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สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำ�คัญ
2551
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขายและบริการ
1,817,183
รายได้อื่นๆ
40,957
รายได้รวม
1,858,140
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ
12,194
ผลตอบแทนต่อยอดขาย (%)
  0.7
สินทรัพย์รวม
2,029,421
หนี้สิน
1,123,824
ส่วนของผู้ถือหุ้น
905,597
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
0.6
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
1.3
กำ�ไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)
0.02
งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท
2552
1,610,263
22,564
1,632,827
(97,931)
(6.0)
1,852,390
1,074,724
777,666
(5.3)
(12.6)
(0.20)

2553

2554

1,815,113
35,402
1,850,515
83,208
4.5
1,880,347
1,044,473
835,874
4.4
10.0
0.17

1,963,293
31,186
1,994,479
50,586
2.5
1,868,055
1,072,869
795,186
2.7
6.4
0.10

รายได้รวม

2551

2552

2553

2552

2553

2,376,173
36,986
2,413,159
126,372
5.2
1,981,793
1,137,481
844,312
6.4
15.0
0.25

ผลตอบแทนต่อยอดขาย

2554

2555

2551

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

2551

2555

2554

2552

2553

2554

2555

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2555

2551

2552

2553

2554

2555

รายงานต่อผู้ถือหุ้น
รายงานต่อผู้ถือหุ้น บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
ในปี 2555 เป็นปีมหามงคลของประเทศไทย หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ได้จัดทำ�สิ่งพิมพ์พิเศษ
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 80 พรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
และโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 85 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ณ
สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
หนั ง สื อ พิ ม พ์ บ างกอกโพสต์ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทีจ่ ะเป็นผู้นำ�สื่อภาษาอังกฤษในภูมิภาค เพื่อรองรับการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกสามปีข้างหน้า เอเชียโฟกัสเป็น
เซ็กชั่นใหม่ที่ครอบคลุมเนื้อหาธุรกิจ การลงทุน ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และบุคคลระดับแนวหน้าในประเทศไทยกับการเข้า
มีส่วนร่วมในอาเซียน รวมทั้ง ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และอินเดีย
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์มีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกข่าวกับ
สื่อรายใหญ่ในเอเชีย โดยรวมถึงถึงเว็บไซต์ซึ่งไม่เพียงจะเป็น
“หน้าต่างสู่ประเทศไทย” แต่จะเป็น “หน้าต่างสู่อาเซียน” บาง
กอกโพสต์ออนไลน์ยังคงรักษาส่วนแบ่งเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษ
ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งทางเว็บไซต์หลัก เว็บไซต์
ในโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต แอพพลิเคชั่น
หนั ง สื อ พิ ม พ์ โพสต์ ทู เดย์ มี ก ารพั ฒ นาคอนเทนต์ แ ละการ
ขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากการจัดงาน โพสต์ทูเดย์
อินเวสต์เมนต์ เอ็กซ์โป เป็นประจำ�ทุกปีแล้ว กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในการจัด
งาน “โพสต์ทูเดย์ เค เอสเอ็มอี และเฟรนไชส์ เอ็กซ์โป” เป็นการ
จัดงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ได้รับ
การกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์เนื่องมาจากมีการ
เสนอข่าวภายในประเทศและข่าวธุรกิจที่เที่ยงตรงอย่างเป็นกลาง
หนังสือพิมพ์ M2F เป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยแจกฟรี
หนังสือพิมพ์ M2F พิมพ์จำ�นวน 400,000 ฉบับต่อวันและแจกจ่าย
ไปยังจุดแจกประมาณ 200 จุดใจกลางกรุงเทพมหานคร รวมถึง
เส้นทางขนส่งมวลชนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ผู้ซื้อสื่อโฆษณา
เริ่มให้ความสนใจที่จะลงโฆษณามากขึ้นในไตรมาสสี่ ภายหลัง
การประกาศผลการตรวจสอบยอดพิมพ์และแจกจ่ายหนังสือพิมพ์
ครั้งที่สอง เมื่อมีผู้อ่านหนังสือพิมพ์ M2F อย่างกว้างขวางแล้ว
บริษัทได้เปิดตัว M2F จ๊อบ ออนไลน์ เว็บไซต์การจัดหางาน เพื่อ

ขยายไปยังกลุ่มผู้อ่านที่เป็นกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทำ�งานและที่เพิ่ง
จบใหม่
สติวเด้นท์ วีคลี่ ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การ
เรี ย นรู้ ข องเยาวชนทั่ ว ประเทศและก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ดิ จิ ต อลเป็ น
สติวเด้น วีคลี่ เว็บไซต์ และเฟซบุ๊กก็มีจำ�นวนผู้อ่านรายใหม่เพิ่ม
ขึ้นทุกสัปดาห์
นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย มีผลการดำ�เนินงานที่ดี
อย่างต่อเนื่อง โดยนิตยสารแอล คลีโอ และแมรี แคลร์ ประสบ
ความสำ�เร็จอย่างสูงในปีนี้ บริษัทโดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดนิตยสารผู้หญิงต่างประเทศด้วยผู้อ่าน
ที่มากที่สุด
ธุรกิจโทรทัศน์ซึ่งประกอบด้วยรายการโทรทัศน์ ช่อง 5 ทรู
วิชชั่น ทีเอ็นเอ็น 24 รายการวิทยุคลื่น FM 101 และการร่วม
ผลิตรายการข่าวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
มีการขยายตัวในการผลิตและการขายโฆษณาอย่างต่อเนื่อง
บริ ษั ท มี กำ � ไรเบ็ ด เสร็ จ รวมส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท
จำ�นวน 126.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 50.6 ล้านบาทในปี 2555  
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555 เป็นจำ�นวน 30 ล้าน
บาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2555 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี 2555 จำ�นวน 80 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 0.16 บาทต่อหุ้น ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำ�นวน 50 ล้านบาทหรือ คิดเป็น 0.10
บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 9
พฤษภาคม 2556 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวัน
พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ให้ เรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ
ประจำ�ปี 2556 ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) ใน
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 11:00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม
อาคารบางกอกโพสต์ ชั้น 8 เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และขอเรียนเชิญผู้ถือ
หุ้นที่มีชื่อปรากฎในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

รายงานประจำ�ปี 2555

5

6

รายงานประจำ�ปี 2555

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สรุปสาระสำ�คัญ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้พิมพ์และ
จำ�หน่าย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาอังกฤษ  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจ
รายวันภาษาไทย สติวเด้นท์ วีคลี่ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษา
อังกฤษรายสัปดาห์ นำ�เสนอความบันเทิงและบทความที่น่าสนใจ
ช่วยเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาสำ�หรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ผู้อ่านทั่วไป และ M2F หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย แจกจ่าย
โดยตรงแก่คนทำ�งานในกรุงเทพมหานคร
บริษัทได้ขยายการให้บริการข่าวสารและข้อมูลทางธุรกิจใน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลประเภทต่างๆ   เว็บไซต์ของ
บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์   มุ่งมั่นที่จะเป็นหน้าต่างของ
ประเทศไทย บริษัทขยายการให้บริการข่าวสารข้อมูล โดยการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศทาง TNN 24 และสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และรายการวิทยุในภาคภาษาไทย
กระจายเสียงทางสถานี FM 101.0 อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัท
ได้รับการต่ออายุการร่วมผลิตรายการข่าวทางช่อง 11 กรม
ประชาสัมพันธ์ เป็นเวลาสองปี สิ้นสุดเดือนเมษายน 2556 โดย
ดำ�เนินกิจการผ่าน บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด บริษัทย่อยของ
บริษัท
บริษัทได้พัฒนาเว็บไซต์ M2F จ๊อบออนไลน์ เป็นเว็บไซต์

สมัครงานภาษาไทย และขยายไปยังกลุ่มผู้อ่านที่เป็นกลุ่มคนที่เพิ่ง
เริ่มทำ�งานและนักศึกษาจบใหม่ นอกจากนี้บริษัทยังรับพิมพ์งาน
ทั่วไป รวมทั้งสิ่งพิมพ์ของบริษัท บริษัทย่อย และลูกค้าทั่วไปด้วย
ธุ ร กิ จ หนั ง สื อ ของบริ ษั ท ดำ � เนิ นการโดยสำ � นั ก พิ ม พ์ โพสต์
บุ๊กส์ได้จัดพิมพ์หนังสือหลายประเภท ได้แก่ หนังสือแปล ซึ่งนำ�
หนังสือ ต่างประเทศที่ขายดีในทุกภาษามาแปลเป็นภาษาไทย
หนังสือที่เขียนโดยนักข่าวของบริษัท นักเขียนอาชีพ และบุคคล
ที่มีชื่อเสียง และจัดทำ�หนังสือฉบับพิเศษที่มีเนื้อหาสาระในเชิง
ประวัติศาสตร์
บริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์
เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด  และ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด  
เป็นผู้พิมพ์ และจำ�หน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภาย
ใต้ชื่อ “ELLE”  “ELLE Decoration” “Marie Claire” “Martha
Stewart Living” และ “Science Illustrated” กิจการที่ควบคุม
ร่วมกันของบริษัท ได้แก่ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้พิมพ์
และจำ � หน่ า ยนิ ต ยสารต่ า งประเทศฉบั บ ภาษาไทยภายใต้ ชื่ อ
“CLEO”
บริษัทร่วมของบริษัท ได้แก่ บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
ผู้ประกอบกิจการจัดรายการวิทยุในภาคภาษาไทย ออกอากาศ
สถานี FM 97.0

รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายโฆษณา
รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
รายได้อื่น
รวมรายได้

2551

2552

2553

2554

2555

1,288.4
444.7
84.1
40.9
1,858.1

1,065.4
454.8
90.1
22.6
1,632.9

1,287.2
447.3
80.6
35.4
1,850.5

1,464.5
428.3
70.5
31.2
1,994.5

1,855.3
437.5
82.4
37.9
2,413.1

รายได้จากการขายโฆษณา

2551

2552

2553

2554

รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์

2555

2551

2552

2553

2554

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์

2555

รายได้อื่น

2551

2552

2553

2551

2552

รวมรายได้

2554

2555

2551

2552

2553

2554

2555

2553

2554

2555

การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในปีที่ผ่านมา
และแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต

ห

นังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ มีรายได้ค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.9 จากปี 2554 เปรียบเทียบกับผลส�ำรวจ
ของ เอซี เนลสัน ที่ระบุว่า การใช้จ่ายค่าโฆษณาใน
สื่อหนังสือพิมพ์โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 รายได้โฆษณาส่วนใหญ่
ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมต่างประเทศ
รถยนต์ และอสังหาริมทรัพย์ระดับสูง รายได้โฆษณาคลาสิฟาย
ยังคงซบเซา ยอดขายหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 7.1  หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ได้พัฒนาเซ็กชั่น เอเชียโฟกัส ซึ่งออกทุกสัปดาห์
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมข่าวในภูมิภาค
อาเซียน รวมถึงประเทศที่มีความส�ำคัญทางธุรกิจสี่ประเทศ
ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และอินเดีย
รายได้โฆษณาทั้งหมดของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.5 จากปี 2554 โดยผู้ลงโฆษณาหลักจะเป็น ธนาคาร
พาณิชย์ กองทุนรวม ประกันภัย ยานยนต์ และคอนโดมิเนียม
ยอดขายหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 7 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์มี
การพัฒนาหลักในเรื่องของเนื้อหาคอนเทนท์ จะเพิ่มเซ็กชั่นย่อย
ในเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยจะเริ่มลงในฉบับฉลองครบรอบ 10 ปี
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นฉบับแรก
หนังสือพิมพ์ M2F มีการแจกจ่ายอย่างเต็มที่ด้วยจำ�นวน
การผลิตและการกระจายหนังสือพิมพ์เฉลี่ยมากกว่า 400,000 ฉบับ
ต่อวัน โดยคาดว่ามีผู้อ่านประมาณ 2 ล้านคน โดยเฉพาะ
ศูนย์กลางธุรกิจและใจกลางกรุงเทพมหานคร มีการแจกทุกวัน
ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  หนังสือพิมพ์
M2Fเป็นที่ยอมรับจากผู้อ่านอย่างรวดเร็วเนื่องจากหนังสือพิม
พ์ M2F มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมือง และการแจกจ่าย
ได้ถูกตรวจสอบโดยมี The Hong Kong Audit Bureau of
Circulation Limited เป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันจำ�นวนการแจก
จ่ายกระจายหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ M2F ยังได้รับ
การตอบรับที่ดีกับผู้ลงโฆษณา และเอเจนซี่ ด้วยผลตอบแทนที่ดี
จากการลงโฆษณา โดยโฆษณาหลักของหนังสือพิมพ์ M2F เป็น
กลุ่มสินค้าอุปโภค อาหาร และเครื่องดื่ม สินค้าขายปลีก สินค้า
แฟชั่นต่างๆ และบริการทางการเงินที่เหมาะกับกลุ่มผู้มีรายได้
หลากหลาย และคอนโดมิเนียมตามเส้นทางรถไฟฟ้า
ธุรกิจนิตยสารยังคงทำ�กำ�ไรหลักให้กับกลุ่ม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 9.1 จากปี 2554 เปรียบเทียบกับผลสำ�รวจของ เอซี
เนลสัน ที่ระบุว่า การใช้จ่ายค่าโฆษณาในกลุ่มนิตยสารโดยรวม
ลดลงร้อยละ 10 นิตยสารคลีโอ และแอล มีกำ�ไรสูงที่สุดตั้งแต่
เปิดดำ�เนินการ แอล เดคคอเรชั่น และแมรี แคลร์ ทำ�กำ�ไรได้เล็ก
น้อย ส่วนนิตยสารมาร์ธา สจวร์ต ลิฟวิ่ง และไซแอนซ์   อิลลัส
เตรเต็ด ยังคงขาดทุนอยู่  บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
จำ�กัด มีรายได้รวมของกลุ่มนิตยสารในเครือทั้งหมดจำ�นวน 480
ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้มากที่สุดในกลุ่มนิตยสารในประเทศไทย
ไตรมาสที่สี่ของปี 2555 บริษัทได้ย้ายหน่วยการผลิตสิ่งพิมพ์
พาณิชย์จากสำ�นักงานใหญ่คลองเตย ไปยังศูนย์การพิมพ์และ
จัดจำ�หน่ายที่ถนนบางนา-ตราด เพื่อขยายพื้นที่ทำ�งาน รองรับการ
เติบโตขยายธุรกิจที่สำ�นักงานใหญ่คลองเตย
สำ�หรับในปี 2556 บริษัทมีการพัฒนาสินค้าดิจิตอล และ
เว็บไซต์หางานเพิ่มเติม เริ่มต้นการปรับปรุงอาคารสถานที่ทำ�งาน
และระบบการทำ�งานของทุกสื่อ นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุน
ขยายธุรกิจโทรทัศน์ รวมทั้งก่อสร้างสถานที่สตูดิโอถ่ายทำ�รายการ
โทรทัศน์ และจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม สำ�หรับ บริษัท โพสต์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด บริษัทย่อยของบริษัท มีการกระจาย
การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ไปยั ง นิ ต ยสารต่ า งประเทศฉบั บ ภาษาไทย
ที่ไม่ใช่นิตยสารผู้หญิง
รายได้โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
โพสต์ทเู ดย์ และนิตยสาร ในปี 2556 จะเติบโตเพิม่ เติมได้จากการ
ออกสิ่งพิมพ์พิเศษ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ขณะที่
ยอดขายหนั ง สื อ พิ ม พ์ ทั้ ง สองฉบั บ คาดว่ า ยั ง คงไม่ เปลี่ ย นแปลง
คาดว่าหนังสือพิมพ์ M2F จะถึงจุดคุ้มทุนและมีรายได้โฆษณา
ใกล้เคียงกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริ ษั ท ยั ง คงเพิ่ ม การผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
คาดว่ารายได้จากสื่อกระจายภาพและเสียงจะเพิ่มขึ้นตามการเปิด
ให้บริการ 3จี และโทรทัศน์ดิจิตอลซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
กับธุรกิจโทรทัศน์ เพราะอุปกรณ์โทรทัศน์ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
รวมถึงสมาร์ทโฟนจะสามารถใช้ดูรายการโทรทัศน์ได้ ซึ่งคาดว่า
สื่อโทรทัศน์จะเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก
สื่ออื่นๆ การแข่งขันจะสูงขึ้นมีลงทุนเริ่มต้นและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารที่สูง เนื่องจากบุคลากรผู้มีความชำ�นาญทางการผลิต
รายการโทรทัศน์มีอยู่อย่างจำ�กัด
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ธุ

รกิจหนังสือพิมพ์ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด
(มหาชน) ในปี 2555 มีผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่ง และ
รักษาความเป็นผู้น�ำตลาดได้อย่างต่อเนื่อง รายได้โดยรวม
ของหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2554 โดยมีรายได้จาก
ขายโฆษณาเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ทั้งบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์
ต่ า งได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการเพิ่ ม งบโฆษณาของธุ ร กิ จ อสั ง หา
ริมทรัพย์ บริการทางการเงิน การท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐ
ในขณะที่ M2F หนังสือพิมพ์รายวันแจกฟรีกส็ ามารถกระตุน้ รายได้
จากโฆษณาให้เพิ่มขึ้นตลอดปีแรกของการด�ำเนินการ

หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ยังคงรักษาต�ำแหน่งหนังสือพิมพ์ภาษา
อังกฤษอันดับ 1 ของประเทศไทยได้อย่างเหนียวแน่น ทั้งในแง่ของผู้อ่าน
ยอดขาย และโฆษณา มีการเพิ่มการรายงานข่าวให้ครอบคลุมธุรกิจทั้ง
ในเอเชียและประเทศในกลุ่มอาเซียน ด้วยการเปิด Asia Focus
ให้เป็นเซ็กชั่นพิเศษออกทุกวันจันทร์ มีเนื้อหาครอบคลุมข่าว
ธุรกิจและการลงทุน โดยเน้นไปที่องค์กรธุรกิจชั้นน�ำของไทย
ที่ขยายธุรกิจเข้าไปในเอเชียและกลุ่มอาเซียน ประวัติ
เรื่องราวเกี่ยวกับนักธุรกิจชั้นแนวหน้าของเอเชียและ
กลุ่มอาเซียน รวมทั้งข่าวไลฟ์สไตล์ต่างๆ ของกลุ่ม
อาเซียน ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และอินเดีย เซ็กชั่น
ใหม่นี้ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของบางกอกโพสต์
ในการขยายการน�ำเสนอข่าวให้ครอบคลุม
กลุ่มอาเซียนและภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ AEC ในปี 2558

