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ภาพรวมการดำ เนินงาน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) คือ กำรเป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรมสื่อของ
ประเทศไทย โดยผ่ำนช่องทำงสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลที่มีควำมหลำกหลำย ด้วยกำรน�ำเสนอ
ข่ำวสำรและข้อมูลที่แม่นย�ำ ครบครันด้วยเนื้อหำและหัวข้อด้ำนธุรกิจและไลฟ์สไตล์ ที่ทันต่อ
เหตุกำรณ์ และสอดคล้องกบัควำมต้องกำรและควำมสนใจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำของผูอ่้ำนและ 
ผู้ชมกลุม่เป้ำหมำย

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังระบุไว้ข้ำงต้น บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) จะด�ำเนินกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
• เป็นแหล่งข่ำวและเผยแพร่เนื้อหำถูกต้อง ทันเหตุกำรณ์ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรและ

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำของผู้อ่ำนและผู้ชมกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ 
• ขยำยกำรรำยงำนเนื้อหำข่ำวสำรประจ�ำวันและช่องทำงของสื่อที่มีอยู ่ให้ครอบคลุมทั้งมิติ 

ด้ำนกว้ำงและด้ำนลึก เพื่อให้เข้ำถึงผู้อ่ำนและผู้ชมได้มำกที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้
• ใช้ประโยชน์จำกควำมแข็งแกร่งด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและควำมเชี่ยวชำญด้ำนสื่อ ตรำสินค้ำ และ 

ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย ผ่ำนกำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์และกำรแพร่ภำพ 
กระจำยเสียงเนื้อหำสำระ พร้อมทั้งกำรหำผู้ร่วมสนับสนุนในกำรจัดงำนกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทและฐำนลูกค้ำปลำยน�้ำขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง

• คอยมองหำโอกำสจำกช่องทำงสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงและ 
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

• ในฐำนะที่เป็นบริษัทมหำชน บริษัทถือปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ยึดมั่นใน
จริยธรรมทำงธุรกิจในทุกด้ำนของกำรด�ำเนินงำน        เป็นพลเมืองดีที่ด�ำเนินกิจกรรมด้ำนควำม 
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญๆ และเพื่อช่วยปกป้องและพัฒนำ
สังคม ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

พันธกิจ
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 2552 2553 2554 2555 2556  2552 2553 2554 2555 2556

 2552 2553 2554 2555 2556 2552 2553 2554 2555 2556

สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำ คัญ
      หน่วย : พันบาท

 
งบการเงินรวม

 2552 2553 2554 2555 2556
  

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  1,610,263 1,815,113 1,963,293 2,376,173  2,446,980 
รำยได้อื่นๆ    22,564 35,402 31,186 36,986 27,957 
รายได้รวม    1,632,827  1,850,515 1,994,479  2,413,159  2,474,937 
ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธ ิ   (97,931) 83,208 50,586 126,372 128,885 
ผลตอบแทนต่อยอดขาย (%)   (6.0) 4.5  2.5  5.2  5.2 
สินทรัพย์รวม   1,852,390  1,880,347  1,868,055  1,981,793  2,082,720 
หนี้สิน   1,074,724  1,044,473  1,072,869  1,137,481 1,225,597 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   777,666  835,874  795,186  844,312  857,123 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)  (5.3) 4.4  2.7 6.4  6.2 
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)  (12.6) 10.0  6.4  15.0  15.0 
ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (บำท)  (0.20) 0.17 0.10 0.25 0.26

รายได้รวม ผลตอบแทนต่อยอดขาย

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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2557 ก่อนที่จะมีทำงออกทำงกำรเมืองที่ได้รับกำร
ยอมรับจำกทุกฝ่ำย 
 ส�ำหรับปีงบประมำณ 2556 กำรเติบโตของ
จีดีพีโดยรวมอยู่ท่ีร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วง 
เดียวกันในปีที่ผ่ำนมำ ในขณะที่กำรส่งออกทั้งปี  
หดตัวลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ในปีที่ผ่ำนมำ และอัตรำเงินเฟ้อโดยรวมส�ำหรับปี 
2556 อยู่ที่ร้อยละ 2.5-3.5 ภำคกำรท่องเที่ยวและ
บริกำร เป็นจุดเดียวที่สดใสในกลุ่มตัวเลขทำง
เศรษฐกิจของไทยในปี 2556 โดยนักท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศที่เดินทำงเข้ำมำมีอัตรำกำรเติบโต
มำกกว่ำร้อยละ 20 ตลอดปี 2556 แต่สถำนกำรณ์
ทำงกำรเมืองที่บำนปลำย ยืดเยื้อ และตึงเครียด 
อีกทั้งกำรชุมนุมประท้วง จะเกิดผลกระทบอย่ำง
ชัดเจนต่อภำคเศรษฐกิจหลักของปี 2557 โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตกรุงเทพมหำนคร

แนวโน้มปี 2557 
และอนาคตต่อจากนั้น

กำรคำดกำรณ์เบื้องต้นส�ำหรับปี 2557 จะมีกำร
เจริญเติบโตของจีดีพีที่ร้อยละ 5-6 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ    แต่ในขณะนีด้เูหมอืนว่ำ 
กำรเมืองก็ยังคงอยู่ในภำวะที่ยังหำทำงออกไม่ได้  
จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบำลชุดใหม่  
กำรท�ำงำนของรัฐบำลรักษำกำรถูกจ�ำกัดอย่ำงมำก 
ในด้ำนกำรด�ำเนินนโยบำยเศรษฐกจิ ปัจจยัทัง้หมดน้ี 
ท�ำให้ควำมเชื่อม่ันของธุรกิจและผู้บริโภคลดลง  
ท�ำให้กำรบริโภคในภำคเอกชน และกำรลงทุนของ 
ภำครัฐและเอกชนตกต�่ำลงอย่ำงรุนแรง ซ่ึงจะมี 

ผลกระทบในเชงิลกึอย่ำงต่อเนือ่งกบัสภำพแวดล้อม 
ทำงเศรษฐกิจมหภำคในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 
หวังว่ำจะมีกำรแก้ปัญหำเพื่อหำทำงออกร่วมกัน
เป็นผลส�ำเร็จในปี 2557 และประเทศไทยสำมำรถ 
ตัง้รฐับำลใหม่ ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
พร้อมขับเคลื่อนกำรส่งออก และกู้คืนควำมเชื่อมั่น
ของภำคธุรกิจโดยรวมให้กลับคืนมำได้ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในภำคกำรท่องเที่ยวและบริกำร
 ดังนั้น แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นส�ำหรับกำร 
ส่งออกของไทย เนื่องจำกมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมี
กำรฟื้นตัวของตลำดส่งออกท้ังท่ีเป็นเป้ำหมำยหลัก
และตลำดส่งออกดั้งเดิม โดยกำรส่งออกในปี 2557 
ทั้งปี จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4-6  เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ กำรคำดกำรณ์ล่ำสุด จีดีพี
ของประเทศไทยในปีงบประมำณ 2557 จะเติบโต
ได้ดีท่ีสุดเพียงร้อยละ 3-4 ด้วยกำรเติบโต ณ  
ครึ่งแรกของปี 2557 อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 1 และ 
ครึ่งหลังของปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 5 ทันทีที่มี
รัฐบำลใหม่เข้ำมำท�ำหน้ำที่กระตุ้นกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจโดยรวมให้กลับมำอีกครั้งอย่ำงรวดเร็ว 
แต่หำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบันยังคง
เลวร้ำยต่อไปยำวนำนจนเข้ำไตรมำส 3 ของปี 57 
กำรเจริญเติบโตของจีดีพีในปีงบประมำณ 2557 
อำจจะมีแค่ร้อยละ 2.5 หรือน้อยกว่ำนั้น

ผลการด�าเนินงานของ 
กลุ่มบริษัท ในปี 2556
ปี 2556 กลุ่มบริษัทฉลองครบรอบปีที่ 67 และยังคง 
ด�ำเนินกลยุทธ์เพ่ือให้มีควำมพร้อม และก้ำวสู่

ระหว่ำงปี 2556 ประเทศไทยมีกำรเติบโตทำง 
เศรษฐกิจเป็นที่น่ำพอใจส�ำหรับรอบหกเดือนแรก  
โดยไตรมำส 1/56 และ 2/56 เมื่อเทียบกับในช่วง 
เดียวกันของปีก่อน มีกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี ร้อยละ 5.4 และ 2.9  
ตำมล�ำดับ ซึ่งถูกผลักดันจำกกำรบริโภคภำยใน 
ประเทศที่ดี อันเป็นผลมำจำกนโยบำยประชำนิยม 
ของรัฐบำลประชำนิยมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่ำง 
ต่อเนื่องตั้งแต่ปลำยปี 2555 ส่วนประเด็นทำง 
เศรษฐกิจโลกและภำยในประเทศอื่นๆ ยังคงส่ง 
ผลกระทบต่อกำรเติบโตของภำคกำรส ่งออก  
อย่ำงไรก็ดี หนี้ภำคครัวเรือนที่ต่อมำขยำยสูงขึ้น  
ท�ำให้กำรบริโภคภำยในประเทศลดลง พร้อมกับ 
กำรชะลอตัวลงทุนของภำครัฐและเอกชน ท�ำให ้
กำรเติบโตของจีดีพีของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 
2556 ชะลอตัวลง
 ยิ่งกว่ำน้ัน ควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองที ่
คุกรุ ่นก็ระเบิดขึ้นในปลำยไตรมำสที่สำมของปี  
เมื่อมีกำรผ ่ำนกฎหมำยที่ถูกมองว ่ำเป ็นกำร 
เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ใกล้ชิดกับรัฐบำล จึงก่อให้เกิด 
ควำมรู ้สึกต่อต้ำนรัฐบำลกันขนำนใหญ่ มีกำร 
ประท้วงอย่ำงแพร่หลำย เพื่อเรียกร้องให้ท�ำกำร 
ปฏิรูปทำงกำรเมืองและสังคมในประเด็นส�ำคัญๆ  
อย่ำงทนัท ี        รวมทัง้เรยีกร้องให้รฐับำลปัจจบุนัลำออก  
แต่รัฐบำลประกำศยุบสภำผู้แทนรำษฎร โดยให้มี 
กำรเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2557  
เกิดผลกระทบต ่อ กิจกรรมทำงธุ รกิจในเขต 
กรุงเทพมหำนคร กำรประท้วงต่อต้ำนรัฐบำลที่
จัดขึ้นทั่วกรุงเทพฯ ชั้นในอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน 
เป็นอุปสรรคทั้งต่อกำรท�ำงำนของรัฐบำลรักษำกำร 
ในแต่ละวนั      ทัง้ยังท�ำให้กำรจรำจรในย่ำนศนูย์กลำง 
ธุรกิจของกรุงเทพฯ น�ำไปสู่สภำวะตีบตันทำงกำร
เมืองที่คำดว่ำจะยืดเยื้อต่อไปในปี 2557 
 ปัจจัยลบทั้งหมดนี้ ส่งผลกระทบต่อแนวโน้ม 
เศรษฐกิจระดับมหภำคของไทยในช่วงปลำยปี 
2556 ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลต่อไปถึงช่วงครึ่งแรกของปี 

ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ กัด (มหาชน)

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2556
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ต�ำแหน่งหนึ่งในผู้น�ำด้ำนส�ำนักพิมพ์และสื่อชั้นน�ำ
ในอำเซียน ด้วยประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ
เป็นพิเศษในบริกำรและกำรผลิตส่ิงพิมพ์ภำษำ
อังกฤษและผลิตภัณฑ์สื่อดิจิตอล สิ่งนี้จะทวีควำม
ส�ำคัญมำกขึ้น เมื่อประเทศไทยก้ำวเป็นหน่ึงใน
สมำชิกหลักของตลำดท่ีจะเกิดขึ้นในประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน ซึ่งจะเปิดโอกำสทำงธุรกิจและ
กำรไหลเวียนอย่ำงเสรีของผู้คนที่ใช้ภำษำอังกฤษ
เป็นสื่อหลักในกำรสื่อสำร
 ดังนั้น ในช่วงปี 2556 และ 2557 กลุ่ม
บริษัทจึงด�ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถและ 
ประสิทธิภำพในฐำนะหนึ่งในผู้ด�ำเนินธุรกิจด้ำน
สื่อดิจิตอลที่แข็งแกร่ง โดยใช้ประโยชน์จำก
ควำมแข็งแกร่งในด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและควำม 
ช�ำนำญในกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนสื่อดิจิตอลต่ำงๆ  
รวมท้ังแอปพลิเคชันและพอร ์ทอลออนไลน ์  
ส ่ วนผ ลิต ภัณฑ ์ ส่ิ งพิ มพ ์ที่ มี จ� ำนวนมำกนั้ น 
ในขณะนี้สำมำรถเข้ำถึงได้ในรูปแบบดิจิตอล บน
แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันหลำกหลำย กลุ่ม
บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญในกำรส�ำรวจหำโอกำส
ใหม่ๆ ในด้ำนผู้ให้บริกำรเนื้อหำ และกำรออก
อำกำศรำยกำรทำงโทรทัศน์ โดยท�ำงำนและ 
สร้ำงสรรค์กิจกรรมต่ำงๆ ในรูปแบบพันธมิตรทำง 
ธุรกิจ กลุ่มบริษัทสำมำรถจัดท�ำเน้ือหำด้ำนข่ำว 
ด้ำนธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ ที่ดึงดูดควำมสนใจ
หลำกหลำยของคู่ค้ำทำงธุรกิจและผู้ชม
 แม้ว ่ำกลุ ่มบริษัทไม่สำมำรถประมูลคลื่น
ควำมถี่เพื่อขอรับใบอนุญำตให้บริกำรโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลได้ แต่ก็จะมุ่งเน้นกำรเป็นผู้ให้บริกำร 
เนื้อหำทีวีดิจิตอลให้มำกข้ึน และจะเป็นผู้ร่วม 
ด�ำเนินรำยกำร ด้วยกำรเช่ำเวลำออกอำกำศและ 
จัดรำยกำรต่ำงๆ ของตนเองอีกด้วย นอกจำกนี้  
ยังท�ำงำนเป็นผู ้จัดท�ำรำยกำรข่ำวและสำรคดี 
และเป็นผู้ให้บริกำรคอนเทนต์แก่สถำนีโทรทัศน ์
ระบบแอนะล็อกแบบเดิมที่ยังคงเป็นช่องยอดนิยม 
อยู่ เมื่อต้นปี 2557 กลุ่มบริษัทได้ลงนำมในสัญญำ
ฉบับใหม่เข้ำร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจทีวีดิจิตอลกับ
ช่อง THV ซึ่งเป็นของกลุ่มนิตยสำรทีวีพูล โดยกลุ่ม
บริษัทโพสต์จะเป็นผู้ให้บริกำรเนื้อหำข่ำวเป็นระยะ

เวลำ 5 ปี นอกเหนือจำกรำยกำรด้ำนข่ำวและ 
ธุรกิจแล้ว กลุ่มบริษัทจะผลิตรำยกำรแนวสำรคดี
และไลฟ์สไตล์ให้มำกขึ้น โดยจะเพิ่มขีดควำม 
สำมำรถในกำรท�ำงำนด้ำนนี้ด้วยกำรเข้ำซื้อกิจกำร 
บริษัทบริกำรผลิตสื่อที่มีอยู่แล้ว และใช้กิจกำรนี้ 
เป็นฐำนในกำรขยำยตวั ซึง่ได้มกีำรจดัสรรเงนิลงทุน 
มำกกว่ำ 600 ล้ำนบำทส�ำหรบักจิกรรมส่วนนีใ้นปี  
2557
 ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ดั้งเดิม คือ หนังสือพิมพ์
บำงกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ M2F สติวเด้นท์ วีคลี่  
และนิตยสำร ยังคงขยำยเนื้อหำให้ครอบคลุม 
เรื่องรำวต่ำงๆ ให้มำกขึ้นทั้งในแนวรำบและแนวดิ่ง  
อกีทัง้จ�ำนวนหัวหนงัสือกเ็พิม่ขึน้ และกำรสร้ำงสรรค์ 
งำนอีเว้นท์ต่ำงๆ ก็ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ 
ในกำรเสริมสร ้ำงแบรนด์โพสต์พับลิชชิงและ 
หวัหนงัสือในเครอืข่ำยโดยรวม        ในขณะเดยีวกนักเ็ป็น 
กำรขยำยฐำนของผู ้อ ่ำนและโฆษณำอีกด ้วย 
หนังสือทุกหัวยังคงมีรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำ 
เพิ่มขึ้น และมียอดพิมพ์จ�ำหน่ำยและแจกจ่ำยสูงขึ้น 
โดยเฉพำะ M2F ที่เป็นหนังสือพิมพ์ภำษำไทย ออก
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เพียงฉบับเดียวที่แจกฟรีใน
กรุงเทพฯ ซึ่งใช้เวลำไม่ถึงสองปีหลังจำกก่อตั้ง ก็
สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จด้วยยอดพิมพ์ที่ได้รับ 
กำรตรวจสอบแล้วว่ำมำกกว่ำ 400,000 ฉบับต่อวัน 
ในขณะท่ีโพสต์ทูเดย์ซึ่งเข้ำสู ่ปีที่ 11 ก็ได้รับ 
ควำมนิยมอย่ำงดีทั้งในรูปแบบหนังสือพิมพ์และ
ออนไลน์
 ปลำยปี 2556 กลุ่มนิตยสำรเปิดตัวนิตยสำร
ฟอร์บส์ฉบับภำษำไทย ซึ่งเป็นนิตยสำรที่มีชื่อเสียง
ของสหรัฐอเมริกำ มำช่วยเสริมควำมแข็งแกร่งให้
แก่แบรนด์ของกลุ่มบริษัท ในฐำนะแหล่งข้อมูล
ระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลก ที่มีชื่อ
เสียงและมีควำมน่ำเช่ือถือในด้ำนเนื้อหำทำงธุรกิจ  
ส่วนหวันติยสำรแฟชัน่และไลฟ์สไตล์อืน่ๆ      ท่ีเปิดตวั 
ในปี 2556 ได้แก่ แอลเมน ฟำสต์ไบค์ และไซคลิ่ง 
พลัส ทั้งหมดนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทสำมำรถดึงดูด 
กลุ ่มผู ้อ่ำนและผู้โฆษณำให้ขยำยวงกว้ำงขึ้นบน 
พื้นฐำนกำรเติบโตที่ยั่งยืน
 กลยุทธ์โดยรวมส�ำหรับปี 2557 คือ กำรรักษำ

อัตรำกำรขยำยตัวและกำรเพิ่มประสิทธิภำพอย่ำง
ต่อเนื่องในสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่เดิมของกลุ ่มบริษัท 
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล และบริกำรที่เกี่ยวข้อง ในขณะ
เดียวกันก็เริ่มเดินเครื่องธุรกิจทีวีดิจิตอล ในฐำนะ 
ผูผ้ลติรำยกำรและให้บรกิำรเนือ้หำท่ีสำมำรถร่วมมือ 
กับผู้ประกอบกำรท่ีได้รับใบอนุญำตได้ทุกบริษัท 
โดยอำศัยควำมสำมำรถของบริษัทในกำรน�ำเสนอ
เนื้อหำหลำกหลำยในประเด็นต่ำงๆ ที่น่ำสนใจและ
สอดคล้องกับผู้ชมที่เป็นเป้ำหมำยของคู่ค้ำ โดย
คำดว่ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอลน่ำจะมีส่วน
ส�ำคัญต่อรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2557 
 ส�ำหรับปี 2556 รำยได้รวมทั้งหมดของกลุ่ม
บริษัท มีจ�ำนวน 2,447 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ 
2,376 ล้ำนบำท ในปี 2555 ทั้งปี โดยเพิ่มขึ้น 71 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำ ผลก�ำไรโดยรวม 129 ล้ำนบำท 
เทียบกับผลก�ำไร 126 ล้ำนบำท ในปี 2555 ทั้งปี 
โดยเพิ่มขึ้น 3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบ 
กบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ ก�ำไรต่อหุน้ 0.26 บำท 
ในปี 2556 ทั้งปี เมื่อเทียบกับ 0.25 บำท ในปี 2555
 คณะกรรมกำรบริษัทเสนอจ่ำยเงินปันผล
จ�ำนวน 0.24 บำทต่อหุ้น ส�ำหรับปี 2556 ทั้งปี 
โดยจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจ�ำนวน 0.10 บำท 
ต่อหุ้น ในเดือนพฤศจิกำยน 2556 ข้ึนอยู่กัับ 
กำรอนุมตัขิองผู้ถอืหุน้ บรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลงวด
สดุท้ำย จ�ำนวน     0.14     บำทต่อหุน้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ 
ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่  
8 พฤษภำคม 2557 โดยให้รวบรวมรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ 
โดยวิธีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวัน 
ถดัไป เงินปันผลงวดสุดท้ำยจะจ่ำยในวันศุกร์ที่ 23 
พฤษภำคม 2557
 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี ในวันศุกร์ที่ 25 เมษำยน 
2557 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อำคำร
บำงกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษำ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร และขอ 
เรยีนเชญิผูถ้อืหุ้นทีม่ชีือ่ปรำกฏอยูใ่นทะเบียนผูถ้อืหุน้ 
ณ วันอังคำรที่ 11 มีนำคม 2557 เข้ำร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน
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เป ็น ผู ้ จั ดพิมพ ์ และผู ้ จั ดจ� ำหน ่ ำย 
หนงัสือพมิพ์บำงกอกโพสต์  หนงัสอืพิมพ์ 

รำยวันภำษำอังกฤษ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
หนงัสอืพมิพ์ธรุกจิรำยวนัภำษำไทย สตวิเด้นท์ วคีลี ่
นิตยสำรภำษำอังกฤษส�ำหรับนักเรียน  นักศึกษำ 
ระดับมัธยมและมหำวิทยำลัย และผู้อ่ำนกลุ่มอื่นๆ
และ M2F หนังสือพิมพ์ภำษำไทยรำยวันจันทร์ถึง
ศุกร์ ฉบับใหม่ แจกฟรี ตรงถึงหนุ่มสำววัยท�ำงำน
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2489 ธุรกิจทำงด้ำน
ข่ำวสำรและข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้มีกำรพัฒนำ
มำโดยตลอด จนขยำยธุรกิจครอบคลุมไปถึงสื่อ
และกิจกรรมในรูปแบบที่ได้รับควำมนิยมอื่นๆ 
รวมทั้งสินค้ำ และบริกำรต่ำงๆ ได้แก่
• บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด 

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท โพสต์-เอซีพี  
จ�ำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทด�ำเนิน 
ธุรกิจจัดพิมพ ์และจัดจ�ำหน ่ำยนิตยสำร 
หัวต่ำงประเทศฉบับภำษำไทย โดยครอบคลุม
เนื้อหำทั้งที่เป็นข่ำวสำรทำงธุรกิจและสังคม  
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และกำรท่องเที่ยว  
หัวหนังสือที่รู้จักกันเป็นอย่ำงดี ได้แก่ แอล 
แมรี แคลร์ คลีโอ แอล เดคคอเรชั่น แอลเมน  
ฟอร์บส์ ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฟำสต์ ไบค์ 
และไซคลิ่ง พลัส

 2552 2553 2554 2555 2556

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำ 1,065.4 1,287.2 1,464.5 1,855.3 1,936.1
รำยได้จำกกำรขำยสิ่งพิมพ ์ 454.8 447.3 428.3 437.5 424.6
รำยได้จำกกำรรับจ้ำงพิมพ ์ 90.1 80.6 70.5 82.4 86.3
รำยได้อื่น 22.6 35.4 31.2 37.9 27.9
รวมรายได ้ 1,632.9 1,850.5 1,994.5 2,413.1 2,474.9

(หน่วย: ล้านบาท)

• กำรผลิตรำยกำรข่ำวและสำรคดีออกอำกำศ
ทำงโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีและสถำนีวิทยุ เช่น 
สถำนีโทรทัศน์ช่องข่ำว TNN 24 และช่อง 5  
สถำนีวิทยุ FM 101.0 และ FM 97.0 โดย 
บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด

  ปลำยปี 2556 แม้กลุ่มบริษัทจะไม่ชนะ
กำรประมูลคลื่นควำมถี่เพื่อขอรับใบอนุญำต
ให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่รัฐบำล 
จัดขึ้น แต่กลุ ่มบริษัทเล็งเห็นศักยภำพใน 
กำรสร ้ำงรำยได้ให ้เพิ่มขึ้นอย ่ำงรวดเร็ว
จำกกำรด�ำเนินงำนด้ำนข่ำวโทรทัศน์และ
กำรผลิตคอนเทนต์เชิงธุรกิจและไลฟ์สไตล์ 
ให้แก่ผู ้ประกอบกำรทีวีดิจิตอลช่องใหม่ๆ 
นอกจำกนี้ ยังร่วมกับพันธมิตรธุรกิจโทรทัศน์ 
เพื่อเช่ำเวลำออกอำกำศจำกผู้ประกอบกำร 
ทีวีดิจิตอล และด�ำเนินกำรผลิตรำยกำร 
ออกอำกำศของตัวเองซ่ึงกลุ ่มบริษัทจะมี 
แหล่งรำยได้ใหม่จำกกำรโฆษณำเกิดขึ้น 
อย่ำงรวดเร็วของสื่อในรูปแบบใหม่นี้ ซึ่งจะ
ช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุ รูปแบบกำรด�ำเนิน
ธุรกิจและกำรผสำนรำยได้ที่สมดุลยิ่งขึ้น
ตลอดระยะเวลำอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ

• กำรเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อดิจิตอลในรูปแบบ 
ต่ำงๆ รวมท้ังทำงโทรศัพท์มือถือและ 
แอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
เวบ็ไซต์ bangkokpost.com และเวบ็ไซต์ 
posttoday.com      ท�ำหน้ำที่เป็นหน้ำต่ำงของ 
โลกสู่ประเทศไทย นอกจำกนี้ ยังมีเว็บไซต์

หำงำนที่เป็นภำษำไทยของ M2F ผนวกกับ
หน้ำโฆษณำรับสมัครงำนภำษำอังกฤษใน 
หนงัสอืพมิพ์บำงกอกโพสต์        ช่องทำงสมัครงำน 
ออนไลน์    โดยมีกลุ ่มนำยจ้ำงและลกูจ้ำงเป็น 
เป้ำหมำยส�ำคัญ

• ธุรกิจจัดพิมพ์หนังสือของกลุ่มบริษัท โดย 
ส�ำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ น�ำหนังสือขำยดีระดับ 
เบสท์เซลเลอร์ของต่ำงประเทศหลำยเล่ม
มำตีพิมพ์เป็นฉบับแปลภำษำไทย พร้อม
ท้ังจัดพิมพ์หนังสือภำษำไทยหลำกหลำย
ช่ือท่ีเขียนโดยผู้สื่อข่ำวและคอลัมนิสต์ของ
กลุ่มบริษัทเอง และนักเขียนผู้มีชื่อเสียงของ
ประเทศไทย หนังสือจึงมีควำมหลำกหลำย  
ครอบคลุมเนื้อหำที่น่ำสนใจมำกมำย ทั้งด้ำน 
ธุรกิจ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ 
และชีวประวัติบุคคลที่สร้ำงแรงบันดำลใจให้
สำธำรณชน

• ธุรกิจสิ่งพิมพ์พำณิชย์ของกลุ่มบริษัท ให้
บริกำรพิมพ์งำนทั่วไปให้กับองค์กรและธุรกิจ
ต่ำงๆ ที่นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรในกลุ่ม
บริษัท

 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ได้
พัฒนำและเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ท้ังกำร
เปิดตัวสื่อรูปแบบใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ตลอดจนหนังสือหัวใหม่ๆ เพ่ือให้บรรลุตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ นั่นคือ กำรรักษำ
ควำมเป็นผู้จัดพิมพ์ เผยแพร่ และจัดจ�ำหน่ำยชั้นน�ำ 
ด้ำนผลิตภัณฑ์สื่ออันหลำกหลำยของประเทศไทย

รายได้โดยสรุป
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กำรปรับปรุงเนื้อหำในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 
ยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเน่ือง และจะด�ำเนินกำร 
ต่อไปในปีข้ำงหน้ำนี้ด้วย โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่ง เมื่อต้นปี 2556 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้
เปิดเซ็กชั่นใหม่ คือ เอสเอ็มอี และเออีซี  เพื่อให้
ข่ำวสำรและสำระที่ดึงดูดควำมสนใจจำกผู้อ่ำนที่
อยู่ในแวดวงธุรกิจหลำกหลำยสำขำ และต้องกำร
ข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน
 M2F เป็นหนังสือพิมพ์ที่ประสบควำมส�ำเร็จ 
จนสร้ำงผลก�ำไรให้บริษัทได้ ด้วยกำรเติบโตท้ังในแง่ 
ยอดพิมพ์และแจกจ่ำยท่ีได้รับกำรรับรอง และรำยได้ 
จำกโฆษณำ กลุ่มบริษัทจะยังคงเสริมสร้ำงควำม 
แข็งแกร่งให้ส่ือท่ีประสบควำมส�ำเร็จน้ีด้วยกำรพัฒนำ 
ปรับปรุงเนื้อหำอย่ำงต่อเนื่อง และมุ่งจับกลุ่มผู้อ่ำน 
เป้ำหมำยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อช่วยขยำยฐำนโฆษณำ 
ของ M2F ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ เพรำะโฆษณำเป็น
แหล่งรำยได้เพียงแหล่งเดียวของนวัตกรรมสิ่งพิมพ์
แจกฟรี
 กลุ่มนิตยสำรที่บริหำรโดย บริษัท โพสต์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด เป็นกลุ่มนิตยสำร
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังคงเป็นหน่วย
ธุรกิจส�ำคัญของกลุ่มบริษัท ในแง่ของกำรสร้ำง
รำยได้และผลก�ำไร ในช่วงปลำยปี 2556 กลุ่ม
นิตยสำรก้ำวขึ้นไปอีกขั้นด้วยกำรเปิดตัวนิตยสำร 
ฟอร์บส์ ฉบับภำษำไทย ซึ่งเป็นนิตยสำรธุรกิจ 
ที่มีชื่ อ เ สียงและได้ รับควำมนิยมอย่ำงสู งใน
สหรัฐอเมริกำ นอกจำกนี้ ในปี 2556 ยังมีกำร
เปิดหัวนิตยสำรแนวไลฟ์สไตล์อื่นๆ อีก ซึ่งช่วย 
เสริมฐำนให้ ธุ รกิ จของกลุ่ มแข็ งแกร่ ง ย่ิ ง ข้ึน 
ในส่วนของเนื้อหำ ได้ขยำยให้ครอบคลุมประเด็น 
หลำกหลำยมำกขึ้น กำรเพิ่มหัวหนังสือใหม่และ
ขยำยฐำนผู้สนับสนุนกิจกรรมอีเว้นท์ต่ำงๆ ก็ยัง
คงด�ำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร่งและควำม
ส�ำเร็จยิ่งขึ้นให้กับธุรกิจของกลุ่มนิตยสำร
 กลุ่มสื่อดิจิตอลเป็นหน่วยธุรกิจท่ีแยกออกมำ 
รับผิดชอบงำนสื่อในรูปแบบดิจิตอล โดยน�ำเนื้อหำ 
และรูปลักษณ์ของส่ิงพิมพ์ฉบับต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท 
มำน�ำเสนอในรูปแบบหลำกหลำยบนแอปพลิเคชัน
ต่ำงๆ กลุ่มสื่อดิจิตอลนี้จะมีควำมส�ำคัญมำกขึ้น

