนา	สืบสิน
สัญชาติไทย อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2544 Certified Internal Auditor (CIA) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2522 ปริญญาโท บัญ¬ชีมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2517 ปริญญาตรี บั¬ญชีบัณฑิต 
 (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• พ.ศ. 2543 หลักสูตรโครงการ ผู้ตรวจสอบภายใน 

ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน 
แห่งสหรัฐอเมริกา (รุ่นท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2535-2542  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัทเงินทุนสินเอเซีย จำากัด (มหาชน)  
• พ.ศ. 2517-2535 ตำาแหน่งเทียบเท่าหัวหน้าส่วนฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ผู้อำานวยการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นางสาวสุธิดา	มาไลยพันธุ์
สัญชาติไทย อายุ 38 ปี    

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต 

สาขาเรขศิลป์ (Graphic Design) (เกียรตินิยม
อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2546-2551 ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ บริษัท สนุกออนไลน์ จำากัด
• พ.ศ. 2542-2546 ผู้บริหารโครงการพิเศษ  

บริษัท เอ็มเว็บ (ประเทศไทย) จำากัด
• พ.ศ. 2540-2542 ผู้ออกแบบเว็บไซต์  

บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2539-2540 ผู้กำากับศิลป์  

บริษัท มิกซ์แทร็ก จำากัด
• พ.ศ. 2538-2539 ผู้ช่วยผู้กำากับศิลป์ บริษัท  

ทริปเพ็ต แอนด์ ออกัส แอตเวอร์ไทซิ่ง จำากัด

ผู้อำานวยการฝ่ายโลจิสติกส์และงานพิมพ์พาณิชย์
นายสุรัตน์	สิงห์สุขสวัสดิ์ 
สัญชาติไทย อายุ 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2534 ปริญญาโท การเงินการลงทุน  

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

มหาวิทยาลัยจอร์เจียร์ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2544-2551 ผู้จัดการกลุ่มจัดส่ง  

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2542-2543 นักวิเคราะห์อาวุโส (สื่อสาร) 
 บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซทพลัส จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2540-2542 นักวิเคราะห์อาวุโส  

บริษัท แคเรียน จำากัด
• พ.ศ. 2535-2540 นักวิเคราะห์ 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำารง จำากัด (มหาชน)

บ ร ิ ษ ั ท  โ พ ส ต ์  พ ั บ ล ิ ช ช ิ ง  จ ำ า ก ั ด  ( ม ห า ช น) 3 5



จากซ้าย:

นางดลฤทัย จันทรภูมิ  ผู้จัดการแผนกอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
นายอาณัติ อธิคมปัญญาวงศ์  ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายผลิต
นายวรวรรธน์ จุลจิตต์วัชร์  ผู้จัดการกลุ่ม โฆษณาดิสเพลย์ และสิ่งพิมพ์พิเศษ
นางศิริวรรณ พิริยะเมธากุล  ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายขายโฆษณาคลาสสิฟายด์ และฝ่ายขายโฆษณาออนไลน์
นายพิชญ จุลศิริ  ผู้จัดการกลุ่ม งานพิมพ์พาณิชย์
นายปกรณ์ พันธุ์ทวี  ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายจัดจำาหน่าย
นางสาวภานี ลอยเกตุ  ผู้จัดการแผนก บรรณาธิการ สำานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์

ณะผู้บริหารค
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แถวนั่งจากซ้าย: 

นางสาวธรรณชนก ดิสนีเวทย์         ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและจัดจำาหน่าย 
นางสาวสิริมน ณ นคร                  บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแมรี แคลร์
นางสาวรังสิมา กสิกรานันท์           บรรณาธิการอำานวยการ นิตยสารแอล เดคคอเรชั่น
นางสาวจารีรัตน์ ยุคนธจิตต์              ผู้อำานวยการกลุ่มฝ่ายการขายและการตลาด 
นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี               บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแอล 
นางสาวประภาพร สูตะบุตร              ผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาด นิตยสารแมรี แคลร์

แถวยืนจากซ้าย:

นางสาวยุชยา นนทรีย์             ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ 
นางสาวนิษฐิดา ศุภสวัสดิ์กุล          ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด 
นางอินทุกานต์ คชเสนี สิริสันต์          บรรณาธิการบริหาร นิตยสารมาร์ธา สจวร์ต ลิฟวิ่ง 
นายเฉลิมพล น้ำาเต้าทอง          ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
นางสาวสุพิชา สอนดำาริห์                บรรณาธิการบริหาร นิตยสารคลีโอ 
นางธัชหทัย ธรรมประภาส            ผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาด นิตยสารคลีโอ 
นางสาวเกสรา ศักดิ์กำาจร                  ผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณา นิตยสารแอล และ แอล เดคคอเรชั่น
นางสาวสิริลักษณ์ วิชชุชา¬ญ           ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ณะผู้บริหาร โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดียค

บ ร ิ ษ ั ท  โ พ ส ต ์  พ ั บ ล ิ ช ช ิ ง  จ ำ า ก ั ด  ( ม ห า ช น) 3 7



ห

 ชื่อ	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร		 คณะกรรมการตรวจสอบ		 คณะกรรมการสรรหา
	 	 	 	 	 	 และกำาหนดค่าตอบแทน