โพสต์ทูเดย์
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์จะครบรอบ 10 ปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ตลอด
ทศวรรษนับตั้งแต่เปิดด�ำเนินการในปี 2546 มา โพสต์ทูเดย์ได้สร้างรากฐาน
จนเป็นผู้น�ำหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจและธุรกิจรายวันของประเทศไทยอย่าง
มั่นคง สิ่งส�ำคัญที่สามารถดึงดูดใจกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจและผู้บริหาร
มืออาชีพ คือ การเพิ่มการรายงานข่าวทางการเมือง สังคม และไลฟ์สไตล์
ยิ่งไปกว่านั้น โพสต์ทูเดย์ก�ำลังจะเพิ่มเนื้อหาข่าวที่คัดสรรเจาะลึก
โดยเฉพาะส�ำหรับนักธุรกิจไทย เพื่อได้ติดตามและทราบถึงโอกาสและ
อุปสรรคทางธุรกิจต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
นอกจากนี้ โพสต์ทูเดย์ยังปรับปรุงเนื้อหาของฉบับสุดสัปดาห์
และเตรียมเปิดตัวนิตยสารแทรกพิเศษฉบับใหม่ ชื่อ @Weekly
ออกเป็นประจ�ำทุกวันเสาร์ โดยเน้นข่าวและประเด็นที่
เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ครอบคลุมข่าวบันเทิง
ดารา อาหาร ความงาม ตกแต่งบ้าน ท่องเที่ยว และ
สรุปข่าวต่างๆ นิตยสาร @Weekly นอกจากแทรก
ไปกับหนังสือพิมพ์แล้ว ยังกระจายแจกฟรีตาม
แหล่งไลฟ์สไตล์ยอดนิยมต่างๆ ด้วย

M2F
พั ฒ นาการของธุ ร กิ จ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ ถื อ ว่ า ส�ำคั ญ ที่ สุ ด ใน
ปี 2555 คือ ความส�ำเร็จของหนังสือพิมพ์รายวันแจกฟรี M2F
ที่มียอดการพิมพ์ที่ได้รับการรับรองถึงกว่า 400,000 ฉบับต่อวัน
(ตรวจสอบปีละ 4 ครั้ง โดย HKABC) ท�ำให้ M2F เป็น
หนังสือพิมพ์ที่ยอดจ่ายแจกสูงสุดในศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร
และเป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรีเพียงฉบับเดียวในกรุงเทพฯ มียอด
ผู้อ่านสูงถึงกว่า 2 ล้านคน ท�ำให้เพียงปีแรกของการด�ำเนินงาน
M2F ก็สามารถก้าวขึ้นเป็นสื่อในความนิยมของกลุ่มคนท�ำงาน
ระดับมืออาชีพในเมือง ที่มีอ�ำนาจในการใช้จ่ายสูง
หลังได้รับการตรวจสอบยอดพิมพ์ครั้งแรกในเดือนมีนาคม
2555 รายได้จากโฆษณาของ M2F เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง จนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2555 M2F
สามารถดึงดูดผู้โฆษณาได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า
อุปโภคบริโภค อาหารและร้านอาหาร ร้านค้าปลีก หรือแม้แต่
เครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ตรงกับบุคลิก
ของบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธนาคาร และรถยนต์ ความส�ำเร็จทางธุรกิจของ M2F จะเป็น
ตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางธุรกิจหนังสือพิมพ์ของบริษัท
ต่อไปในอนาคต
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สติวเด้นท์ วีคลี่
สิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สติวเด้นท์ วีคลี่ ด�ำเนินการ
เป็นปีที่ 44 และก�ำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลด้วยพันธกิจในการน�ำคุณภาพ
สู ง สุ ด ของการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษมาสู ่ ผู ้ อ ่ า นและนั ก เรี ย นใน
ทุกรูปแบบของการสื่อสาร สติวเด้นท์ วีคลี่ ยังคงมองเห็นโอกาสที่จะได้
รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จากการที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาของ
ไทยเตรียมตัวเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ให้พร้อมเข้าสู่ AEC ใน
อนาคตอันใกล้
แม้ว่า สติวเด้นท์ วีคลี่ ฉบับสิ่งพิมพ์ ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยทั่วประเทศ แต่ฉบับดิจิตอล
ออนไลน์ และเครือข่ายสื่อสังคมต่างๆ ก็ก�ำลังเพิ่มความส�ำคัญขึ้น
เรื่อยๆ ในกลุ่มผู้อ่าน เว็บไซต์และหน้าเฟซบุ๊กของ สติวเด้นท์ วีคลี่
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น มีผู้อ่านใหม่เพิ่มขึ้นหลายพันทุกสัปดาห์  
และจะเปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ อีกในปี 2556

M2F Songkran Festival

Post Today Investment Expo 2012

M2F Smart Vote 2012

อีเว้นท์
เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้อ่านและเพิ่มรายได้จากโฆษณาและสปอนเซอร์ หนังสือพิมพ์ทุกฉบับจึงยังคงจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ
โดยยึดความแข็งแกร่งด้านเนื้อหาข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเป็นฐาน หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์จัดงาน Luxury Living 2 ครั้ง
เพื่อเป็นพื้นที่แสดงโครงการอสังหาระดับไฮเอนด์ และสินค้าระดับหรูของผู้โฆษณา งาน Bangkok Career Expo จัดขึ้นในเดือน
กรกฎาคม เพือ่ จุดนัดพบให้ผกู้ �ำลังหางานและบริษทั ทีต่ อ้ งการรับสมัครพนักงานได้พบกันโดยตรง ส่วนโพสต์ทเู ดย์มกี ารจัดงานประจ�ำปี
Post Today Investment Expo เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมทางด้านบริการทางการเงิน นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับธนาคาร
กสิกรไทย จัด K-SME Expo อีก 2 ครั้ง ที่กรุงเทพฯ และอุดรธานี  ส่วน M2F มีงาน M2F Smart Vote ส�ำหรับพนักงานในบริษัท
ต่างๆ ได้ร่วมสนุก และงาน M2F Songkran Festival เพื่อความสนุกสนานของครอบครัว กิจกรรมพิเศษทั้งหมดได้รับความส�ำเร็จ
เพิ่มรายได้ให้บริษัท และช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างผู้อ่านและผู้โฆษณา

รางวัลชมเชย ภาพข่าวพระราชกรณียกิจ
ชื่อภาพ “สถิตในใจประชา” โดย นายประกฤษณ์ จันทะวงษ์  

รางวัล
ที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ ภาพข่าวเศรษฐกิจ
ชื่อภาพ “ขายกลางน�้ำ”
โดย นายวิศิษฐ์ แถมเงิน

รางวัลชมเชย ภาพข่าวเศรษฐกิจ
ชื่อภาพ “จมคาเต้นท์”
โดย นายภัทรชัย ปรีชาพานิช

ในปี 2555 โพสต์ทูเดย์ได้รับรางวัล
ข่าวดีเด่น จากสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ในข่าว “ทวงสิทธิ 10 ล้านคน
ลดเหลื่อมล�้ำระบบประกันสุขภาพ”
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นิตยสาร

Magazines
โ
พสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย เป็นธุรกิจย่อยของบริษัทที่
ผลิตนิตยสารต่างประเทศชั้นน�ำ  ฉบับภาษาไทย โดยได้รับ
ลิขสิทธิ์จากนิตยสารหลายฉบับ ได้แก่ แอล แอล เดคอเรชั่น
คลีโอ แมรี แคลร์ มาร์ธา สจวร์ต ลิฟวิ่ง และไซแอนซ์
อิลลัสเตรเต็ด
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจนิตยสารประสบความส�ำเร็จ
อย่างมากในปี 2555 ในแง่ของรายได้และผลก�ำไร สามารถท�ำ
รายได้รวมถึงกว่า 480 ล้านบาท สร้างสถิติเป็นหนึ่งในส�ำนักพิมพ์
นิตยสารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในด้านรายได้ โพสต์ อินเตอร์
เนชั่นแนล มีเดีย ยังคงเป็นเป็นหน่วยธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้
แก่บริษัทต่อไป
ผลประกอบการอันแข็งแกร่งเป็นที่มาของรายได้และผล
ก�ำไรที่ยอดเยี่ยมส่วนใหญ่มาจากแอลและคลีโอ แม้ว่าตลาด
การโฆษณาทางนิตยสารโดยรวมมีภาวะชะลอตัวในปี 2555 แต่
นิตยสารของบริษัททุกฉบับมีรายได้จากโฆษณาเพิ่มขึ้นร้อยละ
13 โดยแอลและคลีโอมีอัตราเติบโตมากกว่าร้อยละ 20 ความ
ส�ำเร็จของแอลและคลีโอ มาจากจุดแข็งของทั้ง 2 แบรนด์ใน
ตลาดและความเชื่อถือของผู้โฆษณาต่อนิตยสารว่าเป็นสื่อที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม ผู ้ ห ญิ ง ไทยฐานะดี
ที่มีก�ำลังซื้อสูง ผู้โฆษณาหลักของทั้ง 2 นิตยสาร ยังคงเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง แฟชั่น และสินค้าแบรนด์ใน
กลุ่มอุปโภคบริโภค
ส่วนนิตยสารผู้หญิงและไลฟ์สไตล์ฉบับอื่นๆ ของ
บริษัท ยังคงไม่หยุดที่เพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ใหญ่ขึ้น ทั้งใน
แง่ผู้อ่านและผู้โฆษณา และในปี 2555 นิตยสารทุกฉบับ
มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างผลก�ำไรเพิ่มขึ้น

ในปี 2555 นิตยสารทุกฉบับได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก
จุดแข็งที่ครองใจผู้อ่านและผู้โฆษณามาขยายโอกาสและช่องทาง
สร้างรายได้ให้เพิ่มพูนขึ้นจากการจัดอีเว้นท์ งาน Elle Fashion
Week, Marie Claire Beauty Awards, CLEO 50 Most
Eligible Bachelors, Elle Decoration Young Talent Design
Project, Martha Stewart Living Farmers’ Market และ
Science Week ต่างได้รับความส�ำเร็จอย่างสูงในการเพิ่มรายได้
จากสปอนเซอร์ จ�ำนวนผู้เข้าชมงาน รวมทั้งการสร้างการรับรู้
แบรนด์ของนิตยสารแต่ละฉบับให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น งาน ELLE
Fashion Week 2012 สร้างสถิติมีจ�ำนวนผู้เข้าชมงานสูงสุด และ
มีรายได้จากผู้สนับสนุนการจัดงานสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดอีเวนท์มา
นอกจากนี้ ในปี 2555 ยังมีการเตรียมการเพื่อเปิดตัว
นิตยสารใหม่อีก 2-5 ฉบับภายในปี 2556 รวมทั้งนิตยสาร Forbes
Thailand, Fast Bikes Thailand และ Cycling Plus Thailand
ก�ำหนดออกในไตรมาส 2 ปี 2556 การออกนิตยสารหัวใหม่นี้
จะท�ำให้บริษัทสามารถขยายกลุ่มผู้อ่านและจับตลาดโฆษณาใน
เซ็กเม้นท์ใหม่ๆ ได้ต่อไป
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โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของบริษัทในปี 2555
เติบโตขึ้นทั้งในด้านการผลิตและการขายโฆษณา ด้วยคุณภาพ
การผลิตมืออาชีพและกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง  ท�ำให้กลุ่ม
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงสามารถสร้างชื่อเสียงให้บริษัท
และได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวางในอุ ต สาหกรรมออก
อากาศและการกระจายเสียงของประเทศไทย ในปี 2555 ธุรกิจ
โทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งของบริ ษั ท สามารถท�ำรายได้
เพิ่มขึ้นเป็น 230 ล้านบาท

ปี 2555 ธุรกิจโทรทัศน์ยังคงด�ำเนินธุรกิจใน 3
กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์แรก คือ การเช่าเวลากับสถานี
ฟรีทีวี เพื่อผลิตรายการข่าวและขายโฆษณา ซึ่งรวมถึง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ช่อง 11 และ TNN 24 ผลิตรายการต่างๆ
เช่น ธุรกิจติดดาว กระชับวงข่าว และ Hardcore ข่าว ซึ่งเป็น
รายการใหม่ล่าสุด ออกอากาศในช่วงไพรม์ไทม์ทางช่อง 5 ส่วน
รายการข่าวของเราก็ได้รับความนิยมและยังคงมีจ�ำนวนผู้ชม
รายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
กลยุทธ์ที่ 2 คือ การร่วมผลิตข่าวกับสถานีโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 ในนาม บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด ซึ่งได้
สัมปทานผลิตรายการข่าววันละ 8 ชั่วโมงให้กับสถานีโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ส่วนกลยุทธ์ที่ 3 คือ โทรทัศน์ดาวเทียม
ที่บริษัทมีเป้าหมายที่จะก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของตัวเอง
ในปี 2556 ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมมีศักยภาพในการเติบโตสูง
ในประเทศไทย และบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทน
สูงจากการลงทุนในธุรกิจนี้ ช่องดาวเทียมที่จะเกิดใหม่นี้เน้นผลิต
รายการจากความเชี่ยวชาญเฉพาะของเราในการข่าว และสีสัน
แนวไลฟ์สไตล์จากกลุ่มนิตยสารของเรา
ส่วนธุรกิจวิทยุกระจายเสียง บริษัทยังคงด�ำเนินการทั้งใน
รูปแบบการร่วมทุนกับ บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ข่าวธุรกิจทางวิทยุระดับแนวหน้า และรูปแบบการร่วมมือกับ
พันธมิตร บริษัท คลิกเรดิโอ จ�ำกัด คลื่น FM 101 ผลิตรายการ
โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค สถานีวิทยุ FM 101 ที่ได้รับความนิยม
จากผู้ฟังอย่างกว้างขวาง
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สื่อดิจิตอล
ปี 2555 เนื้อหาข่าวที่เผยแพร่บนสื่อดิจิตอลของบริษัทมีจ�ำนวน
ผู้เข้าชมถึง 1.7 ล้าน Unique IPs ต่อเดือน (สถิติจาก Truehit:
www.bangkokpost.com, Post Today.com) ผ่านทางเว็บไซต์
โทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ บางกอกโพสต์ออนไลน์
ยังรักษาต�ำแหน่งพอร์ทอลข่าวภาษาอังกฤษที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมาก
ที่สุดในประเทศไทย ทั้งจากการเข้าเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ ส่วนโพสต์
ทูเดย์ออนไลน์ ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เนื่องจากการน�ำเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวธุรกิจที่
เป็นกลาง มีจ�ำนวนผู้เข้ามาอ่านสัปดาห์ละ 300,000 คน และยัง
ขยายออกไปยังสื่ออินสตาแกรมอีกด้วย
ส�ำหรับการบอกรับสมาชิกหนังสือพิมพ์อิเล็กโทรนิกส์ยังคง
ขยายตัว โดยการเสริมช่องทางการเผยแพร่ และวิธีการช�ำระเงิน
ด้วยเครื่องมือและระบบปฏิบัติการใหม่ๆ จึงสามารถจับกลุ่มผู้อ่าน
คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น รายได้จากสมาชิกหนังสือพิมพ์อิเล็กโทรนิกส์
ของบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบ
กับปี 2554

ในปี 2555 บริษัทได้เปิดตัว M2Fjobs.com เพื่อขยายฐาน
ผู้อ่านไปยังพนักงานบริษัทและผู้จบการศึกษาใหม่ การเปิดตัว
M2Fjobs.com ได้ฐานเดิมจากกลุ่มผู้อ่านที่กว้างขวางของ
หนังสือพิมพ์ M2F มาสนับสนุนให้บริษัทเข้าถึงตลาดงานใน
เซกเม้นท์ที่แต่เดิมไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยสิ่งพิมพ์หน้าคลาสสิ
ฟายด์ ที่มุ่งไปยังตลาดงานระดับบนกว่า
ในไตรมาส 4 ของปี 2555 บริษัทเปิดตัวพอร์ทอลรับ
สมัครงานภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายที่ผู้ที่ต้องการสมัครงาน
ในต�ำแหน่งผู้บริหารระดับอาวุโส พอร์ทอลใหม่นี้ชื่อ “Bangkok
Post Jobs Online” ในส่วนนี้ท�ำให้บริษัทสามารถครอบคลุม
พื้นที่ตลาดงานทุกระดับทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ช่วยตอบโจทย์ส�ำหรับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และบริษัท
จัดหางานทั้งหลาย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีตั้งแต่การจัดอีเวนท์ ไปจน
ถึงออนไลน์ และสิ่งพิมพ์
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บุ๊กพับลิชชิง
ปี 2555 โพสต์บุ๊กส์ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจด้านส�ำนักพิมพ์ของ
บริษัท ได้ออกหนังสือใหม่อีก 45 ปก ท�ำให้ปัจจุบันมีหนังสืออยู่ใน
ตลาดทั้งหมดมากกว่า 200 ปก โพสต์บุ๊กส์จัดพิมพ์หนังสือ ใน 4
เซกเม้นท์ ที่น่าสนใจหลักๆ ได้แก่ ธุรกิจ นวนิยายต่างประเทศ
ศาสนาและธรรมะ และเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจ
หนังสือที่ได้รับความนิยมในปี 2555 ได้แก่ ช�ำแหละพอร์ต
โฟลิโอของวอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ Toyota’s Overseas Management