เรื่อยๆ เนื่องจำกผู้บริโภคเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ำย
และเคลื่อนท่ีมำกขึ้นในแง่ของกำรสื่อสำรเน้ือหำใน
รูปแบบดิจิตอล
 ธุรกิจโทรทัศน์ยังคงเติบโตในบทบำทของผู้ให้ 
บริกำรคอนเทนต์และผลิตรำยกำร และจำกกำร 
เปิดตัวของทีวีดิจิตอลช่องใหม่ๆ หลำยช่อง 
ในป ี      2557     จะยิง่ท�ำใหธ้รุกจิโทรทัศนน้ี์มคีวำมส�ำคัญ 
และเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทมำกข้ึน       กลุ่มบริษัทคำดว่ำ 
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทีวีดิจิตอลจะมีศักยภำพใน
กำรเติบโตมำกที่สุดในอนำคตอันใกล้ ดังนั้น กลุ่ม
บริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญกับธุรกิจนี้มำกและในอีก 
2-3 ปีข้ำงหน้ำ รวมทั้งลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อขยำยกำร 
ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิตรำยกำรข่ำว ข่ำวธุรกิจและ 
ไลฟ์สไตล์ รวมถึงสำรคดี นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัท
ยังแสวงหำพันธมิตรธุรกิจรำยใหม่ๆ เพื่อด�ำเนิน 
บทบำทเป็นผู้ป้อนคอนเทนต์ รวมท้ังด�ำเนินกิจกรรม 
ผลิตรำยกำรออกอำกำศเอง ซึ่งท้ังหมดน้ีจะส่งผล
โดยตรงท�ำให้กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกโฆษณำเพิ่ม
มำกขึ้น

รายได้จากการขายโฆษณา รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์ รายได้จากการรับจ้างพิมพ์

รายได้อื่น รวมรายได้

การเปลี่ยนแปลงที่สำ คัญในปีที่ผ่านมา 
และแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต 
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หนังสือพิมพ์
สินค้าและบริการ

บางกอกโพสต์ 
นปี 2556 หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ยังคง 
เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ ่มบริษัทโพสต์ 
พับลิชชิง และสำมำรถรักษำสถำนภำพ

กำรเป็นหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษอันดับหนึ่งของ
ประเทศ เมื่อพิจำรณำจำกยอดจ�ำหน่ำยและรำยได้
จำกกำรโฆษณำ รวมถึงฐำนลูกค้ำกลุ่มผู้ลงโฆษณำ
ที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมเชื่อมั่นในบริษัท 
 ในปี 2556 บำงกอกโพสต์ได้เพิ่มเซ็กชั่น 
“ASIA FOCUS” เสนอข่ำวธุรกิจและกำรลงทุนใน
ภูมิภำค เพื่อขยำยฐำนผู้อ่ำนในภูมิภำคเอเชียและ
เตรียมพร้อมกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
(AEC) ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเซ็กชั่นใหม่นี้ออกเป็น 
รำยสัปดำห ์และได ้รับกำรตอบรับจำกผู ้อ ่ำน 
เป็นอย่ำงด ีโดยวำงเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำกำรน�ำเสนอ 
ข่ำวสำรที่เกี่ยวกับบรรยำกำศและผลพวงของธุรกิจ
ในภูมิภำค เมื่อประเทศไทยก้ำวเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงข่ำยชุมชนธุรกิจระดับภูมิภำคที่กว้ำงใหญ่

โพสต์ทูเดย์

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ครบรอบ 11 ปีใน
เดือนกุมภำพันธ์ 2557 ตลอดระยะเวลำ
ที่ผ ่ำนมำได้มุ ่งมั่นในกำรวำงรำกฐำน

และสร้ำงควำมเชื่อมั่นจนเป็นผู ้น�ำหนังสือพิมพ์ 
เศรษฐกจิและธรุกิจรำยวนัของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 
ได้เพ่ิมกำรเสนอข่ำวให้ครอบคลุมทั่วภูมิภำค เพื่อ
รองรบัประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน         และควำมต้องกำร
ข่ำวสำรธุรกิจระดับภูมิภำคของผู้ประกอบกำรไทย 
 ที่ส�ำคัญที่สุด โพสต์ทูเดย์ได้รับกำรยกย่อง 
มำโดยตลอดจำกนักวิชำชีพสื่อในกำรท�ำหน้ำที่
สื่อมวลชนอย่ำงตรงไปตรงมำในวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ 
ทำงเศรษฐกิจและควำมตรึงเครียดทำงกำรเมือง  
ส่งผลให้มียอดจ�ำหน่ำยเติบโตขึ้น
 โพสต์ทูเดย์ยังได้ปรับปรุงนิตยสำรที่ออกทุกวัน
เสำร์ @weekly ให้ครอบคลุมข่ำวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์
ของคนเมือง ข่ำวบันเทิง ข่ำวท่องเที่ยว และกำร
ตกแต่งบ้ำน ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกผู้อ่ำนเพิ่มขึ้น
 เวบ็ไซต์ของโพสต์ทเูดย์ยงัคงขยำยตวัและได้รบั 
ควำมนิยมมำกขึ้นเรื่อยๆ โดยที่มีกำรปรับปรุงเนื้อหำ 
เพ่ิมขึีน้ ส่งผลให้มยีอดแฟนเพจเพ่ิมขึน้แบบก้ำวกระโดด
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สินค้าและบริการ

M2F เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัท
ที่น�ำออกสู่ตลำดในปลำยปี 2554 ใน
ฐำนะหนังสือพิมพ์ภำษำไทยรำยวัน

แจกฟรีเพียงฉบับเดียวในประเทศไทย โดยมีกลุ่ม
เป้ำหมำยเป็นกลุ่มคนท�ำงำนที่มีฐำนะในกรุงเทพฯ 
และพนักงำนออฟฟิศที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่ง
เป็นกลุ ่มคนที่มีอ�ำนำจซื้อสูงส�ำหรับสินค้ำและ
บริกำรเพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
  ภำยในระยะเวลำเพียง 18 เดือน M2F ก็น�ำ
ควำมส�ำเร็จมำสู่กลุ ่มบริษัท ด้วยกำรขึ้นเป็น
หนังสือพิมพ์ที่มียอดพิมพ์และแจกจ่ำยสูงท่ีสุดใน
กรุงเทพฯ โดยมียอดที่ผ่ำนกำรรับรองของ HKABC 
ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบอิสระที่นำนำชำติให้กำร
ยอมรับ ถึงกว่ำ 400,000 ฉบับต่อวัน 5 วันต่อ
สัปดำห์
 สิ่ ง เ หล ่ ำนี้ ไ ด ้ ดึ ง ดู ดแหล ่ ง ร ำย ได ้ ของ
หนังสือพิมพ์ ได้แก่ เจ้ำของผลิตภัณฑ์และบริษัท 
โฆษณำ เนื่องจำกเป็น M2F เป็นสื่อที่มีควำมคุ้มค่ำ 
ในกำรลงทุนโฆษณำ จึงน�ำมำซึ่งกำรเติบโตของ
รำยได้จำกโฆษณำถึงกว่ำ 400 ล้ำนบำทในปี 2556

          แม้จะประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงเกินคำด  M2F ยัง
คงมุ ่งพัฒนำเน้ือหำและรูปแบบเพ่ือดึงดูดฐำน 
ผู้อ่ำนและผู้สนับสนุนโฆษณำให้กว้ำงยิ่งขึ้น

M2F

สติวเด้นท์ วีคลี่

สติวเด้นท์ วีคลี่ เดินหน้ำเข้ำสู่ปีที่ 45 
ด้วยควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์
อันยำวนำน และยังคงมุ่งมั่นก้ำวไป

ข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคง เป็นเวลำกว่ำ 4 ทศวรรษ
แล้วที่ สติวเด้นท์ วีคลี่ ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็น 
ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำของเยำวชนไทยมำ
หลำยรุ่นหลำยสมัย ท่ำมกลำงเทคโนโลยีสื่อสำร
ที่ทันสมัย สติวเด้นท์ วีคลี่ ก็ได้พัฒนำตัวเองให้
ทันยุคสมัยดึงดูดกลุ่มผู้อ่ำนรุ่นเยำว์
 เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร่งบนสื่อสังคม ในปี 
ที่ผ่ำนมำ สติวเด้นท์ วีคลี่ เปิดตัวแอปพลิเคชัน 

บนมือถือ ที่ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ 
และรองรับควำมนิยมสมำร์ทโฟนและแท็บเล็ตที ่
เพิม่มำกขึน้เรือ่ยๆ เนือ้หำของ สตวิเด้นท์ วคีลี่  
ครอบคลุมถึงบทสัมภำษณ์พิเศษท้ังดำรำไทย
และนำนำชำติ ข่ำวล่ำสุดในวงกำรบันเทิง ข่ำว
สำระเกี่ยวกับกำรศึกษำ และเคล็ดลับในกำรท�ำ
ข้อสอบ
 สติวเด้นท์ วีคลี่ จะยังคงมุ ่งพัฒนำ
คุณภำพของเนื้อหำทั้งด้ำนสำระและบันเทิงให้
ตรงกับควำมสนใจของผู ้อ ่ำนรุ ่นเยำว์รวมถึง 
ผู้อ่ำนที่กลุ่มอื่นๆ ต่อไปในอนำคต
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MAGNIFICENT  MARCH

ปกษแรก ปกษสอง

5 มีนาคม 18 มีนาคม

นิตยสารแอลฉลอง 20 ป เปดฤดูกาล spring/summer สุดพิเศษ 
ELLE 2 ปกษ From Runway ในปกษแรก + To Your Way ปกษสอง

MARCHISSUE

ของชิ้นพิเศษเพื่อสาวแอลโดยเฉพาะ
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นิตยสารแอลฉลอง 20 ป เปดฤดูกาล spring/summer สุดพิเศษ 
ELLE 2 ปกษ From Runway ในปกษแรก + To Your Way ปกษสอง

MARCHISSUE

ของชิ้นพิเศษเพ่ือสาวแอลโดยเฉพาะ



นิตยสาร

อีเว้นท์

สินค้าและบริการ

ธุรกิจนิตยสารของกลุ ่มบริษัทเดิมประกอบ 
ไปด้วยนิตยสารแอล นิตยสารคลีโอ นิตยสาร 
แอล เดคอเรชั่น และ นิตยสาร แมรี แคลร์  

ต่อมา ในปี 2555-2556 มีการออกหัวนิตยสาร 
ใหม่หลายฉบับ ซึ่งรวมถึงนิตยสารฟอร์บส์ฉบับ 

ภาษาไทย ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจช้ันน�าจาก 
สหรัฐอเมริกา ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมข่าวและ
บทความในแวดวงธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับ
โลก รวมทั้งข่าวธุรกิจของไทย นิตยสารอื่นๆ ที่ 
ออกใหม่ ได้แก่ แอลเมน ฟาสต์ ไบค์ และไซคลิ่ง   
พลัส ทั้งหมดนี้ช่วยให้รายได้จากธุรกิจนิตยสารของ 
กลุ่มบริษัทเพิ่มสูงถึงกว่า 500 ล้านบาท และกลาย

เป็นหนึ่งในผู้พิมพ์นิตยสารชั้นน�ารายใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย 
 แผนการในอนาคตของธุรกิจนิตยสารจะยัง
คงออกหัวนิตยสารใหม่แนวไลฟ์สไตล์ท่ีเข้าถึงผู ้
อ่านกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นและสามารถรักษา
ระดับรายได้และผลก�าไรของกลุ่มนิตยสารโดยรวม

สื่
อสิ่งพิมพ์และกลุ ่มธุรกิจต่ำงๆ ยังคงให้กำร
สนับสนุนกำรจัดอีเว้นท์หลำกหลำยอย่ำงต่อเน่ือง 
ทั้งอีเว้นท์ทำงด้ำนธุรกิจ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์  

ซึง่ช่วยท�ำให้บรษิทัเป็นทีรู่จ้กัและสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่ ี
กับผู้อ่ำนกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงสร้ำงรำยได้จำกกำร
โฆษณำ ดังต่อไปนี้
• หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์จัดงำน Luxury Living 

สองครั้ง เพื่อจัดแสดงโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่
มีรำคำสูง ผลิตภัณฑ์เพื่อกำรตกแต่งบ้ำนที่หรูหรำ 
ส�ำหรับคนเมืองท่ีมีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้นในปัจจุบัน 
นอกจำกนี้ ยังจัดงำน Bangkok Career Expo เพื่อ
เป็นศูนย์กลำงให้เจ้ำของธุรกิจที่ต้องกำรรับสมัคร
พนักงำนและคนที่ก�ำลังหำงำนได้มำเจอกัน

• หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์จัดงำน Investment Expo 
เพ่ือแสดงสินค้ำและผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนกำรเงิน 
รวมท้ังกำรประชำสัมพันธ ์ ธุรกิจและกำรลงทุน 
ส่วนบุคคล

• หนังสือพิมพ์ M2F จัดงำนอีเว้นท์ที่เน้นควำมบันเทิง 
และได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีมำกจำกกลุ่มผู้อ่ำนซึ่ง 
เป็นคนรุ ่นใหม่ อำศัยอยู ่ในเมือง และมีควำม 
ทันสมัย

• กลุ่มนิตยสำรในเครือโพสต์ พับลิชชิง ยังคงจัดงำน

ประจ�ำปีต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ งำน 50 หนุ่ม
ในฝันคลีโอ งำน Elle Decoration Young Talent 
Design Competition และงำน Elle Fashion Week

 ในปี 2557 กลุ่มบริษัทจะยังคงจัดงำนอีเว้นท์

ประจ�ำปีและอีเว้นท์ใหม่ๆ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ในตลำด
และเพิ่มยอดขำย รำยได้จำกกำรโฆษณำ และกำร
เติบโตโดยรวมด้ำนจ�ำนวนผู้อ่ำนของกลุ่มบริษัทโพสต์ 
พับลิชชิง
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โทรทัศน์
และวิทยุ

ธุรกิจการผลิตสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่องในปี 2556 ทั้งเป็นผู้ให้บริการ 

คอนเทนต์ข่าว และด�าเนนิการผลติรายการออกอากาศเอง 
ผ่านทางสถานีฟรีทีวีต่างๆ ที่มีอยู่ และสถานีวิทยุ 

รายการที่ออกอากาศในปัจจุบัน ได้แก่
รายการข่าว ธุรกิจ และความรู้ทั่วไป

สินค้าและบริการ

 รำยกำรโทรทัศน์ที่ประสบควำมส�ำเร็จ ได้แก่ รำยกำร “ฮำร์ดคอร์ข่ำว” 
“กระชับวงข่ำว” “ธุรกิจติดดำว” และรำยกำรอื่นๆ ที่ร่วมผลิตกับสถำนี
โทรทัศน์ NBT รำยกำรวิทยุที่ได้รับควำมนิยม ได้แก่ “โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ 
ทอล์ค” ที่ออกอำกำศบนคลื่น FM 101 รำยกำรเหล่ำนี้ช่วยสร้ำงรำยได้จำกกำร
โฆษณำแก่กลุ่มบริษัทจ�ำนวนมำก 
 ในปี 2556 ธุรกิจกำรผลิตสื่อโทรทัศน์ได้มีกำรปรับกลยุทธ์กำรผลิต 
คอนเทนต์ให้เข้มข้นมำกขึ้น เพื่อรองรับกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของธุรกิจ
กำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์ หลังจำกกำรเปิดตัวของทีวีดิจิตอลช่องใหม่ๆ  
แผนทำงธุรกิจของสื่อโทรทัศน์ ประกอบด้วยกำรเพ่ิมควำมสำมำรถและ
ประสิทธิภำพในกำรผลิตคอนเทนต์และรำยกำรโทรทัศน์ กำรเพิ่มบุคลำกรใน 
หน่วยงำนที่ส�ำคัญ เช่น ผลิตรำยกำร ออกแบบและตัดต่อ ตลอดจนสร้ำง 
ห้องส่งใหม่ให้มีอุปกรณ์ด้ำนกำรผลิตและส่งสัญญำณที่ทันสมัยเต็มรูปแบบ 
เพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่มธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัทสำมำรถผลิตสื่อโทรทัศน์ได้อย่ำง
หลำกหลำยและมีเนื้อหำที่มีคุณภำพทำงด้ำนข่ำว ธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ ตำม
มำตรฐำนของกลุ่มธุรกิจสื่อชั้นน�ำ
 ในเดือนธันวำคม 2556 โพสต์ทีวี ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่มบริษัท
โพสต์ พับลิชชิง ได้เข้ำร่วมกำรประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง  แม้บริษัทจะไม่
ชนะกำรประมูลคลื่นควำมถี่เพื่อขอรับใบอนุญำตให้บริกำรโทรทัศน์ช่องข่ำว 
ในระบบดิจิตอล โพสต์ทีวีก็จะยังมุ่งผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภำพป้อนให้แก ่
ผู้ประกอบกำรทีวีช่องใหม่ๆ และจะเช่ำเวลำออกอำกำศทั้งในช่อง HD และ
ช่องมำตรฐำน นอกจำกนี้ ในต้นปี 2557 โพสต์ทีวีได้ลงนำมสัญญำกับ บริษัท 
ไทยทีวี จ�ำกัด ของกลุ่มนิตยสำรทีวีพูล โดยโพสต์ทีวีจะให้บริกำรคอนเทนต์
ข่ำวช่อง Thai TV เป็นระยะเวลำ 5 ปี นอกจำกนี้ บริษัทจะยังคงจัดหำรำยกำร
โทรทัศน์และคอนเทนต์อื่นๆ เพิ่มเติมตำมกลยุทธ์ทำงด้ำนธุรกิจของบริษัทใน
ปีที่ก�ำลังจะมำถึง    
 ในอีกห้ำปีข้ำงหน้ำ กลยุทธ์ของธุรกิจโทรทัศน์จะก้ำวไปอย่ำงมั่นคง และ
สำมำรถบรรลุผลส�ำเร็จไปพร้อมกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หลักและสื่อดิจิตอลของ
กลุ่มบริษัท
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อย่ำงสงู โดยมีกำรเติบโตทีส่งูทีส่ดุ สำมำรถเข้ำถงึ 
ผู้อ่ำนมำกถงึ 2.5 ล้ำนคนต่อวัน ส่ิงเหล่ำนี้ 
พสิจูน์ได้ว่ำผูอ่้ำนของโพสต์ทเูดย์เป็นผูม้อีทิธพิล 
ผู ้น�ำทำงควำมคิด ผู ้บริโภคท่ีมีก�ำลังซื้อสูง 
และคนรุ่นใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดีย  

 
  กำรบอกรับเป็นสมำชิกของ 
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ และ
สติวเด้นท์ วีคลี่ รูปแบบอิเล็กโทรนิกส์ ยังคง 
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องด้วยกำร 
เพิ่มช่องทำงจ�ำหน่ำยและกำร 
ช�ำระเงิน รวมถึงกำรขยำยตัว 
ของอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ 
และระบบปฏิบติักำร  ท�ำให้เข้ำถึง 
ผู้อ่ำนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งในไทย 
และต่ำงประเทศ     จ�ำนวนสมำชกิ 

สื่อดิจิตอล
สินค้าและบริการ

ธุรกิจสื่ อ ดิ จิตอลได ้แยกมำเป ็นหน ่วย 
ธุรกิจเต็มรูปแบบในปี 2556 รับผิดชอบ 
เว็บไซต์พอร์ทอลข่ำว ดิจิตอลคอนเทนต ์

และกำรบริกำรจัดหำงำนออนไลน์ นอกจำกนี้ 
ยังดูแลเว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์บนมือถือ  
แอปพลิเคชันบนสมำร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงบำงกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ออนไลน์

บางกอกโพสต์ออนไลน์ ยังคงควำมเป็นเว็บ
ไซต์พอร์ทอลข่ำวภำษำอังกฤษท่ีใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย และเป็นสื่อที่มีประสิทธิภำพและ
น่ำเชื่อถือที่ได้รับควำมนิยมในกลุ่มผู้ลงโฆษณำ
และนักกำรตลำดท่ีต้องกำรเข้ำถึงผู ้อ ่ำนที่มี
ฐำนะและก�ำลังซื้อสูงทั้งในและต่ำงประเทศ

โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ได้รบักำรยอมรับในฐำนะ 
ส่ือท่ีผลิตข่ำวภำษำไทยที่ประสบควำมส�ำเร็จ 

เติบโตอย่ำงรวดเร็วกว่ำ 10% จำกปีที่ผ่ำนมำ 
ขณะที่ตลำดข่ำวด่วนผ่ำนมือถือโตไม่มำกนัก 
แต่ยงัคงรกัษำฐำนลูกค้ำไว้ได้ ส่วนธรุกิจขำยข่ำว 
และภำพเติบโตอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน่ำพอใจ
ด ้ วยคุณภำพทำงด ้ ำน เนื้ อหำและควำม 
น่ำเชื่อถือ

เว็บไซต์ M2Fjob.com เป็นธงหลักของกลุ่ม 
บริษัทในกำรพัฒนำตลำดโฆษณำและบริกำร
หำงำนภำยใต้แบรนด์ M2F ที่แข็งแกร่ง มุ่ง
ขยำยฐำนผู้อ่ำนไปยังกลุ่มคนรุ ่นใหม่และคน
ท�ำงำนในเมืองอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2556 มีกำร
เปิดตัวเว็บไซต์ Bangkok Post Job รองรับ
กลุ่มพนักงำนในระดับผู ้บริหำร เว็บไซต์
หำงำนออนไลน์ที่หลำกหลำยนี้ เพิ่มโอกำส
ในกำรโฆษณำส�ำหรับทั้งผู้ลงประกำศรับสมัคร
งำนและคนที่ก�ำลังหำงำน

สมาชิกของหนังสือพิมพ์รูปแบบ 
อิเล็กโทรนกิส์
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สำ นักพิมพ์ 
สินค้าและบริการ

นปี 2556 ส�ำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ของกลุ่มบริษัท 
ได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ 44 ปก และพิมพ์ซ�้ำ
หนังสือขำยดีอีกกว่ำ 10 ปก ท�ำให้มีหนังสือที่

วำงจ�ำหน่ำยในตลำดขณะนี้ประมำณ 300 ปก และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้อ่ำน
 โพสต์บุ ๊กส์ยังคงได้รับกำรตอบรับจำกผู้อ่ำน
เป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหนังสือหมวดธุรกิจ
และสำระบันเทิงที่ให้ควำมรู้ต่ำงๆ เช่น ชีวประวัติ
บุคคลส�ำคัญ ประวัติศำสตร์ กระแสสังคม ศิลป
วัฒนธรรม จิตวิทยำ วิทยำศำสตร์ ตลอดจน
วรรณกรรมทั้งไทยและต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง
วรรณกรรมจำกปลำยปำกกำของนักเขียนระดับ
รำงวัล
 ถึงแม้ว่ำในปี 2556 ภำพรวมตลำดหนังสือเล่ม
จะชะลอกำรเติบโตด้วยปัจจัยหลำยอย่ำง ทั้งสภำพ 
เศรษฐกิจ และกำรเมือง ส�ำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ยังคง 
จะผลิตหนังสือซึ่งตอบรับกับกระแสสังคม ควำม
สนใจ ควำมต้องกำร ตลอดจนหนังสือที่เป็นแรง 
บันดำลใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่ำนและตลำด 
 โดยในปี 2557 โพสต์บุ๊กส์ได้เพิ่มหนังสือ
หมวดกำร์ตูนควำมรู้เรื่องประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม 
วิทยำศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และวรรณกรรมอิง 
ประวัติศำสตร์ โดยมุ่งหวังให้เป็นหนังสือเสริมควำมรู้ 
แก่เยำวชนและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ โพสต์บุ๊กส์ยังคง
น�ำหนังสือที่ขำยดีในทุกหมวดหนังสือดังกล่ำวมำจัด
พิมพ์ในทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิตอล
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สิ่งพิมพ์พาณิชย์ — โพสต์พริ้นต์

สินค้าและบริการ

ายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของบริษัทใน
ปี 2556 เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างผล
ก�าไรเพิ่มขึ้นจากปี 2555 แม้จะอยู่ท่ามกลาง

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวและปัญหา
ทางด้านการเมือง โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้าย  
ความส�าเร็จนี้ส ่วนหนึ่ ง เกิดจาการขยายแผนก 
โพสต์พริ้นต์ ไปยังศูนย์การพิมพ์ที่บางนาตราด ก.ม.
19 ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ด้วยนโยบายของแผนกที่เน้นการให้บริการใน

ลักษณะ “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” (One 
Stop Service) ท�าให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของบริษัท
เติบโตและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากขึ้น
เป็นล�าดับ รวมถึงลูกค้าที่เป็นองค์กรใหญ่ เช่น กลุ่ม
ธนาคาร กลุ่มอาหาร หน่วยงานเอกชน รวมไปถึง
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 งานของแผนกโพสต์พริ้นต์ มีทั้งงานออกแบบ 
งานเขียน และงานพิมพ์ เช่น โบรชัวร์ แค็ตตา
ล็อก แผ่นปลิว ไปจนถึงวารสารที่ใช้เผยแพร่ 

ภายในของกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ เช่น ปตท. เชฟ
โรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และ เอ็นซีซี 
แมนเนจเม้นท์
 แผนกสิ่งพิมพ์พาณิชย์เป็นหน่วยงานที่สร้าง
รายได้และผลก�าไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในปี   
2557 จากต�าแหน่งทีต้ั่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 
และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน
ปี 2558
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จำกกำรวิเครำะห์ของสมำคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย หรือ Media 
Agency Association of Thailand (MAAT) ภำพรวมค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำบนสื่อ
ทุกช่องทำง ในปี 2556 มีมูลค่ำ 135-140 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2555
 ส�ำหรับในปี 2557 ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำโดยรวมคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-5 โดยอยู่ที่ 
1,450-1,500 ล้ำนบำท ในปีก่อนหน้ำนี้ โฆษณำบนสื่อโทรทัศน์ใช้จ่ำยเงินคิดเป็นร้อยละ 60-70 ของ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสำรอยู่ที่ร้อยละ 15-20 
 ด้วยกำรเจริญเติบโตของสื่อดิจิตอล จึงคำดว่ำกำรโฆษณำผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต และ
ช่องทำงดิจิตอลอื่นๆ จะเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับที่ผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีได้เชี่ยวชำญมำกขึ้นและใช้
งำนอุปกรณ์ดิจิตอลแบบพกพำมำกขึ้น

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ภาพรวมการดำ เนินงาน
รายงานประจำ ปี 2556
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รางวัล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติในปี 2556

รางวัลหน่วยงานภาคเอกชนท่ีมีบทบาทและผลงานดีเด่นใน
การพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านศุลกากรต่างๆ จำกองค์กำร
ศุลกำกรโลก เนื่องในโอกำสวันศุลกำกรสำกล

รางวัล “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “ชนะเลิศอันดับ 3 เรื่อง “หนี้บุคคล
จ่อปำกเหว ครัวเรือนติดกับ ประเทศติดหล่ม” จำกกำรประกวด
บทควำมข่ำวเศรษฐกิจเชิงวิเครำะห์ “ลับคมควำมคิด” ประจ�ำปี 
2555 ซึ่งจัดโดยสมำคมผู้สื่อข่ำวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลชมเชย ประเภทภาพข่าวการเมืองสังคมทั่วไป ชื่อภำพ 
“ปะทะเดือด” จำกสมำคมช่ำงภำพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

SCG-Bangkok Post Foundation 
Smart Orphans English Camp 
2013
เอสซีจีและมูลนิธิบางกอกโพสต์ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้นักเรียนก�าพร้าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส ได้มีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษ

งานวันครอบครัว 
ประจำ ปี 2556
พนักงานและครอบครัวร ่วมกันอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม โดยปลูกปะการัง และปล่อยปู 
ที่แสมสาร จังหวัดชลบุรี

พนักงานโพสต์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พนักงาน บมจ. โพสต์ 
พับลิชชิง ร่วมบริจาค
เงินช่วยเหลือผู้ประสบ 
อคัคภียัทีช่มุชนร่มเกล้า 
คลองเตย โดยมผีูบ้รหิาร 
แ ล ะพนั ก ง า น ฝ ่ า ย
ทรัพยากรบุคคลเป็น
ตัวแทนมอบเงิน