 1.	 ม.ร.ว.	ปรีดิยาธร	เทวกุล	 3/3
  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
	 2.	 นายคว๊อก	คูน	เอียน 0/5 1/7   
  กรรมการ และกรรมการบริหาร
	 3.	 นางสาวคว๊อก	ฮุย	ควอง	 0/5 1/7
  กรรมการ และกรรมการบริหาร
	 4.	 นายจอห์น	ทอมพ์สัน 3/5  4/4
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	 5.	 นายชาติศิริ	โสภณพนิช 4/5
  กรรมการ
	 6.	 นายพิชัย	วาศนาส่ง 3/5  3/4 1/3
  กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
  กำาหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
	 7.	 นายปราโมช	รัฐวินิจ 3/3
  กรรมการอิสระ
	 8.	 นายวรชัย	พิจารณ์จิตร 5/5 7/7  3/3 
  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
  และกำาหนดค่าตอบแทน
 9.	 ดร.	วิษณุ		เครืองาม 3/3  
      กรรมการอิสระ
	10.	 ดร.	ศิริ	การเจริญดี	 4/5  4/4 3/3
    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	11.	 นายศุภกรณ์	เวชชาชีวะ 5/5 7/7 
  กรรมการ
	12.	 นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน์ 4/5 7/7 
  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
	13.	 นายสุเมธ	ดำารงชัยธรรม 5/5
  กรรมการ
	14.	 นายเอกฤทธิ์	บุญปิติ 5/5
  กรรมการ
	15.	 นายอีริค	โจชัว	ลีวิน 0/3 0/5 
  กรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัทมิ ได้กำ าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด กล่าวคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกิน 

ร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำาจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือในการจดทะเบียนตามกฎหมายกับ 

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีแนะนำาคณะกรรมการบริษัท 
ในเรื่องเกี่ยวกับจำานวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการ
สรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

ลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บั นทึกการเข้าประชุมประจำาปี 2553

หมายเหตุ 
1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล นายปราโมช รัฐวินิจ ดร. วิษณุ เครืองาม และนายอีริค โจชัว ลีวิน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2553
2. นายอิริค โจชัว ลีวินไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2553 หากแต่เข้าร่วมประชุมผ่าน 

โทรศัพท์ทางไกล (Teleconference) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารจำานวน 1 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 
3. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2553 หากแต่เข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล (Teleconference)  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 2 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
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ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการทุกคนในปี พ.ศ. 2553    

    ค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 	 	 (หน่วย	:	พันบาท) 

 1 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 1,414 
 2 นายคว๊อก คูน เอียน กรรมการ และกรรมการบริหาร 814 
 3 นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง กรรมการ และกรรมการบริหาร 814 
 4 นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 615 
 5 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 361 
 6 นายพิชัย วาศนาส่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 996 
   และกรรมการตรวจสอบ  
 7 นายปราโมช รัฐวินิจ กรรมการอิสระ  271 
 8 นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 1,351 
 9 ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 1,198 
 10 ดร. วิษณุ เครืองาม กรรมการอิสระ 271 
 11 นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 0
 12 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 1,530 
 13 นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม กรรมการ 382 
 14 นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการ 399 
 15 นายอีริค โจชัว ลีวิน กรรมการ และกรรมการบริหาร 582 

    10,999 

ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 41.0 ล้านบาท    
ค. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร เช่น เงินสมทบกองทุนกับกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 2.3 ล้านบาท    

ก ารสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็น 
ผู้ถือหุ้น

2.  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำานวนบุคคล
ที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำาแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นแต่ละ
หุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี
ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้
จำานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวน
หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกเป็นจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำาแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำาแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการที่ว่างเว้น
แต่วาระในตำาแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของ 
คณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน

กรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ดีในกรณีที่จำานวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลือ 
อยู่มีจำานวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำาการในนามของคณะ
กรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำาการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทน
กรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำาภายในหนึ่ง
เดือนนับตั้งแต่วันที่จำานวนกรรมการว่างลง ซึ่งทำาให้ไม่ครบองค์ประชุม บุคคลใดที่ได้
รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะดำารงตำาแหน่งได้เพียงเท่ากำาหนด
เวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำาคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น ที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น 
สำาเนาใบหุ้นและหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลัก
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลัก
ฐานการแสดงตน เช่น สำาเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำาคัญ
ต่างๆ ของบริษัท เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับ 
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้ โดยปฏิบัติ 
ตามขั้นตอนสำาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท ซึ่งได้นำาเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท

การแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อำานาจของคณะ
กรรมการบริหาร ยกเว้นตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งต้องนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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ารกำากับดูแลกิจการที่ดีก

บริษัทพยายามปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549  
ซึ่งจัดทำาโดยศูนย์พัฒนาการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2549 นี้ เป็นการนำาข้อพึงปฏิบัติจากหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือน
มีนาคม 2545 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เทียบเคียงกับ 
หลักการกำากับดูแลกิจการของ The Organisation 
for Economic Co-operation and Development 
(OECD Principle of Corporate Governance ปี 
2004)