ม๊อกกิ้งเจย์ (เกมล่าชีวิต เล่ม 3) วรรณกรรมเรื่อง ทวงแค้น
ราชินี และเรื่อง ทรทัณฑ์ ส�ำหรับหนังสือในหมวดสารคดี ได้แก่
กาลานุกรมสยามประเทศ 2485-2554 ประวัติศาสตร์เกาหลี
และหมวดสุขภาพ ได้แก่ โอโชบ�ำบัด • OSHO รวมทั้งหมวด
ธรรมะ ได้แก่ ชุดหนังสือธรรมะ โดย พระไพศาล วิสาโล และ
ชุดหนังสือธรรมะ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ผลประกอบการของโพสต์บุ๊กส์ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่จ�ำนวน
พิมพ์ของหนังสือและรายได้ ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ของบริษัทสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและมีผลก�ำไรเข้าสู่บริษัทในปี 2555 ทั้ง
ยังสามารถขยายการเผยแพร่ถึงผู้อ่านกว้างขวางขึ้นใน
รูปแบบหนังสืออิเลกโทรนิคส์ หรืออี-บุ๊กส์
ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทได้จัดพิมพ์
ห นั ง สื อ ร ว ม ภ า พ พ ร ะ ร า ช พิ ธี เ ฉ ลิ ม
พระชนมพรรษา 85 พรรษาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหนังสือ
ฉบั บ พิ เ ศษที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ จาก
สาธารณชนเป็นอย่างดี

สิ่งพิมพ์พาณิชย์
ในส่วนของธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ ในปี 2555 สามารถสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าในปี 2554 พร้อมด้วยผลก�ำไรที่สูงขึ้น  
อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายทางการตลาด โดย
ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก ผลิตภัณฑ์อาหารและ
ภัตตาคาร รวมทั้งธนาคาร และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจการพิมพ์ ท�ำให้ได้รับงานเพิ่มขึ้นจากการพิมพ์
แคตตาล็อก แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์ทางการตลาดอื่นๆ อีกมาก

แผนกสิ่งพิมพ์พาณิชย์ยังเป็นหน่วยที่สร้างผลก�ำไรให้บริษัท
อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ยังให้บริการงานพิมพ์ภายในบริษัท
ในการพิมพ์หนังสือฉบับพิเศษของหนัวสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
โฆษณาต่างๆ
ในเดือนตุลาคม 2555 แผนกสิ่งพิมพ์พาณิชย์ได้ท�ำการย้าย
ส่ ว นงานผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ ทั้ ง หมดมารวมอยู ่ ที่ ศู น ย์ ก ารพิ ม พ์ แ ละ
จัดจ�ำหน่ายของบริษัท ที่ กม. 20 ถนนบางนา-ตราด ท�ำให้สามารถ
บูรณาการการท�ำงานและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เมื่อรวมเข้ากับ
การผลิตและการจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์
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กิจกรรม
เพื่อสังคม
เอสซีจีและมูลนิธิบางกอกโพสต์ ร่วมกันจัดโครงการค่ายภาษา
อังกฤษ ระหว่างวันที่ 8-19 ตุลาคม 2555 เพื่อให้นักเรียนที่มี
ฐานะยากจน รวมทั้งลูกหลานครอบครัวทหาร ต�ำรวจ และครูที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้มีโอกาสได้เรียนภาษา
อังกฤษ

Bangkok Post Charity Wine Dinner งานดินเนอร์
การกุศล จัดขึ้นที่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
เพื่อน�ำรายได้มอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
ร่วมกับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด
(มหาชน) จัดโครงการ “บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

พนักงานและครอบครัว ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปลูก
ปะการัง และปล่อยปลาฉลามทราย ในงานวันครอบครัว ที่หาด
เตยงาม จังหวัดชลบุรี
จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล “Bangkok Post 10 Km.
International Run 2012” รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดมอบให้
กับมูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

Bangkok Post-Black Mountain Charity
Golf & Dinner งานแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ณ สนามแบล็คเมาท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน
จัดโดย บางกอกโพสต์ และสนามแบล็ค
เมาท์เท่น กอล์ฟคลับ รายได้ทั้งหมดเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาของเด็กยากจน ภายใต้
การดูแลของมูลนิธิบางกอกโพสต์ และ
โรงเรียนที่ประสบภัยน�้ำท่วม
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1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. ดร. ศิริ การเจริญ¬ดี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัท
5. นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายปราโมช รัฐวินิจ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
7. ดร. วิษณุ เครืองาม
กรรมการอิสระ
8. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
กรรมการ และกรรมการบริหาร

10. นายคว๊อก คูน เอียน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
12. นายเอกฤทธิ์ บุ¬ญปิติ
กรรมการ
13. นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน
กรรมการ
14. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี / สัญชาติไทย อายุ 65 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2513 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Wharton School มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2511 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ
บริษัท คอม-ลิงค์ จำ�กัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ
บริษัท ปรียธิดา จำ�กัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ จำ�กัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ประธานกรรมการ
บริษัท ปรีดีประภา จำ�กัด
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2549-2550 รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2544-2549 ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จำ�นวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 31 ปี / สั¬ญชาติไทย อายุ 70 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 67,457,150 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 13.49
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:  
บุตรสาวสมรสกับ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ¬ญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริ¬ญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• ปริ¬ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง  
• ปริญญ¬¬าโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• อนุปริญญ¬¬าวิศวกรเครื่องกล South-West
Essex Technical College
ประเทศอังกฤษ

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program (DAP
68/2008)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)  
• กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด
(มหาชน)  
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• รองประธานกำ�กับการบริหาร
บริษัทในเครือเซ็นทรัล  
• กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
มีเดีย จำ�กัด  
• กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด  

• กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 นายกสมาคมศิษย์เก่า
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จำ�นวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
จำ�นวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ดร. ศิริ การเจริญ¬ดี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี / สัญ¬ชาติไทย อายุ 64 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ¬¬าเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
โมนาช ประเทศออสเตรเลีย  
• ปริญญ¬¬าโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
• ปริ¬ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program
(ACP 6/2005)
• Directors Certifif ication Program
(DCP 60/2004)
• Directors Accreditation Program
(DAP 4/2003)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา
เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ
กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการผลตอบแทน บริษัท โทรีเซนไทย
เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 รองประธานกรรมการ
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา
โพลีเมอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 รองประธาน และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการอิสระ กรรมการ
บริหาร และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (พ.ศ. 2553)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 อนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน
และงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการก�ำกับการ
บริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ
การลงทุน (พ.ศ. 2553) บริษัท ทริส
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ
คณะกรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง
และประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(รายสาขา) กระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2551-2552 คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2549-2550 กรรมการบริษัท และ
ประธานอนุกรรมการจัดหาแหล่งเงินทุน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
• พ.ศ. 2544-2551 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2539-2550 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ำกัด
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวน 2 ครั้ง
จากทั้งหมด 2 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2555
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รายงานประจำ�ปี 2555

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี / สัญ¬ชาติไทย อายุ 58 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 25,350,960 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.07
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย  
• พ.ศ. 2522 ปริ¬ญญาโท นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• พ.ศ. 2519 ปริ¬ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จ�ำกัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ
บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ำกัด  
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
จ�ำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จ�ำนวน 2 ครั้ง
จากทั้งหมด 2 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายจอห์น ทอมพ์สัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี / สัญ¬ชาติไทย อายุ 48 ปี
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)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร
บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายปราโมช รัฐวินิจ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี / สัญชาติไทย อายุ 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตร
วิทยาลัยตลาดเงินตลาดทุน รุ่นที่ 5
• พ.ศ. 2547 ประกาศนียบัตร หลักสูตร
การเมืองการปกครอง รุ่น 8
สถาบันพระปกเกล้า
• พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 44
• พ.ศ. 2525 ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• พ.ศ. 2515 ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2552-2554 ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�ำ
• พ.ศ. 2548-2550
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
* นายปราโมช รัฐวินิจ ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

ดร. วิษณุ เครืองาม

กรรมการอิสระ / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี / สัญชาติไทย อายุ 61 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
• Directors Accreditation Program (DAP
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
68/2008)
ไม่มี
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ
• พ.ศ. 2544 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ
• พ.ศ. 2520 ประกาศนียบัตร
บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ประธานกรรมการ
• พ.ศ. 2519 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน)
สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
เบิร์กเล่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัท ล็อกเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2517 ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเล่ย์
บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)  
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ประธานกรรมการ
• พ.ศ. 2516 เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
บริษัท ศิครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• พ.ศ. 2515 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
(เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
เชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
• นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
• นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
• ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2
• นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่

กรรมการ และกรรมการบริหาร / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี / สัญ¬ชาติจีน อายุ 45 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2528 โรงเรียนสตรีเซนต์ แคร์
ประเทศฮ่องกง
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• กรรมการ บริษัท ปักกิ่ง ครอสไลท์
แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด (จีน)
• กรรมการ บริษัท ไชน่า วิสดอม
แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท ไมซิน แอดเวอร์ไทซิ่ง
คอมมูนิเคชั่น (ปักกิ่ง) จ�ำกัด (จีน)

• กรรมการ บริษัท รีครูทเมนท์ คอนซัลทิง
เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์
ฮ่องกง จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์
พับลิเคชั่น จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี นิวส์เปเปอร์
จ�ำกัด (หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี รีเทลลิ่งจ�ำกัด
(หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน)
• กรรมการ บริษัท เซียงไฮ ฮู หยิง
แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด (จีน)
• กรรมการ บริษัท เซียงไฮ นาน ฮ่อง
อินฟอเมชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด (จีน)
• กรรมการ บริษัท เซาว์ไชน่ามอนิ่งโพสต์ จ�ำกัด
(สิงคโปร์)

• กรรมการ บริษัท เซาว์ไชน่ามอนิ่งโพสต์
พับลิชเชอร์ส จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เว็ลธิ ฮาร์เบอร์
อินเวอร์สเมนท์ จ�ำกัด (ฮ่องกง)
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
จ�ำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง

กรรมการ และกรรมการบริหาร / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี / สัญ¬ชาติมาเลเซีย อายุ 35 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
น้องของนายคว๊อก คูน เอียน
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2544 ปริ¬ญญาตรี East Asian
Studies มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2552 - กรกฎาคม 2555 กรรมการ
ผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)  
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555*
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง  

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
จ�ำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
* นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง ส่งจดหมายลาออก
จากตำ�แหน่งกรรมการ และบริษัทได้รับ
จดหมายลาออกดังกล่าวในวันที่ 20 กรกฎาคม
2555 และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็น
กรรมการอีกครั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2555

รายงานประจำ�ปี 2555

25

26

รายงานประจำ�ปี 2555

นายคว๊อก คูน เอียน

กรรมการ และกรรมการบริหาร / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี / สัญ¬ชาติมาเลเซีย อายุ 57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
พี่ของนางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2520 ปริ¬ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม ประเทศอังกฤษ
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 บริษัทไอเอชเอช
เฮลท์แคร์ เบอร์ฮาด (มาเลเซีย)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)
(ประเทศไทย)  

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ประธานบริหาร
บริษัท แชงกรี-ลา เอเชีย จ�ำกัด (ฮ่องกง)  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการอิสระ
ธนาคารเอเชียตะวันออก (ฮ่องกง)  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ บริษัท วิลมาร์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (สิงคโปร์)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 กรรมการ
บริษัท เคอร์รี่ โฮสดิงส์ จ�ำกัด (ฮ่องกง)
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2543-2551 ประธานบริหาร
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)  
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการ / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 21 ปี / สัญ¬ชาติไทย อายุ 53 ปี
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
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 กรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานสมาคม
ธนาคารไทย
• 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
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2546-2552 กรรมการคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
• พ.ศ. 2545-2551 กรรมการ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544-2550 กรรมการ บริษัท วีซ่า
อินเตอร์เนชั่นแนล (ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก)   
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายเอกฤทธิ์ บุ¬ญปิติ

กรรมการ / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี / สัญ¬ชาติไทย อายุ 50 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 10,606,100 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.12
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)

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ที่ปรึกษากรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด
(มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัลเจด
เรสเตอรองท์ จ�ำกัด / บริษัท คริสตัลเจดมายเบรด จ�ำกัด / บริษัท คริสตัลเจด
คอนเฟ็กชั่นเนอร์รี่ จ�ำกัด / บริษัท
คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเปา
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร
บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จ�ำกัด

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน)  
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ
และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน

กรรมการ / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี / สัญ¬ชาติไทย อายุ 50 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• อนุปริ¬ญญาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• พ.ศ. 2526 ปริ¬ญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program (DAP),
2005

• Finance for Non Finance Director (FND),
2004
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• ตั้งแต่ 2555  ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2548-2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด
(มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2553-2554 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ำกัด
• พ.ศ. 2548-2551 กรรมการผู้จัดการสายงาน
อาราทิส บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด
(มหาชน)
• พ.ศ. 2548-2551 กรรมการ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี / สัญ¬ชาติไทย อายุ 45 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 244,755 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.05
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
สมรสกับบุตรสาวของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2531 ปริ¬ญญาตรี รัฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ Gonville and Caius College
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• The Characteristics of Effective
Directors
• Directors Accreditation Program
(DAP 66/2007)

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี  
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการและประธาน
กรรมการ บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ
บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2549-2551 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด
(มหาชน)
• พ.ศ. 2547-2550 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนซีมิโก้ ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์
จ�ำกัด
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2555
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
จ�ำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2555

27

28

รายงานประจำ�ปี 2555

โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ซึ่งแบ่งเป็น
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 ท่าน คือ
1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน               
3. นายปราโมช รัฐวินิจ
4. ดร. ศิริ การเจริญดี
5. ดร. วิษณุ เครืองาม
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 8 ท่าน คือ
1. นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน
2. นายคว๊อก คูน เอียน
3. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
4. นายชาติศิริ โสภณพนิช
5. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
6. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
8. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 1 ท่าน คือ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้
กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น กระท�ำหน้าที่ใดๆ แทนคณะ
กรรมการได้ โดยให้ท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท กรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ในปัจจุบัน  คือ
1. นายคว๊อก คูน เอียน
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
3. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
4. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
คณะกรรมการบริ ษั ท ในการก�ำกั บ และติ ด ตามการด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ
ของบริษัท (ยกเว้นประธานกรรมการ) จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน
คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
บริหาร โดยประธานกรรมการบริหารจะต้องไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงาน
ประจ�ำของบริษัท  

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายคว๊อก คูน เอียน
3. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
4. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
6. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะก�ำหนดหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตามก�ำกับดูแลผลการด�ำเนินการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน
2. อนุ มั ติ ค ่ า ใช้ จ ่ า ยนอกเหนื อ จากงบประมาณซึ่ ง ผ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีจ�ำนวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
3. อนุมัติการเข้าท�ำการเปิดบัญชีการท�ำสัญญากับสถาบันการเงิน ตามที่เห็น
สมควร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอ�ำนาจการอนุมัติ
5. แต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยกเว้นกรรมการ
ผู้จัดการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย
1. ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน               
3. นายปราโมช รัฐวินิจ
โดยมี นางฉันทนา สืบสิน ผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การบริหารความเสี่ยง
ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
2. การควบคุมภายใน
1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อม
ของการควบคุม” ที่เหมาะสมโดยการสื่อสารถึงความส�ำคัญของการควบคุม
ภายในและการจัดการกับความเสี่ยง และด้วยการท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่า
พนักงานเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี
2) พิจารณาประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน ส�ำหรับ
การจัดท�ำงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี รายงานการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบ
สารสนเทศของบริษัท
3) พิ จ ารณาว่ า ฝ่ า ยบริ ห ารมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การประเมิ น และความ
คุ้มครองความสูญเสียและความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบการ
ปฏิบัติการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินส�ำหรับกรณีที่ระบบการเงินและการปฏิบัติ
งานตามปกติของบริษัทล้มเหลวอย่างไร
4) ติดตามการด�ำเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะน�ำมา

3. รายงานทางการเงิน
3.1 ทั่วไป
1) ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน และการ
จัดการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร
2) ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ได้เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการกระท�ำผิดกฎหมาย
ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกัน
3) สอบทานประเด็นทางบัญชีที่ส�ำคัญและประเด็นเกี่ยวกับการรายงาน
ต่างๆ รวมถึง ประกาศข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด และ
ท�ำความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงิน
4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับ
ความเสี่ ย งและความเสี ย หายที่ มี นั ย ส�ำคั ญ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และแผน
ในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
5) สอบทานประเด็ น ในทางกฎหมายที่ อ าจส่ ง ผลกระทบอย่ า งส�ำคั ญ ต่ อ     
งบการเงิน
3.2 งบการเงินประจ�ำปี
1) สอบทานงบการเงินประจ�ำปีว่าถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อมูล
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่างบการเงิน
ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่
2) ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ซับซ้อน และ/หรือ ผิดปกติ
3) ให้ความส�ำคัญในเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริงของ
สินทรัพย์และหนี้สิน การค�้ำประกัน ภาระหนี้สินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
สิ่งแวดล้อม การตั้งส�ำรองเผื่อความเสียหายที่เกิดจากการฟ้องร้อง ภาระ
ผูกพันและภาระหนี้สินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4) ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อสอบทานงบการเงิน
และผลของการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่ได้พบ
5) ให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนองบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นรับรอง
3.3 งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผย ข้อมูลครบถ้วนและมีความ
ถูกต้องตามควร รวมทั้งรับทราบค�ำอธิบายจากฝ่ายบริหาร  ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราส่วนทางการเงิน ซึง่ สืบเนือ่ งจากการด�ำเนินงาน การเปลีย่ นแปลงวิธกี าร
บันทึกบัญชีของบริษัท เหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ และการควบคุมด้าน
การเงินและการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
4. การตรวจสอบภายใน
1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อให้
เชื่อมั่นได้ว่าสายงานตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ
ปราศจากข้อจ�ำกัดใดๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล
2) เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติการสรรหา การเลื่อนต�ำแหน่ง การโยกย้ายและ
การเลิกจ้างของผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะร่ ว มกั บ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี
3 สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสาย
งานตรวจสอบภายใน
4) ประชุมเป็นการส่วนตัวกับผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื่อง
ที่เห็นสมควร
5) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารได้รับและปรึกษาหารือผล
การตรวจสอบและค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญในระยะเวลาอันควร
6) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มีการด�ำเนินการซึ่งเป็นผล
มาจากค�ำแนะน�ำของผู้ตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาอันควร

7) ดูแลให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่า สายงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันข้อมูล
ให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตที่ปรึกษา เป็นต้น ในการให้ความเชื่อมั่น หรือให้ค�ำปรึกษา เพื่อ
ให้เกิดความครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการท�ำงานซ้ำซ้อน
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพและการปฏิ บั ติ ง านในทางวิ ช าชี พ ของผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาต
2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริการให้ค�ำปรึกษาทั้งหมด
ที่บริษัทได้ว่าจ้างมา
3) อนุมัติบริการอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบซึ่งกระท�ำโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
4) ให้ ค�ำแนะน�ำแก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ในการแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาต
5) สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอมาและด�ำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีการก�ำหนดข้อจ�ำกัดใดๆ
ไว้ในขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล
6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7) ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของส�ำนักงานผู้สอบบัญชี และดูแล
ว่ามีการคิดค่าสอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล
8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่
สถานการณ์
9) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง
10) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะน�ำเสนอ
ผลการตรวจสอบและค�ำแนะน�ำในเวลาอันสมควร
11) สอบทานหนั ง สื อ รั บ รองที่ ฝ ่ า ยบริ ห ารจะต้ อ งออกให้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาตและให้ความสนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
12) สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
ติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ตอบชี้แจงผลการตรวจสอบ และค�ำแนะน�ำของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในระยะเวลาอันควร
13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีที่น่าสงสัยว่า กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท
ได้กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตจะต้องรายงานข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้คณะ
กรรมการตรวจสอบทราบในทันทีเพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าว
โดยมิชักช้า
6. การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
1) สอบทานประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ การสืบสวนการทุจริตและการติดตามของฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งการลงโทษทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
2) รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
จากฝ่ายบริหารและ/หรือสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
3) สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมาย
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินแล้ว
4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่
ก�ำกับดูแล
5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของบริษัท ได้กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย
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ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ก�ำกั บ ดู แ ลและผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนดไว้
7. การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท
1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการจัดท�ำนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและ
จรรยาบรรณของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และด�ำเนินการให้
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
2) ประเมินฝ่ายบริหารได้ท�ำตนเป็นตัวอย่างโดยการสื่อสารถึงความ
ส�ำคัญของนโยบายวิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณรวมทั้งแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่
3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตาม
นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัท
4) รั บ รายงานอย่ า งสม�่ ำ เสมอเกี่ ย วกั บ การก�ำกั บ ดู แ ลให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัทจากฝ่ายบริหาร
8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีการในการด�ำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียนต่างๆ
2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นรายงานทางการเงิน
การควบคุมต่างๆ อันอาจไม่เหมาะสม และอื่นๆ ให้เป็นความลับ
3) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีขั้นตอนการด�ำเนินการต่างๆ
เพือ่ ให้มผี สู้ อบสวนอิสระในประเด็นต่างๆ รวมทัง้ การติดตามผลอย่าง
เพียงพอ และให้มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
9. การรายงาน
1) รายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทราบถึ ง การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
2) เชื่ อ มั่ น ได้ ว ่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ท ราบถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่าง
มีนัยส�ำคัญ
3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงานครอบคลุมได้อย่างทั่ว
ถึง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้น
ไว้ในรายงานประจ�ำปีโดยมีประเด็นที่ต้องรายงานดังนี้
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบมา
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรได้ รั บ ทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
10. อื่นๆ
1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท
ร้องขอ

2) จัดให้มีการสืบสวนพิเศษ หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้ช�ำนาญการเพื่อ
ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จ�ำเป็น
3) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
4) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบอย่ า ง
สม่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ศิริ การเจริญดี
3. นายปราโมช รัฐวินิจ
โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีส่ อบทาน ประเมิน และ
แนะน�ำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ
1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท
2. จ�ำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
อิสระต่อคณะกรรมการบริษัท
5. นโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนและบ�ำเหน็จของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
6. การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท
7. แผนการสืบทอดการด�ำรงต�ำแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการ
ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการ
บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ตามล�ำดับ
8. กระบวนการประเมิ น กรรมการผู ้ จั ด การและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ซึ่ ง จะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ตามล�ำดับ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหาร
ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ตามล�ำดับ
10. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะ
กรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร เพื่อท�ำหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
2. คั ด เลื อ กวิ ธีก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ จ ะช่ ว ยลดความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ น
ระดับที่ยอมรับได้
3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
4. เสนอการบริหารความเสี่ยง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบัติงาน
ให้ฝ่ายบริหาร
5. ติดตามการบริหารความเสี่ยง
6. รายงานต่อฝ่ายบริหาร
7. สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ เ ห็ น ความส�ำคั ญ ของการบริ ห ารความ
เสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและ
เลขานุการบริษัท

บรรณาธิการ
อำ�นวยการ

บรรณาธิการ บรรณาธิการ บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ เอ็มทูเอฟ

ฝ่าย
การตลาด

ฝ่าย
จัดจำ�หน่าย

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาด
และจัดจำ�หน่าย

ฝ่ายธุรกิจ
โทรทัศน์
และวิทยุ
กระจายเสียง

ฝ่าย
โพสต์บุ๊กส์

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่าย
ดิจิตอลมีเดีย

ฝ่าย
จัดส่ง

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่าย
ปฏิบัติการ

ฝ่ายโฆษณา
ดิสเพลย์
และ
สิ่งพิมพ์พิเศษ

ฝ่าย
โฆษณา
คลาสสิฟายด์
และโฆษณา
ออนไลน์

ฝ่าย
งานพิมพ์
พาณิชย์

ฝ่าย
การผลิต

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล

ฝ่าย
บัญชี

ผู้อำ�นวยการ
สายงาน
ตรวจสอบภายใน

ฝ่าย
การเงิน

ฝ่าย
การจัดซื้อ
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นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
นายมนตรี ปูชตรีรัตน์
นายภัค เพ่งศรี
นายพรชัย แสงอรุณ
นายอนิล ปิ่นเรณู
ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
นางฉันทนา สืบสิน
นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บรรณาธิการอำ�นวยการ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำ�หน่าย
ผู้อำ�นวยการสายงานตรวจสอบภายใน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย
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คณะผู้บริหารระดับสูง
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / สัญชาติไทย อายุ 45 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 244,755 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: สมรสกับบุตรสาวของ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ Gonville and Caius College
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• The Characteristics of Effective
Directors
• Directors Accreditation Program
(DAP 66/2007)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ และประธาน
กรรมการ บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด
(มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด  

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ
บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
• พ.ศ. 2549-2551 รองประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง
จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547-2550 กรรมการ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีมิโก้ ไนท์ ฟันด์
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์

บรรณาธิการอำ�นวยการ / สัญ¬ชาติไทย อายุ 56 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2522 ปริ¬ญญาตรี ศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาการหนังสือพิมพ์
Queensland University
ประเทศออสเตรเลีย         
• พ.ศ. 2519 ปริญญ¬¬าตรี ศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง

James Cook University of North
Queensland ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 บรรณาธิการ
อ�ำนวยการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด
(มหาชน)

ประสบการณ์การอื่นๆ
• กรรมการบริหาร IFRA  
• ประธานคณะกรรมการบริหาร IFRA Asia
Pacififific Regional Committee  
• ประธานมูลนิธิบางกอกโพสต์  
• ประธานมูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
• ประธานกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บางกอกโพสต์

นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ / สั¬ญชาติไทย อายุ 59 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2521 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
• พ.ศ. 2545-2549 บรรณาธิการ
• หลักสูตรการอบรมผู้บริหารกระบวนการ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ยุติธรรมชั้นสูง ศาลยุติธรรม
บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)                

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ / สัญชาติไทย อายุ 47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2540 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
• พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
(หนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
• พ.ศ. 2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 2
(TEPCoT2)
• พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง รุ่นที่ 2

ประสบการณ์การทำ�งาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ผู้อ�ำนวยการ
สถานีข่าว บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

นายมนตรี ปูชตรีรัตน์

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F / สัญชาติไทย อายุ 53 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2526 อนุปริญญา วิทยาลัยการค้า

ประสบการณ์การทำ�งาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ M2F
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)  
• พ.ศ. 2554-2555 รองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ M2F
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)  

• พ.ศ. 2551-2554 ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

นายภัค เพ่งศรี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท / สั¬ญชาติไทย อายุ 53 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 405,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.081
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: 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
• หลักสูตรส�ำหรับคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน (RCC 1/2006)
• ทบทวนหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (DCP Refresher
Program 1/2005)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (DCP 16/2002)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ
บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน (2551) และเลขานุการบริษัท
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 กรรมการบริหาร
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
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นายพรชัย แสงอรุณ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / สัญชาติไทย อายุ 59 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2542 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พ.ศ. 2517 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• การดูงานด้านบริหารงานบุคคล
บริษัท โตโยต้า และมิตซูบิชิ
ประเทศ¬ญี่ปุ่น
• หลักสูตร THE BOSS
ของสถาบันการบริหารและจิตวิทยา
• สัมมนาผู้น�ำไตรภาคีของมูลนิธิ KOILAF
ประเทศเกาหลี

ประสบการณ์การทำ�งาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

นายอนิล ปิ่นเรณู

ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ / สัญชาติไทย อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเดลฮี ประเทศอินเดีย

การอบรม
• พ.ศ. 2551 Crestcom Trainers to the
World
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง
จ�ำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2543-2552 ผู้จัดการฝ่าย Output &
Page Archiving บริษัท โพสต์ พับลิชชิง
จ�ำกัด (มหาชน)

ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำ�หน่าย / สัญชาติไทย อายุ 42 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: 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
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 รองกรรมการ
ผู้จัดการสายการตลาดและการขาย
บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551  ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
การตลาดและจัดจ�ำหน่าย
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550-2551 ผู้จัดการกลุ่มการตลาด
และจัดจ�ำหน่าย บริษัท โพสต์ พับลิชชิง
จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549-2550 ผู้จัดการกลุ่มการตลาด
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

นางฉันทนา สืบสิน

ผู้อำ�นวยการสายงานตรวจสอบภายใน / สัญชาติไทย อายุ 60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2544 Certifified Internal Auditor
(CIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2522 ปริญญาโท บัญ¬ชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

• พ.ศ. 2517 ปริญญาตรี บั¬ญชีบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การอบรม
• พ.ศ. 2543 หลักสูตรโครงการ
ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำ�งาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ผู้อ�ำนวยการ
สายงานตรวจสอบภายใน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย / สัญชาติไทย อายุ 40 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
การอบรม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
• หลักสูตร eRev ส�ำหรับผู้บริหาร จัดโดย
ผู้บริหาร: ไม่มี
WAN-IFRA
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ • ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บัณฑิต สาขาเรขศิลป์ (Graphic Design)
สื่อดิจิตอล บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด
(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์
(มหาชน)
มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2546-2551 ผู้ช่วยรองประธานฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สนุกออนไลน์
จ�ำกัด

ประสบการณ์การอื่นๆ
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 อุปนายกสมาคมผู้ผลิต
ข่าวออนไลน์
• พ.ศ. 2553-2555 รองประธานชมรม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์
• พ.ศ. 2554-2555 ผู้จัดการโครงการอบรม
นักข่าวสื่อดิจิตอล รุ่นที่ 2 ชมรมผู้ผลิตข่าว
ออนไลน์
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คณะผู้บริหาร

จากซ้ายไปขวา
นายพิชญ จุลศิริ
นางศิริวรรณ พิริยะเมธากุล
นายปกรณ์ พันธุ์ทวี
นายวรวรรธน์ จุลจิตต์วัชร์
นางดลฤทัย จันทรภูมิ
นางสาวภานี ลอยเกตุ

ผู้จัดการกลุ่ม งานพิมพ์พาณิชย์
ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายขายโฆษณาคลาสสิฟายด์ และฝ่ายขายโฆษณาออนไลน์
ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายจัดจำ�หน่าย
ผู้จัดการกลุ่ม โฆษณาดิสเพลย์ และสิ่งพิมพ์พิเศษ
ผู้จัดการแผนกอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ผู้จัดการแผนก บรรณาธิการ สำ�นักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์

คณะผู้บริหาร โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย

จากซ้ายไปขวา
นางสาวรังสิมา กสิกรานันท์
นางสาวสิริมน ณ นคร
นายสิทธิเดช มัยลาภ
นางสาวสุพิชา สอนดำ�ริห์
นายปนุ สมบัติยานุชิต
นายนรนิติ์ สุวณิชย์
นางกชพรรณ บุญราศรี
นางอินทุกานต์ คชเสนี สิริสันต์
นายสุธรรม ธรรมรงค์วิทย์

จากซ้ายไปขวา
นางสาวธาริณี ไชยประพาฬ
นางสาวประภาพร สูตะบุตร
นางธัชหทัย ธรรมประภาส
นางสาวสิริลักษณ์ วิชชุชาญ
นายธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล
นางสาวสถามน มัทนศรุต
นางสาวธรรณชนก ดิสนีเวทย์
นางสาวยุชยา นนทรีย์

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการทั่วไป
บรรณาธิการบริหาร นิตยสารคลีโอ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแอล
บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแอล เดคคอเรชั่น
บรรณาธิการ นิตยสารแมรี แคลร์
บรรณาธิการบริหาร นิตยสารมาร์ธา สจวร์ต ลิฟวิ่ง
บรรณาธิการบริหาร นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด

ผู้อำ�นวยการกลุ่มโฆษณาและการตลาด นิตยสารแอล เดคคอเรชั่น
นิตยสารมาร์ธา สจวร์ต ลิฟวิ่ง และนิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด
ผู้อำ�นวยการกลุ่มโฆษณาและการตลาด นิตยสารแอล และนิตยสารแมรี แคลร์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด นิตยสารคลีโอ
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิต
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำ�หน่าย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บ

ริ ษั ท มิ ไ ด้ ก�ำหนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระเกิ น
กว่ า คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระที่ ส�ำนั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ  หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และ
บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำ
รายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับ
ทรั พ ย์ สิ น หรือบริก ารหรือการให้ห รือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สิน
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้การค�ำนวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกั บ ตลาดทุ น
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้

5.  

6.

7.
8.

9.  

ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งหนึ่ ง ปี ก ่ อ นวั น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท าง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
และบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

ภายหลั ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระแล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจ
ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่
แนะน�ำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการ
อิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือก
ตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท
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ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ต

ามข้อบังคับของบริษัท กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้
จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียง
ได้เท่ากับจำ�นวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำ�แหน่ง
กรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่
อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้น
แต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดย
วิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น
ในการประชุมสามั¬ญประจำ�ปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออก
จากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจำ�นวนที่ใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
ในกรณี ที่ ตำ � แหน่ ง ในคณะกรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคล
ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งแทนกรรมการที่ว่าง เว้นแต่วาระในตำ�แหน่งของ
กรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะ
กรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ดีในกรณีที่จำ�นวนกรรมการ

ว่ า งลงจนกรรมการที่ เ หลื อ อยู่ มี จำ � นวนไม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม
กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำ�การในนามของคณะกรรมการได้
เฉพาะการเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ทำ � การเลื อ กตั้ ง กรรมการ
เข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้น
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งกระทำ � ภายในหนึ่ ง เดื อ นนั บ ตั้ ง แต่ วั นที่ จำ � นวน
กรรมการว่างลง ซึ่งทำ�ให้ไม่ครบองค์ประชุม บุคคลใดที่ได้รับการ
เลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียง
เท่ากำ�หนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้
คณะกรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่
แนะนำ�คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
กรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท
บริ ษั ท ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละห้าของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำ�เนาใบหุ้น
และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำ�เนาบัตร
ประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำ�คัญต่างๆ ของบริษัท
เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือ
นัดประชุมได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนสำ�หรับผู้ถือหุ้นในการเสนอ
บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้นำ�เสนอใน
เว็บไซต์ของบริษัท
การแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้
อำ�นาจของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่ง
ต้องนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการทุกคนในปี พ.ศ. 2555
				
				

ชื่อ

				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน
นายคว๊อก คูน เอียน
นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
นายจอห์น ทอมพ์สัน
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
นายปราโมช รัฐวินิจ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
ดร. ศิริ การเจริญดี

11
12
13
14
15

ดร. วิษณุ เครืองาม
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
นายพิชัย วาศนาส่ง*

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ
(หน่วย : พันบาท)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ

				

1,951
339
820
517
696
339
820
562
1,343
1,256
295
0
1,545
426
87
10,995

ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 44.5 ล้านบาท
ค. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร เช่น เงินสมทบกองทุนกับกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 2.7 ล้านบาท
* นายพิชัย วาศนาส่ง ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2555
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บ

ริษัทพยายามปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งจัดท�ำโดยศูนย์
พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เทียบเคียง
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการของ The Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD Principle of
Corporate Governance ปี 2004)
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการก�ำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีล่วงหน้า และได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประชุม รวมถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ
เพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีให้แก่
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุน
และอ�ำนวยความสะดวกให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รวมถึ ง นั ก ลงทุ น สถาบั น
ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก และ แบบ ข แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ส�ำหรับคัสโตเดียน สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
อนึ่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2555 นั้น
มีกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 5 ท่าน
โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านเสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับ
เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้น�ำเสนอรายละเอียด
และประสบการณ์การท�ำงานของกรรมการดังกล่าวไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประกอบการ
พิจารณา นอกเหนือจากที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท อ�ำนวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งเต็ ม ที่
โดยก�ำหนดเวลาประชุม ในระหว่างเวลาท�ำงานปกติที่อาคาร
บางกอกโพสต์  โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง อาคาร
บางกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานี
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กับ
กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดในการออกเสียงลง
คะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากร
แสตมป์ส�ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2555 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร
เทวกุล ประธานกรรมการ ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดย
ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้ จั ด สรรเวลาส�ำหรั บ การประชุ ม อย่ า ง