Bangkok Post 
Fantastic Green 
Rally
กิจกรรมเพื่อคืนชีวิตให้ธรรมชาติ แรลลี่
ปลูกป่าโกงกาง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และอนุรักษ์ป่าชายเลน จ.ชลบุรี

สนามกอล์ฟแบล็คเมาท์เทนและมูลนิธิบางกอกโพสต์ ร่วมกันบริจาคเงินให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อ
น�าไปปรับปรุงอาคาร พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่จ�าเป็น และมอบทุนการศึกษาให้แก่ 
นักเรียน โรงเรียนที่ได้รับบริจาค ได้แก่  โรงเรียนบ้านช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านกระทุ่มลาย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์  
จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) จ.ปทุมธานี โรงเรียนชุมชนวัดส�าพะเนียง 
(แร่ผดุงวิทยา) จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง จ.ประจวบคีรีขันธ์

Bangkok Post–Black Mountain Charity Golf & Dinner
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บริษัทได้จัดทำ และเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.postpublishing.co.th

Forbes Thailand Charity
Gala Dinner
นิตยสารฟอร์บส์ ไทยแลนด์ จัดกาลาดินเนอร์การกุศลประจ�าปีเพื่อระดมทุน 
จากการประมูลสิ่งของมอบให้แก่สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในพระราชูปถัมภ์ฯ (สอ.ดย.) และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ 
ชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

กิจกรรมมินิมาราธอนที่ นิตยสารแมรี แคลร์ ร่วมกับ โดฟ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2556 ณ สวนลุมพินี โดยน�ารายได้จากค่าสมัครมอบให้กับ
โครงการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม

นิตยสารแมรี แคลร์ และมูลนิธิคนไทย 
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงาน “คนไทย
ขอมือหน่อย” ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ 
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 โดย
บริจาคเงินท่ีได้จากการจ�าหน่ายกระเป๋า 
A Good Heart from Marie Claire 
หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนให้กับมูลนิธิ
สร้างรอยยิ้ม

แชริตี้ แรลลี่ 
ปาร์ตี้ งานวัด
จัดโดย หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
เพื่อหาเงินร่วมบริจาคสมทบทุนใน
การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลหัวหิน

งาน ว่ิ ง เ พ่ือ สุขภาพและ 
การกุศล รายได้จากค่า
สมัครทั้งหมดมอบให้กับ
มูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ด้านการศึกษา

Bangkok Post 10 Km International Run 2013

Marie Claire Keep Running, Keep 
Believing Presented by Dove

A Good Heart
from Marie Claire
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรของ
บริษัท (ยกเว้นประธำนกรรมกำร) จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน 
คณะกรรมกำรบริหำรเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 
โดยประธำนกรรมกำรบรหิำรจะต้องไม่เป็นผูบ้รหิำร หรอืพนักงำนประจ�ำของบรษิทั 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
1.  นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. นำงสำวคว๊อก ฮุย ควอง
3. นำงสำวชุง ฮอย ซี เอลซี่
4. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร
5. นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ 
6. นำยฮู ยี เชียง
โดยมี นำยภัค เพ่งศรี ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท เป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำรจะก�ำหนดหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร และมีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตำมก�ำกับดูแลผลกำรด�ำเนินกำรของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจ�ำ 

ทุกเดือน
2. อนุมัติค ่ ำใช ้จ ่ ำยนอกเหนือจำกงบประมำณซึ่ งผ ่ ำนกำรอนุมั ติจำก 

คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว โดยมีจ�ำนวนเงินไม่เกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท
3. อนุมัติกำรเข้ำท�ำกำรเปิดบัญชีกำรท�ำสัญญำกับสถำบันกำรเงินตำมที่เห็น

สมควร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
4. ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร นโยบำยกำรจ้ำงงำน และอ�ำนำจกำรอนุมัติ
5. แต่งต้ังและก�ำหนดค่ำตอบแทนผู ้บริหำรระดับสูงของบริษัท ยกเว ้น  

กรรมกำรผู้จัดกำร และบรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย
1. ดร. ศิริ กำรเจริญดี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยจอห์น ทอมพ์สัน                
3. นำยปรำโมช รัฐวินิจ*
โดยมี นำงภัทริกำ ชุติชูเดช ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน เป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การบริหารความเสี่ยง
 ประเมินควำมเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ

บริษัท และบริษัทย่อยอย่ำงสม�่ำเสมอ
2. การควบคุมภายใน
1) ประเมินประสิทธิภำพของฝ่ำยบริหำรในกำรส่งเสริมให้มี “สภำพแวดล้อม

ของกำรควบคุม” ที่เหมำะสม โดยกำรสื่อสำรถึงควำมส�ำคัญของกำรควบคุม

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 14 ท่ำน ซึ่งแบ่งเป็น

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 5 ท่าน คือ
1. ม.ร.ว. ปรีดิยำธร เทวกุล** ประธำนกรรมกำร 
2. นำยจอห์น ทอมพ์สัน                
3. นำยปรำโมช รัฐวินิจ*
4. ดร. ศิริ กำรเจริญดี
5. ดร. วิษณุ เครืองำม 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 8 ท่าน คือ
1. นำยเกรียงไกร กำญจนะโภคิน*
2. นำงสำวคว๊อก ฮุย ควอง
3. นำยชำติศิริ โสภณพนิช
4. นำงสำวชุง ฮอย ซี เอลซี่
5. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร
6. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 
7. นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ 
8. นำยฮู ยี เชียง

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 ท่าน คือ
นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ 
โดยมี นำยภัค เพ่งศรี ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท เป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท
*  นำยปรำโมช รัฐวินิจ และนำยเกรียงไกร กำญจนะโภคิน ลำออกจำกต�ำแหน่ง 
 กรรมกำร ในวันที่ 15 ตุลำคม 2556
** ม.ร.ว. ปรีดิยำธร เทวกุล และคู่สมรส ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 1 ตั้งแต่ 
 วันที่ 11 กรกฎำคม 2556 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
บริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมกำรอำจมอบอ�ำนำจให้กรรมกำร 
หนึ่งคนหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่น กระท�ำหน้ำที่ใดๆ แทนคณะกรรมกำรได้ 
โดยให้ท�ำเป็นลำยลักษณ์อักษรลงนำมโดยกรรมกำรผู้มอี�ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั 
กรรมกำรผู้ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ในปัจจุบัน  คือ
1. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 
2. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร
3. นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมกำร
บริษัทในกำรก�ำกับและติดตำมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้ง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ ได้แก่
• คณะกรรมกำรบริหำร
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ
• คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

การบริหารองค์กร
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ภำยในและกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง และด้วยกำรท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำพนักงำน
เข้ำใจถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่ำงดี

2) พิจำรณำประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน ส�ำหรับ
กำรจัดท�ำงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ�ำปี รำยงำนกำร
ตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรควบคุมระบบ
สำรสนเทศของบริษัท

3) พิจำรณำว่ำฝ่ำยบริหำรมีควำมรับผิดชอบต่อกำรประเมินและควำมคุ้มครอง
ควำมสูญเสียและควำมปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบกำรปฏิบัติกำร 
รวมทั้งแผนฉุกเฉินส�ำหรับกรณีที่ระบบกำรเงินและกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ
ของบริษัทล้มเหลวอย่ำงไร

4) ติดตำมกำรด�ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในตำมที ่
ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตได้แนะน�ำมำ

3. รายงานทางการเงิน
3.1 ทั่วไป 
1) ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน และกำร

จัดกำรของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวได้ผลเป็นอย่ำงไร
2) ปรึกษำหำรือกับผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตถึงกำรทุจริต

ที่อำจเกิดขึ้นหรือที่ได้เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงกำรกระท�ำผิดกฎหมำย ควำม
บกพร่องในกำรควบคุมภำยใน หรือประเด็นอื่นที่คล้ำยคลึงกัน

3) สอบทำนประเด็นทำงบัญชีท่ีส�ำคัญและประเด็นเกี่ยวกับกำรรำยงำนต่ำงๆ 
รวมถึงประกำศข้อบังคับในทำงวิชำชีพและทำงกฎหมำยล่ำสุด และท�ำควำม
เข้ำใจถึงผลกระทบที่มีต่องบกำรเงิน

4) สอบถำมฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เกี่ยวกับ
ควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยที่มีนัยส�ำคัญที่อำจจะเกิดขึ้นและแผนในกำรลด
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว

5) สอบทำนประเด็นในทำงกฎหมำยท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงส�ำคัญต่องบกำรเงนิ
3.2 งบการเงินประจ�าปี
1) สอบทำนงบกำรเงินประจ�ำปีว่ำถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อมูลที่ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัทรำบแล้ว     รวมทัง้ประเมนิว่ำงบกำรเงนิดงักล่ำว 
ได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักกำรบัญชีที่เหมำะสมแล้วหรือไม่

2) ให้ควำมสนใจเป็นพิเศษในรำยกำรที่ ซับซ้อน และ/หรือผิดปกติ
3) ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจตัวอย่ำงเช่น มูลค่ำที่แท้จริงของ 

สินทรัพย์และหนี้สิน กำรค�้ำประกัน ภำระหนี้สินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ 
สิ่งแวดล้อม กำรตั้งส�ำรองเผื่อควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรฟ้องร้อง ภำระ
ผูกพันและภำระหนี้สินอื่นใดที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต

4) ประชุมร่วมกับผู้บริหำรและผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เพื่อสอบทำนงบกำรเงิน
และผลของกำรตรวจสอบ รวมทั้งปัญหำที่ได้พบ

5) ให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน�ำเสนองบกำรเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรอง

3.3 งบการเงินรายไตรมาส
 ประเมนิว่ำงบกำรเงนิรำยไตรมำสได้เปิดเผย ข้อมลูครบถ้วน และมีควำมถกูต้อง 

ตำมควร รวมทั้งรับทรำบค�ำอธิบำยจำกฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน 
และผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงใน
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ซึ่งสืบเนื่องจำกกำรด�ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำร
บันทึกบัญชีของบริษัท เหตุกำรณ์หรือรำยกำรผิดปกติ และกำรควบคุมด้ำน
กำรเงินและกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมำะสม

4. การตรวจสอบภายใน
1) สอบทำนกิจกรรมและโครงสร้ำงของสำยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อให้เชื่อมั่น

ได้ว่ำสำยงำนตรวจสอบภำยในจะสำมำรถปฏิบัติงำนได้โดยอิสระ ปรำศจำก
ข้อจ�ำกัดใดๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล

2) เพื่อส่งเสริมควำมเป็นอิสระของสำยงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติกำรสรรหำ กำรเลื่อนต�ำแหน่ง กำรโยกย้ำยและกำร
เลิกจ้ำงของผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
จะร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ�ำทุกปี

3) สอบทำนประสิทธิผลของสำยงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
จะพิจำรณำปัจจัยที่มีผลต่อควำมเป ็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนรวมทั้ง
กระบวนกำรรำยงำนและกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของสำยงำนตรวจ
สอบภำยใน

4) ประชุมเป็นกำรส่วนตัวกับผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน ในเรื่องที่
เห็นสมควร

5) ดูแลเพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำ ผู้บริหำรได้รับและปรึกษำหำรือผลกำร 
ตรวจสอบและค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญในระยะเวลำอันควร

6) ดูแลให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำฝ่ำยบริหำรได้มีกำรด�ำเนินกำรซึ่งเป็นผลมำจำก 
ค�ำแนะน�ำของผู้ตรวจสอบภำยใน ในระยะเวลำอันควร

7) ดูแลให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำ สำยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรแบ่งปันข้อมูลให้
แก่ผู้ให้บริกำรจำกภำยนอกที่บริษัทว่ำจ้ำงมำ ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ที่
ปรึกษำ เป็นต้น ในกำรให้ควำมเชื่อมั่น หรือให้ค�ำปรึกษำ เพื่อให้เกิดควำม
ครอบคลุมอย่ำงเหมำะสม และลดกำรท�ำงำนซ�้ำซ้อน

5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) ดูแลให้เกิดควำมเชื่อมั่นได้ในเรื่องควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ที่อำจขัดต่อประสิทธิภำพ
และกำรปฏิบัติงำนในทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

2) พิจำรณำขอบข่ำยของบริกำรอื่นๆ เกี่ยวกับบริกำรให้ค�ำปรึกษำทั้งหมดที่
บริษัทได้ว่ำจ้ำงมำ

3) อนุมัติบริกำรอื่นใดที่ไม่ใช่งำนตรวจสอบซึ่งกระท�ำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
4) ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
5) สอบทำนขอบเขตและวิถีทำงของกำรสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเสนอ

มำและด�ำเนินกำรให้เชื่อมั่นได้ว่ำจะไม่มีกำรก�ำหนดข้อจ�ำกัดใดๆ ไว้ใน
ขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่ำงไม่สมเหตุสมผล

6) สอบทำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
7) ติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของส�ำนักงำนผู้สอบบัญชี และดูแลว่ำมี

กำรคิดค่ำสอบบัญชีอย่ำงสมเหตุสมผล
8) สอบถำมถึงระดับกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและผู้ตรวจ

สอบภำยใน เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่ำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมแก่สถำนกำรณ์ 
9) จัดให้มีกำรประชุมเฉพำะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำ

ร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง
 ดูแลเพ่ือให้เกิดควำมเชื่อม่ันได้ว่ำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจะน�ำเสนอผลกำร

ตรวจสอบและค�ำแนะน�ำในเวลำอันสมควร
 สอบทำนหนังสือรับรองที่ฝ่ำยบริหำรจะต้องออกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและ

ให้ควำมสนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 
 สอบทำนหนังสือแจ้งผลกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและติดตำม

ว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตอบชี้แจงผลกำรตรวจสอบ และค�ำแนะน�ำของผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต ในระยะเวลำอันควร

 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตรวจพบกรณีที่น่ำสงสัยว่ำ กรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำร หรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ได้กระท�ำ
กำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติทำงกฎหมำย ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจะต้อง
รำยงำนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบใน
ทันที เพื่อจะได้มีกำรสอบสวนกรณีดังกล่ำวโดยมิชักช้ำ

6. การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
1) สอบทำนประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎ

ระเบียบต่ำงๆ กำรสืบสวนกำรทุจริตและกำรติดตำมของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับ
กำรทุจริต รวมทั้งกำรลงโทษทำงวินัย และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย และ
กฎระเบียบต่ำงๆ

2) รับรำยงำนเกี่ยวกับประเด็นในทำงกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ จำกฝ่ำย
บริหำรและ/หรือสำยงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงสม�่ำเสมอ

3) สอบทำนให้เป็นที่พอใจว่ำได้มีกำรพิจำรณำประเด็นในทำงกฎหมำยในกำรจัด
ท�ำรำยงำนทำงกำรเงินแล้ว 

4) สอบทำนผลกำรตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยรำชกำรที่มีหน้ำที่ก�ำกับดูแล

10)

11)

12)

13)
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5) รำยงำนผลกำรสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที่น่ำสงสัยเก่ียวกับกำรที่กรรมกำร
บริษัท ผู้บริหำร หรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ได้
กระท�ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติทำงกฎหมำย ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ก�ำกับดูแลและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตภำยในเวลำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้

7. การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท
1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำได้มีกำรจัดท�ำนโยบำย วิธีปฏิบัติงำนและจรรยำบรรณ

ของบริษัทไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร และด�ำเนินกำรให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ
และถือปฏิบัติ

2) ประเมินฝ่ำยบริหำรได้ท�ำตนเป็นตัวอย่ำงโดยกำรสื่อสำรถึงควำมส�ำคัญของ
นโยบำยวิธีปฏิบัติงำนและจรรยำบรรณรวมทั้งแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ
ตนให้พนักงำนทุกระดับรับทรำบหรือไม่

3) สอบทำนขั้นตอนกำรติดตำมประเมินผลกำรก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตำมนโยบำย 
วิธีปฏิบัติงำนและจรรยำบรรณของบริษัท

4) รับรำยงำนอย่ำงสม�่ำเสมอเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตำมนโยบำย วิธี
ปฏิบัติงำน และจรรยำบรรณของบริษัทจำกฝ่ำยบริหำร

8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีกำรในกำรด�ำเนินกำรของบริษัทเก่ียวกับข้อร้อง

เรียนต่ำงๆ 
2) สอบทำนระบบกำรร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุม

ต่ำงๆ อันอำจไม่เหมำะสม และอื่นๆ ให้เป็นควำมลับ
3) ดูแลเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นได้ว่ำ บริษัทมีขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อ

ให้มีผู้สอบสวนอิสระในประเด็นต่ำงๆ รวมทั้งกำรติดตำมผลอย่ำงเพียงพอ 
และให้มีกำรรำยงำนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจ
สอบเพื่อทรำบ

9. การรายงาน
1) รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำที่เหมำะสม อย่ำงสม�่ำเสมอ
2) เช่ือม่ันได้ว่ำคณะกรรมกำรบริษัทได้ทรำบถึงเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลกระทบต่อ

ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
3) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนครอบคลุมได้อย่ำงทั่วถึง คณะ

กรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนกิจกรรมต่ำงๆ ต่อผู้ถือหุน้ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 
โดยมีประเด็นที่ต้องรำยงำนดังนี้
• จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของ

กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรำยงำน

ทำงกำรเงินของบริษัท
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
• ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด ้วยหลักทรัพย ์และ

ตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
• ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
• ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พบมำจำก

กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
• รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู ้ถือหุ ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรได้รับทรำบภำยใต้

ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท

10. อื่นๆ
1) ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทร้องขอ
2) จัดให้มีกำรสืบสวนพิเศษ หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้ช�ำนำญกำรเพื่อให้ควำม

ช่วยเหลือในกรณีที่จ�ำเป็น

3) สอบทำนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อ
เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท

4) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วย
1. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
2. ดร. ศิริ กำรเจริญดี 
3. นำยปรำโมช รัฐวินิจ*
โดยมี นำยภัค เพ่งศรี ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินและ เลขำนุกำรบริษัท เป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่สอบทำน ประเมิน และ
แนะน�ำคณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ
1. กระบวนกำรประเมินคณะกรรมกำร และกรรมกำรบริษัท
2. จ�ำนวนและคุณสมบัติที่เหมำะสมของกรรมกำรอิสระ
3. กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
4. กำรเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรอิสระต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท
5. นโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและบ�ำเหน็จของคณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรย่อยชุดต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท
6. กำรจัดให้มีกำรประกันภัยผู้บริหำรให้กับคณะกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง

ของบริษัท
7. แผนกำรสืบทอดกำรด�ำรงต�ำแหน่ง และกระบวนกำรสรรหำ กรรมกำร 

ผู้จัดกำร และผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำร
หรือกรรมกำรผู้จัดกำร ตำมล�ำดับ

8. กระบวนกำรประเมินกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูงซึ่งจะด�ำเนินกำร
โดยคณะกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ตำมล�ำดับ

9. นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำร และเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งจะ
ด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ตำมล�ำดับ

 เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรยังได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะ
กรรมกำรย่อยของฝ่ำยบริหำร เพื่อท�ำหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ
2. คัดเลือกวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่จะช่วยลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้
3. รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
4. เสนอกำรบริหำรควำมเสี่ยง มำตรกำรกำรควบคุม และแผนปฏิบัติงำนให้ฝ่ำย

บริหำร 
5. ติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
6. รำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร
7. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่

พนักงำนทุกระดับ

การบริหารองค์กร
รายงานประจำ ปี 2556

10.

รายงานประจำ ปี 255636     |      



คณะกรรมการสรรหา
และกำ หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

บรรณาธิการ
อำ นวยการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและ
เลขานุการบริษัท

ฝ่าย
การตลาด

ฝ่าย
จัดจำ หน่าย

ฝ่ายธุรกิจ
โทรทัศน์
และวิทยุ

กระจายเสียง

ฝ่าย
โพสต์บุ๊กส์

ฝ่าย
การผลิต

ฝ่าย
บัญชี

ฝ่าย
การเงิน

ฝ่าย
การจัดซื้อ

ฝ่าย
งานพิมพ์
พาณิชย์

ผู้อำ นวยการ
สายงาน

ตรวจสอบ
ภายใน

ผู้อำ นวยการ
ฝ่าย

ทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายโฆษณา
ดิสเพลย์

และ
สิ่งพิมพ์พิเศษ

ฝ่าย
โฆษณา
คลาสสิ
ฟายด์

และโฆษณา
ออนไลน์

ฝ่าย
จัดส่ง

บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์

บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์
เอ็มทูเอฟ

ผู้อำ นวยการ
ฝ่ายการตลาด
และจัดจำ หน่าย

ผู้อำ นวยการ
ฝ่าย

ดิจิตอลมีเดีย

ผู้อำ นวยการ
ฝ่าย

ปฏิบัติการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท

1

8

2

9

3

10

4 5

11

6

12

7

13 14

 1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 
  ประธานกรรมการ
 
 2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน ์
  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 
 3. ดร. ศิริ การเจริญด ี
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร 
  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการ 
  สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 5. นายจอห์น ทอมพ์สัน 
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 6. นายปราโมช รัฐวินิจ 
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 
 7. ดร. วิษณุ เครืองาม 
  กรรมการอิสระ
 
 8. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง 
  กรรมการ และกรรมการบริหาร
 
 9. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี ่
  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 10. นายฮู ยี เชียง โรบิน 
  กรรมการ และกรรมการบริหาร

 11. นายชาติศิริ โสภณพนิช 
  กรรมการ

 12. นายเอกฤทธิ์ บุญปิต ิ
  กรรมการ และกรรมการบริหาร

 13. นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน 
  กรรมการ

 14. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 
  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

การบริหารองค์กร
รายงานประจำ ปี 2556
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• ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำธุรกิจกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 

• ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำกำรสื่อสำร
มวลชน มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง  

• ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์) 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

• อนุปริญญำวิศวกรเครื่องกล South-West Essex 
Technical College ประเทศอังกฤษ

• วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักรไทย 
ภำครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1  

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program 

(DAP 68/2008)  

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่
• ประธำนกรรมกำร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ 

จ�ำกัด (มหำชน)  
• กรรมกำร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)  

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  
• รองประธำนก�ำกับกำรบริหำร บริษัทในเครือ

เซ็นทรัล 
• กรรมกำร บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด 
• กรรมกำร บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด 
• กรรมกำร บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด 
• กรรมกำร บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 

จ�ำกัด  
• กรรมกำร บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด  
• กรรมกำร บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรง

คุณวุฒิ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 นำยกสมำคมศิษย์เก่ำรัฐศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี 

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 5 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจ�ำนวน 7 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้ำประชุมผูถ้อืหุน้ จ�ำนวน 1 ครัง้ จำกทัง้หมด 1 ครัง้

ม.ร.ว. ปรดียิาธร เทวกลุ
ประธานกรรมการ

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 4 ปี
สัญชำติไทย อำยุ  66 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้: 10,400,000 หุ้น
 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.08

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: ไม่มี

คณุวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2513 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  Wharton 

School มหำวิทยำลัยเพนซิลวำเนีย
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
• พ.ศ. 2511 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอืน่: ไม่มี

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมกำร
 บริษัท คอม-ลิงค์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธำนกรรมกำร
 บริษัท ปรียธิดำ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมกำร
 บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ประธำนกรรมกำร
 บริษัท ปรีดีประภำ จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2549-2550 รองนำยกรัฐมนตรี  

และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
• พ.ศ. 2544-2549 ผู้ว่ำกำร ธนำคำรแห่งประเทศไทย

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 5 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้ำประชมุผูถ้อืหุน้ จ�ำนวน 1 คร้ัง จำกท้ังหมด 1 คร้ัง

นายสุทธเิกยีรติ จริาธิวฒัน์
กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 32 ปี
สัญชำติไทย อำยุ 71 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้: 96,096,150 หุ้น
 หรือคิดเป็นร้อยละ 19.22

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร:
บุตรสำวสมรสกับ นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ

คณุวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 15 ปี
สัญชำติไทย อำยุ 65 ปี

สดัส่วนการถอืหุ้น: ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: ไม่มี

คณุวฒุทิางการศึกษา
• ปริญญำเอก เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยโมนำช 

ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยซิดนีย์ 

ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ (เกียรตินิยม) 

มหำวิทยำลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP 6/2005)
• Directors Certification Program (DCP 60/2004)
• Directors Accreditation Program (DAP 4/2003)
• หลักสูตรวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5/2550
• หลักสูตร Advanced Management Program 

(AMP) Harvard Business School 1995 รุ่นที่ 
113/2538

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำ

พิจำรณำค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร 
บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหำชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรผลตอบแทน 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหำชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 รองประธำนกรรมกำร 
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมกำรอิสระ และ 
กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อินโดรำมำ โพลีเมอร์ส 
จ�ำกัด (มหำชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 รองประธำน และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด 
(มหำชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน (พ.ศ. 2553) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 อนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

เกี่ยวกับกำรปรับปรุงระบบกำรเงินและงบประมำณ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 คณะกรรมกำรก�ำกับกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ธนำคำรแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 คณะกรรมกำร 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน กรรมกำรสรรหำ 
และประธำนคณะกรรมกำรกำรลงทุน (พ.ศ. 2553) 
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมกำร คณะกรรมกำรจัด
ท�ำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจ (รำยสำขำ) กระทรวงกำรคลัง

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2551-2552 คณะกรรมกำรนโยบำยสถำบัน

กำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: ไม่มี

คณุวฒุทิางการศึกษา
• พ.ศ. 2550 ประกำศนียบัตร วิทยำลัยตลำดเงิน

ตลำดทุน รุ่นที่ 5
• พ.ศ. 2547 ประกำศนียบัตร หลักสูตรกำรเมือง 

กำรปกครอง รุ่น 8 สถำบันพระปกเกล้ำ
• พ.ศ. 2545 ประกำศนียบัตร วิทยำลัยป้องกัน 

รำชอำณำจักร รุ่น 44
• พ.ศ. 2525 ปริญญำโท สำขำนิเทศศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• พ.ศ. 2515 ปริญญำตรี สำขำนิเทศศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: ไม่มี

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน: ไม่มี

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2552-2554 ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี 

ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ�ำ 
•  พ.ศ. 2548-2550 อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556*

• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง 
จำกทั้งหมด 3 ครั้ง 

• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 2 ครั้ง 
จำกทั้งหมด 3 ครั้ง

• เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง 
จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

*นายปราโมช รฐัวนิจิ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการเมือ่
วนัที ่15 ตลุาคม 2556

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 5 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 4 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 

ค่ำตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง
• เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

นายวรชยั พจิารณ์จติร
กรรมการ กรรมการบรหิาร และ 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 20 ปี
สัญชำติไทย อำยุ 59 ปี

สัดส่วนการถอืหุ้น:  36,350,960 หุ้น
 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: ไม่มี

คณุวฒุทิางการศึกษา
• พ.ศ. 2541 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักรไทย  
• พ.ศ. 2522 ปริญญำโท นิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
• พ.ศ. 2519 ปริญญำตรี นิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอืน่ 
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 กรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ำกัด  

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี 

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 5 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 7 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 7 ครั้ง

นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 9 ปี
สัญชำติไทย อำยุ 49 ปี

สดัส่วนการถอืหุ้น: ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: ไม่มี

คณุวฒุทิางการศึกษา
• ปริญญำตรี (เกียรตินิยม) มหำวิทยำลัยลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ  
• Associate Chartered Accountant (ACA), 

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

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program 

(DAP 57/2006)

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: ไม่มี

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมกำรบริหำร 

บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2548-2550 กรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

นายปราโมช รฐัวนิิจ
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 4 ปี
สัญชำติไทย อำยุ 63 ปี

สดัส่วนการถอืหุ้น: ไม่มี

ดร. วิษณ ุเครอืงาม
กรรมการอสิระ

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 4 ปี
สัญชำติไทย อำยุ  62 ปี

สดัส่วนการถอืหุ้น: ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: ไม่มี
คณุวฒุทิางการศึกษา
• พ.ศ. 2544 ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สำขำนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 • พ.ศ. 2520 ประกำศนียบัตร วิทยำลัยป้องกัน 

รำชอำณำจักร 
• พ.ศ. 2519 ปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำนิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเล่ย์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• พ.ศ. 2517 ปริญญำโท สำขำนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเล่ย์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

• เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง 
จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

การบริหารองค์กร
รายงานประจำ ปี 2556

รายงานประจำ ปี 255640     |      



นางสาวคว๊อก ฮยุ ควอง
กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 5 ปี
สญัชาตมิาเลเซีย อายุ 36 ปี

นางสาวชงุ ฮอย ซ ีเอลซี่
กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

จ�ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร 3 ปี
สญัชำตจินี อำย ุ46 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้: ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: ไม่มี

คณุวฒุทิางการศึกษา
• พ.ศ. 2528 โรงเรียนสตรเีซนต์ แคร์ ประเทศฮ่องกง

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ 
• พ.ศ. 2554 ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร 

บรษิทั เอสซเีอ็มพกีรุป๊ จ�ำกดั (ฮ่องกง)  

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
• กรรมกำร บรษิทั ไชน่ำ วสิดอม แอดเวอร์ไทซิง่ 

จ�ำกดั (ฮ่องกง)
• กรรมกำร บรษิทั เอชเค แม๊กกำซีน มเีดยี จ�ำกดั 

(ฮ่องกง)

• พ.ศ. 2516 เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำ
กฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ

•  พ.ศ. 2515 ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ 
(เกียรตินิยมดีมำก) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• Directors Accreditation Program 

(DAP 68/2008) 

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอืน่ 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมกำร บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด 

(มหำชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธำนกรรมกำร 

บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ประธำนกรรมกำร 

บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนำทร จ�ำกัด (มหำชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร 

บริษัท ล็อกเล่ย์ จ�ำกัด (มหำชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมกำร 

บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ประธำนกรรมกำร 

บริษัท ศิครินทร์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
• กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยทักษิณ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชียงรำย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต สถำบันพระปกเกล้ำ 
และมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

• นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
• นำยกสภำสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
• ประธำนกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะที่ 2
• นำยกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

สุวรรณภูมิ

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2549-2551 สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 5 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

สดัส่วนการถอืหุน้: ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: ไม่มี

คณุวฒุทิางการศึกษา
• พ.ศ. 2544 ปริญญำตรี East Asian Studies 

มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมกำรบริหำร 

บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
• ตั้งแต่ มกรำคม พ.ศ. 2556 กรรมกำร 

บริษัท เคอร์รี่ โฮสดิงส์ จ�ำกัด (ฮ่องกง)  

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2552- 2555 กรรมกำรผู้จัดกำร และ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)  

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 0 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 5 ครั้ง  
• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 1 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

• กรรมกำร บรษิทั เอชเค แม๊กกำซีน ออนไลน์ จ�ำกัด 
(ฮ่องกง)

• กรรมกำร บรษิทั ไมซนิ แอดเวอร์ไทซ่ิง 
คอมมูนเิคชัน่ (ปักกิง่) จ�ำกดั (จนี)

• กรรมกำร บรษิทั พีค เอชเค แม๊กกำซนี มเีดีย 
จ�ำกดั (ฮ่องกง)

• กรรมกำร บรษิทั รคีรทูเมนท์ คอนซลัทิง เนท็เวอร์ค 
จ�ำกดั (ฮ่องกง)

• กรรมกำร บรษิทั เอสซเีอม็พี เฮร์ิทส์ ฮ่องกง จ�ำกดั 
(ฮ่องกง)

• กรรมกำร บรษิทั เอสซเีอม็พี เฮร์ิทส์ แมก็กำซนี 
จ�ำกดั (ฮ่องกง)

• กรรมกำร บรษิทั เอสซเีอม็พี เฮร์ิทส์ พบัลเิคช่ัน 
จ�ำกดั (ฮ่องกง)

• กรรมกำร บรษิทั เอสซเีอม็พี นวิส์เปเปอร์ จ�ำกัด 
(หมูเ่กำะบรติชิเวอร์จนิ)

• กรรมกำร บรษิทั เอสซเีอม็พี เอำท์ดอร์ มเีดยี จ�ำกดั 
(ฮ่องกง)

• กรรมกำร บรษิทั เอสซเีอม็พี รเีทลล่ิงจ�ำกดั (หมู่เกำะ
บรติชิเวอร์จนิ)

• กรรมกำร บรษิทั เซียงไฮ ฮู หยงิ แอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ�ำกดั (จนี)

• กรรมกำร บรษิทั เซียงไฮ นำน ฮ่อง อนิฟอเมช่ัน 
เซอร์วสิ จ�ำกดั (จีน)

• กรรมกำร บรษิทั เซำธ์ไชน่ำมอร์นิง่โพสต์ จ�ำกดั 
(สงิคโปร์)

• กรรมกำร บรษิทั เซำธ์ไชน่ำมอร์น่ิงโพสต์  
พบัลชิเชอร์ส จ�ำกัด (ฮ่องกง)

• กรรมกำร บรษิทั เดอะลสี แม็กกำซนี มเีดีย จ�ำกดั 
(ฮ่องกง)

• กรรมกำร บรษิทั เว็ลธ ิฮำร์เบอร์ อนิเวอร์สเมนท์ 
จ�ำกดั (ฮ่องกง)

• กรรมกำร บรษิทั แวร์ฮ่องกง พบัลชิชงิ จ�ำกดั 
(ฮ่องกง)

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี 

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556*

• เข้ำประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั จ�ำนวน 0 คร้ัง  
จำกท้ังหมด 5 ครัง้  

• เข้ำประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร จ�ำนวน 4 คร้ัง  
จำกท้ังหมด 7 ครัง้

• เข้ำประชมุผูถ้อืหุ้น จ�ำนวน 1 ครัง้ 
จำกท้ังหมด 1 ครัง้

*  นางสาวชงุ ฮอย ซ ีเอลซ่ี มไิด้เข้าร่วมประชมุด้วย
ตนเองในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ในปี 2556 
หากแต่เข้าร่วมประชมุผ่านโทรศพัท์ทางไกล 
(Teleconference) ในการประชมุคณะกรรมการ
บรษิทั จ�านวน 3 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และได้เข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองในการประชมุคณะกรรมการ
บรหิาร ในปี 2556 จ�านวน 4 ครัง้ และเข้าร่วม
ประชมุผ่านโทรศพัท์ทางไกล (Teleconference) 
ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร จ�านวน 2 ครัง้ 
จาก 7 ครัง้
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นายชาตศิริิ โสภณพนชิ
กรรมการ

จ�ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร 22 ปี 
สญัชำตไิทย อำย ุ54 ปี

สดัส่วนการถอืหุ้น: ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: ไม่มี

คณุวฒุทิางการศึกษา
• บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ (กำรจัดกำร) Sloan School 

of Management, Massachusetts Institute of 
Technology ประเทศสหรฐัอเมรกิำ

• วศิวกรรมศำสตร์มหำบัณฑติ (เคม)ี Massachusetts 
Institute of Technology ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

• วศิวกรรมศำสตร์บณัฑิต (เคม)ี Worcester 
Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมรกิำ

นายฮ ูย ีเชยีง โรบนิ
กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

จ�ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร 1 ปี
สญัชำต ิสงิคโปร์ อำยุ 55 ปี

สัดส่วนการถอืหุ้น: ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: ไม่มี

คณุวฒุทิางการศึกษา 
• พ.ศ. 2525 ปรญิญำโท คอมพิวเตอร์ มหำวทิยำลัย

เวลส์ สหรำชอำณำจักร 
• พ.ศ. 2523 ปรญิญำตร ีคณติศำสตร์ มหำวทิยำลยั

เคนท์ แคนเทอเบอรี ่สหรำชอำณำจักร 

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอืน่
•  ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร 

บรษิทั เอสซีเอ็มพีกรุป๊ จ�ำกัด (ฮ่องกง)  

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน: 
• กรรมกำร บรษัิท ไชน่ำ วสิดอม แอดเวอร์ไทซิง่ 

จ�ำกดั (ฮ่องกง)
• กรรมกำร บรษัิท เคลีย ซัคเซส อินเวสเมนท์ จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท ครอสไลน์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท ฮำร์เวส กู๊ด อินเวสเมนท์ จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิทไลทอน อินเวสเมนท์ จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท มำเชยีร์ พรอ็พเพอตี ้จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท โอ๊คไลด์ อินเตอร์ไพรซ์ จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท รคีรทูเมนท์ คอนซลัทิง เนท็เวอร์ค 

จ�ำกดั (ฮ่องกง)
• กรรมกำร บรษัิท เอสซเีอ็มพี (1994) จ�ำกัด
• กรรมกำร บรษัิท เอสซเีอ็มพี เฮร์ิทส์ ฮ่องกง จ�ำกดั 

(ฮ่องกง)
• กรรมกำร บรษัิท เอสซเีอ็มพี เฮร์ิทส์ พบัลเิคช่ัน 

จ�ำกดั (ฮ่องกง)
• กรรมกำร บรษัิท เอสซเีอ็มพี แม๊กกำซนี พับลชิชงิ 

(ฮ่องกง) จ�ำกัด
• กรรมกำร บรษัิท เอสซเีอ็มพี แม๊กกำซนี พับลชิชงิ 

จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท เอสซเีอ็มพี นวิส์เปเปอร์ จ�ำกัด  

(หมูเ่กำะบรติชิเวอร์จิน)
• กรรมกำร บรษัิท เอสซีเอ็มพี นอมนิ ีจ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท เอสซีเอ็มพี เอำท์ดอร์ มเีดยี จ�ำกดั 

(ฮ่องกง)
• กรรมกำร บรษัิท เอสซีเอ็มพี พรอ็พเพอตี้  

อนิเวสเมนท์ จ�ำกัด
• กรรมกำร บรษัิท เอสซีเอ็มพี พบัลเิคช่ัน จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท เอสซีเอ็มพี รเีทลลิง่ จ�ำกดั  

(หมูเ่กำะบรติชิเวอร์จิน)
• กรรมกำร บรษัิท เอสซเีอ็มพี รเีทล จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท เอสซเีอ็มพี ดอท คอม โฮลดิง้ 

จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษิทั เซำธ์ไชน่ำมอร์น่ิงโพสต์ พับลชิเชอร์ส 

จ�ำกดั (ฮ่องกง)
• กรรมกำร บรษัิท สตำร์ แอทเทรคชัน่ จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท สตรองเนต็ดอทคอม จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท ซันนีบ่รงิท์ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท ยไูนเตด็กู๊ด อินเวสเมนท์ จ�ำกดั

นายเอกฤทธิ ์บุญปิติ
กรรมการ และกรรมการบรหิาร

จ�ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร 8 ปี
สญัชำตไิทย อำย ุ51 ปี

สดัส่วนการถอืหุ้น:  13,325,900 หุ้น 
 หรอืคดิเป็นร้อยละ 2.67

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: ไม่มี

คณุวฒุทิางการศึกษา
• พ.ศ. 2537 ปรญิญำโท สำขำกำรตลำด มหำวทิยำลัย

ธรรมศำสตร์
• พ.ศ. 2531 ปรญิญำตร ีสำขำเศรษฐศำสตร์กำรขนส่ง 

Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) 
ประเทศออสเตรเลยี

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
• Directors Accreditation Program (DAP) 

รุน่ TG/2004
• The Role of Chairman Program (RCP) รุน่ 2/2001
• Directors Certification Program (DCP) 

รุน่ 3/2000

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2537 กรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ 

ธนำคำรกรงุเทพ จ�ำกดั (มหำชน)
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2535 กรรมกำร ธนำคำรกรงุเทพ จ�ำกดั 

(มหำชน)

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 ประธำนสมำคมธนำคำรไทย
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 ประธำนกรรมกำร Bangkok Bank 

(China) Company Limited
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 กรรมกำร Board of Trustees 

มหำวทิยำลยักรงุเทพ  
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2547 กรรมกำร Board of Trustees, 

Singapore Management University

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2546-2552 กรรมกำรคณะกรรมกำรธรุกรรม

ทำงอิเลก็ทรอนกิส์
• พ.ศ. 2545-2551 กรรมกำร 

บรษิทั กำรบนิไทย จ�ำกดั (มหำชน)
• พ.ศ. 2544-2550 กรรมกำร บรษัิท วซ่ีำ อินเตอร์

เนชัน่แนล (ภมูภิำคเอเชยี-แปซฟิิก)   

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556
• เข้ำประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั จ�ำนวน 4 คร้ัง 

จำกท้ังหมด 5 ครัง้ 
• เข้ำประชมุผูถ้อืหุ้น จ�ำนวน 0 ครัง้ 

จำกท้ังหมด 1 ครัง้

• กรรมกำร ประธำนกรรมกำร ฝ่ำยกฎหมำย และ
 ผูจั้ดกำรท่ัวไป บรษิทั เซยีงไฮ ฮ ูหยิง แอดเวอร์ไทซิง่ 

จ�ำกดั (จนี)
• กรรมกำร ประธำนกรรมกำรและฝ่ำยกฎหมำย 

บรษิทั เซยีงไฮ นำน ฮ่อง อนิฟอเมชัน่ เซอร์วสิ 
จ�ำกดั (จนี)

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
• 2552-2555 ผูอ้�ำนวยกำรอำวโุส  

บรษิทั สงิคโปร์เพรส โฮลดิง้ จ�ำกัด (จนี)
• 2547-2551 ผูอ้�ำนวยกำร  

บรษิทั สงิคโปร์เพรส โฮลดิง้ จ�ำกัด (จนี)

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556*

• เข้ำประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั จ�ำนวน 1 คร้ัง  
จำกท้ังหมด 4 ครัง้

• เข้ำประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร จ�ำนวน 1 คร้ัง  
จำกท้ังหมด 4 ครัง้

*  นายฮู ย ีเชยีง โรบนิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการใน
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นสามญัประจ�าปี 2556 และได้รบัแต่ง
ตัง้เป็นกรรมการบรหิาร ในท่ีประชมุคณะกรรมการ 
ครัง้ที ่2/2556 เม่ือวนัที ่9 พฤษภาคม 2556

 นายฮู ย ีเชยีง โรบนิ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใน
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ในปี 2556 จ�านวน 
1 ครัง้ และเข้าร่วมประชมุผ่านโทรศพัท์ทางไกล 
(Teleconference) ในการประชมุคณะกรรมการ
บรษิทั จ�านวน 3 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และได้เข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองในการประชมุคณะกรรมการ
บรหิาร ในปี 2556 จ�านวน 1 ครัง้ และเข้าร่วม
ประชมุผ่านโทรศพัท์ทางไกล (Teleconference)  
ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร จ�านวน 3 ครัง้ 
จาก 4 ครัง้

การบริหารองค์กร
รายงานประจำ ปี 2556

รายงานประจำ ปี 255642     |      



นายศภุกรณ์ เวชชาชวีะ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตักิาร

จ�ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร 8 ปี
สญัชำตไิทย อำย ุ46 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้:  244,755 หุน้ 
 หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.05

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: 
สมรสกบับตุรสำวของนำยสทุธเิกยีรติ จริำธวิฒัน์

คณุวฒุทิางการศึกษา
• พ.ศ. 2531 ปรญิญำตร ีรฐัศำสตร์ (เกยีรตินยิม)  

สำขำควำมสมัพนัธระหว่ำงประเทศ Gonville and 
Caius College มหำวทิยำลัยเคมบรดิจ์ ประเทศ
องักฤษ

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
• The Characteristics of Effective Directors
• Directors Accreditation Program (DAP 66/2007)

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
• Directors Accreditation Program (DAP 66/2007) 

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอืน่: ไม่มี

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 ทีป่รกึษำกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ 

บรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ�ำกดั (มหำชน)
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2547 กรรมกำรบริหำร และกรรมกำร 

ผู้จัดกำร บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จ�ำกัด / 
บรษัิท ครสิตลัเจด-มำยเบรด จ�ำกดั / 
บริษัท ครสิตลัเจด คอนเฟ็กชัน่เนอร์รี ่จ�ำกดั / 
บรษิทั ครสิตลัเจด รำเมนเสีย่วหลงเปำ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด

• ตัง้แต่ พ.ศ. 2542 กรรมกำรบริหำร 
บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จ�ำกดั

• ตัง้แต่ พ.ศ. 2539 กรรมกำรผูจั้ดกำร 
บรษัิท เมโทรรซีอร์สเซส จ�ำกดั (มหำชน)  

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2548-2552 กรรมกำร และ 

กรรมกำร รองผูจั้ดกำรใหญ่อำวโุส 
บรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ�ำกดั (มหำชน)

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556*

• เข้ำประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั จ�ำนวน 5 คร้ัง  
จำกท้ังหมด 5 ครัง้ 

• เข้ำประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร จ�ำนวน 4 คร้ัง  
จำกท้ังหมด 4 ครัง้

• เข้ำประชมุผูถื้อหุ้น จ�ำนวน 1 ครัง้ 
จำกท้ังหมด 1 ครัง้

* นายเอกฤทธิ ์บญุปิต ิได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บริหาร ในทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่2/2556 
เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2556

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: ไม่มี  

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร 

บรษิทั โพสต์ โฮลดิง้ จ�ำกดั 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร 

บรษิทั โพสต์ นิว มเีดยี จ�ำกดั 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร บริษทั โพสต์ ทวี ีจ�ำกดั 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 กรรมกำรและประธำนกรรมกำร 

บรษิทั โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร 

บรษิทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่แนล มเีดยี จ�ำกดั  
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร 

บรษิทั โพสต์-เอซพี ีจ�ำกดั
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร 

บรษิทั โพสต์-ไอเอม็ พลสั จ�ำกดั
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2550 กรรมกำร 

บรษิทั แฟลช นวิส์ จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2549-2551 รองประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำย 

ปฏบิตักิำร บรษัิท โพสต์ พับลชิชงิ จ�ำกดั (มหำชน)

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556*

• เข้ำประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั จ�ำนวน 5 คร้ัง  
จำกท้ังหมด 5 ครัง้ 

• เข้ำประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร จ�ำนวน 3 คร้ัง  
จำกท้ังหมด 3 ครัง้

• เข้ำประชมุผูถ้อืหุ้น จ�ำนวน 1 ครัง้จำกทัง้หมด 1 ครัง้

* นายศภุกรณ์ เวชชาชีวะได้ลาออกจากการเป็น
กรรมการบรหิาร ในทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 
2/2556 เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2556

นายเกรยีงไกร กาญจนะโภคิน
กรรมการ

จ�ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร 3 ปี
สญัชำตไิทย อำยุ 51 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้: ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: ไม่มี

คณุวฒิุทางการศึกษา 
• อนุปริญญำกำรจัดกำร สถำบันบัณฑิต

พัฒนบริหำรศำสตร์
• พ.ศ. 2526 ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program (DAP), 2005
• Finance for Non Finance Director (FND), 2004

ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: ไม่มี

ต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
• ตั้งแต่ 2555 ผู้ก่อตั้ง และ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วม  
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหำชน)  

• พ.ศ. 2548-2554 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วม 
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกิจ
ของบริษทัทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบรษิทั: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2553-2554  กรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮำว จ�ำกัด
• พ.ศ. 2548-2551 กรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำน 

อำรำทิส บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน)
• พ.ศ. 2548-2551 กรรมกำร 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ำกัด (มหำชน)

การเข้าประชมุในปี พ.ศ. 2556*

• เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง 
จำกทั้งหมด 3 ครั้ง

• เข้ำประชุมผูถ้อืหุน้ จ�ำนวน 1 ครัง้ จำกทัง้หมด 1 ครัง้

* นายเกรยีงไกร กาญจนะโภคนิ ลาออกจากต�าแหน่ง
กรรมการเมือ่วนัท่ี 15 ตลุาคม 2556

    |     43รายงานประจำ ปี 2556



ผู้บริหารระดับสูง
ด้านหน้าจากซ้ายไปขวา

นายพิชาย ช่ืนสุขสวัสด์ิ
บรรณาธิการอ�านวยการกลุ่มโพสต์

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายภัค เพ่งศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
เลขานุการบริษัท

การบริหารองค์กร
รายงานประจำ ปี 2556
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นายภัทระ คำ พิทักษ์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 
ม.ล. ธนะวิสุทธ์ิ วิสุทธิ

ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและจัดจ�าหน่าย 

นายอนิล ป่ินเรณู
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธ์ุ
ผู้อ�านวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย

นายศุภพงศ์ จิวะพงศ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

นายมนตรี ปูชตรีรัตน์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์

ด้านหลังจากซ้ายไปขวา
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• พ.ศ. 2554 หลักสูตร บริหำรธุรกิจ ส�ำหรับ 
ผู้บริหำร บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• พ.ศ. 2550 หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง 
รุ่นที่ 11 สถำบันพระปกเกล้ำ

ประสบการณ์การทำ งาน
• ตั้งแต่มีนำคม พ.ศ. 2556 บรรณำธิกำร 

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)  

• พ.ศ. 2549-มีนำคม พ.ศ. 2556  
บรรณำธิกำรข่ำว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

• พ.ศ. 2546-2549 บรรณำธิกำรข่ำวกำรเมือง 
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

นายภัทระ คำ พิทักษ์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
สัญชาติไทย อายุ 47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2531 ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ 

(วำรสำรศำสตร์) มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
การอบรม
• พ.ศ. 2556 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง 

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 16 (วตท.16)

นายภัค เพ่งศรี
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
สัญชาติไทย อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 405,000 หุ้น หรือคิดเป็น 
 ร้อยละ 0.081
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2528 MS Investment Management, Pace 

University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• พ.ศ. 2527 MBA, Long Island University ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ
• พ.ศ. 2525 Certificate for Tax Administration, 

University of Southern California ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ  

• พ.ศ. 2524 ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ
สัญชาติไทย อายุ 46 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 244,755 หุ้น หรือคิดเป็น 
 ร้อยละ 0.05
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:  
สมรสกับบุตรสำวของนำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2531 ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ (เกียรตินิยม) 

สำขำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ Gonville and 
Caius College มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ ประเทศ
อังกฤษ

การอบรม
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• The Characteristics of Effective Directors
• Directors Accreditation Program (DAP 66/2007)
ประสบการณ์การทำ งาน 
• ตั้งแต่ กันยำยน พ.ศ. 2556 

กรรมกำร บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด  
• ตั้งแต่ กันยำยน พ.ศ. 2556 

กรรมกำร บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด  
• ตั้งแต่ สิงหำคม พ.ศ. 2556 

กรรมกำร บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมกำร และประธำนกรรมกำร 

บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด  
• ต้ังแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
• ต้ังแต่ พ.ศ. 2550 กรรมกำร บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
• พ.ศ. 2549-2551 รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบัติกำร 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

นายมนตรี ปูชตรีรัตน์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F
สัญชาติไทย อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2526 อนุปริญญำ วิทยำลัยกำรค้ำ
ประสบการณ์การทำ งาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 บรรณำธิกำร หนังสือพิมพ์ M2F 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)  
• พ.ศ. 2554-2555 รองบรรณำธิกำร  

หนังสือพิมพ์ M2F 
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)  

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

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์
สัญชาติไทย อายุ 48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2540 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) มหำวิทยำลัยรังสิต
• พ.ศ. 2528 ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ (หนังสือพิมพ์) 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
การอบรม
• พ.ศ. 2556 หลักสูตร สถำบันวิทยำกำรพลังงำน รุ่นท่ี 3
• พ.ศ. 2556 หลักสูตร กำรเมืองกำรปกครองในระบอบ 

ประชำธิปไตย ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 16 
(ปปร.16)

• พ.ศ. 2556 หลักสูตร Advanced Retail  
Management รุ่นที่ 12

• พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง 
รุ่นที่ 2

• พ.ศ. 2552 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำ 
และกำรพำณิชย์ รุ่นที่ 2 (TEPCoT2)

• พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 7

ประสบการณ์การทำ งาน 
• ตั้งแต่ มีนำคม พ.ศ. 2556 

รองบรรณำธิกำรบริหำรกลุ่มโพสต์ 
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)  

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ผู้อ�ำนวยกำร 
บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด

• พ.ศ. 2549-มีนำคม พ.ศ. 2556 
บรรณำธิกำร หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

นายพิชาย ช่ืนสุขสวัสด์ิ
บรรณาธิการอำ นวยการกลุ่มโพสต์
สัญชาติไทย อายุ 57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2522 ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บัณฑิต สำขำ

กำรหนังสือพิมพ์ Queensland University ประเทศ
ออสเตรเลีย         

• พ.ศ. 2519 ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บัณฑิต สำขำ
กำรเมืองและกำรปกครอง James Cook University 
of North Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำ งาน 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

ประสบการณ์การอ่ืนๆ
• กรรมกำรบริหำร IFRA  
• ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร IFRA Asia Pacific 

Regional Committee  
• ประธำนมูลนิธิบำงกอกโพสต์  
• ประธำนมูลนิธิโรคเร้ือนพุดหง ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
• ประธำนกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบำงกอกโพสต์

การบริหารองค์กร
รายงานประจำ ปี 2556
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นายศุภพงศ์  จิวะพงศ์
ผู้อำ นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัญชาติไทย อายุ 46 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2549 ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ 

(กำรบัญชี) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• พ.ศ. 2534 ปริญญำโท MBA มหำวิทยำลัย 

Oklahoma City University, USA

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธ์ุ
ผู้อำ นวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย
สัญชาติไทย อายุ 41 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2538 ปริญญำตรี ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำเรขศิลป์ (Graphic Design) (เกียรตินิยม
อันดับ 1) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การอบรม
• หลักสูตร eRev ส�ำหรับผู้บริหำร จัดโดย 

WAN-IFRA
ประสบการณ์การทำ งาน 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยดิจิตอลมีเดีย 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
• พ.ศ. 2546-2551 ผู้ช่วยรองประธำนฝ่ำยพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ บริษัท สนุกออนไลน์ จ�ำกัด
ประสบการณ์การอ่ืนๆ
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 นำยกสมำคมผู้ผลิตข่ำวออนไลน์ 
• พ.ศ. 2555-2556 อุปนำยกสมำคมผู้ผลิตข่ำวออนไลน์ 
• พ.ศ. 2553-2555 รองประธำนชมรมผู้ผลิตข่ำวออนไลน์ 
• พ.ศ. 2554-2555 ผู้จัดกำรโครงกำรอบรมนักข่ำว 

สื่อดิจิตอล รุ่นที่ 2 ชมรมผู้ผลิตข่ำวออนไลน์

ม.ล. ธนะวิสุทธ์ิ วิสุทธิ
ผู้อำ นวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำ หน่าย
สัญชาติ ไทย อายุ 43 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2537 ปริญญำตรี กำรเงิน มหำวิทยำลัยอีลอน 

นอร์ทแคโรไลนำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ

นายอนิล ป่ินเรณู
ผู้อำ นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
สัญชาติไทย อายุ 56 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2523 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์  

มหำวิทยำลัยเดลฮี ประเทศอินเดีย
การอบรม
• พ.ศ. 2551 Crestcom Trainers to the World 
ประสบการณ์การทำ งาน 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
• พ.ศ. 2543-2552 ผู้จัดกำรฝ่ำย Output & Page 

Archiving บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

นายพรชัย แสงอรุณ
ผู้อำ นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัญชาติไทย อายุ 60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2542 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• พ.ศ. 2517 ปริญญำตรี รัฐศำสตรบัณฑิต 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
การอบรม
• กำรดูงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล บริษัท โตโยต้ำ 

และมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น 
• หลักสูตร THE BOSS ของสถำบันกำรบริหำรและ

จิตวิทยำ
• สัมมนำผู้น�ำไตรภำคีของมูลนิธิ KOILAF ประเทศเกำหลี
ประสบการณ์การทำ งาน 
• พ.ศ. 2548-2513 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
สัญชาติไทย อายุ 60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2521 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตรบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การอบรม
• หลักสูตรกำรอบรมผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรม 

ชั้นสูง ศำลยุติธรรม
ประสบการณ์การทำ งาน 
• พ.ศ. 2549-2556 บรรณำธิกำร 

หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)                

• พ.ศ. 2545-2549 บรรณำธิกำร 
หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

การอบรม
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตรส�ำหรับคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  

(RCC 1/2006) 
• ทบทวนหลักสูตรประกำศนียบัตรสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (DCP Refresher Program 1/2005) 
• หลักสูตรประกำศนียบัตรสถำบัน กรรมกำรบริษัท

ไทย (DCP 16/2002) 
ประสบการณ์การทำ งาน
• ตั้งแต่ กันยำยน พ.ศ. 2556 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• ตั้งแต่ กันยำยน พ.ศ. 2556 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด 
• ตั้งแต่ สิงหำคม พ.ศ. 2556 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด
• ต้ังแต่ พ.ศ. 2555 กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จ�ำกัด (มหำชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
• ต้ังแต่ พ.ศ. 2550 กรรมกำร บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 

(2551) และเลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 กรรมกำรบริหำร 
บริษัท สยำมซิตี้ประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

การอบรม
• The 7 Habits of Highly Effective People
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำร 

ตลำดทุนรุ่นที่ 9
• The Crestcom Bullet Proof Manager Program
ประสบการณ์การทำ งาน 
• ตั้งแต่ สิงหำคม พ.ศ. 2556 กรรมกำร 

บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยกำร

ตลำดและกำรขำย บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด และ

จัดจ�ำหน่ำย บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) 
• พ.ศ. 2550-2551 ผู้จัดกำรกลุ่มกำรตลำด และ 

จัดจ�ำหน่ำย บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) 
• พ.ศ. 2549-2550 ผู้จัดกำรกลุ่มกำรตลำด 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

• พ.ศ. 2531 ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์ และ
กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประสบการณ์การทำ งาน 
• ตั้งแต่ พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) 

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2555 
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด 
(มหำชน)
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ผู้บริหาร
โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย

จากซ้ายไปขวา
นายสิทธิเดช มัยลาภ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ากัด

นางสาวรังสิมา กสิกรานันท ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ากัด

นางสาวสุพิชา สอนดำ ริห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ากัด

นางสาวสิริมน ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ากัด

นายกฤษฎา สวามิภักดิ ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ากัด

การบริหารองค์กร
รายงานประจำ ปี 2556

รายงานประจำ ปี 255648     |      



การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อ
หนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่ำเป็นผู้ถือหุ้น

2. ผู ้ถือหุ ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอำจ
ลงคะแนนเสียงได้เท่ำกับจ�ำนวนบุคคลท่ีจะ
ต้องเลือกตั้งแทนในต�ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำง
เท่ำนั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่
อำจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ เกิน
กว่ำหนึ่งเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่
หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนน
เสียงให้กับบุคคลใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับ
ลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
เท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
กำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ 
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธ ี
จับฉลำกเพ่ือให้ได้จ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

 ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกปี ผู้เป็น
กรรมกำรต้องออกจำกต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน
หนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
เป็นจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม ให้
กรรมกำรคนที่ได้อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้น