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกำาหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระ 
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีล่วงหน้า และได้แจ้ง 
รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม รวมถึงเรื่องที่ต้อง 
ตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี เช่น การ 
เลือกต้ังกรรมการบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเพ่ือพิจารณา 
ก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำาปี  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม 

อนึ่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2553 นั้น 
มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 
4 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน เสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพื่อ
ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำาหนดให้บริษัท
จดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้น 
สามัญประจำาปี 2553 เป็นต้นไป นอกจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตาม
วาระจำานวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งแล้ว
จึงได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 4 ท่าน โดยเป็น
กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ภายหลังการแต่งตั้ง
บริษัทจึงมีจำานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งบริษัทได้นำาเสนอราย
ละเอียดและประสบการณ์การทำางานของกรรมการ
ดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้เผย 
แพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือ 
จากที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดย 
กำาหนดเวลาประชุมในระหว่างเวลาทำางานปกติที่อาคาร
บางกอกโพสต์  โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อรองรับผู้ถือหุ้น 
และผู้รับมอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของ 

บริษัท หรือบุคคลอื่นใดในการออกเสียง ลงคะแนนใน
แต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากร
แสตมป์ สำาหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2553 ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเลือก นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นและ 
ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม โดย 
ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาสำาหรับการประชุม 
อย่างเหมาะสม  และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการแสดง 
ความเห็นและซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดย
กรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มีจำานวนเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงประธาน
กรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำาหนดขั้นตอนสำาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีเพิ่มเติมและ
เสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ซึ่งจะจัดขึ้น 
เป็นปกติในเดือนเมษายน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้น 
ที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำาปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
• แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำาเนา

ใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำาเนาบัตร
ประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำาคัญต่างๆ 
ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องนำาส่งแบบเสนอ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีเพิ่มเติม และ/
หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำาหนด  
เพื่อให้ บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่ 
เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอ
ในการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการ
ดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีต่อไป

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กำาหนดราย
ละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน และ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
บริษัทได้จัดทำาบัญชีรายชื่อผู้ รับมอบฉันทะให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น และจัดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ของผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 

บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายกรรมการ
อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลง 
คะแนนเสียงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มี 
การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดย
บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจ
สอบได้ ในกรณีที่เกิดมีข้อโต้แย้ง

บริษัทได้จัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีอิสระ ให้แก่คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำาทุกครั้ง

3.	บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทพยายามส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงทาง 
การเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ดังกล่าวประกอบด้วย ผู้อ่าน และผู้ซื้อสื่อโฆษณา 
พนักงานของบริษัท ผู้จัดจำาหน่าย ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ 
เป็นต้น โดยบริษัทได้ดำาเนินการสำารวจความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงเนื้อหาและการ
ออกแบบโดยสม่ำาเสมอ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส 
ได้แก่ การสอบทานขั้นตอนในการดำาเนินการของบริษัท
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน  การสอบทานระบบการร้องเรียน
เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิ การควบคมุ และอืน่ๆ ใหเ้ปน็ 
ความลับ และการดำาเนินการให้มีการสอบสวนและติดตาม 
ผลอย่างเพียงพอและให้รายงานเร่ืองท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทราบ

4.	การเปิดเผยข้อมูล	และความโปร่งใส

ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผย
แพร่ข้อมูลอันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 
และรายงานประจำาปี ผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการ 
เปิดเผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง 
อื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ซึ่งในปัจจุบันบริษัท
ได้เผยแพร่รายงานประจำาปีของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ 
ของบริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำาแบบเสนอ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีเพิ่มเติม และ
แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใส และเพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจำาปีเรื่อง 
โครงสร้างคณะกรรมการ  สำาหรับจำานวนครั้งของการ 
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ประชุม และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วม 
ประชุม ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีเรื่องบันทึกการ 
เข้าประชุมประจำาปี  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนด 
ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำานวน 
รวมสำาหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทน
จำานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ใน
การพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร 
ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็น
กรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี  
เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1	โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทมีกรรมการ 15 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 6 
ท่าน สำาหรับวาระในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการนั้น 
ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้อง 
ออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหน่ึงในสาม โดยให้กรรมการ 
ที่ได้อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ 
ออกไปนั้น จะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้ บริษัทมิได้ 
กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติ 
ของกรรมการอิสระที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด กล่าวคือ 
กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 
1 และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้าง 
หรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำา 
จากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่ง
และประวัติของกรรมการทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบโดย 
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี เรื่องโครงสร้างคณะ 
กรรมการบริษัทแยกบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งประธาน 
กรรมการออกจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
อย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจอย่างไม่ 
จำากัด โดยคณะกรรมการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระดำารง
ตำาแหน่งประธานกรรมการ และมิได้ดำารงตำาแหน่งเป็น
ประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ 
บริษัท

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำาหน้าที่ช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริษัท ในส่วนของการให้คำาแนะนำาด้าน
กฎหมาย การดำาเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท

5.2	คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นตาม 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้
เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้
• การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท  
• พิจารณากระบวนการสรรหา จำานวน และคุณสมบัติ 

ที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ   
• การเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกต้ัง