เหมาะสม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการแสดงความเห็น
และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการที่เข้าร่วมใน
การประชุมครั้งนี้มีจ�ำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
รวมถึงประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ�ำปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือนเมษายน โดย
ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
• แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส�ำเนาใบหุ้น
และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น ส�ำเนาบัตรประชาชน
หนังสือเดินทาง หรือหนังสือส�ำคัญต่างๆ ของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำส่งแบบเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี เพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอ
บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วย
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท มายังเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการ ที่
เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการ
ตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการด�ำเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีต่อไป
บริ ษั ท ได้ จั ด เตรี ย มหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบที่ ก�ำหนด
รายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน และตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทได้
จัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มี
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
เป็นรายกรรมการอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการ
ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยบริษัทจะเก็บ
เฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อ

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมีข้อโต้แย้ง พนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานในการด�ำเนิน
บริ ษั ท ได้ จั ด ท�ำรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีอิสระ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ธุรกิจของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและขยาย
การด�ำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติมจากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นพื้นฐาน
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกครั้ง
มาเป็นธุรกิจมัลติมีเดีย ท�ำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กรของบริษัทมากพอสมควร โดยในส่วนของการพัฒนา
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร
บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมผู้บริหารกองบรรณาธิการ และ
ส่วนเสียกับบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและความ การฝึกอบรมการผลิตเนื้อหาทางดิจิตอล และมัลติมีเดีย
ยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้บริหาร
ผู้อ่าน ผู้ซื้อสื่อโฆษณา พนักงานของบริษัท ผู้จัดจ�ำหน่าย เจ้าหนี้ ระดับกลาง และหลักสูตร Mini MBA ที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับ
และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
ธุรกิจของบริษัทด้วย
บริษัทจัดให้มีระบบประเมิณผลงานประจ�ำปี และจ่ายค่า
ผู้ถือหุ้น
ตอบแทนพนักงานตามผลงาน
บริ ษั ท ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยมุ ่ ง หวั ง ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ก�ำไรและเงิ น
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาว บริษัทจะเก็บ ดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ได้แก่
ผลก�ำไรบางส่วนเพื่อคืนหนี้สถาบันการเงินและลงทุนเพื่ออนาคต การสอบทานขั้นตอนในการด�ำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อ
ของบริษัท  เงินก�ำไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงิน ร้องเรียน การสอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงิน การควบคุม และอื่นๆ ให้เป็นความลับ และการด�ำเนินการ
ปันผล
ให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้รายงาน
เรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
ผู้อ่าน
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
ได้ พั ฒ นากลายเป็ น หนึ่ ง ในผู ้ น�ำของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ฉบั บ ผู้จัดจ�ำหน่าย
ภาษาอังกฤษในแถบภาคพื้นเอเชีย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจ
ช่องทางส�ำคัญช่องทางหนึ่งในการจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์
และความนับถือที่ได้รับจากผู้อ่าน ทั้งนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจาก ได้แก่ ผู้จัดจ�ำหน่าย และแผงหนังสือ บริษัทเพิ่มจ�ำนวนผู้จัด
อุดมการณ์ที่ยึดมั่นมายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าว จ�ำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผล
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลาง ซึ่งขนบธรรมเนียมดัง โดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายหนังสือพิมพ์
ในการด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดให้มีค่านายหน้า ส่วนลด
กล่าวได้เปลี่ยนมาเป็นหลักจรรยาบรรณครบคลุมถึงหนังสือพิมพ์
ฉบับอื่นของบริษัท ได้แก่ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และล่าสุด และระยะเวลาการช�ำระเงินที่เหมาะสมแก่ผู้จัดจ�ำหน่ายและ
แผงหนังสืออย่างเหมาะสม โดยพนักงานของบริษัทได้ติดต่อ
M2F
บริษัทด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านอย่างเสมอ ประสานงานกั บ ผู ้ จั ด จ�ำหน่ า ยอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เพื่อให้ทราบถึงความต้อการการบริโภคข่าวสาร จึงท�ำให้สามารถ วัตุประสงค์ในการเพิ่มยอดจัดจ�ำหน่าย และลดยอดหนังสือคืน
ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน
นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการ เจ้าหนี้
บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง
ส่งเสริมการขายที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
ธุรกรรมดังกล่าวได้แก่ เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว การ
ออกหนังสือค�้ำประกัน และการออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิต โดย
ผู้ซื้อสื่อโฆษณา
บริ ษั ท ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งพิ ม พ์ แ ละกระบวนการพิ ม พ์ อ ย่ า ง เฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ
ต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง มีผลให้คุณ ภาพของหนัง สือพิม พ์และโฆษณาของ บริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคาร และส่วน
หนังสือพิมพ์ดีขึ้นเป็นล�ำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมและ ประกอบของเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่เหมาะสม
นิทรรศการตลอดปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาได้พบปะ การกู้ยืมทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน บริษัทติดตามและปฏิบัติ
สังสรรค์กับผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทได้โดยตรง การปรับ ตามเงื่อนไขของเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด
โครงสร้างของกองบรรณาธิการช่วยให้บริษัทขยายการเสนอ
ข่าวผ่านสื่อต่างๆ หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทสามารถขายสื่อโฆษณาได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และอื่นๆ ได้แก่
บริษัทและมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันท�ำกิจกรรมช่วยเหลือ
โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในด้านการศึกษา และมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่าง
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จริงจัง โดยต้องการให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ
ที่จ�ำเป็น เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ในเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบอุทกภัยร้ายแรง
บริ ษั ท ใช้ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ มี ทุ ก รู ป แบบในการ
รณรงค์ให้คนรับรู้ และน�ำเสนอช่องทางที่ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมในการบริจาคเงินและสิ่งของจ�ำเป็นเพื่อช่วยผู้ประสบภัย
น�้ำท่วม
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่
ข้อมูลอันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และรายงาน
ประจ�ำปี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ซึ่งใน
ปัจจุบันบริษัทได้เผยแพร่รายงานประจ�ำปีของบริษัท แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และงบการเงิน ไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำแบบเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใส และ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่
บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผยบทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจ�ำปีเรื่องโครงสร้าง
คณะกรรมการ ส�ำหรับจ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวน
ครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี เรื่องบันทึกการเข้าประชุมประจ�ำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัทเป็น
จ�ำนวนรวมส�ำหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจ�ำนวน
ดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการ
แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปี  เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทมีกรรมการ 14 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน
ส�ำหรับวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการนั้น ในการประชุม
สามัญประจ�ำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งเป็น
จ�ำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่ได้อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออก กรรมการที่ออกไปนั้น จะเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
บริ ษั ท มิ ไ ด้ ก�ำหนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระเกิ น กว่ า
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด กล่าวโดยสรุปคือ กรรมการ
อิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 และต้องไม่เป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับผลตอบแทนประจ�ำจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสาย
โลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล การด�ำรงต�ำแหน่ ง และ
ประวัติของกรรมการทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปี เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท แยกบุคคล
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการออกจากประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจอย่าง
ไม่จ�ำกัด โดยคณะกรรมการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิก
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริษัท ในส่วนของการให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นตามข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้
มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
• การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท
• พิจารณากระบวนการสรรหา จ�ำนวน และคุณสมบัติที่
เหมาะสมของกรรมการอิสระ   
• การเสนอผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง
เป็นกรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษัท
• ก�ำหนดนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทน และบ�ำเหน็จ
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ
ของคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหาร ให้กับคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
• พิจารณาแผนการสืบทอดการด�ำรงต�ำแหน่งและกระบวนการ
สรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะ
ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการตามล�ำดับ
• พิ จ ารณากระบวนการประเมิ น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ย
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะด�ำเนินการโดย
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ
การ ตามล�ำดับ
• ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะด�ำเนินการ

โดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการตามล�ำดับ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที  ่
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จึงประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 1 ท่าน และเพื่อให้การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำงานเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธาน
คณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน หรือกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน  
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัท และติดตามดูแลให้คณะผู้บริหารด�ำเนินงานตามนโยบาย
และแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดท�ำหลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเป็น
แนวทางในการด�ำเนินงานของผู้บริหาร และพนักงานบริษัท
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการล่วงหน้า
และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบก�ำหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้
ในเบื้องต้น บริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุก 3 เดือน และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ในเดือนที่มิได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะท�ำให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถก�ำกับควบคุม และดูแลการปฏิบัติ
งานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ เป็นผู้พิจารณาเรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็นอิสระที่จะ
เสนอเรื่องและความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา
บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อม
เอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
นอกจากนี้ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้น�ำแจกในที่ประชุมเพื่อให้
น�ำอภิปรายกันในที่ประชุมด้วย
บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง
และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้
คณะกรรมการยังสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียด
เพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูง
ส�ำหรับใช้ประเมินและพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
บริษัทจัดท�ำข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ที่เป็น

ปัจจุบัน ให้แก่กรรมการของบริษัท เพื่อคณะกรรมการสามารถ
ติดต่อข้อมูลที่จ�ำเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
หรือเลขานุการบริษัท และเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ติดต่อสื่อสารกันเอง ตามต้องการ
โดยมิต้องผ่านฝ่ายบริหารของบริษัท
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี ก ารด�ำเนิ น การประเมิ น
ตนเองแล้ว ส่วนคณะกรรมการของบริษัทยังมิได้ด�ำเนินการ
ประเมินตนเอง
5.6 ค่าตอบแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะ
กรรมการของบริษัท เป็นจ�ำนวนรวมส�ำหรับปีนั้นๆ โดยการ
จัดสรรเงินค่าตอบแทนจ�ำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละ
คนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็น
สมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็น
กรรมการของบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี เรื่องค่า
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนดภายใต้แผนงานงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
และโบนัส สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
และผู้บริหารแต่ละคน
5.7 การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ ซึ่งอาจเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบัน
ภายนอกด้วย ในปีนี้ บริษัทจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจ
ออนไลน์ แ ละสิ น ค้ า ดิ จิ ต อลให้ ถู ก กฎหมายและปลอดภั ย ให้ ผู ้
บริหารและพนักงาน และมีการจัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
โปรแกรมPower Point และ Excel ขั้นสูง โดยมีพนักงานสนใจ
เข้าร่วมจ�ำนวนมาก
ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัท พยายามที่จะจัดให้มี
เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแนะน�ำบริษัทแก่กรรมการ
ใหม่
บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด้ จั ด ท�ำแผนการพั ฒ นาและสื บ ทอดงาน
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และพยายามจะจัดให้มีการ
อบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ค

ณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติงานภายใต้อ�ำนาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฏ
ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบและหลักการ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่โดยผ่านสายงานตรวจสอบภายใน
สายงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ
โดยยึดถือกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพที่เป็นสากล เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นล�ำดับต้นๆ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สายงานตรวจสอบภายในจะท�ำการประเมิน
ผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การด�ำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และ
การก�ำกับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความส�ำคัญ
ในการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ บริษัทฯ จึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาด้วยการ
ส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้เข้ารับการอบรมและร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพต่างๆ ตามความเหมาะสม ในปี 2555 บริษัทฯ
มีผู้ตรวจสอบภายใน 3 ท่านที่ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรอง (Certifified Internal Auditor – CIA)
สรุปสาระส�ำคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ดังนี้
• คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทฯ โดย
รับฟังความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเชื่อมั่น
ได้ว่า รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหรือให้ค�ำแนะน�ำในปัญหาบางประเด็น อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ ก็จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างเร่งด่วน
• สายงานตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาล�ำดับความส�ำคัญตามความเสี่ยง
โดยค�ำนึงถึงข้อกังวลของผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานสายงานตรวจสอบจะน�ำเอาหลักวิชาการและวิธีการท�ำงานที่เป็นระบบ
เข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน นอกจากนั้น ยังมีการให้บริการด้านการให้ค�ำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารตามควรแก่กรณี ผลการตรวจสอบจะถูก
น�ำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ
ในกรณีที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่มีสาระส�ำคัญ หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในทันที พร้อมกับรายงานประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อการพิจารณาสั่งการแก้ไขโดยด่วนต่อไป
• ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบภายในได้มีการก�ำหนดนโยบายและด�ำเนินมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมดูแลงานอย่างใกล้ชิด และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ผู้ตรวจสอบภายในจะ
ประชุมร่วมกับผู้รับบริการรวมทั้งผู้บริหารผู้ควบคุมดูแลสายงานนั้น   รวมทั้งมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อน�ำมาปรับปรุงคุณภาพของงานต่อไป
• สายงานตรวจสอบภายในจะติดตามผลการด�ำเนินการแก้ไขโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ปัญหาหรือข้อสังเกต
บางประการจากการตรวจสอบที่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข  สายงานตรวจสอบภายในก็จะ
ท�ำการติดตามผลภายในระยะเวลาที่เหมาะสมพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงทราบความ
คืบหน้าเป็นระยะๆ ตามสมควร

ข้อมูลผู้ลงทุน
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ชื่อผู้ถือหุ้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เซาธ์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ พับลิชเชอร์ส จำ�กัด
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท วัชรพล จำ�กัด
นางนิจพร จรณะจิตต์
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำ�กัด (มหาชน)
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
Mrs. Arunee Chan

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

118,000,000
106,375,750
67,457,150
25,350,960
18,463,480
13,911,790
11,866,420
10,892,730
10,606,100
8,672,590

23.60
21.28
13.49
5.07
3.69
2.78
2.37
2.18
2.12
1.73

ที่มา: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

นโยบายการจ่ายปันผล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิ
ของทุกๆ ปี สำ�หรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบั¬ญชีมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท และบริษัทจะนำ�เสนอสรุปรายงานดังกล่าว
ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน 1 คดีซึ่งเกิดจากการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ถึงแม้ผลของคดี
ยังไม่สามารถคาดได้ในขณะนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคั¬ญต่อบริษัทพอสรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ ดังนั้นกระดาษจึงเป็นวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่งของธุรกิจซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ปริมาณตลอดจนราคาตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก แต่บริษัทได้มีการติดตามและวางแผนการจัดซื้อล่วงหน้าและเก็บ
กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ในปริมาณที่คาดว่าเพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งได้สั่งซื้อจากแหล่งผลิตในประเทศมากขึ้น
2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการและอุปกรณ์เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยท�ำสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสด เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจึงอยู่ในระดับต�่ำ
4. ความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยง
โดยก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมการขายเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการขายเชื่อ นอกเหนือจากจ�ำนวนที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีค่าเผื่อหนี้สูญไว้แล้ว นอกจากนี้การขายเชื่อ
ของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย
5. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงจัดให้มีการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม โดยวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน และเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้และรายงายต่อ
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ก�ำหนดเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเท่าที่สามารถจะกระท�ำได้
6. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความไม่สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาอุทกภัยร้ายแรง และความไม่สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองติดต่อกันมาหลายปี เหตุการณ์
ดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อยอดขายโฆษณาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือในสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต หากเกิดเหตุดังกล่าวอีกในอนาคตก็จะเกิดภาวะชะงักงันในการใช้จ่ายงบโฆษณาของลูกค้าของบริษัท
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค
พัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกระจายเสียงและออกอากาศ รวมถึงการสื่อสารแบบไร้สายและเทคโนโลยีดิจิตอล ท�ำให้มีการ
น�ำเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อได้หลากหลายมากขึ้น ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นมากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคไม่จ�ำเป็นต้องเสียเงินเพื่อซื้อหาข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป เรื่องดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อการจ�ำหน่าย
สิ่งพิมพ์ของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทจึงต้องพัฒนาการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เพิ่มเติมจากสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร และผู้ซื้อสื่อโฆษณา

พันธะผูกพันในการออกหุ้นกู้ในอนาคต
ไม่มี
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ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
ไม่มี

รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการกำ�หนดราคาที่สามารถ
เทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร “แอล” “แอล เดคคอเรชั่น” “มาร์ธ่า สจวร์ต ลิฟวิ่ง” และ “ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด”
ความสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
จำ�หน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กับบริษัท มูลค่า 26.7 และ 0.1 ล้านบาทตามลำ�ดับ
ซื้อโฆษณาจากบริษัท มูลค่า 1.2 ล้านบาท
ดอกเบี้ย 0.4 ล้านบาทจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทมูลค่า 10.0 ล้านบาท
เช่าสำ�นักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 5.7 ล้านบาท
นโยบายการกำ�หนดราคา ราคาตลาด
2. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร “แมรี แคลร์”
ความสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน
จำ�หน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กับบริษัท มูลค่า 4.8 และ 0.3 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ซื้อโฆษณาจากบริษัท มูลค่า 0.7 ล้านบาท
เช่าสำ�นักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท
นโยบายการกำ�หนดราคา ราคาตลาด
3. บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
ความสัมพันธ์
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน
จำ�หน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กับบริษัท มูลค่า 16.9 และ 0.1 ล้านบาทตามลำ�ดับ
ซื้อโฆษณาจากบริษัท มูลค่า 0.2 ล้านบาท
เช่าสำ�นักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท
นโยบายการกำ�หนดราคา ราคาตลาด
4. บริษัท โพสต์ นิวส์  จำ�กัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน
ขายโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กับบริษัท มูลค่า 39.7 ล้านบาท
ซื้อโฆษณาผ่านสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์จากบริษัท มูลค่า 39.9 และ 62.3 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ดอกเบี้ย 0.4 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัทมูลค่า 6.1 ล้านบาท
รับบริการจัดการจากบริษัท มูลค่า 0.6 ล้านบาท
นโยบายการกำ�หนดราคา MLR สำ�หรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ราคาตามสัญญาสำ�หรับโฆษณาทางโทรทัศน์และค่าบริการจัดการ
ส่วนรายการอื่น เป็นไปตามราคาตลาด
5. บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการวิทยุ
ความสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
รายการระหว่างกัน
ไม่มี
นโยบายการกำ�หนดราคา ไม่มี
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บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ตารางแสดงการใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2553-2555
ประเภทของสื่อ