เป็นผู้ต้องออก กรรมกำรผู้ออกไปนั้นจะเลือก
เข้ำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้
 ในกรณีที่ต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรว่ำงลง 
เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 
ให้คณะกรรมกำรมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นด�ำรง
ต�ำแหน่งแทนกรรมกำรที่ว่ำง เว้นแต่วำระใน
ต�ำแหน่งของกรรมกำรที่ว่ำงลงน้ันจะเหลือน้อย
กว่ำสองเดือน มติของคณะกรรมกำรดังกล่ำว
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ อย่ำงไรก็ดี ใน
กรณีที่จ�ำนวนกรรมกำรว่ำงลงจนกรรมกำรที่
เหลืออยู่มีจ�ำนวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมกำร
ที่ เหลืออยู ่จะกระท�ำกำรในนำมของคณะ
กรรมกำรได้เฉพำะกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
ท�ำกำรเลือกต้ังกรรมกำรเข้ำมำแทนกรรมกำรที่
ว่ำงลงเท่ำนั้น และกำรประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่ำว
จะต้องกระท�ำภำยในหนึ่งเดือนนับต้ังแต่วันท่ี
จ�ำนวนกรรมกำรว่ำงลง ซึ่งท�ำให้ไม่ครบองค์ 
ประชุม บุคคลใดที่ได้รับกำรเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง 
แทนกรรมกำรที่ว่ำงลงจะด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียง
เท่ำก�ำหนดเวลำที่กรรมกำรที่ว่ำงลงนั้นชอบที่
จะอยู่ได้
 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ
ตอบแทนมีหน้ำท่ีแนะน�ำคณะกรรมกำรบริษัท
ในเร่ืองเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำกรรมกำร

อิสระ และกำรเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
เข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรอิสระต่อคณะ
กรรมกำรบริษัท
 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
ของบริษัทไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของจ�ำนวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท พร้อม
ทั้งแสดงหลักฐำนกำรถือครองหลักทรัพย์ เช่น 
ส�ำเนำใบหุ้นและหนังสือยืนยันกำรถือหุ้นท่ีออก
โดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐำนกำรแสดง
ตน เช่น ส�ำเนำบัตรประชำชน หนังสือเดินทำง 
หรือหนังสือส�ำคัญต่ำงๆ ของบริษัท เสนอ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำม เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของ
บริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้ 
โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในกำร
เสนอบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
ของบริษัท ซึ่งได้น�ำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท
 กำรแต ่งตั้ งและก�ำหนดค ่ำตอบแทน 
ผู ้บริหำรระดับสูงอยู ่ภำยใต้อ�ำนำจของคณะ
กรรมกำรบริหำร ยกเว้นต�ำแหน่งประธำน
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร และบรรณำธิกำร
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ ซึ่งต้องน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ

ตามข้อบังคับของบริษัท
กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษัทมิได้กำ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ที่สำ นักงานคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ หนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมกำร 
ถือหุ ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำย
นั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำร
งำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกต�ำแหน่ง
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต 
หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยใน 
ลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท 
ในลักษณะท่ีอำจเป ็นกำรขัดขวำงกำรใช ้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของผู ้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ 
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ หรือผู ้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำ
แล้วไม่น้อยกว่ำสองปี

  ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวม
ถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท�ำเป็นปกติ

เพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ รำยกำรที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือบริกำรหรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน  
กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง 
พฤติกำรณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีก
ฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของทรัพย์สินที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำท
ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำร
ค�ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำร
ค�ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้
นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อน
วันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกต�ำแหน่งดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ 
ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกิน
กว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
เป็นนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้

บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ท่ีเกีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพเดียวกันและเป็น 
กำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำง 
หุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน 
ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ 
หรือถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แข่งขันทีม่นียักับกจิกำรของบรษิทั และบริษทั
ย่อย

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำม
เห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัท

 ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร
อิสระแล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำร
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูป
แบบขององค์คณะได้
 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ
ตอบแทนมีหน้ำที่แนะน�ำคณะกรรมกำรบริษัทใน
เรื่องเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณสมบัติท่ีเหมำะสมของ
กรรมกำรอิสระ กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 
และกำรเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระต่อคณะกรรมกำร
บริษัท

การบริหารองค์กร
รายงานประจำ ปี 2556

รายงานประจำ ปี 255650     |      



บันทึกการเข้าประชุม
ประจำ ปี 2556

 1. ม.ร.ว. ปรีดิยำธร เทวกุล 5/5
  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
 2. นำยเกรียงไกร กำญจนะโภคิน* 3/3
  กรรมกำร
 3. นำงสำวคว๊อก ฮุย ควอง 0/5 1/7   
  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
 4. นำยจอห์น ทอมพ์สัน 4/5  3/4
  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
 5. นำงสำวชุง ฮอย ซี เอลซี่  0/5 4/7
  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
 6. นำยชำติศิริ โสภณพนิช 4/5
  กรรมกำร
 7. นำยปรำโมช รัฐวินิจ* 3/3  2/3 1/1
  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ
  กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
 8. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร 5/5 7/7  1/1 
  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ
  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
 9. ดร. วิษณุ เครืองำม 5/5
  กรรมกำรอิสระ
 10. ดร. ศิริ กำรเจริญดี  5/5  4/4 1/1
  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
     กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
 11. นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ* 5/5 3/3 
  กรรมกำร
 12. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 5/5 7/7 
  กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร
 13. นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ* 5/5 4/4
  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
 14. นำยฮู ยี เชียง โรบิน* 1/4 1/4
  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร

     คณะกรรมการ 
ชื่อ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ

  บริษัท บริหาร ตรวจสอบ กำ หนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ 
1. นำยฮู ยี เชียง โรบิน ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2556 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำร ในที่ประชุม

คณะกรรมกำร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2556

2. นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริหำร ในที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2556

3. นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำร ในที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2556

    |     51รายงานประจำ ปี 2556



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมกำรทุกคนในปี พ.ศ. 2556

    

    
 ชื่อ ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ
   (หน่วย : พันบาท)
    

 1 ม.ร.ว. ปรีดิยำธร เทวกุล ประธำนกรรมกำร 1,913 
 2 นำยเกรียงไกร กำญจนะโภคิน กรรมกำร 208 
 3 นำงสำวคว๊อก ฮุย ควอง กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 812 
 4 นำยจอห์น ทอมพ์สัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 599 
 5 นำยชำติศิริ โสภณพนิช กรรมกำร 352 
 6 นำงสำวชุง ฮอย ซี เอลซี่ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 921 
 7 นำยปรำโมช รัฐวินิจ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 364
 8 นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 1,245 
 9 ดร. ศิริ กำรเจริญดี กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 1,137  
 10 ดร. วิษณุ เครืองำม กรรมกำรอิสระ  388 
 11 นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร 0 
 12 นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 1,542 
 13 นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 912
 14 นำยฮู ยี เชียง กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 607
 
     11,000  

    

ข. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหำรในปี พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 51.1 ล้ำนบำท    
ค. ค่ำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหำร เช่น เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เท่ำกับ 3.1 ล้ำนบำท 

การบริหารองค์กร
รายงานประจำ ปี 2556
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บริษัทพยำยำมปฏิบัติตำมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งจัดท�ำโดย

ศูนย์พัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจด 
ทะเบียน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับบริษัทจด 
ทะเบียน ได้ปรบัปรงุแก้ไขเพิม่เตมิให้เทยีบเคยีงกบั 
หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของ      The     Organisation 
for Economic Co-operation and Development 
(OECD Principle of Corporate Governance 
ปี 2004) 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทมีกำรก�ำหนด วัน เวลำ สถำนที่  
และวำระกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำป ี
ล่วงหน้ำ และได้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร 
ประชุม รวมถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี เช่น กำรเลือกตั้ง 
กรรมกำรบริษัท ให้แก่ผู ้ถือหุ ้นทรำบเพื่อ
พิจำรณำก่อนล่วงหน้ำ ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุม และเอกสำรประกอบกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ ประจ�ำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม บริษัท
สนับสนุนและอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้น 
รวมถงึนักลงทนุสถำบนัในกำรเข้ำประชมุผู้ถอืหุน้ 
บรษัิทได้จดัเตรยีมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ    ก   และ  
แบบ ข แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ส�ำหรับ
คัสโตเดียน สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก เว็บไซต์
ของบริษัท
 อนึ่ง ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 
2556 นั้น มีกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่ง
ตำมวำระจ�ำนวน 4 ท่ำน โดยกรรมกำรทั้ง 4 
ท่ำน เสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้ำ
เป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่งแล้วจึงได้พิจำรณำ
แต่งตั้งกรรมกำรเพิ่มอีก 1 ท่ำน ซึ่งบริษัทได้น�ำ
เสนอรำยละเอียด และประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ของกรรมกำรดังกล่ำว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญ 
ประชมุ บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชญิประชมุและ 
เอกสำรกำรประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำ นอกเหนือจำกที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 บริษัทอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
อย่ำงเต็มที่ โดยก�ำหนดเวลำประชุม ในระหว่ำง
เวลำท�ำงำนปกติที่อำคำรบำงกอกโพสต์ โดยจัด 
เตรียมที่จอดรถ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพอเพียง 
อำคำรบำงกอกโพสต์ตั้งอยู ่ไม่ไกลจำกสถำนี
รถไฟฟ้ำ MRT สถำนีศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ 
พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้
กับกรรมกำรอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด
ในกำรออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวำระกำร
ประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอำกรแสตมป์ 
ส�ำหรับตดิหนงัสือมอบฉนัทะไว้ให้กับผูถื้อหุน้ด้วย
 ในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำปี  
2556 ม.ร.ว.ปรีดิยำธร เทวกุล ประธำนกรรมกำร 
ท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม โดยประธำนในที่
ประชุมได้จัดสรรเวลำส�ำหรับกำรประชุมอย่ำง
เหมำะสม และได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดง 
ควำมเห็น และซักถำมข้อสงสัยได้ในแต่ละวำระ 
โดยกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมในกำรประชุมครั้งน้ีมี
จ�ำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
รวมถึงประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำน
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทได้ก�ำหนดข้ันตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้น
ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญ
ประจ�ำปีเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ำรับกำร
เลือกตั้งเป ็นกรรมกำรของบริษัทก ่อนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็น 
ปกติในเดือนเมษำยน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่ม 

ผู ้ถือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอวำระกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอ 
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมเข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรของ
บริษัท จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ

จ�ำนวนหุ ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท

• แสดงหลักฐำนกำรถือครองหลักทรัพย์ เช่น 
ส�ำเนำใบหุ้น และหนังสือยืนยันกำรถือหุ้น 
ทีอ่อกโดยบรษิทัหลักทรัพย์ บรษิทัศูนย์รบัฝำก 
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• แสดงหลักฐำนกำรแสดงตน เช่น ส�ำเนำ
บัตรประชำชน หนังสือเดินทำง หรือหนังสือ
ส�ำคัญต่ำงๆ ของบริษัท

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำส่ง 
แบบเสนอวำระกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญ
ประจ�ำปี เพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคล
เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท 
พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับกำร
เสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรของ
บริษัท มำยังเลขำนุกำรบริษัทภำยในระยะเวลำ
ที่ก�ำหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมกำรย่อยของ
คณะกรรมกำร ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมกำร 
ของบริษัท มีเวลำเพียงพอในกำรตรวจสอบ และ 
พิจำรณำควำมเหมำะสม ก่อนกำรด�ำเนินกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีต่อไป 
 บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ
ที่ก�ำหนดรำยละเอียดในกำรออกเสียงแต่ละ
วำระอย่ำงชัดเจน และตำมประกำศกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ บริษัทได้จัดท�ำ
บัญชีรำยชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
จัดให้มีกรรมกำรอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้น และในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร 
บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรำย
กรรมกำรอย่ำงชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้

การกำ กับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจำ ปี 255654     |      



สิทธิในกำรลงคะแนนเสียง พิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำรเป็นรำยบุคคลได้
 ในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 
บริษัทจัดให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุก
วำระกำรประชุม โดยบริษัทจะเก็บเฉพำะบัตร
ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
เพื่อควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ ใน
กรณีที่เกิดมีข้อโต้แย้ง
 บริษัทได้จัดท�ำรำยงำนกำรถือครองหลัก
ทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชี 
อสิระ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำร 
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ�ำทุกครั้ง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 บริษัทส่งเสริมให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเพื่อสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และควำมยั่งยืนของ 
กิจกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำวประกอบด้วย 
ผู้ถือหุ้น ผู้อ่ำน ผู้ซื้อสื่อโฆษณำ พนักงำนของ 
บรษัิท    ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย    เจ้ำหนี ้และควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม เป็นต้น 

ผู้ถือหุ้น
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดก�ำไร
และเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำที่เหมำะสมใน
ระยะยำว บริษัทจะเก็บผลก�ำไรบำงส่วนเพื่อคืน
หน้ีสถำบันกำรเงินและลงทุนเพื่ออนำคตของ
บริษัท  เงินก�ำไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในรูปของเงินปันผล

ผู้อ่าน
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์ 
บำงกอกโพสต์ ได้พัฒนำกลำยเป็นหนึ่งในผู้น�ำ 
ของหนังสือพิมพ์รำยวันฉบับภำษำอังกฤษ 
ในแถบภำคพ้ืนเอเชีย อันเนื่องมำจำกควำม
ไว้วำงใจ และควำมนับถือท่ีได้รับจำกผู้อ่ำน  
ท้ังนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจำกอุดมกำรณ์ท่ียึดม่ัน 
มำยำวนำน ในกำรรำยงำนและวิเครำะห์ข่ำว 
อย่ำงถูกต้อง เป็นธรรมและเป็นกลำงซึ่ง
ขนบธรรมเนียมดังกล่ำวได้เปลี่ยนมำเป็นหลัก
จรรยำบรรณครอบคลุมถึงหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น
ของบริษัทได้แก่ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และ
ล่ำสุด M2F

 บริษัทด�ำเนินกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของ
ผู้อ่ำนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพ่ือให้ทรำบถึงควำม
ต้องกำรกำรบริโภคข่ำวสำรจึงท�ำให้สำมำรถ
ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหำให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้อ่ำน
 นอกจำกนี้บริษัทยังมีภำระผูกพันท่ีจะจัด
กิจกรรมและกำรส่งเสริมกำรขำยที่มีประโยชน์
ต่อผู้อ่ำนและสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง

ผู้ซื้อสื่อโฆษณา
บริษัทปรับปรงุเครือ่งพมิพ์และกระบวนกำรพมิพ์ 
อ ย ่ ำ ง ต ่ อ เ นื่ อ ง ซึ่ ง มี ผ ล ให ้ คุณภำพขอ ง
หนังสือพิมพ์และโฆษณำของหนังสือพิมพ์ดี
ขึ้นเป็นล�ำดับ นอกจำกนี้บริษัทยังจัดกิจกรรม
และนิทรรศกำรตลอดปีเพื่อเป ิดโอกำสให ้
ผู้ซ้ือสื่อโฆษณำได้พบปะสังสรรค์กับผู้อ่ำนและ
ลูกค้ำของบริษัทได้โดยตรง กำรปรับโครงสร้ำง
ของกองบรรณำธิกำรช่วยให้บริษัทขยำยกำร 
เสนอข่ำวผ่ำนสื่อต่ำงๆ หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น  
นอกจำกนี้ยังช ่วยให้บริษัทสำมำรถขำยสื่อ
โฆษณำได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ ได้แก่ 
โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พนักงาน
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพนักงำน
ในกำรด� ำ เนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ท ให ้ บ ร รลุ
วัตถุประสงค ์ในกำรพัฒนำและขยำยกำร 
ด�ำเนินงำนของบริษัทเพิ่มเติมจำกสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นพื้นฐำนมำเป็นธุรกิจมัลติมีเดีย ท�ำให้ต้อง
เกิดกำรเปล่ียนแปลงภำยในองค์กรของบริษัท
มำกพอสมควร โดยในส่วนของกำรพัฒนำ
ศักยภำพของพนักงำนนั้น บริษัทจัดให้มีกำร 
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ให้กับพนักงำน 
โดยเฉพำะด้ำนภำษำเพ่ือเตรียมรองรับกำรเปิด 
AEC ทั้งภำษำจีนและพม่ำ และอบรมโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ PowerPoint Excel และ Adobe 
รวมถึงหลักสูตร มัลติมีเดีย และโซเชียลมีเดีย 
ส�ำหรับนักข่ำว
 บริษัทจดัให้มรีะบบประเมนิผลงำนประจ�ำปี  
และจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนตำมผลงำน
 คณะกรรมกำรได ้มอบหมำยให ้คณะ
กรรมกำรตรวจสอบดูแลในกำรตรวจสอบ 
ข้อร้องเรียน หรือกำรแจ้งเบำะแส ได้แก่ กำร 

สอบทำนขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำรของบริษัท 
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน  กำรสอบทำนระบบ กำร   
ร้องเรยีนเก่ียวกับรำยงำนทำงกำรเงนิ       กำรควบคมุ 
และอื่นๆ ให้เป็นควำมลับและกำรด�ำเนินกำร
ให้มีกำรสอบสวน และติดตำมผลอย่ำงเพียงพอ
และให้รำยงำนเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทรำบ

ผู้จัดจ�าหน่าย
ช่องทำงส�ำคัญช่องทำงหนึ่งในกำรจ�ำหน่ำย
หนังสือพิมพ์ได้แก่ ผู้จัดจ�ำหน่ำย และแผง 
หนังสือ บริษัทเพิ่มจ�ำนวนผู้จัดจ�ำหน่ำยทั้งใน 
กรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัดอย่ำงต่อเนื่องซึ่งมีผล 
โ ด ย ต ร ง ต ่ อ ก ำ ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง ย อ ด ข ำ ย
หนังสือพิมพ์
 ในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวบริษัทจัดให้มี
ค่ำนำยหน้ำ ส่วนลด และระยะเวลำกำรช�ำระ
เงินท่ีเหมำะสมแก่ผู้จัดจ�ำหน่ำยและแผงหนังสือ
อย่ำงเหมำะสม โดยพนักงำนของบริษัทได ้
ตดิต่อประสำนงำนกบัผูจ้ดัจ�ำหน่ำยอย่ำงใกล้ชิด 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรเพ่ิมยอดจัด
จ�ำหน่ำย และลดยอดหนังสือคืน

เจ้าหนี้
บริษัทมีธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรพำณิชย์
หลำยแห่ง ธุรกรรมดังกล่ำว ได้แก่ เงินกู้ยืม
ทั้งระยะสั้นและระยะยำว กำรออกหนังสือค�้ำ
ประกัน และกำรออก เล็ตเตอร์ออฟเครดิต โดย
เฉพำะอย่ำงย่ิงกำรส่ังซื้อกระดำษหนังสือพิมพ์
จำกต่ำงประเทศ บริษัทควบคุมดูแลยอดรวม 
ของเงนิกูย้มืจำกธนำคำร      และส่วนประกอบของ 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยำวท่ี
เหมำะสม กำรกู้ยืมทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำ
ประกัน บริษัทติดตำมและปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ของเงินกู้ยืมอย่ำงเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท บริษัทในเครือ และมูลนิธิบำงกอกโพสต์
ร่วมกันท�ำกิจกรรมระดมเงินบริจำคเพ่ือเป็นทุน
ในกำรช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ กิจกรรมเพื่อ
สังคม และสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ มุ่งมั่นที่จะ
ด�ำเนินกิจกรรมเหล่ำนี้อย่ำงจริงจัง โดยต้องกำร 
ให้เยำวชน และผู้ด้อยโอกำสได้รบัควำมช่วยเหลือ 
อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ “The 2013 Bangkok 
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Post – Black Mountain Charity Golf & 
Gourmet Dinner”  “SCG-Bangkok Post 
Foundation Smart Orphans English Camp 
2013” “Bangkok Post Fantastic Green  
Rally” “Forbes Thailand Charity Gala  
Dinner” “A Good Heart from Marie Claire” 
“แชริตี้ แรลลี่ ปำร์ตี้ งำนวัด” “Bangkok Post 
10 Km. International Run 2013” และ “Marie  
Claire Keep Running, Keep Believing  
Presented by Dove” เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูล และ 
ความโปร่งใส

ในกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจำก 
กำรเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่ แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ�ำปี และรำยงำนประจ�ำปีผ่ำน 
ช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว บริษัทมีควำมตั้งใจที่จะให้มีกำรเปิดเผย 
ข ้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำน 
ช่องทำงอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ซึ่ง
ในปัจจุบันบริษัทได้เผยแพร่รำยงำนประจ�ำปี
ของบริษัท แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 
(แบบ 56-1) และงบกำรเงิน ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว นอกจำกนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำแบบ 
เสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำป ี
เพิม่เตมิ    และแบบเสนอบุคคลเข้ำรับกำรเลอืกตัง้ 
เป็นกรรมกำรของบริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของ
บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรของบริษัทเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต ์
ของบริษัท    เพื่อควำมโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
สำมำรถใช้สิทธิได้อย่ำงเต็มที่
 บริษัทได้เปิดเผยบทบำทและหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปีเรื่องโครงสร้ำงคณะกรรมกำร  
ส�ำหรับจ�ำนวนครั้งของกำรประชุมและจ�ำนวน
ครั้งที่กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุมได้
แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีเรื่องบันทึกกำร
เข้ำประชุมประจ�ำปีที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
ก�ำหนดค่ำตอบแทนให้กับคณะกรรมกำรของ
บริษัทเป็นจ�ำนวนรวมส�ำหรับปีนั้นๆ โดยกำร
จัดสรรเงินค่ำตอบแทนจ�ำนวนดังกล่ำวให้แก่

กรรมกำรแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรตำมแต่จะเห็นสมควร ซึ่ง
ค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับจำก
กำรเป็นกรรมกำรของบริษัทได้เปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปี  เรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำร
และผู้บริหำร

5. ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทมีกรรมกำร 14 ท่ำน โดยเป็นกรรมกำร
อิสระ 5 ท่ำน ส�ำหรับวำระในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 
ของกรรมกำรนั้น ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี 
ทุกปี ผู้เป็นกรรมกำรต้องออกจำกต�ำแหน่งเป็น
จ�ำนวนหนึ่งในสำม โดยให้กรรมกำรที่ได้อยู่ใน 
ต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมกำรที ่
ออกไปนั้น จะเลือกเข้ำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้ 
บริษัทมิได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร
อิสระเกินกว่ำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด กล่ำวโดยสรุปคือ 
กรรมกำรอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน
ร้อยละ    1   และต้องไม่เป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร  
ไม่เป็นลูกจ้ำงหรือพนักงำน หรือที่ปรึกษำที่ได้
รับผลตอบแทนประจ�ำจำกบริษัท ไม่มีควำม
สัมพันธ์ทำงสำยโลหิต ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษัทอันอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ 
  บริษัทจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด�ำรง 
ต�ำแหน่งและประวัติของกรรมกำรทุกคนให้ 
ผู้ถือหุ้นทรำบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี  
เรื่องโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทแยกบุคคล
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำก
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรอย่ำงชัดเจน 
เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนำจอย่ำงไม่จ�ำกัด 
โดยคณะกรรมกำรแต่งตั้งให้กรรมกำรอิสระ
ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร และมิได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธำน หรือสมำชิกในคณะ
กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ของบริษัท 
 บริษัทได้จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทเพ่ือท�ำ

หน้ำที่ช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัท ในส่วน
ของกำรให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำย กำรด�ำเนิน
งำนของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้
มีกำรปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบที่จัด
ต้ังขึ้นตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีคณะ
กรรมกำรชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะ
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อ
ให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
โดยมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
• กำรประเมินคณะกรรมกำร และกรรมกำร

บริษัท  
• พิจำรณำกระบวนกำรสรรหำ จ�ำนวน และ

คุณสมบัติที่เหมำะสมของกรรมกำรอิสระ   
• กำรเสนอผู ้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับ

กำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรอิสระ ต่อคณะ
กรรมกำรบริษัท

• ก�ำหนดนโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
และบ�ำเหน็จของคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรย่อยชุดต่ำงๆ ของคณะ
กรรมกำรบริษัท

• พิจำรณำให้มีกำรประกันภัยผู้บริหำรให้กับ 
คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบรษิทั

• พิจำรณำแผนกำรสืบทอดกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
และกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำร
และผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินกำรโดย 
คณะกรรมกำรบรหิำร       หรอืประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
ฝ่ำยปฏิบัติกำรตำมล�ำดับ

• พิจำรณำกระบวนกำรประเมินประธำน 
เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปฏบิติักำร และเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร  
ซึ่งจะด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำร 
และประธำนเจ ้ำหน ้ำที่ฝ ่ ำยปฏิบัติกำร  
ตำมล�ำดับ

• ก� ำหนดนโยบำยกำรจ ่ ำยค ่ ำตอบแทน
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร และ 
ผูบ้รหิำรของบรษิทั       ซึง่จะด�ำเนนิกำรโดยคณะ 
กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ี 
ฝ่ำยปฏิบัติกำรตำมล�ำดับ

การกำ กับดูแลกิจการที่ดี
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 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นอิสระ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  คณะกรรมกำรสรรหำและ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระจ�ำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรที่มิได้
เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 1 ท่ำน และเพื่อให้กำร 
ท�ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนท�ำงำนเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง 
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทจึงมิได ้ด�ำรง 
ต�ำแหน่งประธำน     หรอืกรรมกำรในคณะกรรมกำร 
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน  

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับ 
 ผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีบริหำรกิจกำรของ
บริษัทให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำและให้ควำม
เห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของ 
บรษัิท และตดิตำมดแูลให้คณะผูบ้รหิำรด�ำเนนิงำน 
ตำม นโยบำยและแผนที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อีกท้ังคณะกรรมกำรบริษัทได ้
จัดท�ำหลักจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร 
และพนักงำนบริษัท

5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีก�ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ เป็นกำรล่วงหน้ำ และแจ้ง
ให้กรรมกำรทุกคนทรำบก�ำหนดกำรดังกล่ำว
ท้ังปี เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและ
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้
 ในเบื้องต้น บริษัทก�ำหนดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัททุก 3 เดือน และจัดให้มี
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรในเดือนที่มิได้
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะท�ำให้
คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถก�ำกับควบคุม 
และดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรได้อย่ำง
ต่อเนื่องและทันกำร
 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และ 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำรเป็นผูพ้จิำรณำ 

เรื่องเพื่อเข้ำสู่วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท โดยกรรมกำรแต่ละคนก็มีควำมเป็น
อิสระที่จะเสนอเรื่องและควำมเห็นของตนเอง
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
 บริษัทได ้จัดส ่งหนังสือบอกกล ่ำวนัด
ประชุมกรรมกำรพร้อมเอกสำรประชุมคณะ
กรรมกำรเป็นเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
นอกจำกนี้ อำจมีเอกสำรเพิ่มเติมก็ให้น�ำแจกใน
ที่ประชุมเพื่อให้น�ำอภิปรำยกันในที่ประชุมด้วย
 บริษัทได้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำย
บริหำรจะเสนอเรื่อง และกรรมกำรจะอภิปรำย
กันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจำกนี้ คณะ
กรรมกำรยังสนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ปฏิบัติกำรเชิญผู ้บริหำรเข้ำร่วมประชุมคณะ
กรรมกำร เพื่อให้รำยละเอียดเพิ่มเติม และ
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทรู้จักผู้บริหำรระดับ
สูงส�ำหรับใช้ประเมินและพิจำรณำแผนกำร
สืบทอดงำน
 บริษัทจัดท�ำข้อมูลกำรติดต่อ เช่น โทรศัพท์  
อีเมล ที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่กรรมกำรของบริษัท  
เพ่ือคณะกรรมกำรสำมำรถติดต ่อข ้อมูลที ่
จ�ำเป็นได้จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร  
หรือเลขำนุกำรบริษัท และเป็นกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้กับกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
ได้ติดต่อสื่อสำรกันเองตำมต้องกำร โดยมิต้อง
ผ่ำนฝ่ำยบริหำรของบริษัท

5.5 การประเมินตนเองของคณะ 
 กรรมการ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรด�ำเนินกำร
ประเมินตนเองแล้ว ส่วนคณะกรรมกำรของ
บริษัทยังมิได้ด�ำเนินกำรประเมินตนเอง

5.6 ค่าตอบแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทน
ให้กับคณะกรรมกำรของบริษัท เป็นจ�ำนวนรวม
ส�ำหรับปีนั้นๆ โดยกำรจัดสรรเงินค่ำตอบแทน
จ�ำนวนดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรแต่ละคนนั้น ให้
อยู่ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตำมแต่
จะเห็นสมควร ซึ่งค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละ

คนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัท ได้
เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี เรื่องค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผู้บริหำร
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ ่ำยปฏิบัติกำรเป็น 
ผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนผู้บริหำร คณะกรรมกำร
บริหำรเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทน ประธำน
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร ท้ังนี้เป็นไปตำมที ่
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดภำยใต้แผนงำน
งบประมำณประจ�ำปีที่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ค่ำตอบแทนเป็น 
เงินเดือนและโบนัส สอดคล้องกับผลกำร 
ด�ำเนินงำนของบริษัทและผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติ
กำร และผู้บริหำรแต่ละคน

5.7 การพัฒนากรรมการ และ 
 ผู้บริหาร
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรฝึกอบรม และให้ 
ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน โดย 
จัดให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้ ซึ่งอำจเป็น 
กำรภำยในบริษัท หรือใช้บริกำรของสถำบัน
ภำยนอกด้วย ในปีนี้ บริษัทจัดอบรมควำมรู ้
เก่ียวกับภำษำ      โปรแกรมไมโครซอฟท์        PowerPoint 
Excel และ Adobe ให้ผู้บริหำรและพนักงำน 
ร่วมทั้งจัดให้กรรมกำรและผู ้บริหำรเข้ำร่วม
งำน 65th World Newspaper Congress จัด 
โดย Wan-Ifra  รวมทั้งเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
ผูบ้รหิำรระดบัสงูของสถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ  
และหลักสูตรเกี่ยวกับบัญชีตำมมำตรฐำนกำร
บัญชี
 ฝ ่ำยบริหำรร ่วมกับเลขำนุกำรบริษัท 
พยำยำมที่จะจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ และแนะน�ำบริษัทแก่กรรมกำรใหม่
 บริษัทยังมิได้จัดท�ำแผนกำรพัฒนำและ
สืบทอดงำน อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบัน ประธำน
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร ให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรพัฒนำผู้บริหำร และพยำยำมจะจัดให้มี
กำรอบรมและพัฒนำผู้บริหำรตลอดปี
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การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