เป็นกรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษัท
• กำาหนดนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทน และ

บำาเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 
ย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหาร ให้กับคณะ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

• พิจารณาแผนการสืบทอดการดำารงตำาแหน่งและ
กระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่งจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร 
หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตามลำาดับ

• พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจ้าหน้าที่
ฝา่ยปฏบิตักิาร และเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ซึง่จะดำาเนนิการ
โดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลำาดับ

• กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะ
ดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตามลำาดับ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
จึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 2 ท่าน และ
กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจำานวน 1 ท่าน โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ และเพื่อให้การทำาหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทำางาน
เป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการบริษัท
จึงมิได้ดำารงตำาแหน่งประธาน หรือกรรมการในคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  

5.3	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัท
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การดำาเนินงานของบริษัท และติดตามดูแลให้คณะผู้บริหาร 
ดำาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำาหนดไว้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำาหลัก
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการ 
ดำาเนินงานของผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

5.4	การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบ 
กำาหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัด
เวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้

ในเบื้องต้น บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุก 3 เดือน และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ในเดือนที่มิได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งจะทำาให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำากับควบคุม 
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง
และทันการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้พิจารณาเรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนก็มี
ความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องและความเห็นของตนเอง
ให้คณะกรรมการพิจารณา

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการ
พร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้นำา 
แจกในที่ประชุมเพื่อให้นำาอภิปรายกันในที่ประชุมด้วย

บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะ
เสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบ 
โดยทั่วกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเชิญผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูง
สำาหรับใช้ประเมิน และพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

บริษัทจัดทำาข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ที่เป็น
ปัจจุบัน ให้แก่กรรมการของบริษัท เพื่อคณะกรรมการ
สามารถติดต่อข้อมูลที่จำาเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ หรือเลขานุการบริษัท และเป็นการ
อำานวยความสะดวกให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้
ติดต่อสื่อสารกันเอง ตามต้องการ โดยมิต้องผ่านฝ่าย
บริหารของบริษัท

5.5	การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำาเนินการประเมิน
ตนเองแล้ว ส่วนคณะกรรมการของบริษัทยังมิได้ดำาเนิน
การประเมินตนเอง

5.6	ค่าตอบแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนให้กับ
คณะกรรมการของบริษัท เป็นจำานวนรวมสำาหรับปีนั้นๆ 
โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำานวนดังกล่าวให้แก่ 
กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของ 
คณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่ 
กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของ
บริษัท ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี เรื่องค่าตอบแทน 
กรรมการและผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณาค่า
ตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา 
ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทั้งนี้ เป็น
ไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดภายใต้แผนงาน 
งบประมาณประจำาปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและ
โบนัสสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผล
การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ และผู้บริหารแต่ละคน

5.7	การพัฒนากรรมการ	และผู้บริหาร
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึก
อบรมและให้ความรู้ ซึ่งอาจเป็นการภายในบริษัท หรือ
ใช้บริการของสถาบันภายนอกด้วย 

ในปี 2553 บริษัทจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานระดับ 
กลาง และจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตลอดปี โดยมี
พนักงานสนใจเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัท พยายามที่จะจัดให้
มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแนะนำาบริษัท
แก่กรรมการใหม่

บริษัทยังมิได้จัดทำาแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ 
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และพยายามจะ
จัดให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใต้อำานาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม
ที่ปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
และหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและระเบียบ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยผ่านสายงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานตรวจสอบภายในได้ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ โดยยึดถือกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามกรอบการ 
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพที่เป็นสากลเพื่อให้ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นลำาดับต้นๆ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ 
การดำาเนินธุรกิจ และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สายงานตรวจสอบภายในจะทำาการ 
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง 
และการกำากับดูแลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ  และฝ่ายบริหารเป็นประจำาอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความ
สำาคัญในการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายในมีคุณภาพ บริษัทฯ จึงสนับสนุนอย่างเต็มท่ีให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาด้วยการส่งเสริมผู้ตรวจสอบ
ภายในให้เข้ารับการอบรมและร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพต่างๆ ตามความเหมาะสม ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ตรวจสอบภายใน 3 ท่านที่
สอบได้วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรอง (Certified Internal Auditor – CIA)

สรุปสาระสำาคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	ได้ดังนี้
• คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทำาหน้าที่พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย 

รับฟังความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเชื่อมั่น
ได้ว่า รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับ
เชิญให้เข้าร่วมทุกครั้งเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหรือให้คำาแนะนำาในปัญหาบางประเด็น อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
มีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ ก็จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่ง
ด่วนต่อไป

• สายงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบวางแผนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาลำาดับความสำาคัญ
ตามความเสี่ยงโดยคำานึงถึงข้อกังวลของผู้บริหารด้วย ในการปฏิบัติงานสายงานตรวจสอบจะนำาเอาหลักวิชาและวิธีการทำางานที่
เป็นระบบเข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
กำากับดูแล นอกจากนั้น ยังมีการให้บริการด้านการให้คำาปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารตามควรแก่กรณี ผลการตรวจสอบจะถูกนำาเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ ในกรณี
ที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่มีนัยสำาคัญ หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในทันที 
พร้อมกับรายงานประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อการพิจารณาสั่งการแก้ไขโดยด่วนต่อไป 