2553
(ล้านบาท)

2554
(ล้านบาท)

2555
(ล้านบาท)

โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
ภาพยนตร์
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อกลางแจ้ง
คมนาคม
ภายในอาคาร
อินเตอร์เน็ต
รวมทั้งหมด

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

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

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

(ที่มา: บริษัท เนลสัน ประเทศไทย)
ภายหลังการสิ้นสุดความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ยอดการใช้จ่ายการ
โฆษณาได้กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมที่ดีขึ้น ยกเว้นในช่วงวิกฤตการณ์น�้ำท่วมใน
ไตรมาสสี่ ปี 2554 ลูกค้าได้ยกเลิกและเลื่อนการจองโฆษณาในหนังสือพิมพ์ในช่วงสองอาทิตย์ของเดือนตุลาคมจนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2554 การใช้จ่ายโฆษณารวมทั้งหมดโตขึ้นร้อยละ 3.7 ในปี 2554 และร้อยละ 8.4 ในปี 2555 โดยที่หนังสือพิมพ์
ได้ถูกยกเลิกการลงโฆษณาในช่วงที่เกิดวิกฤตน�้ำท่วม การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่อหนังสือพิมพ์จึงลดลงร้อยละ 3.0 ในปี
2554 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ในปี 2554
การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่อนิตยสารโตขึ้นร้อยละ 2.3 ในปี 2554 และลดลงร้อยละ 10.4 ในปี 2555 การลงโฆษณา
ในนิตยสารจะถูกซื้อล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนก่อนการพิมพ์และจัดจ�ำหน่ายของนิตยสารแต่ละเล่ม ดังนั้น การยกเลิกการลง
โฆษณาในช่วงวิกฤตการณ์น�้ำท่วมจึงมีผลมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2555
การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่อโทรทัศน์โตขึ้นร้อยละ 2.4 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 ในปี 2555

ยอดขาย
รายได้จากการขายและบริการรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จาก 1,963 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 2,376 ล้านบาทในปี 2555
รายได้จากการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เป็น 708 ล้านบาท
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เป็น 304 ล้านบาท และหนังสือพิมพ์ M2F เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,041.1 เป็น 237 ล้านบาท
หนังสือพิมพ์ M2F ได้เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม 2554 และด�ำเนินการผลิตและแจกจ่ายเต็มปีในปี 2555 เปรียบเทียบกับผลการ
ด�ำเนินงาน 3 เดือนในปี 2554 ซึ่งเป็นที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ของการใช้จ่ายการโฆษณารวมในประเภท
ของสื่อของหนังสือพิมพ์  อย่างไรก็ตาม ยอดขายหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 6.4 เป็น 303 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของยอดขาย
ในส่วนสายการบิน โรงแรม และยอดขายสมาชิก
รายได้โฆษณาของนิตยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 เป็น 406.8 ล้านบาท ในปี 2555 แม้ว่าการใช้จ่ายการโฆษณารวมในประเภท
ของสื่อนิตยสารลดลงร้อยละ 10.4 แต่บริษัทได้ประโยชน์จากการที่ผู้ซื้อสื่อโฆษณาเปลี่ยนการลงโฆษณาจากนิตยสารฉบับเล็กเป็นนิตยสาร
แนวหน้า ยอดขายนิตยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 เป็น 77.1 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์รวมถึงการร่วมผลิตรายการข่าวกับสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11 เพิ่มขึ้นร้อยละ 231.3
ในปี 2555 จากการที่บริษัทเช่าเวลาออกอากาศส�ำหรับขายในช่วงข่าวช่วงเย็นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 รายได้เฉพาะการร่วมผลิต
รายการข่าวกับสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11 ลดลงร้อยละ 8.6 เป็น 133.2 ล้านบาท ในปี 2555
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ
ต้นทุนการขายและบริการรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 จาก 1,332 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 1,657 ล้านบาทในปี 2555 การเพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนการผลิตและแจกจ่ายของหนังสือพิมพ์ M2F ซึ่งมีการผลิตและแจกจ่ายเต็มปีในปี 2555 เปรียบเทียบกับ
สามเดือนในปี 2554 ปริมาณการใช้และต้นทุนกระดาษหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.7 และ 61.6 ตามล�ำดับ ราคากระดาษ
หนังสือพิมพ์ที่ใช้ลดลงจาก 655 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อปลายปี 2554 เป็น 610 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปลายปี 2555 ต้นทุน
ค่าสัมปทานในการร่วมผลิตรายการข่าวสูงขึ้นภายหลังการต่ออายุสัมปทาน
ค่าใช้จ่ายในการขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 จาก 268 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 304 ล้านบาท ในปี 2555 ในขณะที่ยอดขาย
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมลดลงร้อยละ 2.2 จาก 262 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 256 ล้านบาท ในปี 2555  
ผลการด�ำเนินงาน
บริษัทมีผลก�ำไรรวมก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.5 จาก 107 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 168 ล้านบาท ในปี 2555 ทั้งนี้
บริษัทมีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ประเภทรถยนต์ และรถขนหนังสือพิมพ์จ�ำนวน 7 ล้านบาท ในปี 2555
ปลายปี 2554 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาประกาศให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็น
ร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป  บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง จ�ำนวนรวม 20.6 ล้านบาท
ในปี 2554  และแสดงในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2554 โดยแสดงภาษีเงินได้เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 49.6 และร้อยละ 23.5 ในปี 2555
บริษัทมีก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสูงขึ้นร้อยละ138.8 จาก 54.1 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 129.1 ล้านบาทในปี 2555
ขณะที่ก�ำไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 149.8 จาก 50.6 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น ในปี 2554 เป็น
126.4 ล้านบาท หรือ 0.25 บาทต่อหุ้น ในปี 2555
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ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ�ำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 จาก 275.8 ล้านบาท ในปี
2554 เป็น 335.3 ล้านบาท ในปี 2555 อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและบริการในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 14.1 เปรียบ
เทียบกับร้อยละ 14.0 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
อัตราส่วนก�ำไรต่อรายได้จากการขายและบริการในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 5.4 เปรียบเทียบกับร้อยละ 2.8 ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการ และภาษีเงินได้ ในปี 2554
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.5 เปรียบเทียบกับร้อยละ 2.9 ในปี 2554 ขณะที่
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.3 ในปี 2555 เปรียบเทียบกับร้อยละ 6.8 ในปี 2554 อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องมาจากก�ำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2555
ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้ารับคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.3 จาก 455.0 ล้านบาท ในปี 2554 (ร้อยละ
23.2 ของยอดขาย) เป็น 661.1 ล้านบาท ในปี 2555 (ร้อยละ 27.8 ของยอดขาย) ในปี 2555 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจ�ำนวน 58 ล้านบาท
หรือร้อยละ 8.6 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมดที่ค้างช�ำระเกินสามเดือน เปรียบเทียบกับในปี 2554 จ�ำนวน 39.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3  
ความล่าช้าในการรวบรวมเอกสารยืนยันการออกรายการและเทปบันทึกรายการและโฆษณาที่ออกอากาศ รวมทั้งความล่าช้าของ
ลูกค้าหน่วยงานราชการในการเบิกจ่าย ท�ำให้ลูกหนี้การค้า และอายุหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับลูกหนี้ 50 รายแรก
เป็นหน่วยงานราชการ และบริษัทโฆษณาชั้นน�ำรายใหญ่เป็นส่วนใหญ่ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว และ
เชื่อว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้ในอนาคต
สินค้าคงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลงจาก 120.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 เป็น 84.1 ล้านบาท
ในปี 2555 บริษัทยังลดจ�ำนวนกระดาษหนังสือพิมพ์คงเหลือเพื่อลดต้นทุนค่าเก็บรักษา บริษัทเชื่อว่ากระดาษคงเหลืออยู่ในสภาพดี
ใช้ในการผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือเพื่อขายได้ในอนาคต และบริษัทเชื่อว่าได้ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับเพียงพอแล้ว
สภาพคล่อง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้จ่ายลงทุนในการซื้อรถเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ และการ
ปรับปรุงอาคารจ�ำนวน 60.9 ล้านบาท ในปี 2555 เปรียบเทียบกับจ�ำนวน 58.3 ล้านบาท ในปี 2554
เงินกู้ยืมธนาคารทั้งหมดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 60.4 ล้านบาท จาก 523.1 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 เป็น 583.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เงินกู้
ระยะยาวลดลง 122.5 ล้านบาท จาก 472.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 เป็น 350.0 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 ขณะที่บริษัทมีเงินเบิกเกิน
บัญชี และเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 183.0 ล้านบาท จาก 50.6 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 เป็น 233.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555
เงินกู้ยืมธนาคารทั้งหมดต่อ EBITDA เป็น 1.7 เท่า ในปี 2555 เทียบกับ 1.9 เท่า ในปี 2554 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
การค้าและเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.35 เท่า ในปี 2555 ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และอยู่ภายใต้ข้อตกลง
ของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 50 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2554 ในเดือนพฤษภาคม 2555 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับ
ไตรมาสแรกของปี 2555 จ�ำนวน 30 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2555

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

ค

ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทำ�งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง
จัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
น่าเชื่อถือ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน โดยมีความรับผิดชอบหลักในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยทั่วไปเหมาะสมสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ในปัจจุบัน และงบการเงินประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสม ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน  ผู้ถือหุ้นของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร. ศิริ การเจริญดี (ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ) นายปราโมช รัฐวินิจ และนายจอห์น ทอมพ์สัน
โดยมี นางฉันทนา สืบสิน ผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  หลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้แก่
การสอบทานงบการเงินประจ�ำปีและงบการเงินระหว่างกาล การควบคุม
ภายใน รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ส�ำหรับ
ปี พ.ศ. 2555 จากข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายจัดการ สรุปได้ว่า การจัดท�ำงบการเงิน
และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้ง
ข้อก�ำหนดในทางกฎหมายต่างๆ
จากงบการเงินประจ�ำปี 2555 บริษัทมียอดก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้า ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจ หนังสือพิมพ์ M2F และสื่อ
โทรทัศน์   อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พยายามปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับการผลิต
เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนต่างๆ เช่น การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ การลด
ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต คณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้ความสนใจ
กับความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงได้ให้ความเห็นต่อผู้บริหาร เกี่ยวกับการ
ควบคุมและบริหารความเสี่ยง เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ในอนาคต  นอกจากนั้นในปี 2555 บริษัทฯ ได้เริ่มต้นใช้งานระบบสารสนเทศใหม่
ที่จะสามารถปรับปรุงกระบวนการการด�ำเนินงานในหลายส่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้านการเงินและการบัญชี  ซึ่งระบบสารสนเทศดังกล่าว สามารถ
พัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในอนาคต คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ได้รับรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบสารสนเทศและให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการควบคุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะ
กรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มี
ความเป็นธรรม ทั้งในด้านเงื่อนไขและราคา ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ
น�ำงบการเงินและงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่วมกับสายงานตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีภายนอก  ได้สอบทานประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ  และมีความเห็นว่า การควบคุมภายในโดยทั่วไป
เหมาะสมส�ำหรับสภาพแวดล้อมในทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  โดยผ่านทางสายงานตรวจสอบภายใน
โดยได้รับการสนับสนุนจากเลขานุการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้
รายงานถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และปรึกษาหารือประเด็น
ต่างๆ กับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
รายไตรมาส บริษัทฯ มิได้มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่องบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากการสอบทานรายงานที่ได้รับจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ให้ความเห็นชอบในงบประมาณและแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2555 แล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ก�ำกับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามความ
เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ได้ติดตามความคืบหน้าในการน�ำเอาค�ำ
แนะน�ำของสายงานตรวจสอบภายในไปลงมือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ  คณะ
กรรมการตรวจสอบฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิทธิผล และ
คุณภาพของงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น โดยการให้ค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม
และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  
ตามสมควร
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุม
อย่างเป็นทางการ 4 ครั้ง เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบประจ�ำปี
พร้อมทั้งหารือถึงประเด็นที่พบจากการตรวจสอบบางประเด็นกับผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้
จัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการส่วนตัวโดยที่ไม่มีผู้บริหารท่านใด
เข้าร่วมประชุมด้วย และโดยที่เป็นส่วนหนึ่งของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังคงส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ

รายงานการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบฯ สำ�หรับปีพ.ศ. 2555 เป็นดังนี้

การประชุม

1

วันที่
20 ก.พ.
ผู้ร่วมประชุม
ดร. ศิริ การเจริญดี
1
นายปราโมช รัฐวินิจ  
(ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2555)

นายจอห์น ทอมพ์สัน

1

2

3

4

4 พ.ค.

7 ส.ค.

6 พ.ย.

1

1
1

1

1

รวม

ร้อยละ

1
1

4
2

100
100

1

4

100

ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในปี 2556 มีบริษัทผู้สอบบัญชี 3 ราย เข้ายื่นข้อเสนอบริการและราคา
ค่าบริการสอบบัญชี โดยเมื่อพิจารณาข้อเสนอของแต่ละราย คณะกรรมการตรวจสอบฯ  จึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้ง
ให้ นาย ณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3315 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3459 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4434 ของ
บริษัทสำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ทำ�การตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำ�หรับปี พ.ศ. 2556 โดยคำ�นึงถึงอัตราค่าสอบบัญชีในท้องตลาด ปริมาณงานและต้นทุน
ในการให้บริการแล้วมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาดังรายละเอียดที่นำ�เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำ�ปีนั้น เป็นจำ�นวนที่เหมาะสม

(ดร. ศิริ  การเจริญดี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึง การประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2556

รายงานประจำ�ปี 2555

59

60

รายงานประจำ�ปี 2555
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

งบการเงินรวม   
2555
2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน					
6
61,773,609
64,310,766
16,785,478
8,340,382
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7, 8
662,201,654
457,730,452
517,010,646
328,463,539
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
9
84,069,974
120,973,227
81,761,206
114,456,808
สินค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย		
75,881,284
46,897,061
67,532,169
41,722,716
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
30,212,589
22,297,476
26,529,127
17,488,958
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
914,139,110
712,208,982
709,618,626
510,472,403
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
7
–
–
6,120,000
6,120,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
10
–
–
106,017,450
106,017,450
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11
–
–
–
–
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12
16,124
16,124
16,124
16,124
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
13
870,994,575
933,802,640
861,597,733
923,100,331
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10
53,769,227
53,769,227
–
–
ค่าความนิยม
14
100,221,212
106,189,657
96,578,576
104,131,698
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น – ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
24
34,119,098
53,531,950
23,888,022
43,768,473
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
8,533,521
8,536,696
1,983,319
2,173,728
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 1,067,653,757
1,155,846,294
1,096,201,224
1,185,327,804
รวมสินทรัพย์		 1,981,792,867
1,868,055,276
1,805,819,850
1,695,800,207

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

งบการเงินรวม   
2555
2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
15
233,544,978
50,581,560
233,544,978
30,581,560
จากสถาบันการเงิน
7, 16
288,571,351
300,636,694
232,436,261
256,919,080
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
100,000,000
122,500,000
100,000,000
122,500,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี 18
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด						
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
19
4,110,917
1,014,748
4,110,917
1,014,748
7
–
–
10,000,000
6,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
4,229,198
10,193,737
–
–
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี		
75,022,012
69,561,328
67,165,040
62,497,370
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
93,281,102
87,114,540
78,622,024
72,306,887
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
798,759,558
641,602,607
725,879,220
551,819,645
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ						
ควบคุมของบริษัทย่อย
17
5,880,000
5,880,000
–
–
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด						
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
18
250,000,000
350,000,000
250,000,000
350,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด					
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
19
12,945,889
3,860,952
12,945,889
3,860,952
20
69,895,557
71,525,294
67,964,309
70,090,979
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
338,721,446
431,266,246
330,910,198
423,951,931
รวมหนี้สิน		 1,137,481,004
1,072,868,853
1,056,789,418
975,771,576
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน 						
		 หุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		
505,000,000
505,000,000
505,000,000
505,000,000
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว						
		 หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
กำ�ไรสะสม						
21
50,500,000
50,500,000
50,500,000
50,500,000
จัดสรรแล้ว – สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร		
287,581,669
241,210,063
198,530,432
169,528,631
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
–
–
–
–
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
838,081,669
791,710,063
749,030,432
720,028,631
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
6,230,194
3,476,360
–
–
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
844,311,863
795,186,423
749,030,432
720,028,631
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		 1,981,792,867
1,868,055,276
1,805,819,850
1,695,800,207
			
–
–
–
–
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2555
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รายงานประจำ�ปี 2555
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

งบการเงินรวม   
2555
2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

กำ�ไรขาดทุน:						
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ
22 2,376,173,287
1,963,293,444
1,999,162,246
1,563,478,000
ต้นทุนขายและบริการ		 (1,657,468,496) (1,332,797,339) (1,429,248,640) (1,116,976,156)
กำ�ไรขั้นต้น		
718,704,791
630,496,105
569,913,606
446,501,844
ค่าใช้จ่ายในการขาย		 (304,467,198)
(268,152,526)
(290,944,704)
(228,291,582)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		 (256,088,010)
(261,708,735)
(198,561,967)
(200,021,161)
กำ�ไรจากการขายและการให้บริการ		
158,149,583
100,634,844
80,406,935
18,189,101
รายได้อื่น						
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยและกิจการ
10
250,880
–
41,300,000
34,900,000
		 ที่ควบคุมร่วมกัน
600,000
360,000
600,000
360,000
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 7
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์		
7,157,191
491,118
7,157,191
491,118
รายได้อื่นๆ		
28,978,139
30,334,830
26,799,637
22,514,936
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้		
195,135,793
131,820,792
156,263,763
76,455,155
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		
(26,280,755)
(24,632,188)
(25,891,994)
(23,076,443)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
168,855,038
107,188,604
130,371,769
53,378,712
24
(39,729,598)
(53,126,604)
(21,369,968)
(23,372,746)
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี		
129,125,440
54,062,000
109,001,801
30,005,966
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
–
–
–
–
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
129,125,440
54,062,000
109,001,801
30,005,966
การแบ่งปันกำ�ไร 						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
126,371,606
50,585,640
109,001,801
30,005,966
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
2,753,834
3,476,360 		
			