• ในการปฏิบัติงาน สายงานตรวจสอบภายในได้กำาหนดนโยบายและดำาเนินมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง มี
การควบคุมดูแลงานอย่างใกล้ชิด และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแต่ละครั้งจะมีการประชุมร่วมกับผู้รับบริการรวมทั้งผู้บริหาร 
ผู้ควบคุมดูแลสายงานนั้น  รวมทั้งมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อนำามาปรับปรุง
คุณภาพของงานต่อไป

• สายงานตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำาเนินการแก้ไขโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ปัญหาหรือข้อสังเกต
บางประการซึ่งพบจากการตรวจสอบอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข  สายงานตรวจสอบภายในก็จะ 
ทำาการติดตามผลภายในระยะเวลาที่เหมาะสมพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้บริหารระดับสูงทราบความ 
คืบหน้าเป็นระยะๆ ตามสมควร

ก ารควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ า ป ี  2 5 5 34 2



อมูลผู้ลงทุนข้



บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผล โดยจะจ่ายใน 
อัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของทุกๆ ปี สำาหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่าย 
เงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท และ
บริษัทจะนำาเสนอสรุปรายงานดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการ
ประชุม

ารดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

โยบายการจ่ายปันผลน

ร

ก

ายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

 ชื่อผู้ถือหุ้น	 จำานวนหุ้น	 ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด

 1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำากัด (มหาชน) 118,000,000 23.60
 2 บริษัท เซาธ์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ พับลิชเชอร์ส จำากัด 106,375,750 21.28
 3 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 67,457,150 13.49
  4  นายวรชัย พิจารณ์จิตร 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 จรณะจิตต์ 12,620,620 2.52 
 8 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำากัด (มหาชน) 10,892,730 2.18
 9 นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ 10,265,000 2.01
 10 Mrs. Arunee Chan 8,672,590 1.73

ที่มา: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
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อพิพาททางกฎหมาย

จจัยความเสี่ยง

ข้

ปั

บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีหมิ่นประมาท และคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน
ซึ่งเกิดจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ถึงแม้ผลของคดียังไม่สามารถคาดได้ใน
ขณะนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำาคัญ
ต่องบการเงินโดยรวมของบริษัท

นธะผูกพันในการออกหุ้นกู้ในอนาคต
ไม่มี

พั

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทพอ
สรุปได้ดังนี้
1.	ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและ
การผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ ดังนั้น 
กระดาษจึงเป็นวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่งของธุรกิจ
ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านปริมาณ 
และราคาตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก 
แต่บริษัทได้มีการติดตามและวางแผนการจัด
ซื้อล่วงหน้าและเก็บกระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์
ในปริมาณที่คาดว่าจะเพียงพอต่อการผลิต

2.	ความเสี่ยงจากการผันผวนของ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการซื้อสินค้า 
และบริการและอุปกรณ์เป็นสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศ บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงจากความ 
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ โดยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราวตามความ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยง

3.	ความเสี่ยงจากความผันผวนของ 
อัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้ เกิดขึ้นจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาด 
การเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน 
และกระแสเงินสด เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบัน 
การเงนิ  เงินให้กู้ยมืแกบ่ริษทัย่อยและบรษิัทรว่ม 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วน
ใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ 
อัตราตลาดปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
จึงอยู่ในระดับต่ำา

4.	ความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ 
โดยกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ

ควบคุ มการขาย เชื่ อและ เครดิ ต เทอมที่  
เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการขาย
เชื่อ นอกเหนือจากจำานวนที่ได้บันทึกไว้ในบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนไว้แล้ว นอกจากนี้การขาย
เชื่อไม่กระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลาก
หลายและมีอยู่จำานวนมากราย 

5.	ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุน
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า 
และบริษัทร่วม ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะ
ไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมาย 
ที่กำาหนดไว้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทจึงจัดให้มีการติดตามผลการ 
ดำาเนินงานของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและ
บริษัทร่วม โดยวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน และ 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้และ
รายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
บริษัท ตามระยะเวลาที่กำาหนดเพื่อดำาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเท่าที่สามารถจะกระทำาได้

บ ร ิ ษ ั ท  โ พ ส ต ์  พ ั บ ล ิ ช ช ิ ง  จ ำ า ก ั ด  ( ม ห า ช น) 4 5



ในปี 2553 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน  รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการ
กำาหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายนิตยสาร “แอล”  

“แอล เดคคอเรชั่น” “มาร์ธ่า สจวร์ต ลิฟวิ่ง”
ความสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน จำาหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กับ 

บริษัท มูลค่า 25.7 และ 4.4 ล้านบาท 
ตามลำาดับ

 ซื้อโฆษณาจาก บริษัท มูลค่า 4.1 ล้านบาท
 เช่าสำานักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 6.2 ล้านบาท
นโยบายการกำาหนดราคา ราคาตลาด

2.	บริษัท	โพสต์-ไอเอ็ม	พลัส	จำากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายนิตยสาร “แมรี แคลร์”
ความสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 49 และ 