129,125,440
54,062,000 			
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
126,371,606
50,585,640
109,001,801
30,005,966
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
2,753,834
3,476,360 			
				
129,125,440
54,062,000
25					
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
0.25
0.10
0.22
0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรสะสม
หุ้นสามัญ
ที่ออกและ
ชำ�ระเต็ม
มูลค่าแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

500,000,000
–
–
500,000,000

รวมส่วนของ
จัดสรรแล้ว
ผู้ถือหุ้น
– สำ�รองตาม
กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ของบริษทั ฯ
50,500,000 235,624,423 786,124,423
– 50,585,640 50,585,640
– (45,000,000) (45,000,000)
50,500,000 241,210,063 791,710,063

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุมของ
บริษัทย่อย

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

– 786,124,423
3,476,360 54,062,000
– (45,000,000)
3,476,360 795,186,423

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
500,000,000 50,500,000 241,210,063 791,710,063
3,476,360
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
– 126,371,606 126,371,606
2,753,834
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
–
– (80,000,000) (80,000,000)
–
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 500,000,000 50,500,000 287,581,669 838,081,669
6,230,194
							

795,186,423
129,125,440
(80,000,000)
844,311,863
–

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2555
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รายงานประจำ�ปี 2555
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หุ้นสามัญ
ที่ออกชำ�ระ
เต็มมูลค่าแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		

จัดสรรแล้ว –
สำ�รองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
50,500,000
–
–
50,500,000

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

184,522,665
30,005,966
(45,000,000)
169,528,631

735,022,665
30,005,966
(45,000,000)
720,028,631

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555		
500,000,000
50,500,000
169,528,631
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
–
–
109,001,801
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)		
–
–
(80,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		
500,000,000
50,500,000
198,530,432
					

720,028,631
109,001,801
(80,000,000)
749,030,432
–

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

500,000,000
–
–
500,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสะสม

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม   
2555
2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน						
กำ�ไรก่อนภาษี		
168,855,038
107,188,604
130,371,769
53,378,712
ปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 						
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน 						
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		
(603,791)
6,680,449
1,143,774
1,922,573
บัญชีค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)		
1,457,853
(2,935,394)
1,457,853
(2,935,394)
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		
13,515,463
5,303,893
9,747,095
5,093,939
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
(600,000)
(360,000)
(600,000)
(360,000)
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
(250,880)
–
(41,300,000)
(34,900,000)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย		
140,213,960
143,990,947
135,053,612
131,379,126
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์		
(7,157,191)
(491,118)
(7,157,191)
(491,118)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์		
(1,026,586)
(1,116,738)
(1,026,586)
(1,116,738)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		
6,651,232
6,382,092
6,153,890
6,007,719
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		
26,280,755
24,632,188
25,891,994
23,076,443
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ					
หนี้สินดำ�เนินงาน		
347,335,853
289,274,923
259,736,210
181,055,262
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		 (205,325,264)
(27,112,405)
(191,148,734)
(6,842,713)
สินค้าคงเหลือ		
23,387,790
(27,845,499)
22,948,507
(24,562,382)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
(7,915,113)
12,962,949
(9,040,170)
12,862,656
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
3,175
(7,016,458)
190,409
(1,838,587)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
(6,948,838)
93,495,572
(19,243,237)
89,037,470
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
11,664,264
6,545,899
10,982,807
6,625,407
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
(8,280,969)
(5,907,689)
(8,280,560)
(5,907,689)
เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
153,920,898
334,397,292
66,145,232
250,429,424
จ่ายดอกเบี้ย		
(25,980,596)
(25,557,596)
(24,891,498)
(24,726,072)
จ่ายภาษีเงินได้		
(55,302,527)
(48,093,213)
(27,298,970)
(22,678,453)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
72,637,775
260,746,483
13,954,764
203,024,899

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม   
2555
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน		
250,880
–
41,300,000
รับชำ�ระคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทร่วม		
600,000
360,000
600,000
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์		
7,224,147
491,125
7,224,147
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์		
–
(9,808,165)
–
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์		
(43,790,036)
(33,924,426)
(41,433,989)
เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์		
(17,070,254)
(14,541,116)
(14,810,157)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		
(52,785,263)
(57,422,582)
(7,119,999)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 								
		 จากสถาบันการเงิน (จ่ายชำ�ระคืน)		
182,963,418
(524,418,440)
202,963,418
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร		
–
500,000,000
–
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร		 (122,500,000)
(130,000,000)
(122,500,000)
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน		
(2,853,087)
(108,500)
(2,853,087)
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น		
–
–
4,000,000
จ่ายเงินปันผล		
(80,000,000)
(45,000,000)
(80,000,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		
(22,389,669)
(199,526,940)
1,610,331
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		
(2,537,157)
3,796,961
8,445,096
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		
64,310,766
60,513,805
8,340,382
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 		
61,773,609
64,310,766
16,785,478
			
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม						
รายการที่มิใช่เงินสด						
รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
		 ที่ยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
2,188,550
7,041,069
1,182,588
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		
14,470,048
4,984,200
14,470,048

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

34,900,000
360,000
491,125
–
(29,841,057)
(13,812,406)
(7,902,338)
(524,418,440)
500,000,000
(130,000,000)
(108,500)
6,000,000
(45,000,000)
(193,526,940)
1,595,621
6,744,761
8,340,382

6,858,521
4,984,200

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ
การผลิตและจำ�หน่ายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือ และการผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัทฯ มีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 136
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ �ำ หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำ�หนดในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ดังต่อไปนี้
อัตราร้อยละ
ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ของการถือหุ้น
บริษัท
2554
2555
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัทย่อย				
บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำ�กัด
ให้เช่าชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์
100
100
ไทย
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
100
100
ไทย
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด (ถือหุ้น ร้อยละ 49
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
100
100
ไทย
		 โดยบริษัทฯ และร้อยละ 51 โดยบริษัท โพสต์
		 อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด)			
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
ผลิตรายการโทรทัศน์
51
51
ไทย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน				
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
70
70
ไทย		
		 (ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด) 			
ข) บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนชำ�ระแล้วของ
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด และมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 51 ในบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท โพสต์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัดกับผู้ร่วมทุน บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ยังคงมีอำ�นาจการควบคุมร่วมร้อยละ 50 ใน
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
ค) บริษทั ฯ นำ�งบการเงินของบริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ มีอ�ำ นาจในการควบคุม
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและรายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระสำ�คัญได้ตดั ออกจากงบการเงินรวม
นี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
		 ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
		 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 ฉบับที่ 8
ส่วนงานดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
		 ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
		 ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
		 ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 – 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้
				
วันที่มีผลบังคับใช้
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี		
		 ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
1 มกราคม 2557
		 ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
		 ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	
1 มกราคม 2557
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เชือ่ ว่าแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
เมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ
4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อ
แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์
ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์รับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน
รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น ซึ่งตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิ้นลงเมื่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณาได้ออก
จำ�หน่ายแล้ว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ และค่าเผื่อสินค้า
รับคืน ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าสำ�เร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึง
ต้นทุนในการผลิตซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุ้ยการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า
และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับสำ�หรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้า
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
		
อาคาร
20 ปี
		
เครื่องจักรและอุปกรณ์
3 ถึง 15 ปี
		
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำ�นักงานและยานพาหนะ
4 และ 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน และเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากการใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จำ�หน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.7 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใี่ ช้ในการได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลานานในการทำ�ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ ได้ถกู นำ�ไปรวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น
และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจำ�หน่ายและวิธีการตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำ�ไรหรือ
ขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดมีดังนี้
		
อายุการให้ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3 ถึง 10 ปี
สิทธิการใช้อุปกรณ์
ตามอายุของสัญญาร่วมผลิตรายการข่าว (1 ถึง 2 ปี)
ไม่มีการคิดค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
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4.9 ค่าความนิยม
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา
หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ทันที
บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะ
ทำ�การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
4.10 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำ�นวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีส�ำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยจะมีก�ำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้นน้ั
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทหรือบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสำ�คัญต่อบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี �ำ นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
4.12 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิน
จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรือ
อายุของสัญญาเช่า หากบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว ณ วันสิ้นสุดของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำ�กว่า
จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.13 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ใน
สกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน นอกจากนั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำ�หนดระยะเวลา
บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอน
เสมอ การใช้ดลุ พินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจำ�นวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินเงือ่ นไข
และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว
แล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหนี้แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
ในการประมาณค่าเผื่อสินค้ารับคืน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับคืนสินค้า
โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่าง
มีสาระสำ�คัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญหรือเป็น
ระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้
งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหาก
คาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�่ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ค่าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมใน
การคำ�นวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินนั้นได้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว
และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

7.

413
61,361
61,774

665
63,646
64,311

210
16,575
16,785

465
7,875
8,340

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ�มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.6 ถึง 2.25 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.5 ถึง
2.25 ต่อปี)
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทาง
การค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำ�หนดราคา
2555
2554
2555
2554
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)								
ซื้อสินค้า	
–
–
32
27
ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	
–
–
6
6
ราคาตลาด
รายได้ค่าโฆษณา	
–
–
42
12
ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการในการผลิตรายการโทรทัศน์
–
–
57
58
ราคาตามสัญญา

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกำ�หนดราคา

ค่าโฆษณาจ่าย
–
–
40
13
ราคาตลาด
ค่าเช่าเวลาออกอากาศโทรทัศน์จ่าย
–
–
5
4
ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการจัดการ
–
–
2
1
ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
(ตัดออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วน
		 การถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว)								
ซื้อสินค้า	
16
15
33
30
ราคาตลาด
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย
–
–
9,080
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
383
3
4
บริษัทร่วม
1
–
1
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
384
3
9,085
				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย
–
–
9,679
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
4,402
3,103
8,933
บริษัทร่วม
–
5
–
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4,402
3,108
18,612

18,375
6
–
18,381
12,726
6,333
5
19,064

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และการเคลื่อนไหวของเงินให้
กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
เงินให้กู้ยืม
ลักษณะความสัมพันธ์
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
บริษัทร่วม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืม		
รวม		

เงินให้กู้ยืม

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
บริษัทร่วม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืม		
รวม		

600
(600)
–

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
6,120
600
(600)
6,120

(600)
600
–
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลงระหว่างปี
–
(600)
600
–

–
–
–
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
6,120
–
–
6,120
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ในปี 2553 บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ จำ�นวน 6.1 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถามและ
มีอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง บริษัทฯ
ไม่มีความตั้งใจจะเรียกคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวในระยะอีก 12 เดือนข้างหน้า บริษัทฯ จึงจัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
ในปี 2551 บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด ได้รับเงินกู้ยืมจำ�นวน 2.4 ล้านบาท จากบริษัทฯ โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม
และมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกหนี้ชั้นดี (MOR) เนื่องจากในปี 2551
บริษัทดังกล่าวมีผลขาดทุนเป็นจำ�นวนมาก บริษัทฯ จึงบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมจำ�นวนนี้ไว้ในบัญชีเต็มจำ�นวนอยู่อย่างไรก็ตาม
ในระหว่างปี 2555 และปี 2554 บริษัทดังกล่าวได้ชำ�ระเงินกู้ยืมคืนแก่บริษัทฯ เป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ 0.6 ล้านบาทและ 0.4 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ บริษัทฯ จึงโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมนี้เป็นรายได้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืม
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2555
ระหว่างปี
ระหว่างปี
เงินให้กู้ยืม
ลักษณะความสัมพันธ์ 31 ธันวาคม 2554
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
มีเดีย จำ�กัด

บริษัทย่อย

6,000

10,000

(6,000)

10,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นข้างต้นมีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศแห่งหนึ่ง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

8.

81
1
82

83
1
84

51
1
52

52
1
53

ภาระค้ำ�ประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำ�ประกันให้กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.4 ก)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
2555
2554

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ				
		 ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
–
–
5,118
		 ค้างชำ�ระ				
			 ไม่เกิน 3 เดือน
–
–
2,559
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
–
–
7,677

4,667
13,161
17,828

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ				
		 ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
295,941
222,899
219,270
156,886
		 ค้างชำ�ระ				
			 ไม่เกิน 3 เดือน
322,790
211,537
251,991
133,571
			 3-6 เดือน
33,475
17,996
29,861
16,818
			 6-12 เดือน
12,528
8,655
11,264
6,961
			 มากกว่า 12 เดือน
12,031
12,800
8,254
9,899
รวม		
676,765
473,887
520,640
324,135
หัก:		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(9,789)
(14,450)
(6,836)
(9,632)
			 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
(5,878)
(4,420)
(5,878)
(4,420)
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
661,098
455,017
507,926
310,083
รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ
661,098
455,017
515,603
327,911
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
384
3
1,408
553
ลูกหนี้อื่น
720
2,710
–
–
รวมลูกหนี้อื่น
1,104
2,713
1,408
553
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
662,202
457,730
517,011
328,464
9.

สินค้าคงเหลือ

2554
41,878
59,291
30,332
14,396
145,897

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2555
2554
(34,010)
(20,708)
(2,219)
(601)
–
–
(2,210)
(3,615)
(38,439)
(24,924)

ราคาทุน
2555
2554
38,072
31,692
52,735
59,291
4,110
30,332
9,173
5,724
104,090
127,039

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2555
2554
(18,510)
(9,079)
(2,219)
(601)
–
–
(1,600)
(2,902)
(22,329)
(12,582)

ราคาทุน

สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ		
วัตถุดิบระหว่างทาง
อื่นๆ		
รวม		

สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ		
วัตถุดิบระหว่างทาง
อื่นๆ		
รวม		

2555
50,639
52,735
4,110
15,025
122,509

(หน่วย: พันบาท)
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
2555
2554
16,629
21,170
50,516
58,690
4,110
30,332
12,815
10,781
84,070
120,973
(หน่วย: พันบาท)
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
2555
2554
19,562
22,613
50,516
58,690
4,110
30,332
7,573
2,822
81,761
114,457
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนชำ�ระแล้ว
2555
2554

ชื่อบริษัท

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน
สัดส่วนเงินลงทุน
2555
2554
2555
2554
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
25
25
49
49
2
2

เงินปันผลรับ
2555
2554

บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำ�กัด
25
25
–
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
50,000 50,000
–
(และถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์
		 อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
		 อีกร้อยละ 51)								
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
25,000 25,000
100
100 100,890 100,890 41,300
		 มีเดีย จำ�กัด
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
10,000 10,000
51
51
5,100
5,100
–
รวม						 106,017 106,017 41,300

–
–

34,900
–
34,900

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
มูลค่าของเงินลงทุนส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัทย่อยนี้ ณ วันลงทุนเพิ่มในปี 2551 มีจำ�นวน 59.3
ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ต่อมาค่าความนิยมจำ�นวนนี้ลดลงเป็นจำ�นวน 5.5 ล้านบาท เหลือ 53.8
ล้านบาท เนื่องจากการเริ่มถือปฏิบัตินโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ในปี 2552
11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
(หน่วย: พันบาท)
จัดตั้งขึ้น
มูลค่าตามบัญชี
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย – สุทธิ
ราคาทุน
2555 2554 2555
2554
2555
2554
ร้อยละ ร้อยละ
บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
ผลิตรายการวิทยุ
ไทย
40
40
10,000 10,000 2,704
2,704
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน					 (10,000) (10,000) (2,704) (2,704)
สุทธิ						
–
–
–
–
11.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้
บริษัท

สินทรัพย์รวม
ทุนชำ�ระแล้ว
ณ วันที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555 2554 2555 2554
23
23
6
12

บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทต่อไปนี้

ทุนชำ�ระแล้ว
Singapore Press Holdings Limited

27,393,300

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555 2554
4
5

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ
0.00

รายได้รวมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2555 2554
21
20

2555
16

(หน่วย: ล้านบาท)
กำ�ไรสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2555 2554
2
1

ราคาทุน

(หน่วย: พันบาท)
2554
16

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื่องจักร
เครื่องจักรและ สำ�นักงานและ และอุปกรณ์
ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง
รวม
ที่ดิน
อุปกรณ์
อาคาร
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
202,076
859,496
1,024,605
152,880
70
2,239,127
ซื้อเพิ่ม		
–
–
13,516
11,691
19,294
44,501
จำ�หน่าย
–
–
(34)
(2,926)
–
(2,960)
โอน			
–
–
420
13,803
(14,223)
–
รับโอนจากสิทธิการใช้อุปกรณ์
		 รอตัดบัญชี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
–
–
–
3,266
–
3,266
ณ 31 ธันวาคม 2554
202,076
859,496
1,038,507
178,714
5,141
2,283,934
ซื้อเพิ่ม		
–
–
9,200
31,448
12,785
53,433
จำ�หน่าย
–
–
(4,143) (19,329)
–
(23,472)
โอน			
–
–
1,832
12,564
(14,396)
–
ณ 31 ธันวาคม 2555
202,076
859,496
1,045,396
203,397
3,530
2,313,895
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
–
584,516
512,702
138,383
–
1,235,601
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
42,866
66,963
7,661
–
117,490
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(34)
(2,926)
–
(2,960)
ณ 31 ธันวาคม 2554
–
627,382
579,631
143,118
–
1,350,131
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
35,399
57,946
22,830
–
116,175
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(4,143) (19,263)
–
(23,406)
ณ 31 ธันวาคม 2555
–
662,781
633,434
146,685
–
1,442,900
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ 31 ธันวาคม 2554
202,076
232,114
458,876
35,596
5,141
933,803
ณ 31 ธันวาคม 2555
202,076
196,715
411,962
56,712
3,530
870,995
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2554 (จำ�นวน 96 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)		
117,490
2555 (จำ�นวน 95 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)		
116,175
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื่องจักร
เครื่องจักรและ สำ�นักงานและ และอุปกรณ์
ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง
รวม
ที่ดิน
อุปกรณ์
อาคาร
ราคาทุน						
1 มกราคม 2554
202,076
859,495
1,015,655
143,507
70
2,220,803
ซื้อเพิ่ม		
–
–
10,716
10,986
19,294
40,996
จำ�หน่าย
–
–
(34)
(2,926)
–
(2,960)
โอน			
–
–
420
13,803
(14,223)
–
31 ธันวาคม 2554
202,076
859,495
1,026,757
165,370
5,141
2,258,839
ซื้อเพิ่ม		
–
–
6,567
30,902
12,785
50,254
จำ�หน่าย
–
–
(4,092) (19,980)
–
(24,072)
โอน			
–
–
1,831
12,564
(14,395)
–
31 ธันวาคม 2555
202,076
859,495
1,031,063
188,856
3,531
2,285,021
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักร
อุปกรณ์
เครื่องจักรและ สำ�นักงานและ และอุปกรณ์
รวม
ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน
อุปกรณ์
อาคาร
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2554
–
584,516
505,753
134,752
–
1,225,021
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
42,866
65,440
5,372
–
113,678
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(34)
(2,926)
–
(2,960)
31 ธันวาคม 2554
–
627,382
571,159
137,198
–
1,335,739
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
35,399
55,970
20,321
–
111,690
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(4,092) (19,914)
–
(24,006)
31 ธันวาคม 2555
–
662,781
623,037
137,605
–
1,423,423
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2554
202,076
232,113
455,598
28,172
5,141
923,100
31 ธันวาคม 2555
202,076
196,714
408,026
51,251
3,531
861,598
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี						
2554 (จำ�นวน 94 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)		
113,678
2555 (จำ�นวน 92 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)		
111,690
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 1,004 ล้านบาท (2554: 414 ล้านบาท) (เฉพาะของ
บริษัทฯ: 994 ล้านบาท (2554: 405 ล้านบาท))
14. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
มูลค่าตามบัญชีของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
ราคาทุน				
1 มกราคม
249,012
234,091
240,444
227,075
ซื้อเพิ่ม
17,045
14,098
14,785
13,369
จำ�หน่าย
(15,241)
–
(15,512)
–
รับโอนจากสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี –
		 มูลค่าสุทธิตามบัญชี
–
823
–
–
31 ธันวาคม
250,816
249,012
239,717
240,444
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม				
1 มกราคม
137,650
119,435
131,140
113,439
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
24,039
18,215
23,363
17,701
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสมของส่วนที่จำ�หน่าย
(15,240)
–
(15,511)
–
31 ธันวาคม
146,449
137,650
138,992
131,140
ค่าเผื่อการด้อยค่า				
1 มกราคม
5,172
6,289
5,172
6,289
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าบันทึกระหว่างปี
(1,026)
(1,117)
(1,026)
(1,117)
31 ธันวาคม
4,146
5,172
4,146
5,172
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
100,221
106,190
96,579
104,132

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
ค่าตัดจำ�หน่าย				
รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต
19,987
15,599
19,507
15,201
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
4,052
2,616
3,856
2,500
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
24,039
18,215
23,363
17,701
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้รวมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้งเป็นจำ�นวน 8 ล้านบาท (2554:
60 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำ�หน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 62 ล้านบาท (2554: 62 ล้านบาท)
(เฉพาะของบริษัทฯ: 51 ล้านบาท (2554: 52 ล้านบาท))
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
2555
2554
2555
2554
(ร้อยละต่อปี)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
MOR
15,545
2,582
15,545
2,582
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
MMR
218,000
48,000
218,000
28,000
รวม		
233,545
50,582
233,545
30,582
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค้ำ�ประกันโดยบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4,377
3,103
18,354
17,207
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
144,322
158,950
85,268
112,838
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
25
5
258
1,857
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
101,283
78,848
93,393
71,048
เจ้าหนี้อื่น
38,564
59,731
35,163
53,969
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
288,571
300,637
232,436
256,919
17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมสกุลบาทจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทย่อยซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
และมีก�ำ หนดชำ�ระคืนเมือ่ ทวงถาม อย่างไรก็ตามผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อยได้ให้ค�ำ ยืนยันทีจ่ ะไม่เรียกคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าว
ในระยะอีก 12 เดือนข้างหน้า บริษัทย่อยจึงจัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
18. เงินกู้ยืมระยะยาว
ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทของบริษัทฯ จากธนาคารภายในประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
การชำ�ระคืนเงินต้น
1
อัตราคงที่สำ�หรับสองปีแรกและ
ทุกไตรมาส งวดละ 7.5 ล้านบาท
		
หลังจากนั้นมีอัตราซึ่งอ้างอิงกับ MLR*		 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554
2
อัตราคงที่สำ�หรับสองปีแรกและ
ทุกไตรมาส งวดละ 25 ล้านบาท
		
หลังจากนั้นมีอัตราซึ่งอ้างอิงกับ MLR*		 เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2555
รวม						
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี			
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี		
(*MLR: อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีประเภทเงินกู้ยืมแบบมีกำ�หนดระยะเวลา)
ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำ�รงอัตราส่วนทางการเงิน
19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

2555
–

(หน่วย: พันบาท)
2554
22,500

350,000

450,000

350,000
(100,000)
250,000

472,500
(122,500)
350,000

(หน่วย: พันบาท)
2554
5,598
(722)
4,876
(1,015)
3,861

2555
19,154
(2,097)
17,057
(4,111)
12,946

บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำ�เนินงานของกิจการโดยมีกำ�หนดการชำ�ระค่าเช่าเป็นรายเดือน
อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี
บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำ�ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
1 - 4 ปี
รวม
14.1
19.2
(1.1)
(2.1)
13.0
17.1
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 4 ปี
รวม
1.3
4.3
5.6
(0.3)
(0.4)
(0.7)
1.0
3.9
4.9
ไม่เกิน 1 ปี
5.1
(1.0)
4.1

20. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ แสดงได้ดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี

งบการเงินรวม
2555
2554
71,525
71,051
4,734
4,692
1,918
1,690
(8,281)
(5,908)
69,896
71,525

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
70,091
69,991
4,262
4,571
1,892
1,437
(8,281)
(5,908)
67,964
70,091

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในกำ�ไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
4,734
4,692
4,262
4,571
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,918
1,690
1,892
1,437
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
6,652
6,382
6,154
6,008
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำ�ไรขาดทุน				
ต้นทุนขาย
4,008
3,841
3,651
3,588
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
2,644
2,541
2,503
2,420
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันประเมินปี 2555 และ 2554 สรุปได้
ดังนี้
			
(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุงานที่เหลือของพนักงาน)
1.9 - 4.3
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
3.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน
5.2 - 14.0
21. สำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายนี้ไว้ครบถ้วนแล้ว สำ�รองตามกฎหมายไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
22. รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการได้รวมรายได้จากการขายสินค้าและรายได้ค่าโฆษณาที่ไม่ได้รับชำ�ระเป็นตัวเงินแต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกันกับบริษัทอื่นเป็นจำ�นวน 53 ล้านบาท (2554: 39 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 92 ล้านบาท (2554:
47 ล้านบาท))
23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
727
686
611
567
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
140
144
135
131
ค่าโฆษณาจ่าย
114
110
137
107
ค่าบริการข้อมูลข่าว
60
56
40
38
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
81
53
69
42
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
648
525
610
449
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
9
4
10
1
24. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
20,366
23,248
1,912
–
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
(49)
–
(422)
–
รวมภาษีเงินได้ปัจจุบัน
20,317
23,248
1,490
–

รายงานประจำ�ปี 2555

81

82

รายงานประจำ�ปี 2555
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
		 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
(2,115)
(514)
(1,016)
1,496
ใช้ประโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมา	
19,828
9,813
19,828
5,361
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
		 เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
1,700
20,580
1,068
16,516
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
19,413
29,879
19,880
23,373
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 39,730
53,127
21,370
23,373
รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำ�ไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 2554 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
168,855
107,189
130,372
53,379
				
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
23%
30 %
23%
30 %
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
38,837
32,157
29,986
16,014
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
		 ของปีก่อน
(49)
–
(422)
–
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่
		 ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(1,123)
(1,028)
–
–
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
		 เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
1,700
20,580
1,068
16,516
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
422
1,418
237
1,313
เงินปันผลรับที่ได้รับยกเว้นภาษี
(57)
–
(9,499)
(10,470)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
39,730
53,127
21,370
23,373
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
13,965
14,312
13,593
14,267
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
–
19,763
–
19,763
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนใน
		 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7,100
7,220
2,000
2,120
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1,958
3,138
1,367
2,180
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
1,269
1,107
491
528
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
7,354
5,037
4,466
2,586
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1,577
1,700
1,107
1,069
ค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
829
1,190
829
1,190
อื่นๆ
67
65
35
65
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
34,119
53,532
23,888
43,768

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็น
ร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำ�หรับปี 2555 ถึง 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการคำ�นวณภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 20 ล้านบาท (2554: 40 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีมาใช้ประโยชน์
25. กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำ�เนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลักคือ (1) สื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา (2) ผลิตรายการโทรทัศน์ และ (3) อื่นๆ และดำ�เนิน
ธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนงานสิ่งพิมพ์
ส่วนงานผลิต
การตัดรายการบัญชี
และโฆษณา
รายการโทรทัศน์ การดำ�เนินงานอื่นๆ ระหว่างกัน
งบการเงินรวม
2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554
รายได้จากภายนอก
1,980 1,650
239
181
157
132
–
– 2,376 1,963
รายได้ระหว่างส่วนงาน
91
56
102
74
66
55 (259) (185)
–
–
รายได้ทั้งสิ้น
2,071 1,706
341
255
223
187 (259) (185) 2,376 1,963
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานตามส่วนงาน 407
332
6
21
1
8
(1)
(1)
413
360
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:										
รายได้อื่น									
37
31
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									 (256) (262)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน									
(26)
(25)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									
(40)
(53)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย							
1
3
กำ�ไรสำ�หรับปี									
129
54
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงานสิ่งพิมพ์ ส่วนงานผลิต
การตัดรายการ
และโฆษณา รายการโทรทัศน์ การดำ�เนินงานอืน่ ๆ ส่วนที่แบ่งไม่ได้ บัญชีระหว่างกัน งบการเงินรวม
2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554
429 463
11
14
9
10 422 447
–
–
871 934

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น –
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
77
97
2
1
5
4
16
4
–
–
100 106
สินทรัพย์ส่วนกลาง											 1,011 828
รวมสินทรัพย์											 1,982 1,868
บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำ�หนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
27. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้
บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ
ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 30 ล้านบาท (2554: 29 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ:
27 ล้านบาท (2554: 25 ล้านบาท))
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28. เงินปันผล

เงินปันผล

อนุมตั โิ ดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลงวดสุดท้ายสำ�หรับกำ�ไร
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่
ของปี 2553		 22 เมษายน 2554
รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2554			
			
เงินปันผลงวดสุดท้ายสำ�หรับกำ�ไร
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่
ของปี 2554		 25 เมษายน 2555
เงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับปี 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
				 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2555			

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้ )

45,000

0.09

45,000

0.09

50,000

0.10

30,000

0.06

80,000

0.16

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ และการจ้างเพื่อพัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้
2555
จ่ายชำ�ระภายใน		
		 1 ปี
50
		 2 ถึง 5 ปี
8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)
2554
31
54

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อกระดาษ
บริษัทย่อยมีภาระผูกพันซึ่งถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปีเกี่ยวกับการซื้อกระดาษพิมพ์นิตยสารตามอัตราและปริมาณที่ระบุไว้ในสัญญา
29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้ทำ�สัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจากบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทย่อยและกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกันตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
29.4 การค้ำ�ประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีภาระค้ำ�ประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในวงเงิน 10 ล้านบาท
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็น
จำ�นวน 20 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
29.5 คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานจำ�นวน 1 คดี ซึ่งเกิดจากการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
29.6 สัญญาที่สำ�คัญ
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ่งให้เป็นผู้ร่วมผลิตรายการข่าวประจำ�วันเพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ซึ่งบริษัทฯตกลงที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาในรูปของเงินสด การจัดหาอุปกรณ์ การจัดหาบุคลากรผลิตข่าวและการให้บริการโฆษณา ตามเงื่อนไขและจำ�นวนที่
ระบุไว้ในข้อตกลง ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2556
30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืม
ระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ นอกเหนือจากจำ�นวนที่ได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนไว้แล้ว นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำ�นวนมากราย จำ�นวนเงิน
สูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน
ปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด หรือวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบีย้ คงที่
อัตราดอกเบีย้
อัตรา
ปรับขึน้ ลง
ดอกเบีย้
ภายใน
ระหว่าง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบีย้
รวม
ทีแ่ ท้จริง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
–
–
37
25
62
0.6 - 2.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
–
–
–
662
662
–
		
–
–
37
687
724
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
–
–
234
–
234
MMR, MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
–
–
–
289
289
–
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
–
–
6
–
6
อ้างอิงกับอัตรา
							
MLR
เงินกู้ยืมระยะยาว
50
–
300
–
350
อัตราคงที่และ
							
MLR
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
4
13
–
–
17
อัตราคงที่
		
54
13
540
289
896
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน
ระหว่าง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย้

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด –
–
46
18
64
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
–
–
–
458
458
		
–
–
46
476
522
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
–
–
51
–
51
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
–
–
–
301
301
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
–
–
6
–
6
							
เงินกู้ยืมระยะยาว
100
50
323
–
473
							
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
1
4
–
–
5
		
101
54
380
301
836

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย้

0.5 - 2.25
–

MMR, MOR
–
อ้างอิงกับอัตรา
MLR
อัตราคงที่และ
MLR
อัตราคงที่
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน
ระหว่าง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด –
–
1
16
17
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
–
–
–
517
517
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
–
–
6
–
6
							
		
–
–
7
533
540
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
–
–
234
–
234
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
–
–
–
232
232
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
–
–
10
–
10
							
							
เงินกู้ยืมระยะยาว
50
–
300
–
350
							
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
4
13
–
–
17
		
54
13
544
232
843

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
0.62 - 2.25
–
อ้างอิงกับอัตรา
MLR

MMR, MOR
–
อ้างอิงกับอัตรา	
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ� 12 เดือน
อัตราคงที่และ
MLR
อัตราคงที่

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน
ระหว่าง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย้

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด –
–
1
7
8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
–
–
–
328
328
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
–
–
6
–
6
							
		
–
–
7
335
342
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
–
–
31
–
31
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
–
–
–
257
257
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
–
–
6
–
6
							
							
เงินกู้ยืมระยะยาว
100
50
323
–
473
							
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
1
4
–
–
5
		
101
54
360
257
772

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
0.5 - 2.25
–
อ้างอิงกับอัตรา
MLR และ MOR

MMR, MOR
–
อ้างอิงกับอัตรา	
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ� 12 เดือน
อัตราคงที่และ
MLR
อัตราคงที่

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
พิจารณาว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไม่มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตรา
ดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำ�ระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่
กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำ�หนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำ�หนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่า การถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเท่ากับ 1.36:1 (2554: 1.35:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 1.41:1 (2554: 1.36:1))
32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำ�นาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
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ข้อมูลบริษัท
สำ�นักงาน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ำกัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร +66 (0) 2616 4000 โทรสาร +66 (0) 2240 3790

เว็บไซต์:
• www.postpublishing.co.th
• www.bangkokpost.com
• www.posttoday.com
• www.m2fnews.com
• www.m2fjob.com
• www.student-weekly.com
• www.postbooksonline.com

ข้อมูลบริษัท
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำ�หน่ายหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
“BANGKOK POST” หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยแจกฟรี “M2F”
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ “STUDENT WEEKLY” และแมกกาซีนภาษาอังกฤษ 4 ฉบับได้แก่ “themagazine”
“GURU” “MUSE” “BRUNCH” โดยจะแนบกับหนังสือพิมพ์ BANGKOK POST และแมกกาซีนภาษาไทย 1 ฉบับ “Smart
Finance” จะแนบกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์   บริษัทให้บริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตอล รวมทั้งระบบหา
งานทางเว็บไซต์ “www.m2fjob.com” มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในการให้บริการข่าวสารข้อมูล โดยการผลิตรายการข่าว
ออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ และจัดกิจกรรมและสัมมนา ภายใต้ชื่อ BANGKOK POST โพสต์ทูเดย์ และ M2F
นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านการพิมพ์พาณิชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและจัดจำ�หน่ายหนังสือในนามสำ�นักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทยังเป็นผู้พิมพ์ และจำ�หน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ
นิตยสาร “ELLE” “ELLE Decoration” “Marie Claire” “Martha Stewart Living” “CLEO” และ “Science Illustrated”
• หุ้นสามัญของบริษัท มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ “POST”
• ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
• ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้วประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ชื่อ และที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ประเภทของหุ้น

จำ�นวนหุ้น
ที่จำ�หน่ายแล้ว (หุ้น)

ร้อยละของจำ�นวนหุ้นที่ถือ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000
โทรสาร +66 (0) 2671 3174
2. บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000
โทรสาร +66 (0) 2671 3174
3. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000
โทรสาร +66 (0) 2671 3174
4. บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ +66 (0) 2693 4777
โทรสาร +66 (0) 2693 3298

ผลิตและจำ�หน่าย
นิตยสาร

สามัญ

250,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

100

ผลิตและจำ�หน่าย
นิตยสาร

สามัญ
และ
บุริมสิทธิ

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

70

ผลิตและจำ�หน่าย
นิตยสาร

สามัญ
และ
บุริมสิทธิ

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

100

ดำ�เนินรายการวิทยุ

สามัญ

40

เจ้าของ
เว็บไซต์หางาน

สามัญ

255,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
15,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
(เรียกชำ�ระร้อยละ 80)
10,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
(เรียกชำ�ระร้อยละ 25)
1,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
(เรียกชำ�ระร้อยละ 25)

ผลิตรายการข่าว

สามัญ

5. บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำ�กัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000
6. บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000
โทรสาร +66 (0) 2240 3679

100,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

100

51

นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร +66 (0) 2229 2800 โทรสาร +66 (0) 2359 1259

ผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  กรุงเทพฯ 10110
โทร +66 (0) 2264 0777 โทรสาร +66 (0) 2264 0789-90

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ำกัด
ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร +66 (0) 2256 6311, 2256 7750-4 โทรสาร +66 (0) 2256 6317-8
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