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำากัด 
ถือหุ้นร้อยละ 51

รายการระหว่างกัน จำาหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กับ
บริษัท มูลค่า 5.0 และ 0.3 ล้านบาท  
ตามลำาดับ

 ซื้อโฆษณาจาก บริษัท มูลค่า 0.3 ล้านบาท
 เช่าสำานักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท
นโยบายการกำาหนดราคา ราคาตลาด

3.	บริษัท	โพสต์	นิวส์		จำากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน ขายโฆษณาให้กับบริษัท มูลค่า 19.7 ล้านบาท
 ซื้อโฆษณาผ่านสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์จากบริษัท 

มูลค่า 19.2 และ 42.0 ล้านบาท ตามลำาดับ
 ดอกเบี้ย 0.2 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัท 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นมูลค่า 6.1 ล้านบาท
 รับบริการจัดการจากบริษัท มูลค่า 0.9 ล้านบาท
นโยบายการกำาหนดราคา MLR สำาหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ราคาตามสัญญา

สำาหรับโฆษณาทางโทรทัศน์และค่าบริการ
 จัดการ ส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด

4.	บริษัท	โพสต์-เอซีพี	จำากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด 

ถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน จำาหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กับบริษัท 

มูลค่า 36.2 และ 0.4 ล้านบาท ตามลำาดับ 
 ซื้อโฆษณาจาก และ บริษัท มูลค่า 0.3 ล้านบาท
 เช่าสำานักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท
นโยบายการกำาหนดราคา ราคาตลาด

5.	บริษัท	แฟลช	นิวส์	จำากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการวิทยุ
ความสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 40
รายการระหว่างกัน ดอกเบี้ย 0.1 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัท 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นมูลค่า 1.0 ล้านบาท
นโยบายการกำาหนดราคา MOR

อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
ไม่มี

ข้

ายการระหว่างกันร
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ทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมทางธุรกิจ
วิกฤตการเงินโลกและปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองในท้องถนนทั่ว
กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม ทำาให้กิจกรรมทาง
ธุรกิจต่างๆ ชะลอตัวในช่วงครึ่งแรกของปี เมื่อบรรยากาศทางการเมือง
และทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้การใช้จ่ายในการ
โฆษณาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

ในปีนี้ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ มีผลการดำาเนินงาน
ที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างมาก บางกอกโพสต์ได้รับประโยชน์จากการ 
ใช้จ่ายเงินโฆษณาของภาคอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว การเงิน ค้าปลีก 
และยานยนต์ ในทำานองเดียวกัน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ก็มีรายได้ 
จากการโฆษณาที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากจากธุรกิจธนาคาร ประกันภัย และ
กองทุนรวม ตลอดจนหน่วยงานราชการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ยอดขายสุทธิ
บริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น 1,523.4 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 
เป็นจำานวน 160.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.76 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการ
ขายโฆษณาที่เพิ่มขึ้นในหนังสือพิมพ์ทั้งบางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ 
นอกจากนี้ รายได้ตามงบการเงินรวมยังเพิ่มขึ้นจาก 204.8 ล้านบาท เป็น 
1,815.1 ล้านบาท ในปี 2553

ค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ
ต้นทุนกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในปี 2553 มีราคาเฉลี่ยโดยเฉลี่ยคิดเป็น
ราคา 608 เหรียญสหรัฐต่อตัน เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ย 804 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อตัน เมื่อปี 2552 แม้ว่าหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับจะมียอด 
พิมพ์จำาหน่ายใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ลดลงเล็กน้อย 
การควบคุมจำานวนหน้าและปริมาณการพิมพ์ทำาให้ต้นทุนขายและบริการ
ลดลงจาก 1,099 ล้านบาท เมื่อปี 2552 เป็น 1,087.7 ล้านบาท ในปี 
2553

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจาก 214.3 ล้านบาท เมื่อปี 2552 เป็น 219.6 
ล้านบาท ในปี 2553 สอดคล้องกับการรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการโฆษณา
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหารลดลงจาก 
142.4 และ 63.7 ล้านบาท เมื่อปี 2552 เป็น 130.2 และ 50.0 ล้านบาท 
ในปี 2553 ตามลำาดับ

สำาหรับค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทน 
ผู้บริหารตามงบการเงินรวม ลดลงจาก 238.4, 172.4 และ 84.5 ล้านบาท 
เมื่อปี 2552 เป็น 231.3, 156.5 และ 78.8 ล้านบาท ในปี 2553 ตาม
ลำาดับ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายในโครงการเกษียณก่อนกำาหนดจำานวน 
19.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับการเกษียณอายุพนักงานก่อน
กำาหนด (ปี 2552: 46.2 ล้านบาท)

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2553 บริษัทมีกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 70.4 
ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 91.0 ล้านบาท ในปี 2552 ขณะที่ 
กำาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของปี 2553 เท่ากับ 83.2 ล้านบาท เทียบกับ 
ผลขาดทุนสุทธิรวม 97.9 ล้านบาท ในปี 2552

ผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีของบริษัท จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 
30 ในปี 2554 จากการลดหย่อนทางด้านภาษีหมดอายุลง ทำาให้ค่าใช้จ่าย
ด้านภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนลดลง และช่วยทำาให้มีกำาไร
เพิ่มขึ้น 7.69 ล้านบาท

สภาพคล่อง
บริษัทลงทุน 5.1 ล้านบาทในการจัดตั้ง บริษัท โพสต์ นิวส์ จำากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำาเนินงานเป็นผู้ร่วมผลิตรายการข่าวกับสถานี
โทรทัศน์ช่อง 11 และลงทุนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม และ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เป็นจำานวนเงิน 36.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
ปีที่แล้วจำานวน 89.3 ล้านบาท

บริษัทจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจำานวน 107.5 ล้านบาท ในปี 2553 
และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนธันวาคมจำานวน 25 ล้านบาท  
จากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้จากการดำาเนินงานและจากเงินปันผลรับจาก
บริษัทย่อยของบริษัท

บ
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ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทำางบการเงินของ
บริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวก่อนเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ภายในบริษัท เพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะ 
กรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 
จำานวน 3 ท่าน โดยมีความรับผิดชอบหลักในการสอบทานรายงานทาง 
การเงินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยคณะ 
กรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
โดยทั่วไปเหมาะสมสำาหรับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และงบ
การเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้รับการเปิดเผยอย่าง
เหมาะสม ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ร
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ายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง 
จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 
ท่าน คือ  ดร. ศิริ  การเจริญดี (ประธานคณะ 
กรรมการตรวจสอบฯ) นายพิชัย  วาศนาส่ง และ 
นายจอห์น ทอมป์สัน โดยมี นางฉันทนา สืบสิน 
ผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ หน้าที่ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้แก่ การสอบทาน 
งบการเงินประจำาปีและงบการเงินระหว่างกาล  การ
ควบคุมภายใน รวมท้ังความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
อันอาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน
แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงิน 
ของบริษัทฯ สำาหรับปี พ.ศ. 2553 จากข้อมูลที่ได้รับ 
สรุปได้ว่า การจัดทำางบการเงินและรายงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รวมทั้งข้อกำาหนดในทางกฎหมายต่างๆ 

จากการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ สำาหรับปี 
พ.ศ. 2553 เป็นที่สังเกตว่า จากการดำาเนินความ 
พยายามอย่างต่อเน่ืองของฝ่ายบริหารเพ่ือท่ีจะทำาให้ 
ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ในที่สุดแล้วได้ 
ทำาให้บริษัทฯ กลับมามีผลกำาไร ขณะที่ในปีก่อนหน้า 
นั้นมีผลขาดทุน

เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่ารายการ
ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มีความเป็นธรรม ทั้งใน

ด้านเงื่อนไข และราคา ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัทฯ 

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ  จึงเสนอแนะให้ 
คณะกรรมการบริษัทนำางบการเงินและงบการเงินรวม 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่วมกับสายงานตรวจสอบ 
ภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกได้สอบทาน
ประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการ 
ควบคุมภายในของบริษัทฯ  และมีความเห็นว่า 
การควบคุมภายในโดยทั่วไปเหมาะสมสำาหรับ 
สภาพแวดล้อมในทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ กำากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ 
โดยผ่านทางสายงานตรวจสอบภายใน โดยได้รับ 
การสนับสนุนจากเลขานุการบริษัท  คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ จะรายงานถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ และปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ กับคณะ
กรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เป็นรายไตรมาส บริษัทฯ มิได้มีการไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและให้ความ 
เห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบของสายงานตรวจ
สอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานรายงานการตรวจ
สอบและข้อเสนอแนะต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ได้ติดตามความคืบหน้า
ในการนำาเอาคำาแนะนำาของสายงานตรวจสอบภายใน
ไปลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ  คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
ประสิทธิผล และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 
ให้ดียิ่งขึ้น โดยการให้คำาแนะนำาที่เหมาะสม และ 
สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบได้รับการพัฒนาและฝึก
อบรมหลักสูตรต่างๆ ตามสมควร

(ดร.	ศิริ	การเจริญดี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รายงานการเข้าร่วมประชุมของ	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	สำาหรับปี	2553	เป็นดังนี้

ดร.ศิริ การเจริญดี 1 1 1 1 4 100
นายพิชัย วาศนาส่ง  - 1 1 1 3 75
นายจอห์น ทอมป์สัน 1 1 1 1 4 100

การประชุม  1 2 3 4

 25 ก.พ. 7 พ.ค. 6 ส.ค. 2 พ.ย.
รวม ร้อยละ

ผู้ร่วมประชุม
วันที่

เรียน		ผู้ถือหุ้นของบริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบฯ และสายงานตรวจสอบ
ภายใน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดจีากคณะผู้
บริหาร รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติ
งานได้อย่างไม่มีข้อจำากัดใดๆ ซึ่งทำาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรได้อย่างมี
ประสิทธิผล

เนื่องจากผลปฏิบัติงานในอดีตของผู้สอบบัญชีเป็น
ที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงมีมติ
เห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ นายณรงค์ พันตาวงษ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3315 และ/หรือ 
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ 
เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข  
3844 ของบริษัท สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ทำาการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2554 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำาหรับปี 2554 โดยเมื่อ
คำานึงถึงอัตราค่าสอบบัญชีในท้องตลาด ปริมาณงาน 
และต้นทุนในการให้บริการในปีที่กำาลังจะมาถึง
เห็นว่าค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาดังราย
ละเอียดที่นำาเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำาปีนั้น เป็นจำานวนที่เหมาะสม

ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ 4 ครั้ง เพื่อ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำาปี 
พร้อมทั้งหารือถึงประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ 
บางประเด็นกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง เพื่อให้ 
เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ได้จัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชี 
เป็นการส่วนตัวโดยที่ไม่มีผู้บริหารท่านใดเข้าร่วม 
ประชุมด้วย และโดยที่เป็นส่วนหนึ่งของการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังคง 
ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ

ร

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ า ป ี  2 5 5 35 0



เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และงบกำาไรขาดทุนรวม 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่ง 

ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้า

ต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐาน

ประกอบรายการทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ

เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็น

สาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง

รายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็น

เกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 

2552 และผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง 

จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สายฝน	อินทร์แก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434

บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
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สำานักงาน

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
(ทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2240 3700 โทรสาร 0 2240 3790
เว็บไซต์: • www.postpublishing.co.th • www.bangkokpost.com • www.posttoday.com
 • www.student-weekly.com • www.jobjob.co.th • www.gurubangkok.com

ข้อมูลบริษัท	

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำาหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ “BANGKOK POST” 
หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ “STUDENT WEEKLY” และแมกกาซีนสี่ฉบับได้แก่ 
“themagazine” “GURU” “MUSE” และ “BRUNCH” โดยจะแนบกับหนังสือพิมพ์ “BANGKOK POST” และให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล รวมทั้งระบบหางานทางเว็บไซต์ “www.jobjob.co.th”  มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในการให้บริการข่าวสารข้อมูล โดย
การผลิตรายการข่าวออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ และจัดกิจกรรมและสัมมนา ภายใต้ชื่อ BANGKOK POST และโพสต์ทูเดย์

นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านการพิมพ์พาณิชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและจัดจำาหน่ายหนังสือในนามสำานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ บริษัทย่อยและกิจการที่
ควบคุมร่วมกันของบริษัทยังเป็นผู้พิมพ์ และจำาหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ นิตยสาร “ELLE” “ELLE Decoration” “Marie 
Claire” “Martha Stewart Living” และ “CLEO” 
• หุ้นสามัญของบริษัท มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ “POST”
• ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
• ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้วประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

นายทะเบียนหุ้น	

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800
โทรสาร 0 2359 1259

ผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789-90

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท	วิคเคอรี่	แอนด์	วรชัย	จำากัด
ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2256 6311, 2256 7750-4 
โทรสาร 0 2256 6317-8

อมูลทั่วไปของบริษัทข้



นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ	10	ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 
ชื่อและที่อยู่	 ประเภทธุรกิจ	 ประเภทของหุ้น

	 	จำานวนหุ้นที่ ร้อยละของจำานวน

    จำาหน่ายแล้ว	(หุ้น)	 หุ้นที่ถือ	ทั้งทางตรง

	 	 	 	 	 และทางอ้อม	

1. บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด ผลิตและ สามัญ  250,000 100

 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา   จำาหน่าย  (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 นิตยสาร

 โทรศัพท์ 0 2240 3700 

 โทรสาร 0 2671 3174 

2. บริษัท	โพสต์-เอซีพี	จำากัด ผลิตและ สามัญ 100,000 51

 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา จำาหน่าย  (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 นิตยสาร

 โทรศัพท์ 0 2240 3700 

 โทรสาร 0 2671 3174 

3. บริษัท	โพสต์-ไอเอ็ม	พลัส	จำากัด ผลิตและ สามัญ  255,000 100

 136  อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา   จำาหน่าย และ (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  นิตยสาร บุริมสิทธิ 245,000

 โทรศัพท์ 0 2240 3700    (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

 โทรสาร 0 2671 3174   

  

4. บริษัท	แฟลช	นิวส์	จำากัด ดำาเนิน สามัญ 225,000 40

 48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  รายการ  (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วิทยุ  15,000

 โทรศัพท์ 0 2693 4777   (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

 โทรสาร 0 2693 3298   (เรียกชำาระร้อยละ 80)

    10,000

    (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

    (เรียกชำาระร้อยละ 25)

5. บริษัท	จ๊อบ	จ๊อบ	จำากัด เจ้าของ สามัญ 1,000 100

 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา   เว็บไซต์  (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทำางาน  (เรียกชำาระร้อยละ 25)

 โทรศัพท์ 0 2240 3700

 โทรสาร 0 240 3790

6. บริษัท	โพสต์	นิวส์	จำากัด ผลิต   สามัญ 100,000 51

 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา   รายการ  (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ข่าว

 โทรศัพท์ 0 2240 3700 

 โทรสาร 0 2240 3679

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ า ป ี  2 5 5 37 8





จัดทำาโดย	แผนกสร้างสรรค์และสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษ
พิมพ์ในประเทศไทยโดย	อัลลายด์ พริ้นเตอร์ส

บริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)
136 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2240 3700
www.bangkokpost.com • www.posttoday.com