บริษัทให ้ควำมส� ำคัญต ่อระบบกำร
ควบคุมภำยในเป็นอย่ำงมำก โดย
มุ ่งเน้นให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน

ที่เหมำะสมต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อจัดกำร
กับควำมเสี่ยงต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  คณะ
กรรมกำรบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน เพื่อปฏิบัติงำนภำยใต้อ�ำนำจและหน้ำที่
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
ตำมทีป่รำกฏในกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีของคณะ 
กรรมกำรตรวจสอบ และหลักกำรกำรก�ำกับดูแล 
กิจกำรที่ดี ซึ่งก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำยข้อบังคับและระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่ำนสำยงำนตรวจสอบ
ภำยใน
 คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่พิจำรณำ
ควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท โดยรับฟังควำมคิดเห็น
จำกสำยงำนตรวจสอบภำยในและผู ้สอบบัญชี
อิสระของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด วัตถุประสงค์เพื่อจะ
เชื่อมั่นได้ว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อ
ถือ รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของบริษัทเป็น
ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรประชุมทุกครั้งผู้บริหำรระดับสูงได้รับเชิญให้
เข้ำร่วมในกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะในปัญหำบำง
ประเด็น ส�ำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็น
สำระส�ำคัญ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
อย่ำงทันท่วงที
 สำยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนโดย
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำ
ที่ให้บริกำรแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อ
ท�ำกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วย
งำนและกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้ำนกำร
เงิน กำรด�ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และ

กำรก�ำกับดูแล เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และฝ่ำยจัดกำร ทั้งนี้ สำยงำนตรวจสอบภำยใน
ปฏิบัติงำนโดยยึดถือกฎบัตรของสำยงำนตรวจ
สอบภำยใน และปฏิบัติตำมกรอบกำรปฏิบัติงำน
วิชำชีพตรวจสอบภำยใน ซึ่งรวมถึงจรรยำบรรณ
แห่งวิชำชีพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในทำง
วิชำชีพที่เป็นสำกล เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตรวจ
สอบมีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน  
 เพื่ อ ส ่ ง เ ส ริ ม ให ้ ก ำ รควบคุ มภำย ในมี
ประสิทธิผล สำยงำนตรวจสอบภำยในยังท�ำหน้ำที่
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทัศนคติที่ดีต่อ
กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน ให้
กับฝ่ำยงำนต่ำงๆ ในบริษัท โดยเริ่มจำกผู้ปฏิบัติ
งำนจนถึงผู้บริหำรหน่วยงำน ซึ่งควำมรู้ควำม
เข้ำใจและทัศนคติที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำง
จิตส�ำนึกและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ 
อีกท้ังยังส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรเปลี่ยนแปลง 
เพื่อน�ำไปสู ่กำรควบคุมท่ีดีข้ึน นอกจำกนั้น 
ทัศนคติที่ดีต่อกำรตรวจสอบท�ำให้บุคลำกรรู้สึกมี
ส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตำม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกำรทุจริต และแจ้งเตือน 
มำยังผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มีกำรด�ำเนินกำร
ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหำข้อเท็จจริงต่อไป
 ในส่วนของกำรตรวจสอบภำยใน สำยงำน
ตรวจสอบภำยในวำงแผนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำล�ำดับควำมส�ำคัญตำม
ควำมเสี่ยงและค�ำนึงถึงข้อกังวลของผู้บริหำร ใน
กำรปฏิบัติงำน สำยงำนตรวจสอบภำยในจะน�ำ
เอำหลักวิชำกำรและวิธีกำรท�ำงำนที่เป็นระบบ
เข้ำมำใช้ในกำรสอบทำน ประเมินผล เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรก�ำกับดูแล 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน 
นอกจำกนั้น ยังมีกำรให้บริกำรค�ำปรึกษำแก่ฝ่ำย
บริหำรตำมควรแก่กรณี ผลกำรตรวจสอบจะถูกน�ำ
เสนอต่อผู้บริหำรระดับสูงและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ หลังจำกกำรน�ำเสนอ
รำยงำนกำรตรวจสอบ สำยงำนตรวจสอบภำยใน

จะติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะ
เวลำที่เหมำะสม เนื่องจำกปัญหำหรือข้อสังเกต
บำงประกำรอำจจะต้องใช้เวลำพอสมควรในกำร
ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งรำยงำนให้คณะ
กรรมกำรตรวจสอบ และผู้บริหำรระดับสูงทรำบ
ควำมคืบหน้ำเป็นระยะๆ ตำมสมควร
 สำยงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรก�ำหนด
มำตรกำรเพื่อควบคุมคุณภำพของงำนตรวจสอบ
อย่ำงต่อเนื่องและมีกำรควบคุมดูแลงำนอย่ำงใกล้
ชิด เมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำนแต่ละครั้ง ผู้ตรวจ
สอบภำยในจะประชุมร่วมกับผู ้รับบริกำรรวมทั้ง
ผู ้บริหำรผู ้ควบคุมดูแลสำยงำนนั้น  รวมท้ังมี 
กำรน�ำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ มำปรับปรุงคุณภำพของงำน
ต่อไป ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2556 สำยงำนตรวจสอบ
ภำยในได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบ รำยงำนผล และ
เสนอแนะประเด็นต่ำงๆ ให้กับผู้บริหำรเพื่อน�ำไป
พิจำรณำปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของส่วนงำน
ต่ำงๆ เช่น กระบวนกำรควบคุมทรัพยำกรของกำร
พัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำร
ปรับกระบวนกำรกำรจัดซื้อจัดหำเพื่อให้เกิดควำม
โปร่งใสมำกขึ้น เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่ำวได้
ถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝ่ำย
จัดกำรเพื่อกำรพัฒนำต่อไป
 กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ตรวจสอบ
ภำยในอย่ำงต่อเนื่องเป็นสิ่งส�ำคัญท่ีจะท�ำให้กำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในมีคุณภำพ ดังนั้น 
บริษัทจึงมีกำรสนับสนุนให้ผู ้ตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท ได้รับกำรพัฒนำทั้งในด้ำนวิชำชีพกำร 
ตรวจสอบและควำมรอบรูท้ำงธรุกจิ โดยกำรส่งเสรมิ 
ผู้ตรวจสอบภำยในเข้ำรับกำรอบรมท้ังภำยในและ
ภำยนอกองค์กร และร่วมกำรประชุมสัมมนำทำง
วิชำชีพต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม สำยงำนตรวจ
สอบภำยในมีผู้ตรวจสอบภำยใน 2 ท่ำนที่มีวุฒิบัตร
ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำต (Certified Internal  
Auditor – CIA) และอีกหนึ่งท่ำนที่มีวุฒิบัตร 
ผู้ตรวจสอบภำยในวิชำชีพของสมำคมผู้ตรวจสอบ
ภำยในแห่งประเทศไทย (Certified Professional 
Internal Auditor of Thailand)

ข้อมูลผู้ลงทุน
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

นโยบาย
การจ่าย
ปันผล การดูแล

การใช้ข้อมูล
ภายใน

ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย

 
 ชื่อผู้ถือหุ้น จำ นวนหุ้น ร้อยละของจำ นวนหุ้นทั้งหมด

 1 บริษัท เซำธ์ ไชน่ำ มอร์นิ่ง โพสต์ พับลิชเชอร์ส จ�ำกัด 106,375,750 21.28
 2 นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 96,096,150 19.22
  3 บริษัท คอม-ลิงค์ จ�ำกัด 56,000,000 11.20 
 4  นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร 36,350,960 7.27
 5 ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 18,463,480 3.69
 6 บริษัท วัชรพล จ�ำกัด 13,911,790 2.78
 7 นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ 13,325,900 2.67
 8 นำงนิจพร จรณะจิตต์ 11,866,420 2.37 
 9 บริษัท แชงกรี-ลำ โฮเต็ล จ�ำกัด (มหำชน) 10,892,730 2.18
 10 Mrs. Arunee Chan 8,672,590 1.73

ที่มา: บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ยัง
คงรักษำนโยบำยกำรจ่ำยปันผล โดยจะจ่ำยใน
อัตรำประมำณร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิของ
ทุกๆ ปี ส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
กำรจ่ำยเงินดังกล่ำวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่ำใช้จ่ำย
ประเภททุน และสภำพคล่องของกิจกำร

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชีมีหน้ำที่
ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท 
และบริษัทจะน�ำเสนอสรุปรำยงำนดังกล่ำวให้
แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือทรำบทุกครั้งที่มี
กำรประชุม

บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยในคดีเกี่ยว
กับสัญญำจ้ำงแรงงำน 1 คดี ซึ่งเกิดจำกกำร
ด�ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท ฝ่ำยบริหำร
ของบริษัทเชื่อว่ำผลของคดีดังกล่ำวจะไม่มีผล 
กระทบที่เป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของ
บริษัท
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ข้อมูลผู้ลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยควำมเส่ียงท่ีมีนัยส�ำคัญต่อบริษัทพอสรุป
ได้ดังนี้
1. ความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถุดบิและ
การผนัผวนของราคาวตัถุดิบ
บริษัทประกอบธุรกิจทำงด้ำนสิ่งพิมพ์  ดังนั้น 
กระดำษจึงเป็นวัตถุดิบหลักอย่ำงหนึ่งของ
ธุรกิจซึ่งมักจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำน
ปริมำณตลอดจนรำคำตำมอุปสงค์และอุปทำน
ของตลำดโลก แต่บริษัทได้มีกำรติดตำมและ
วำงแผนกำรจัดซื้อล่วงหน้ำและเก็บกระดำษ
พิมพ์หนังสือพิมพ์ในปริมำณที่คำดว่ำเพียงพอ
ต่อกำรผลิต รวมทั้งได้สั่งซื้อจำกแหล่งผลิตใน
ประเทศมำกขึ้น
 นอกจำกนั้น บริษัทยังมีนโยบำยควบคุม
ต้นทุนกำรใช้กระดำษอย่ำงเคร่งครัด เช่น กำร
ควบคุมประสิทธิภำพในกำรผลิตให้มีต้นทุน
ของเสียน้อยที่สุด รวมทั้งกำรบริหำรกำรจัด
จ�ำหน่ำยเพื่อลดปริมำณหนังสือคืน
2. ความเสีย่งจากการผนัผวนของ 
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ
บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
ตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษัทมีกำรซื้อ
สินค้ำและบริกำรและอุปกรณ์เป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ บริษัทได้ป้องกันควำมเสี่ยงจำก
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำง
ประเทศล่วงหน้ำเป็นครัง้ครำวตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. ความเสีย่งจากความผันผวนของ 
อตัราดอกเบีย้
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยนี้ เกิดขึ้นจำก
ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดกำร
เงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำน
และกระแสเงินสด เน่ืองจำกมีเงินฝำกกับ

สถำบันกำรเงิน เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำกธนำคำร สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำร
เงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกล้
เคียงกับอัตรำตลำดปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำก
อัตรำดอกเบี้ยจึงอยู่ในระดับต�่ำ
4. ความเสีย่งด้านเครดติ
บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เก่ียวเนื่องกับ
ลูกหนี้กำรค้ำและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงโดย
ก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุม
กำรขำยเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมำะสม
 ดังนั้น บริษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำม
เสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรขำยเชื่อ นอก
เหนือจำกจ�ำนวนที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีค่ำเผื่อ 
หนี้สูญไว้แล้ว นอกจำกนี้ กำรขำยเชื่อของบริษัท 
ไม่มีกำรกระจุกตัว เนื่องจำกมีฐำนลูกค้ำที่
หลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย
5. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อย กิจกำรที่
ควบคุมร ่วมกันและบริษัทร ่วม ดังนั้นจึงมี
ควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้ผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเป็นกำร
ลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงจัดให้
มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย 
กิจกำรที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม โดย
วิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน และเปรียบเทียบ
กับเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้และรำยงำยต่อฝ่ำย
บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทตำมระยะเวลำ
ที่ก�ำหนดเพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเท่ำที่
สำมำรถจะกระท�ำได้

6. ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติและความไม่
สงบอนัเนือ่งมาจากการชุมนมุทางการเมือง
ประเทศไทยได้เผชิญปัญหำอุทกภัยร้ำยแรง 
และควำมไม่สงบอันเนื่องมำจำกกำรชุมนุม 
ทำงกำรเมืองติดต่อกันมำหลำยปี เหตุกำรณ ์
ดังกล่ำวมีผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรง 
ต่อยอดขำยโฆษณำของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ขำยโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือในสื่อวิทยุ  
โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต หำกเกิดเหตุดังกล่ำว 
อกีในอนำคตกจ็ะเกดิภำวะชะงกังนัในกำรใช้จ่ำย 
ง บ โฆษณำขอ ง ลู ก ค ้ ำ ข อ งบ ริ ษั ท อ ย ่ ำ ง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้
7. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
เทคโนโลย ีและพฤติกรรมของผู้บรโิภค
พัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีในกำรกระจำยเสียง
และออกอำกำศ รวมถึงกำรสื่อสำรแบบไร้สำย
และเทคโนโลยีดิจิตอล ท�ำให้มีกำรน�ำเสนอ
ข่ำวสำรข้อมูลผ่ำนส่ือได้หลำกหลำยมำกข้ึน  
ผู้บริโภคข้อมูลข่ำวสำรมีทำงเลือกในกำรรับรู้
ข้อมูลข่ำวสำรเพิ่มขึ้นมำกมำย โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งผู ้บริโภคไม่จ�ำเป็นต้องเสียเงินเพ่ือซ้ือหำ
ข้อมลูข่ำวสำรอีกต่อไป เรือ่งดงักล่ำวมผีลกระทบ 
ในทำงลบต่อกำรจ�ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ของบริษัท
เป็นอย่ำงมำก บริษัทจึงต้องพัฒนำกำรน�ำเสนอ 
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อต่ำงๆ เพิ่มเติมจำกส่ือ 
สิง่พมิพ์ซึง่เป็นธรุกจิหลกัของบรษัิทอย่ำงต่อเนือ่ง 
เพื่อเป็นทำงเลือกให้ผู ้บริโภคข้อมูลข่ำวสำร 
และผู้ซื้อสื่อโฆษณำ
 เพื่อรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำด บริษัท
ได้ผลิตนิตยสำรหัวข้อใหม่ๆ ที่ตรงกับกลุ่ม 
เป้ำหมำยยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับเปล่ียนวิธีกำร 
โฆษณำท่ีหลำกหลำย อันเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ
สินค้ำและบรกิำรเพ่ือให้ลูกค้ำได้รบัผลตอบแทนที่
คุม้ค่ำทีสุ่ด

พันธะผูกพัน
ในการออกหุ้นกู้ในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับ
หุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

ไม่มี ไม่มี
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รายการระหว่างกัน
ในระหว่ำงปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและ
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้นซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบำยกำรก�ำหนดรำคำที่สำมำรถเทียบ
เคียงกับรำคำตลำดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1.  บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยนิตยสำร “แอล” 

“แอล เดคคอเรชั่น” “มำร์ธ่ำ สจวร์ต ลิฟวิ่ง” 
“ไซแอนซ์  อิลลัสเตรเต็ด” “ฟำสต์ไบค์” 
“ฟอร์บส์” “ไซคลิ่ง พลัส” และ “แอลเมน”

ควำมสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100
รำยกำรระหว่ำงกัน จ�ำหน่ำยนติยสำรและขำยโฆษณำใหก้ับบรษิัท 

มูลค่ำ 31.6 และ 2.2 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ
 ซื้อโฆษณำจำกบริษัท มูลค่ำ 0.8 ล้ำนบำท 

ดอกเบี้ย 0.2 ล้ำนบำทจำกเงินกู้ยืมจำกบริษัท
มูลค่ำ 45.0 ล้ำนบำท เช่ำส�ำนักงำนจำก
บริษัทและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
มูลค่ำ 6.0 ล้ำนบำท

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ อัตรำคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรำยกำรอื่น
เป็นไปตำมรำคำตลำด

2.  บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยนิตยสำร “คลีโอ”
ควำมสัมพันธ์ บรษิทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่แนล มเีดยี จ�ำกดั 

ถือหุ้นร้อยละ 70
รำยกำรระหว่ำงกัน จ�ำหน่ำยนิตยสำรให้กับบริษัท 

มูลค่ำ 25.6 ล้ำนบำท
 เช่ำส�ำนักงำนจำกบริษัทและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่

เกี่ยวข้อง มูลค่ำ 0.1 ล้ำนบำท
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ รำคำตลำด

3.  บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยนิตยสำร “แมรี แคลร์”
ควำมสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 49 และ 

บรษิทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่แนล มเีดยี จ�ำกดั 
ถือหุ้นร้อยละ 51

รำยกำรระหว่ำงกัน จ�ำหน่ำยนติยสำรและขำยโฆษณำใหก้ับบรษิัท 
มูลค่ำ 3.1 และ 0.9 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

 เช่ำส�ำนักงำนจำกบริษัทและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง มูลค่ำ 0.1 ล้ำนบำท

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ รำคำตลำด

4.  บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จ�ากัด)
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรำยกำรโทรทัศน์

ควำมสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด 
ถือหุ้นร้อยละ 100

รำยกำรระหว่ำงกัน ไม่มี
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ ไม่มี

5.  บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ลงทุน
ควำมสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100
รำยกำรระหว่ำงกัน ไม่มี
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ ไม่มี

6.  บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ลงทุน
ควำมสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด 

ถือหุ้นร้อยละ 100
รำยกำรระหว่ำงกัน ไม่มี
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ ไม่มี

7.  บริษัท โพสต์ นิวส์  จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ควำมสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 51
รำยกำรระหว่ำงกัน ขำยโฆษณำทำงโทรทัศน์ให้กับบริษัท มูลค่ำ 

6.5 ล้ำนบำท
 ซื้อโฆษณำผ่ำนสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์จำก

บริษัท มูลค่ำ 6.1 และ 21.1 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ

 ดอกเบี้ย 0.4 ล้ำนบำทจำกเงินกู้ยืมจำกบริษัท
มูลค่ำ 6.1 ล้ำนบำท

 รบับรกิำรจดักำรจำกบรษิทั มลูค่ำ 1.3 ล้ำนบำท
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ MLR ส�ำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม รำคำตำม

สัญญำส�ำหรับโฆษณำทำงโทรทัศน์และ 
ค่ำบริกำรจัดกำร ส่วนรำยกำรอื่นเป็นไปตำม
รำคำตลำด

8.  บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรำยกำรวิทยุ
ควำมสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
รำยกำรระหว่ำงกัน ไม่มี
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ ไม่มี
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รายงานและงบการเงินรวม

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจดัท�ำงบกำรเงนิของบรษิทั และงบกำรเงินรวม 
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตรวจสอบงบกำรเงินดัง
กล่ำวก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี

 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีภำยในบริษัท เพื่อให้บริษัท
มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และน่ำเชื่อถือ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรย่อยของคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีควำมรับผิดชอบหลักในกำรสอบทำน
รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน 
รำยงำนประจ�ำปีแล้ว
 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในโดยทั่วไปเหมำะสม
ส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และงบกำรเงินประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 
ได้รับกำรเปิดเผยอย่ำงเหมำะสม ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท โพสต์ 
พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน คือ  ดร. ศิริ กำรเจริญดี (ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ) นำยปรำโมช รัฐวินิจ และ 
นำยจอห์น ทอมพ์สัน ในไตรมำสที่ 3 นำยปรำโมช  
รัฐวินิจ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำร
ตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2556 ขณะ
นี้บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรสรรหำผู้มีคุณสมบัติ
เพื่อมำปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
 คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำท่ีตำมที่ได้
รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้เป็นไปตำม 
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หลักกำรของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งกฎหมำย 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ หน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ ได้แก่ กำรสอบทำนงบกำรเงิน
ประจ�ำปีและงบกำรเงินระหว่ำงกำล กำรควบคุม
ภำยใน รวมทั้งควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อันอำจ
เกิดขึ้นได้ นอกจำกนั้นแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ยงัมหีน้ำทีใ่ห้ควำมเหน็ในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ 
ควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำร
เงินของบริษัทส�ำหรับปี พ.ศ. 2556 จำกข้อมูลที่ได้รับ
จำกฝ่ำยจัดกำร สรุปได้ว่ำ กำรจัดท�ำงบกำรเงินและ
รำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่
รับรองทั่วไปรวมทั้งข้อก�ำหนดในทำงกฎหมำยต่ำงๆ 
 เมื่อพิจำรณำผลประกอบกำรรวมในปี พ.ศ. 
2556 บริษัทมียอดก�ำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยจำกป ี
ก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีรำยได้ที่สูงขึ้นเป็นที่น่ำ
พอใจ อันเนื่องมำจำกกำรเติบโตของหนังสือพิมพ์ M2F 
ประกอบกับกำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนเพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น นอกจำกนั้น คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำเก่ียวกับประเด็นรำยกำรเกี่ยว
โยงและรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
และมีควำมเห็นว่ำรำยกำรที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทมี
ควำมเป็นธรรม ทั้งในด้ำนเงื่อนไขและรำคำ ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ดังนั้น คณะกรรมกำรตรวจ
สอบจึงเสนอแนะให้คณะกรรมกำรบริษัทน�ำงบกำรเงิน
และงบกำรเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 
2556 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
 คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมสนใจกับ
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องธุรกิจ โดยสอบถำมและให้
ควำมเห็นต่อฝ่ำยจัดกำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร
ควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยง ส�ำหรับควำมเสี่ยงหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโตของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ทั่วโลก คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมส�ำคัญ
ต่อมำตรกำรและกลยุทธ์ เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ใน
อนำคตที่บริษัทได้ขยำยธุรกิจไปสู่กลุ่มโทรทัศน์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีกำรติดตำมผลกระทบ
ต่ำงๆ ของสื่อเหล่ำนั้นต่อสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทอย่ำง
ต่อเนื่องด้วย
 คณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมกับสำยงำนตรวจ
สอบภำยในและผู้สอบบัญชีภำยนอก ได้สอบทำน
ประสิทธิภำพและควำมพอเพียงของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัทและมีควำมเห็นว่ำ กำรควบคุม
ภำยในโดยทั่วไปเหมำะสมส�ำหรับสภำพแวดล้อมใน
ทำงธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และเพื่อท�ำให้เกิด
ควำมมั่นใจในกำรควบคุมภำยใน โดยเฉพำะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศ ในกำรประชุมคณะ
กรรมกำรตรวจสอบประจ�ำเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 
2556  ฝ่ำยจัดกำรจึงได้มอบหมำยให้ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำสรุปแผนงำนที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
รับทรำบ และมีโอกำสซักถำมและเสนอแนะข้อคิดเห็น
ในประเด็นเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ก�ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท โดยผ่ำนทำงสำยงำนตรวจสอบภำยใน 
บริษัทมิได้มีกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ
ต่ำงๆ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่องบกำรเงิน
ของบริษัท

เรียน  ผู้ถือหุ้นของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

 เพื่อให้สำยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติ
งำนได้อย่ำงเป็นอิสระและมีประสิทธิภำพ คณะ
กรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกกำรสอบทำนรำยงำนที่
ได้รับจำกสำยงำนตรวจสอบภำยในแล้วยังท�ำหน้ำที่
ก�ำกับดูแลสำยงำนตรวจสอบภำยใน ให้ควำมเห็นชอบ
ในแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี รวมถึงกำรให้ข้อเสนอ
แนะในกิจกรรมต่ำงๆ ของสำยงำนตรวจสอบภำยใน
ตำมควำมเหมำะสม
 ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำรตรวจ
สอบได้มีกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำร 4 ครั้ง เพื่อสอบ
ทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบประจ�ำปี พร้อมทั้ง
หำรือถึงประเด็นที่พบจำกกำรตรวจสอบบำงประเด็น
กับฝ่ำยจัดกำรและได้รำยงำนเกี่ยวกับกิจกรรมและ
ประเด็นข้อสังเกต กับคณะกรรมกำรบริษัทในกำร 
ประชุมรำยไตรมำส นอกจำกนั้น คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุมกับผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญำตโดยที่ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในเดือนพฤษภำคมซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
 สืบเน่ืองจำกผลกำรปฏิบัติงำนในอดีตของผู้สอบ
บัญชีเป็นที่น่ำพอใจ คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีมติ
เห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ นำยณรงค์ พันตำวงษ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตหมำยเลข 3315 และ/หรือ นำงสำว
ทิพวัลย์ นำนำนุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตหมำยเลข 
3459 และ/หรือ นำงสำยฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตหมำยเลข 4434 ของบริษัทส�ำนักงำน เอินส์ท 
แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ท�ำกำร
ตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท  
ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี พ.ศ. 2557 นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำค่ำตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี พ.ศ. 2557 โดยเมื่อค�ำนึงถึงอัตรำ
ค่ำสอบบัญชีในท้องตลำด ปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้น และ
ต้นทุนในกำรให้บริกำรในปีที่ก�ำลังจะมำถึง เห็นว่ำค่ำ
ตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมำเป็นจ�ำนวนที่เหมำะสม 
เห็นสมควรให้น�ำเสนอในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ�ำปี

(ดร.ศิริ การเจริญดี)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ส�าหรับปี พ.ศ. 2556 เป็นดังนี้

กำรประชุม  1 2 3 4

 14 ก.พ. 7 พ.ค. 5 ส.ค. 6 พ.ย.
รวม ร้อยละ

ผู้ร่วมประชุม
วันที่

(ลาออกตั้งแต่
วันที่ 15 ตุลาคม 2556)

ดร. ศิริ กำรเจริญดี 1 1 1 1 4 100
นำยปรำโมช รัฐวินิจ   

1 – 1  2 67

นำยจอห์น ทอมพ์สัน – 1 1 1 3 75
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 โทรทัศน์ 60,766 62,238 68,105 69,249
 หนังสือพิมพ์ 14,987 14,541 15,183 15,258
 ภำพยนตร์ 5,987 7,224 12,113 7,518
 วิทยุ 6,113 5,918 6,349 6,321
 นิตยสำร 5,692 5,824 5,221 5,623
 สื่อกลำงแจ้ง 3,851 4,278 4,525 4,171
 คมนำคม 2,182 2,643 2,960 3,529
 ภำยในอำคำร 1,121 1,618 2,732 2,656
 อินเตอร์เน็ต 290 470 573 877

 รวมทั้งหมด 100,993 104,754 113,553 115,204

บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

รายงานและงบการเงินรวม
รายงานประจำ ปี 2556

ภาพรวมธุรกิจ

 ประเภทของสื่อ 2553 2554 2555 2556
  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

 ภำยหลังกำรสิ้นสุดควำมไม่สงบทำงกำรเมืองในกรุงเทพมหำนครในช่วงเดือนเมษำยนและพฤษภำคม    2553  ยอดกำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำได้กลับมำ 
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตำมเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมที่ดีขึ้น ยกเว้นในช่วงวิกฤตกำรณ์น�้ำท่วมในไตรมำสสี่ ปี 2554 ลูกค้ำได้ยกเลิก 
และเลื่อนกำรจองโฆษณำในหนังสือพิมพ์ในช่วงสองอำทิตย์ของเดือนตุลำคมจนถึงเดือนพฤศจิกำยน 2554 กำรใช้จ่ำยโฆษณำรวมทั้งหมดโตขึ้นร้อยละ 
8.8 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในสำมไตรมำสแรกของปี 2556 และยอดขำยโฆษณำเริ่มตกลงตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคม 2556 เนื่องมำจำก
สถำนกำรณ์รุนแรงทำงกำรเมือง และตกลงอย่ำงหนักและต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกำยนและธันวำคม สถำนกำรณ์ดังกล่ำวยังคงอยู่อย่ำงต่อเนื่องใน 
ไตรมำสแรกของปี 2557
 กำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำในประเภทของสื่อหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 ในปี 2556
 กำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำในประเภทของสื่อนิตยสำรลดลงร้อยละ 10.4 ในปี 2555 กำรลงโฆษณำในนิตยสำรจะถูกซื้อล่วงหน้ำประมำณ 2-3 เดือน
ก่อนกำรพิมพ์และจัดจ�ำหน่ำยของนิตยสำรแต่ละเล่ม ดังนั้น กำรยกเลิกกำรลงโฆษณำในช่วงวิกฤตกำรณ์น�้ำท่วมในช่วงไตรมำสสี่ของปี 2554 จึงมีผล
มำจนถึงไตรมำสแรกของปี 2555 กำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำในประเภทของสื่อนิตยสำรกลับมำเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ของปี 2556
 กำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำในประเภทของสื่อโทรทัศน์โตขึ้นร้อยละ 9.4 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ในปี 2556

ตำรำงแสดงกำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำในสื่อประเภทต่ำงๆ ตั้งแต่ปี 2553-2556
(ที่มำ: บริษัทเนลสัน ประเทศไทย)
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 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำก 2,376  
ล้ำนบำทในปี 2555 เป็น 2,447 ล้ำนบำทในปี 2556
 รำยได ้จำกกำรโฆษณำและกิจกรรมส ่ง เส ริมกำรขำยของ 
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ลดลงร้อยละ 4.9 เป็น 614 ล้ำนบำท ขณะที่ 
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เป็น 297 ล้ำนบำท และ
หนังสือพิมพ์ M2F เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.1 เป็น 423 ล้ำนบำท รำยได้จำก
สิ่งพิมพ์แทรกพิเศษลดลงร้อยละ 8.3 เป็น 81 ล้ำนบำท รำยได้ส่วนใหญ่
ตกลงในไตรมำสสี่เนื่องมำจำกสถำนกำรณ์รุนแรงทำงกำรเมือง ยอดขำย
หนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 4.2 เป็น 290 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลดลงของ
ยอดขำยในส่วนสำยกำรบิน โรงแรม และ ยอดขำยสมำชิก

 ต้นทุนกำรขำยและบริกำรรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จำก 1,657 ล้ำน
บำทในปี 2555 เป็น 1,690 ล้ำนบำทในปี 2556 ส�ำหรับธุรกิจหนังสือพิมพ์ 
ปริมำณกำรใช้และต้นทุนกระดำษหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 0.5 และ 8.2 
ตำมล�ำดับ รำคำกระดำษหนังสือพิมพ์ที่ใช้ลดลงจำก 616 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน เมื่อปี 2555 เป็น 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส�ำหรับธุรกิจนิตยสำร 
ค่ำลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 และ
ค่ำใช้จ่ำยกองบรรณำธิกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.3 จำกกำรออกนิตยสำรใหม่
จ�ำนวน 4 ฉบับ ส�ำหรับธุรกิจโทรทัศน์ ต้นทุนกำรผลิตและค่ำออกอำกำศ

 บริษัทมีผลก�ำไรรวมก่อนภำษีเงินได้ลดลงร้อยละ 6.6 จำก 169 ล้ำน
บำทในปี 2555 เป็น 158 ล้ำนบำทในปี 2556 ทั้งนี้ บริษัทมีก�ำไรจำกกำร
จ�ำหน่ำยอุปกรณ์ประเภทรถยนต์ และรถขนหนังสือพิมพ์จ�ำนวน 7 ล้ำน
บำท ในปี 2555
 ปลำยปี 2554 รัฐบำลได้ออกพระรำชกฤษฎีกำประกำศให้ปรับลด

 รำยได้โฆษณำของนิตยสำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เป็น 437 ล้ำนบำท 
ในปี 2556 เปรียบเทียบกับกำรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของกำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำ
ในประเภทของสื่อนิตยสำรร้อยละ 0.5 จำกกำรที่ออกนิตยสำรฉบับใหม่  
4 เล่ม ในปี 2556 อย่ำงไรก็ตำม รำยได้จำกกำรขำยนิตยสำรลดลง 
ร้อยละ 4.1 เป็น 74 ล้ำนบำท
 รำยได้จำกธุรกิจโทรทัศน์รวมถึงกำรร่วมผลิตรำยกำรข่ำวกับสถำน ี
โทรทัศน์กรมประชำสัมพันธ์ช่อง 11 ลดลงร้อยละ 6.4 ในปี 2556 รำยได้ 
จำกกำรร่วมผลิตรำยกำรข่ำวกับสถำนีโทรทัศน์กรมประชำสัมพันธ์ 
ช่อง 11 ลดลงร้อยละ 79.4 เป็น36 ล้ำนบำท ในปี 2556 เนื่องจำก
สัมปทำนกำรร่วมผลิตรำยกำรข่ำวของสถำนีโทรทัศน์ช่อง 11 สิ้นสุดลง 
ในเดือนเมษำยน 2556

เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.2 เป็น 133 ล้ำนบำท จำกกำรขยำยตัวของธุรกิจ
โทรทัศน์
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จำก 304 ล้ำนบำท ใน
ปี 2555 เป็น 320 ล้ำนบำท ในปี 2556 ตำมยอดขำยที่เพิ่มขึ้น ค่ำใช้จ่ำย 
กำรท�ำกำรตลำด และกำรส่งเสริมกำรขำยของธุรกิจนิตยสำรเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 115.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จำก 256 
ล้ำนบำทในปี 2555 เป็น 282 ล้ำนบำทในปี 2556 ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นส่วน
ใหญ่เกิดจำกกำรออกนิตยสำรฉบับใหม่ในปี 2556

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป  
 ก�ำไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จำก 126 ล้ำน
บำท หรือ 0.25 บำทต่อหุ้น ในปี 2555 เป็น 129 ล้ำนบำท หรือ 0.26 บำท
ต่อหุ้น ในปี 2556

ภาพรวมธุรกิจ

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ

ผลการดำ เนินงาน
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รายงานและงบการเงินรวม
รายงานประจำ ปี 2556

 ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจ�ำหน่ำย 
(EBITDA) ลดลงร้อยละ 10.5 จำก 332 ล้ำนบำท ในปี 2555 เป็น 297 
ล้ำนบำท ในปี 2556 อัตรำส่วน EBITDA ต่อรำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำรในปี 2556 เท่ำกับร้อยละ 12.1 เปรียบเทียบกับร้อยละ 14.0 ใน
ช่วงเดียวกันของปีก่อน

 ลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมดก่อนค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและสินค้ำรับคืน 
ลดลงร้อยละ 1.86 จำก 662.2 ล้ำนบำท ในปี 2555 (ร้อยละ 27.87 ของ
ยอดขำย) เป็น 649.9 ล้ำนบำท ในปี 2556 (ร้อยละ 26.56 ของยอดขำย) 
ในปี 2556 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำจ�ำนวน 60 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.95 
ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมดที่ค้ำงช�ำระเกินสำมเดือน เปรียบเทียบกับในปี 
2555 จ�ำนวน 58.03 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.58  ส�ำหรับลูกหนี้ห้ำสิบ 
รำยแรกเป็นหน่วยงำนรำชกำรและบรษิทัโฆษณำชัน้น�ำรำยใหญ่เป็นส่วนใหญ่  

 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้จ่ำยลงทุนในกำรซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบงำนข่ำว และงำนท�ำหน้ำหนังสือพิมพ์ 
ระบบล�ำเลียงหน้ำหนังสือพิมพ์ภำยหลังกำรพิมพ์ และกำรสร้ำงห้อง
บันทึกเทปโทรทัศน์ และปรับปรุงสถำนท่ีท�ำงำนเพ่ือรองรับกำรขยำย
ธุรกิจโทรทัศน์จ�ำนวน 201.7 ล้ำนบำท ในปี 2556 เปรียบเทียบกับจ�ำนวน 
70.5 ล้ำนบำท ในปี 2555
 เงินกู้ยืมธนำคำรทั้งหมดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 63.3 ล้ำนบำท จำก 583.5 
ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 646.8 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2556 เงินกู้ระยะ
ยำวลดลง 100.0 ล้ำนบำท จำก 350.0 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 
250.0 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2556 ขณะที่บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้

 อัตรำส่วนก�ำไรต่อรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ในปี 2556 เท่ำกับ
ร้อยละ 5.3 ใกล้เคียงกับปี 2555
 อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2556 ลดลงเป็นร้อยละ  
6.34 เปรียบเทียบกับร้อยละ 6.56 ในปี 2555 ขณะที่อัตรำส่วนผล
ตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 14.99 ในปี 2556 
เปรียบเทียบกับร้อยละ 15.01 ในปี 2555

บรษิทัเชือ่ว่ำได้ต้ังส�ำรองหนีส้งสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว และเช่ือว่ำสำมำรถ 
เรียกเก็บเงินได้ในอนำคต
 สินค้ำคงเหลือสุทธิจำกกำรปรับลดรำคำทุน เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะ 
ได้รับเพิ่มขึ้นจำก 84.1 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 94.9 ล้ำนบำท 
ในปี 2556 บริษัทเชื่อว่ำกระดำษคงเหลืออยู่ในสภำพดีใช้ในกำรผลิต
หนังสือพิมพ์และหนังสือเพื่อขำยได้ในอนำคต และบริษัทเชื่อว่ำได้ปรับ
ลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเพียงพอแล้ว

ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 163.0 ล้ำนบำท จำก 233.5 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 
396.8 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2556
 เงินกู้ยืมธนำคำรทั้งหมดต่อ EBITDA เป็น 2.18 เท่ำ ในปี 2556 เทียบ
กับ 1.76 เท่ำ ในปี 2555 เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้จ่ำยลงทุน
และเงินกู้ระยะสั้นจำกธนำคำร อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.46 เท่ำ ใน
ปี 2556 เปรียบเทียบกับ 1.35 เท่ำ ในปี 2555 และอยู่ภำยใต้ข้อตกลงของ
สัญญำเงินกู้ยืมระยะยำว
 บรษิทัได้จ่ำยเงนิปันผลงวดสดุท้ำยส�ำหรบัปี     2555     จ�ำนวน      50     ล้ำนบำท 
ในเดือนพฤษภำคม 2556 และจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับสำม
ไตรมำสแรกของปี 2556 จ�ำนวน 50 ล้ำนบำท ในเดือนพฤศจิกำยน 2556

ความสามารถในการทำ กำ ไร

ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง

สภาพคล่อง

รายงานประจำ ปี 255666     |      
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม ณ วันที่  
31 ธันว�คม 2556 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง 
หม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีท่ีสำ�คัญและหม�ยเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับก�ร
ควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพ่ือให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินท่ีปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�ร
ทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�ร
สอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ้�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติง�นตรวจสอบเพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่�งบ
ก�รเงินปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพื่อให้ได้ม�ซึ่งหลักฐ�นก�รสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน วิธีก�รตรวจสอบที ่
เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงินไม่ว่�จะเกิด
จ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ผู้สอบบัญชีพิจ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงิน
โดยถูกต้องต�มที่ควรของกิจก�ร เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผลของ
ก�รควบคุมภ�ยในของกิจก�ร ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�ง
บัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร รวมทั้งก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม 

ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ความเห็น

ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โพสต์ 
พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และเฉพ�ะของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�ร
ร�ยง�นท�งก�รเงิน 

 ณรงค์ พันต�วงษ์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 3315

 บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
 กรุงเทพฯ: 17 กุมภ�พันธ์ 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบแสดงฐานะการเงิน

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 6 76,921,966   61,773,609   15,063,708   16,785,478 

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 7, 8  649,894,905   662,201,654   520,934,406   517,010,646 

สินค้�คงเหลือ  9  94,897,660   84,069,974   94,404,590   81,761,206 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 7  –   –   47,550,000  – 

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่�ย   36,420,860   75,881,284   23,178,676   67,532,169 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   50,968,852   30,212,589   20,324,344   26,529,127 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   909,104,243   914,139,110   721,455,724   709,618,626 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 7  –   –  –   6,120,000 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 –   –   125,892,450   106,017,450 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  11  –   –  –   – 

เงินลงทุนระยะย�วอื่น 12  –   16,124   –   16,124 

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 13  940,609,388   870,994,575   929,272,688   861,597,733 

ค่�คว�มนิยม 10  53,769,227   53,769,227   –   – 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น – ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 14  117,012,485   100,221,212   112,174,395   96,578,576 

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 24  45,318,755   34,119,098   25,882,834   23,888,022 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   16,905,717   8,533,521   2,712,628   1,983,319 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,173,615,572   1,067,653,757   1,195,934,995   1,096,201,224 

รวมสินทรัพย์   2,082,719,815   1,981,792,867   1,917,390,719   1,805,819,850 

หม�ยเหตุ      2556     2555      2556     2555

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บ�ท)
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนี้สินหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น      
 จ�กสถ�บันก�รเงิน 15  396,795,538   233,544,978   396,795,538   233,544,978 
เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 7, 16  299,052,863   288,571,351   246,969,379   232,436,261 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จ      
 ควบคุมของบริษัทย่อย 17  5,880,000   –  –    – 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 18  100,000,000   100,000,000   100,000,000   100,000,000 
ส่วนของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึงกำ�หนด      
 ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 19  4,371,743   4,110,917   4,371,743   4,110,917 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 7 –  –   –   10,000,000 
ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย   2,238,145   4,229,198  –   – 
ค่�สม�ชิกรอตัดบัญชี   78,724,509   75,022,012   67,415,195   67,165,040 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   105,353,797   93,281,102   89,822,758   78,622,024 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   992,416,595   798,759,558   905,374,613   725,879,220 
หนี้สินไม่หมุนเวียน      
เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จ      
 ควบคุมของบริษัทย่อย 17 –   5,880,000   –  – 
เงินกู้ยืมระยะย�ว – สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนด      
 ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 18  150,000,000   250,000,000   150,000,000   250,000,000 
หน้ีสินต�มสัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน – สุทธิจ�กส่วนท่ีถึงกำ�หนด      
 ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 19  8,574,147   12,945,889   8,574,147   12,945,889 
สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 20  74,606,387   69,895,557   72,920,725   67,964,309 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   233,180,534   338,721,446   231,494,872   330,910,198 
รวมหนี้สิน    1,225,597,129   1,137,481,004   1,136,869,485   1,056,789,418 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทุนเรือนหุ้น       
 ทุนจดทะเบียน       
  หุ้นส�มัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท   505,000,000   505,000,000   505,000,000   505,000,000 
 ทุนออกจำ�หน่�ยและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว      
  หุ้นส�มัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท   500,000,000   500,000,000   500,000,000   500,000,000 
กำ�ไรสะสม       
 จัดสรรแล้ว – สำ�รองต�มกฎหม�ย 21  50,500,000   50,500,000   50,500,000   50,500,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร   309,180,217   287,581,669   230,021,234   198,530,432 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  –   –   –   –
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   859,680,217   838,081,669   780,521,234   749,030,432 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม   (2,557,531)  6,230,194   –  – 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   857,122,686   844,311,863   780,521,234   749,030,432 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   2,082,719,815   1,981,792,867   1,917,390,719   1,805,819,850

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

หม�ยเหตุ      2556     2555      2556     2555

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บ�ท)
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

กำาไรขาดทุน:      

รายได้      

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร 22  2,446,980,146   2,376,173,287   2,066,405,974   1,999,162,246 

ต้นทุนข�ยและบริก�ร   (1,690,305,871)  (1,657,468,496)  (1,414,151,060)  (1,429,248,640)

กำาไรขั้นต้น   756,674,275   718,704,791   652,254,914   569,913,606 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย   (319,986,536)  (304,467,198)  (259,868,764)  (290,944,704)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร   (281,852,220)  (256,088,010)  (215,221,678)  (198,561,967)

กำาไรจากการขายและการให้บริการ   154,835,519   158,149,583   177,164,472   80,406,935 

ร�ยได้อื่น      

 เงินปันผลรับจ�กบริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน 10  250,880   250,880   –   41,300,000 

   โอนกลับค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม   –   600,000  –   600,000 

   กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์   –   7,157,191  –   7,157,191 

   อื่นๆ   27,706,790   28,978,139   25,294,005   26,799,637 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายเงินได้   182,793,189   195,135,793   202,458,477   156,263,763 

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน   (25,034,248)  (26,280,755)  (24,561,783)  (25,891,994)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายเงินได้   157,758,941   168,855,038   177,896,694   130,371,769 

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้  24  (37,661,583)  (39,729,598)  (39,267,488)  (21,369,968)

กำาไรสำาหรับปี   120,097,358   129,125,440   138,629,206   109,001,801 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:      

ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์      

 ประกันภัย 20  (9,110,652)  –   (8,923,005)  – 

ผลกระทบของภ�ษีเงินได้ 24  1,824,117  –   1,784,601   – 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี    (7,286,535)  –   (7,138,404)  – 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   112,810,823   129,125,440   131,490,802   109,001,801

การแบ่งปันกำาไร       

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   128,885,083   126,371,606   138,629,206   109,001,801 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย   (8,787,725)  2,753,834

    120,097,358   129,125,440    

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   121,598,548   126,371,606   131,490,802   109,001,801 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย   (8,787,725)  2,753,834

    112,810,823   129,125,440    

กำาไรต่อหุ้น 25     

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น      

 กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   0.26   0.25   0.28   0.22

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

หม�ยเหตุ      2556     2555      2556     2555

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บ�ท)
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งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2555  500,000,000   50,500,000   241,210,063   791,710,063   3,476,360   795,186,423 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  –   –   126,371,606   126,371,606   2,753,834   129,125,440 

เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 28)  –   –   (80,000,000)  (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   844,311,863 

        

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556  500,000,000   50,500,000   287,581,669   838,081,669   6,230,194   844,311,863 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  –   –   121,598,548   121,598,548   (8,787,725)  112,810,823 

เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 28)  –   –   (100,000,000)  (100,000,000) –    (100,000,000)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556  500,000,000   50,500,000   309,180,217   859,680,217   (2,557,531)  857,122,686

(หน่วย: บ�ท)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หุ้นส�มัญ
ที่ออกและชำ�ระ
เต็มมูลค่�แล้ว

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�น�จควบคุม
ของบริษัทย่อย

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้จัดสรร

จัดสรรแล้ว -
สำ�รองต�ม
กฎหม�ย

กำ�ไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บ�ท)

หุ้นส�มัญ
ที่ออกและชำ�ระ
เต็มมูลค่�แล้ว

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้จัดสรร

จัดสรรแล้ว -
สำ�รองต�มกฎหม�ย

กำ�ไรสะสม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2555  500,000,000   50,500,000   169,528,631   720,028,631 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี –   –   109,001,801   109,001,801 

เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 28) –   –   (80,000,000)  (80,000,000)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 500,000,000   50,500,000   198,530,432   749,030,432 

         

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556 500,000,000   50,500,000   198,530,432   749,030,432 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี –   –   131,490,802   131,490,802 

เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 28) –  –   (100,000,000)  (100,000,000)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 500,000,000   50,500,000   230,021,234   780,521,234 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน     

กำ�ไรก่อนภ�ษี  157,758,941   168,855,038   177,896,694   130,371,769 

ปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภ�ษีเป็นเงินสดรับ (จ่�ย)      

 จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น      

 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 5,544,629   (603,791)  497,996   1,143,774 

 ค่�เผื่อสินค้�รับคืน 1,095,234   1,457,853   1,095,234   1,457,853 

 ก�รปรับลดสินค้�คงเหลือให้เป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ 6,094,337   13,515,463   5,004,891   9,747,095

 ค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (โอนกลับ) –   (600,000)  3,570,000   (600,000)

 ค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินลงทุนในบริษัทย่อย  –   –   5,100,000   – 

 ตัดจำ�หน่�ยเงินลงทุนระยะย�วในบริษัทอื่น 16,124 –  16,124  – 

 เงินปันผลรับจ�กบริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน  (250,880)  (250,880)  –   (41,300,000)

 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 112,929,671   140,213,960   107,668,454   135,053,612 

 ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์ 2,165,663   (7,157,191)  1,495,655   (7,157,191)

 โอนกลับค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (271,179) (1,026,586)  (271,179)  (1,026,586)

 สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 6,191,485   6,651,232   6,046,627   6,153,890 

 ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย 25,034,248   26,280,755   24,561,783   25,891,994 

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ     

 หนี้สินดำ�เนินง�น 316,308,273   347,335,853   332,682,279   259,736,210 

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง       

 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 5,666,886   (205,325,264)  (5,516,990)  (191,148,734)

 สินค้�คงเหลือ (16,922,023)  23,387,790   (17,648,275)  22,948,507 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  20,976,563   (7,915,113)  48,175,880   (9,040,170)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (8,372,196)  3,175   (729,308)  190,409 

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)     

 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น (7,806,713) (6,948,838) (3,410,023)  (19,243,237)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15,598,331  11,664,264   11,450,889   10,982,807 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (10,591,307)  (8,280,969)  (10,013,216)  (8,280,560)

เงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 314,857,814  153,920,898   354,991,236   66,145,232 

 จ่�ยดอกเบี้ย (23,568,623) (25,980,596) (23,722,547)  (24,891,498)

 จ่�ยภ�ษีเงินได้ (51,361,987)  (55,302,527)  (37,095,303)  (27,298,970)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 239,927,204   72,637,775   294,173,386   13,954,764

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบกระแสเงินสด

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2556     2555      2556     2555

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น –     –     (45,000,000)  –   

เงินจ่�ยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย –     –     (24,975,000)  –   

เงินปันผลรับจ�กบริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน 250,880   250,880   –   41,300,000 

รับชำ�ระคืนเงินให้กู้ยืมจ�กบริษัทร่วม –   600,000  –   600,000 

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์ 192,734   7,224,147   131,987   7,224,147 

เงินสดจ่�ยซื้ออุปกรณ์ (143,409,306)  (43,790,036)  (136,134,799)  (41,433,989)

เงินสดจ่�ยซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (40,019,431)  (17,070,254)  (38,123,620)  (14,810,157)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (182,985,123)  (52,785,263)  (244,101,432)  (7,119,999)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น      

  จ�กสถ�บันก�รเงิน 163,250,560   182,963,418   163,250,560   202,963,418 

ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กธน�ค�ร (100,000,000)  (122,500,000)  (100,000,000)  (122,500,000)

เงินสดจ่�ยชำ�ระหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน (5,044,284)  (2,853,087)  (5,044,284)  (2,853,087)

เงินกู้ยืมจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันลดลง –  –   (10,000,000)  – 

เงินกู้ยืมจ�กบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น –   –   –  4,000,000 

เงินปันผลจ่�ย (100,000,000)  (80,000,000)  (100,000,000)  (80,000,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (41,793,724)  (22,389,669)  (51,793,724)  1,610,331 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 15,148,357   (2,537,157)  (1,721,770)  8,445,096 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี 61,773,609   64,310,766   16,785,478   8,340,382 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  76,921,966   61,773,609   15,063,708   16,785,478 

      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม     

ร�ยก�รที่มิใช่เงินสด     

 ร�ยก�รซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้จ่�ยชำ�ระ 19,944,517   2,188,550   19,219,860   1,182,588 

 ร�ยก�รซื้ออุปกรณ์ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน  –   14,470,048   –   14,470,048 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมห�ชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เน�ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ก�รผลิต 

และจำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์ นิตยส�ร และหนังสือ และก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ ที่อยู่ต�มที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่เลขที่ 136  
ถนนสุนทรโกษ� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำ งบการเงิน
2.1 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงร�ยก�รในงบก�รเงินต�ม 

ข้อกำ�หนดในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ลงวันที่ 28 กันย�ยน 2554 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติก�รบัญชี พ.ศ. 2543

 งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นงบก�รเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นท�งก�รต�มกฎหม�ย งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษแปลม�จ�กงบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยน้ี

 งบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบัญชี

2.2 เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวม

 ก)  งบก�รเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบก�รเงินของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “บริษัทฯ”) กับบริษัทย่อยและ
กิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน ดังต่อไปนี้

 บริษัทย่อย    

 บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด ให้เช่�ชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ 100 100 ไทย

 (ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด  ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์                                  

  เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำ�กัด)    

 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด  ผลิตและจำ�หน่�ยนิตยส�ร 100 100 ไทย

 บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด (ถือหุ้น ร้อยละ 49 โดยบริษัทฯ ผลิตและจำ�หน่�ยนิตยส�ร 100 100 ไทย

  และร้อยละ 51 โดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำ�กัด)

 บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด ลงทุน 100 – ไทย

 บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด

   (ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด) ลงทุน 100 – ไทย

 บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด  ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ 51 51 ไทย

 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

 บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด

  (ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำ�กัด)  ผลิตและจำ�หน่�ยนิตยส�ร 70 70 ไทย

จัดตั้งขึ้นในประเทศบริษัท
อัตร�ร้อยละ
ของก�รถือหุ้น

2556
ร้อยละ

2555
ร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ

 ข) บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด มีสัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัท 
โพสต-์เอซพี ีจำ�กดั และมสีทิธอิอกเสยีงรอ้ยละ 51 ในบริษทัดงักล�่ว อย่�งไรกต็�ม ภ�ยใตส้ญัญ�รว่มทนุระหว�่งบริษัท โพสต ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
มีเดีย จำ�กัดกับผู้ร่วมทุน บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ยังคงมีอำ�น�จก�รควบคุมร่วมร้อยละ 50 ในบริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด 

 ค) บริษัทฯ นำ�งบก�รเงินของบริษัทย่อยและกิจก�รท่ีควบคุมร่วมกันม�รวมในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำ�น�จในก�รควบคุม
บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดก�รควบคุมบริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันนั้น

 ง) งบก�รเงินของบริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

 จ) ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันและร�ยก�รค้�ระหว่�งกันที่มีส�ระสำ�คัญได้ตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมนี้แล้ว 

 ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือข�ดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดง
เป็นร�ยก�รแยกต่�งห�กในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
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2.3 บริษัทฯ จัดทำ�งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รเพื่อประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต�มวิธีร�ค�ทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่
 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอน�คตมีร�ยละเอียดดังนี้

 ก.  มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี:
  ฉบับที่ 12   ภ�ษีเงินได้
  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)  ก�รบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล และก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน:
  ฉบับที่ 8   ส่วนง�นดำ�เนินง�น

 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี: 

  ฉบับที่ 10   คว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล – กรณีที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องอย่�งเฉพ�ะเจ�ะจงกับกิจกรรมดำ�เนินง�น

  ฉบับที่ 21   ภ�ษีเงินได้ – ก�รได้รับประโยชน์จ�กสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่�เสื่อมร�ค�ที่ตีร�ค�ใหม่

  ฉบับที่ 25   ภ�ษีเงินได้ – ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พท�งภ�ษีของกิจก�รหรือของผู้ถือหุ้น

 แนวปฏิบัติท�งบัญชีเกี่ยวกับก�รโอนและก�รรับโอนสินทรัพย์ท�งก�รเงิน

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีและแนวปฏิบัติท�งบัญชีข้�งต้นไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระ
สำ�คัญต่องบก�รเงินนี้ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 12 ภ�ษีเงินได้ม�ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

 ข.  มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี:  
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภ�ษีเงินได้  1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญ�เช่�  1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ร�ยได้  1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักง�น 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนอัตร�แลกเปลี่ยนของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในก�รร่วมค้� 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบก�รเงินระหว่�งก�ล 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกร�คม 2557

 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน: 
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) ก�รรวมธุรกิจ 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 4 สัญญ�ประกันภัย 1 มกร�คม 2559
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยและก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนง�นดำ�เนินง�น 1 มกร�คม 2557

วันที่มีผลบังคับใช้
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 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี: 

   ฉบับที่ 15 สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่� 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 27 ก�รประเมินเนื้อห�สัญญ�เช่�ที่ทำ�ขึ้นต�มรูปแบบกฎหม�ย 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 29 ก�รเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร 1 มกร�คม 2557

   ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกร�คม 2557

 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน: 
   ฉบับที่ 1 ก�รเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจ�กก�รรื้อถอน ก�รบูรณะ  1 มกร�คม 2557
       และหนี้สินที่มีลักษณะคล้�ยคลึงกัน 
   ฉบับที่ 4 ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่ 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจ�กกองทุนก�รรื้อถอน ก�รบูรณะและก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 7 ก�รปรับปรุงย้อนหลังภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง  1 มกร�คม 2557
       ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่มีภ�วะเงินเฟ้อรุนแรง 
   ฉบับที่ 10 งบก�รเงินระหว่�งก�ลและก�รด้อยค่� 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้� 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 17 ก�รจ่�ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้�ของ 1 มกร�คม 2557
   ฉบับที่ 18 ก�รโอนสินทรัพย์จ�กลูกค้� 1 มกร�คม 2557

 ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯเช่ือว่�ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีและก�รตีคว�มม�ตรฐ�น 
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินข้�งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินเมื่อนำ�ม�ถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีที่สำ คัญ
4.1 การรับรู้รายได ้
 ขายสินค้า

 ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�รับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของคว�มเป็นเจ้�ของสินค้�ให้กับผู้ซื้อแล้ว  
ร�ยได้จ�กก�รข�ยแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ในใบกำ�กับสินค้�โดยไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม สำ�หรับสินค้�ที่ได้ส่งมอบหลังจ�กหักส่วนลดแล้ว

 รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์

 ค่�สม�ชิกหนังสือพิมพ์รับรู้เป็นร�ยได้โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รเป็นสม�ชิก

 รายได้ค่าบริการ

 ร�ยได้ค่�บริก�รรับรู้เมื่อได้ให้บริก�รแล้วโดยพิจ�รณ�ถึงขั้นคว�มสำ�เร็จของง�น

 ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รโฆษณ�รับรู้เม่ือให้บริก�รเสร็จส้ิน ซ่ึงต�มปกติก�รให้บริก�รจะถือว่�เสร็จส้ินลงเม่ือส่ิงพิมพ์ท่ีพิมพ์โฆษณ�ได้ออกจำ�หน่�ยแล้ว

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นร�ยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในก�รรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด หม�ยถึง เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภ�พคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่�ยคืนภ�ยในระยะ

เวล�ไม่เกิน 3 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม�และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า
 ลกูหนีก้�รค�้แสดงมลูค�่ต�มจำ�นวนมลูค�่สทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึค�่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำ�หรบัผลข�ดทนุโดยประม�ณทีอ่�จเกดิ

วันที่มีผลบังคับใช้
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ขึ้นจ�กก�รเก็บเงินจ�กลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินและก�รวิเคร�ะห์อ�ยุหนี้ และค่�เผื่อสินค้�รับคืน ซึ่งพิจ�รณ�
จ�กประสบก�รณ์ในอดีตและสภ�วะตล�ดในขณะนั้น

4.4 สินค้าคงเหลือ
 สินค้�สำ�เร็จรูปแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน (วิธีเข้�ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะต่ำ�กว่� ร�ค�ทุนดังกล่�วหม�ยถึงต้นทุน

ในก�รผลิตซึ่งประกอบด้วย ค่�วัตถุดิบ ค่�แรงง�นและค่�โสหุ้ยก�รผลิต

 วัตถุดิบ ส�รเคมี อะไหล่และวัสดุโรงง�นแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน (วิธีเข้�ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะต่ำ�กว่� และจะ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนก�รผลิตเมื่อมีก�รเบิกใช้

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับสำ�หรับสินค้�ที่ล้�สมัยหรือเคลื่อนไหวช้�

4.5 เงินลงทุน
 ก)  เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินรวมแสดงมูลค่�ต�มวิธีส่วนได้เสีย 
 ข)  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รแสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุน 
 ค)  เงินลงทุนในตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในร�ค�ทุนสุทธิจ�กค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี)  

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
 ที่ดินแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม และค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ (ถ้�มี)

 ค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณดังนี้

       อ�ค�ร  20 ปี
       เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3 ถึง 15 ปี
       เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำ�นักง�นและย�นพ�หนะ 4 และ 5 ปี

 ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

 ไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดิน และเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่�งติดตั้ง

 บรษัิทฯ ตดัร�ยก�รทีด่นิ อ�ค�ร และอปุกรณ ์ออกจ�กบัญช ีเม่ือจำ�หน่�ยสนิทรพัย์หรอืค�ดว�่จะไม่ไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอน�คตจ�กก�รใช้
หรือก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ ร�ยก�รผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ (ผลต่�งระหว่�งสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์
กับมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดร�ยก�รสินทรัพย์นั้นออกจ�กบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม
 ต้นทุนก�รกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในก�รได้ม�หรือก่อสร้�งสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวล�น�นในก�รทำ�ให้อยู่ในสภ�พพร้อมใช้ ได้ถูกนำ�ไปรวมเป็นร�ค�ทุน

ของสินทรพัยจ์นกว่�สนิทรพัย์นัน้จะอยู่ในสภ�พพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้�มทีมุ่่งประสงค ์ สว่นตน้ทนุก�รกูย้มือืน่ถอืเปน็ค�่ใชจ้�่ยในงวดทีเ่กดิร�ยก�ร ต้นทนุ
ก�รกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจ�กก�รกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์จำ�กัดอย่�งมีระบบตลอดอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และ
จะประเมนิก�รดอ้ยค�่ของสินทรพัยด์งักล่�วเมือ่มขีอ้บง่ชีว่้�สนิทรพัย์นัน้เกดิก�รดอ้ยค�่ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนระยะเวล�ก�รตดัจำ�หน่�ย
และวิธีก�รตัดจำ�หน่�ยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่�วทุกสิ้นปีเป็นอย่�งน้อย ค่�ตัดจำ�หน่�ยรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในส่วนกำ�ไรหรือข�ดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์จำ�กัด คือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ 3 ถึง 10 ปี

  ไม่มีก�รคิดค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่�งติดตั้ง

4.9 ค่าความนิยม 
 บริษัทฯ บันทึกมูลค่�เริ่มแรกของค่�คว�มนิยมในร�ค�ทุน ซึ่งเท่�กับต้นทุนก�รรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่�มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ม�  

ห�กมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ม�สูงกว่�ต้นทุนก�รรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่�นี้เป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนทันที
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  บริษัทฯ แสดงค่�คว�มนิยมต�มร�ค�ทุนหักค่�เผื่อก�รด้อยค่�สะสม และจะทดสอบก�รด้อยค่�ของค่�คว�มนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ต�มที่มีข้อบ่งชี้
ของก�รด้อยค่�เกิดขึ้น

  เพ่ือวัตถุประสงค์ในก�รทดสอบก�รด้อยค่�ของค่�คว�มนิยม บริษัทฯ จะปันส่วนค่�คว�มนิยมท่ีเกิดขึ้นจ�กก�รรวมกิจก�รให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ 
กอ่ใหเ้กิดเงินสด (หรอืกลุม่ของหนว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่ให้เกดิเงนิสด) ทีค่�ดว�่จะไดร้บัประโยชนเ์พิม่ขึน้จ�กก�รรวมกจิก�ร และบรษัิทฯ จะทำ�ก�รประเมิน
มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละร�ยก�ร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ห�กมูลค่�ที่ 
ค�ดว�่จะไดร้บัคนืของหนว่ยของสนิทรพัยท่ี์กอ่ใหเ้กดิเงนิสดต่ำ�กว�่มลูค�่ต�มบญัช ีบรษัิทฯ จะรบัรูข้�ดทุนจ�กก�รดอ้ยค�่ในสว่นของกำ�ไรหรอืข�ดทนุ 
และบริษัทฯ ไม่ส�ม�รถกลับบัญชีข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ได้ในอน�คต

4.10 ภาษีเงินได้
 ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้ปัจจุบันต�มจำ�นวนที่ค�ดว่�จะจ่�ยให้กับหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีของรัฐ โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรท�งภ�ษีต�ม

หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วระหว่�งร�ค� ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวล�ร�ยง�นกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ต้องเสียภ�ษีทุกร�ยก�ร แต่รับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัด
บญัชสีำ�หรบัผลแตกต�่งชัว่คร�วทีใ่ชหั้กภ�ษ ีรวมทัง้ผลข�ดทนุท�งภ�ษทีียั่งไมไ่ดใ้ชใ้นจำ�นวนเท�่ทีมี่คว�มเปน็ไปไดค้อ่นข�้งแนที่บ่รษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีและผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นและจะทำ�ก�รปรับลดมูลค่�
ต�มบัญชีดังกล่�ว ห�กมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่�บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำ�ไรท�งภ�ษีเพียงพอต่อก�รนำ�สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้ รอก�ร
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นห�กภ�ษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับร�ยก�รที่ได้บันทึกโดยตรงไป
ยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บคุคลหรือกิจก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หม�ยถงึ บคุคลหรอืกจิก�รทีม่อีำ�น�จควบคมุบรษัิทฯ หรอืถกูบรษัิทฯควบคุมไมว่�่จะเป็นโดยท�งตรงหรือ

ท�งอ้อม หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจ�กนีบ้คุคลหรอืกจิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหม�ยรวมถงึบรษิทัหรอืบคุคลทีมี่สิทธอิอกเสียงโดยท�งตรงหรอืท�งออ้มซึง่ทำ�ใหม้อีทิธพิลอย่�งเปน็ส�ระ
สำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริห�รสำ�คัญ กรรมก�รหรือพนักง�นของบริษัทฯ ที่มีอำ�น�จในก�รว�งแผนและควบคุมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว
 สัญญ�เช่�อุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ�เช่�ก�รเงิน สัญญ�เช่�ก�รเงินจะ 

บันทึกเป็นร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนด้วยมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่�หรือมูลค่�ปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่�แล้วแต่มูลค่�ใดจะ 
ต่ำ�กว�่ ภ�ระผกูพนัต�มสัญญ�เช�่หกัค�่ใชจ้�่ยท�งก�รเงนิจะบนัทกึเปน็หนีส้นิระยะย�ว สว่นดอกเบีย้จ�่ยจะบนัทกึในสว่นของกำ�ไรหรือข�ดทุนตลอด
อ�ยุของสัญญ�เช่� สินทรัพย์ที่ได้ม�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินจะคิดค่�เสื่อมร�ค�ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นของสินทรัพย์ที่เช่� หรืออ�ยุของสัญญ�เช่� ห�ก 
บริษัทฯ ค�ดว่�จะไม่ซื้อสินทรัพย์ดังกล่�ว ณ วันสิ้นสุดของสัญญ�แล้วแต่ระยะเวล�ใดจะต่ำ�กว่� 

 สัญญ�เช่�อุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น จำ�นวนเงินที่จ่�ย
ต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนต�มวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่�

4.13 เงินตราต่างประเทศ
 บรษัิทฯ แสดงงบก�รเงนิรวมและงบก�รเงนิเฉพ�ะกิจก�รเปน็สกลุเงินบ�ท ซึง่เปน็สกลุเงินทีใ่ชใ้นก�รดำ�เนินง�นของบรษัิทฯ ร�ยก�รต�่งๆ ของแต่ละ

กิจก�รที่รวมอยู่ในงบก�รเงินรวมวัดมูลค่�ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของแต่ละกิจก�รนั้น

รายงานและงบการเงินรวม
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 ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�ร สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงิน
ตร�ต่�งประเทศได้แปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น 

 กำ�ไรและข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในอัตร�แลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำ�ก�รประเมินก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยห�กมข้ีอบง่ชีว้�่สนิทรพัย์ดงักล�่วอ�จดอ้ยค�่ และจะทำ�ก�รประเมนิก�รดอ้ยค�่ของค�่คว�มนยิมเปน็ร�ยป ีบรษัิทฯ และบริษทั
ย่อยรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เมื่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่�ต่ำ�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้
รับคืนหม�ยถึงมูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ยของสินทรัพย์หรือมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่� 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่�จ้�ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อเกิดร�ยก�ร

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย และพนกัง�นไดร้ว่มกนัจัดต้ังกองทุนสำ�รองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักง�นจ�่ยสะสมและเงนิทีบ่รษัิทฯ และบริษทัย่อย 
จ่�ยสมทบให้เป็นร�ยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
จ่�ยสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในปีที่เกิดร�ยก�ร

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภ�ระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อออกจ�กง�น ต�มกฎหม�ยแรงง�นและต�มโครงก�รผลตอบแทน 
พนักง�นอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่�เงินชดเชยดังกล่�วเป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นสำ�หรับพนักง�น นอกจ�กนั้น บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น ได้แก่ โครงก�รเงินร�งวัลก�รปฏิบัติง�นครบกำ�หนดระยะเวล�

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำ�นวณหนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นและโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น 
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวช�ญอิสระได้ทำ�ก�รประเมินภ�ระผูกพันดังกล่�วต�ม
หลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

 ผลกำ�ไรหรอืข�ดทนุจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลกัคณติศ�สตรป์ระกนัภยั สำ�หรบัโครงก�รผลประโยชน์หลงัออกจ�กง�นของพนักง�นจะรบัรูทั้นทใีน
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ผลกำ�ไรหรอืข�ดทนุจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณติศ�สตรป์ระกนัภยัสำ�หรบัโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอืน่ของพนกัง�นจะรบัรูท้นัทีในกำ�ไร
หรือข�ดทุน

4.16 ประมาณการหนี้สิน
 บรษัิทฯ และบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึประม�ณก�รหนีส้นิไวใ้นบัญชเีมือ่ภ�ระผกูพนัซึง่เปน็ผลม�จ�กเหตกุ�รณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีว�มเปน็ไปได ้

ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพย�กรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภ�ระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ม�รถ
ประม�ณมูลค่�ภ�ระผูกพันนั้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ คัญ
 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รในเรื่องที่มีคว�มไม่แน่นอน

เสมอ ก�รใช้ดุลพินิจและก�รประม�ณก�รดังกล่�วนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบก�รเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหม�ยเหตุประกอบ                
งบก�รเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนที่ประม�ณก�รไว้ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รที่สำ�คัญมีดังนี้ 
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 สัญญาเช่า 
 ในก�รพิจ�รณ�ประเภทของสัญญ�เช่�ว่�เป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นหรือสัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน ฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประเมินเงื่อนไขและ

ร�ยละเอียดของสัญญ�เพื่อพิจ�รณ�ว่�บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนคว�มเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่�ดังกล่�วแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในก�รประม�ณค่�เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนท่ีค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กลูกหนี้

แต่ละร�ย โดยคำ�นึงถึงประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินในอดีต อ�ยุของหนี้ที่คงค้�งและสภ�วะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
 ในก�รประม�ณค่�เผื่อสินค้�รับคืน ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กก�รรับคืนสินค้� โดย

คำ�นึงถึงประสบก�รณ์ก�รรับคืนในอดีตและสภ�วะตล�ดในขณะนั้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
 บรษัิทฯ จะตัง้ค่�เผือ่ก�รดอ้ยค�่ของเงนิลงทนุเมือ่ฝ่�ยบรหิ�รใชด้ลุยพินิจในก�รพิจ�รณ�ว�่มูลค�่ยุตธิรรมของเงินลงทนุดงักล�่วไดล้ดลงอย่�งมีส�ระ

สำ�คัญและเป็นระยะเวล�น�นหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของก�รด้อยค่� ก�รที่จะสรุปว่�เงินลงทุนดังกล่�วได้ลดลงอย่�งมีส�ระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวล�น�น
หรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�ร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
 ในก�รคำ�นวณค่�เส่ือมร�ค�ของอ�ค�รและอปุกรณ ์ฝ�่ยบรหิ�รจำ�เปน็ตอ้งทำ�ก�รประม�ณอ�ยุก�รใหป้ระโยชน์และมลูค�่คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้�นของ

อ�ค�รและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือใหม่ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจ�กนี้ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องสอบท�นก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวล�และบันทึกข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ห�กค�ดว่�
มลูค�่ท่ีค�ดว่�จะไดร้บัคนืต่ำ�กว�่มลูค่�ต�มบญัชขีองสนิทรพัยน้ั์น ในก�รน้ีฝ�่ยบรหิ�รจำ�เปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รค�ดก�รณร์�ยไดแ้ละ
ค่�ใช้จ่�ยในอน�คตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ค่าความนิยม 

 ในก�รบันทึกและวัดมูลค่�ของค่�คว�มนิยม ณ วันที่ได้ม� ตลอดจนก�รทดสอบก�รด้อยค่�ในภ�ยหลัง ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องประม�ณก�รกระแส
เงนิสดท่ีค�ดว�่จะไดร้บัในอน�คตจ�กสินทรพัย ์หรอืหนว่ยของสนิทรพัย์ทีก่อ่ใหเ้กดิเงินสด รวมท้ังก�รเลอืกอตัร�คดิลดทีเ่หม�ะสมในก�รคำ�นวณห�
มูลค่�ปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีเมื่อมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรท�งภ�ษี

ในอน�คตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์�กสนิทรพัยภ์�ษเีงนินัน้ได ้ในก�รน้ีฝ�่ยบรหิ�รจำ�เป็นตอ้งประม�ณก�รว�่บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยควรรบัรูจ้ำ�นวน
สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่�ใด โดยพิจ�รณ�ถึงจำ�นวนกำ�ไรท�งภ�ษีที่ค�ดว่�จะเกิดในอน�คตในแต่ละช่วงเวล�

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
 หนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น และต�มโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น ประม�ณขึ้นต�มหลัก

คณิตศ�สตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอ�ศัยข้อสมมติฐ�นต่�งๆ ในก�รประม�ณก�รนั้น เช่น อัตร�คิดลด อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต อัตร�มรณะ 
และอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง
 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ย ซึ่งฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและ 

เชื่อมั่นว่�จะไม่มีคว�มเสียห�ยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประม�ณก�รหนี้สินดังกล่�ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น 

รายงานและงบการเงินรวม
รายงานประจำ ปี 2556
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 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

 เงินสด 219 413 219 210
 เงินฝ�กธน�ค�ร 76,703 61,361 14,845 16,575
 รวม 76,922 61,774 15,064 16,785

      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: พันบ�ท)6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2556 เงินฝ�กออมทรัพย์และเงินฝ�กประจำ�มีอัตร�ดอกเบ้ียระหว่�งร้อยละ 0.4 ถึง 2.25 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.6 ถึง 2.25 ต่อปี)

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่�งปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีร�ยก�รธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�

และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทฯและบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเหล่�นั้น ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจ โดยส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค� 

      2556      2555       2556     2555

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมแล้ว)     

ซื้อสินค้� – – 35 32 ร�ค�ตล�ด

ร�ยได้ค่�เช่� – – 7 6 ร�ค�ตล�ด

ร�ยได้ค่�โฆษณ� – – 7 42 ร�ค�ตล�ด

ร�ยได้ค่�บริก�รในก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ – – 21 57 ร�ค�ต�มสัญญ�

ค่�โฆษณ�จ่�ย – – 9 40 ร�ค�ตล�ด

ค่�เช่�เวล�ออกอ�ก�ศโทรทัศน์จ่�ย – – 1 5 ร�ค�ตล�ด

ร�ยได้ค่�บริก�รจัดก�ร – – – 2 ร�ค�ต�มสัญญ�
ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน
(ตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมต�มสัดส่วน
 ก�รถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว)     
ซื้อสินค้� 13 16 26 33 ร�ค�ตล�ด

ร�ยได้ค่�บริก�รจัดก�ร 3 – – – ร�ค�ต�มสัญญ�

 ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 มีร�ยละเอียดดังนี้ 

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน	–	กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	(หมายเหตุ	8)    

 บริษัทย่อย  – – 4,631 9,080
 กิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน  531 383 4 4

 บริษัทร่วม – 1 – 1

 รวมลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น – กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 531 384 4,635 9,085

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน	–	กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	(หมายเหตุ	16)    

 บริษัทย่อย  – – 13,590 9,679
 กิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน  3,491 4,402 6,776 8,933

 บริษัทร่วม 20 – 20 –

 รวมเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น – กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 3,511 4,402 20,386 18,612 

      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: พันบ�ท)



รายงานประจำ ปี 255682     |      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2556ลดลงระหว่�งปีเพิ่มขึ้นระหว่�งปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2555

ลักษณะ
คว�มสัมพันธ์เงินกู้ยืม

(หน่วย: พันบ�ท)
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
 มีเดีย จำ�กัด บริษัทย่อย 10,000 – (10,000) –

 เงินให้กู้ยืมแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 ยอดคงค้�งของเงินให้กู้ยืมระหว่�งบริษัทฯ และกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 และก�รเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 
ดังกล่�วมีร�ยละเอียดดังนี้ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2556เพิ่มขีึ้นระหว่�งปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันว�คม 2555ลักษณะคว�มสัมพันธ์เงินให้กู้ยืม

(หน่วย: พันบ�ท)
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำ�กัด  บริษัทย่อย – 45,000 45,000
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด  บริษัทย่อย 6,120 – 6,120
   6,120 45,000 51,120
หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  – (3,570) (3,570)
รวม    6,120 41,430 47,550

 ในปี 2556 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ได้รับเงินกู้ยืมจ�กบริษัทฯจำ�นวน 45 ล้�นบ�ท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำ�หนดชำ�ระคืน 
เมื่อทวงถ�มและมีอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี

 ในปี 2553 บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด ได้รับเงินกู้ยืมจ�กบริษัทฯจำ�นวน 6.1 ล้�นบ�ท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถ�มและมี 
อัตร�ดอกเบี้ยซึ่งอ้�งอิงกับอัตร�ดอกเบี้ยลูกค้�ร�ยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวล� (MLR) ของธน�ค�รพ�ณิชย์แห่งหนึ่ง

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 ยอดคงค้�งของเงินกู้ยืมระหว่�งบริษัทฯและกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 และก�รเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืม ดังกล่�ว 
มีร�ยละเอียดดังนี้

 เงินกู้ยืมระยะส้ันข้�งต้นมีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถ�ม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ� 12 เดือนของธน�ค�รพ�ณิชย์ในประเทศ 
แห่งหนึ่ง ในระหว่�งปี บริษัทฯ ได้ชำ�ระเงินกู้ยืมดังกล่�วแล้วทั้งจำ�นวน

 ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

 ในระหว่�งปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นที่ให้แก่กรรมก�รและผู้บริห�ร  
ดังต่อไปนี้

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 93 81 56 51
 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น 1 1 1 1
 รวม 94 82 57 52

      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

รายงานและงบการเงินรวม
รายงานประจำ ปี 2556
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ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุน
ให้เป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับร�ค�ทุน สินค้�คงเหลือ – สุทธิ

(หน่วย: พันบ�ท)
งบก�รเงินรวม

สินค้�สำ�เร็จรูป 52,709 50,639 (40,686) (34,010) 12,023 16,629
วัตถุดิบ 63,346 52,735 (296) (2,219) 63,050 50,516
วัตถุดิบระหว่�งท�ง 8,686 4,110 – – 8,686 4,110
อื่นๆ  14,691 15,025 (3,552) (2,210) 11,139 12,815
รวม  139,432 122,509 (44,534) (38,439) 94,898 84,070

      2556      2555       2556      2555  2556 2555        

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

 ลูกหน้ีก�รค้� – กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน    
 อ�ยุหน้ีนับจ�กวันท่ีถึงกำ�หนดชำ�ระ    
  ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ – – – 5,118
  ค้�งชำ�ระ    
   ไม่เกิน 3 เดือน – – 193 2,559
 รวมลูกหน้ีก�รค้� – กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน – – 193 7,677
 ลูกหน้ีก�รค้� – กิจก�รท่ีไม่เก่ียวข้องกัน    
 อ�ยุหน้ีนับจ�กวันท่ีถึงกำ�หนดชำ�ระ    
  ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 290,124 295,941 222,023 219,270
  ค้�งชำ�ระ    
   ไม่เกิน 3 เดือน 320,205 322,790 260,502 251,991
   3-6 เดือน 28,272 33,475 25,619 29,861
   6-12 เดือน 21,770 12,528 13,149 11,264
   ม�กกว่� 12 เดือน 9,970 12,031 7,887 8,254
 รวม  670,341 676,765 529,180 520,640
 หัก: ค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (14,104) (9,789) (5,908) (6,836)
        ค่�เผ่ือสินค้�รับคืน (6,973) (5,878) (6,973) (5,878)
 รวมลูกหน้ีก�รค้� – กิจก�รท่ีไม่เก่ียวข้องกัน, สุทธิ 649,264 661,098 516,299 507,926
 รวมลูกหน้ีก�รค้� – สุทธิ 649,264 661,098 516,492 515,603
 ลูกหน้ีอ่ืน    
 ลูกหน้ีกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน 531 384 4,442 1,408
 ลูกหน้ีอ่ืน 100 720 – –

 รวมลูกหน้ีอ่ืน 631 1,104 4,442 1,408
 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ 649,895 662,202 520,934 517,011

      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: พันบ�ท)

9. สินค้าคงเหลือ 
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มูลค่�ต�มบัญชีต�ม
วิธีร�ค�ทุนสัดส่วนเงินลงทุน เงินปันผลรับทุนชำ�ระแล้วชื่อบริษัท

(หน่วย: พันบ�ท)
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด – 25 – 100 – 25 – –

(เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำ�กัด) 
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด 50,000 50,000 49 49 2 2 – –

(และถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์
 เนช่ันแนล 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 – –

บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด 25,000 – 100 – 25,000 – – –

รวม     130,992 106,017 – 41,300
หัก: ค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินลงทุน     (5,100) – – –

      125,892 106,017 – 41,300

      2556      2555       2556      2555  2556      2555 2556 2555
   ร้อยละ ร้อยละ 

ร�ค�ทุนสัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่�ต�มบัญชี

ต�มวิธีส่วนได้เสีย – สุทธิ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศลักษณะธุรกิจบริษัท

(หน่วย: พันบ�ท)

 2556 2555  2556      2555 2556 2555
 ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด ผลิตร�ยก�รวิทยุ ไทย 40 40 10,000 10,000 2,704 2,704
หัก: ค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินลงทุน     (10,000) (10,000) (2,704) (2,704)
สุทธิ      – – – –

ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุน
ให้เป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับร�ค�ทุน สินค้�คงเหลือ – สุทธิ

(หน่วย: พันบ�ท)
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

สินค้�สำ�เร็จรูป 40,146 38,072 (24,096) (18,510) 16,050 19,562
วัตถุดิบ 63,346 52,735 (296) (2,219) 63,050 50,516
วัตถุดิบระหว่�งท�ง 8,686 4,110 – – 8,686 4,110
อื่นๆ  9,561 9,173 (2,942) (1,600) 6,619 7,573
รวม  121,739 104,090 (27,334) (22,329) 94,405 81,761

      2556      2555       2556      2555  2556 2555        

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยต�มที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด

 มลูค�่ของเงนิลงทนุส่วนทีเ่กนิกว�่มลูค�่ยตุธิรรมของสินทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีร่ะบไุดข้องบรษัิทย่อยน้ี ณ วนัลงทนุเพิม่ในปี 2551 มจีำ�นวน 59.3 ล�้นบ�ท 
ซึ่งแสดงเป็นค่�คว�มนิยมในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม ต่อม�ค่�คว�มนิยมจำ�นวนนี้ลดลงเป็นจำ�นวน 5.5 ล้�นบ�ท เหลือ 53.8 ล้�นบ�ท เนื่องจ�ก
ก�รเริ่มถือปฏิบัตินโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้โดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ในปี 2552

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

รายงานและงบการเงินรวม
รายงานประจำ ปี 2556



    |     85รายงานประจำ ปี 2556

11.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
 ข้อมูลท�งก�รเงินต�มที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

ร�ยได้รวมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันว�คม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 

31 ธันว�คม

กำ�ไรสำ�หรับ     
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันว�คม

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 

31 ธันว�คม
ทุนชำ�ระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันว�คมบริษัท

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

 2556 2555  2556      2555 2556      2555  2556      2555  2556 2555 

บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด 23 23 6 6 3 4 20 21 2 2

Singapore Press Holdings Limited 27,393,300 – – 16

ร�ค�ทุน
(หน่วย: พันบ�ท)

สัดส่วน
เงินลงทุนทุนชำ�ระแล้ว  2556 2555
ร้อยละ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่�ง

ติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์

สำ�นักง�นและ
ย�นพ�หนะ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมอ�ค�รที่ดิน

(หน่วย : พันบ�ท)
งบก�รเงินรวม

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 202,076 859,496 1,038,507 178,714 5,141 2,283,934
ซื้อเพิ่ม – – 9,200 31,448 12,785 53,433
จำ�หน่�ย – – (4,143) (19,329) – (23,472)
โอน  – – 1,832 12,564 (14,396) –

ณ 31 ธันว�คม 2555 202,076 859,496 1,045,396 203,397 3,530 2,313,895
ซื้อเพิ่ม – 60 6,804 16,224 138,553 161,641
จำ�หน่�ย – – (16,848) (4,889) – (21,737)
โอน  – 360 7,084 15,265 (23,281) (572)
ณ 31 ธันว�คม 2556 202,076 859,916 1,042,436 229,997 118,802 2,453,227
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 – 627,382 579,631 143,118 – 1,350,131
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี – 35,399 57,946 22,830 – 116,175
ค่�เสื่อมร�ค�สะสมของส่วนที่จำ�หน่�ย – – (4,143) (19,263) – (23,406)
ณ 31 ธันว�คม 2555 – 662,781 633,434 146,685 – 1,442,900
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี – 13,738 57,760 17,953 – 89,451
ค่�เสื่อมร�ค�สะสมของส่วนที่จำ�หน่�ย – – (16,299) (3,100) – (19,399)
โอน  – – – (334) – (334) 
ณ 31 ธันว�คม 2556 – 676,519 674,895 161,204 – 1,512,618
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ 31 ธันว�คม 2555 202,076 196,715 411,962 56,712 3,530 870,995
ณ 31 ธันว�คม 2556 202,076 183,397 367,541 68,793 118,802 940,609
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 
2555 (จำ�นวน 95 ล้�นบ�ท รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร)   116,175
2556 (จำ�นวน 76 ล้�นบ�ท รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร)   89,451

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 เงินลงทุนระยะย�วอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นส�มัญของบริษัทต่อไปนี้

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่�ง

ติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์

สำ�นักง�นและ
ย�นพ�หนะ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมอ�ค�รที่ดิน

(หน่วย : พันบ�ท)
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ราคาทุน      
1 มกร�คม 2555 202,076 859,495 1,026,757 165,370 5,141 2,258,839
ซื้อเพิ่ม – – 6,567 30,902 12,785 50,254
จำ�หน่�ย – – (4,092) (19,980) – (24,072)
โอน  – – 1,831 12,564 (14,395) –

31 ธันว�คม 2555 202,076 859,495 1,031,063 188,856 3,531 2,285,021
ซื้อเพิ่ม – 61 6,804 10,039 137,268 154,172
จำ�หน่�ย – – (16,848) (3,277) – (20,125)
โอน  – 360 7,084 15,837 (23,281) –

31 ธันว�คม 2556 202,076 859,916 1,028,103 211,455 117,518 2,419,068
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
1 มกร�คม 2555 – 627,382 571,159 137,198 – 1,335,739
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี – 35,399 55,970 20,321 – 111,690
ค่�เสื่อมร�ค�ของส่วนที่จำ�หน่�ย – – (4,092) (19,914) – (24,006)
31 ธันว�คม 2555 – 662,781 623,037 137,605 – 1,423,423
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี – 13,738 57,760 13,371 – 84,869
ค่�เสื่อมร�ค�ของส่วนที่จำ�หน่�ย – – (16,299) (2,198) – (18,497)
31 ธันว�คม 2556 – 676,519 664,498 148,778 – 1,489,795
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธันว�คม 2555 202,076 196,714 408,026 51,251 3,531 861,598
31 ธันว�คม 2556 202,076 183,397 363,605 62,677 117,518 929,273
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี      
2555 (จำ�นวน 92 ล้�นบ�ท รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร)   111,690
2556 (จำ�นวน 74 ล้�นบ�ท รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร)   84,870

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันมีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�เสื่อมร�ค�หมดแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่ มูลค่�
ต�มบัญชีก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมของสินทรัพย์ดังกล่�วมีจำ�นวนเงินประม�ณ 1,076 ล้�นบ�ท (2555: 1,004 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 1,064 
ล้�นบ�ท (2555: 994 ล้�นบ�ท)) 

14. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 มูลค่�ต�มบัญชีของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

 ราคาทุน    
 1 มกร�คม 250,816 249,012 239,717 240,444
 ซ้ือเพ่ิม 40,020 17,045 38,124 14,785
 จำ�หน่�ย (677) (15,241) (7) (15,512)
 31 ธันว�คม 290,159 250,816 277,834 239,717
 ค่าตัดจำาหน่ายสะสม    
 1 มกร�คม 146,449 137,650 138,992 131,140
 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี 23,480 24,039 22,800 23,363

      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: พันบ�ท)

รายงานและงบการเงินรวม
รายงานประจำ ปี 2556
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 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

      2556     2555       2556     2555 

(หน่วย: พันบ�ท)

เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร MOR 16,796 15,545 16,796 15,545

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน MMR 380,000 218,000 380,000 218,000

รวม     396,796 233,545 396,796 233,545

อัตร�ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    
      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: พันบ�ท)

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมของส่วนท่ีจำ�หน่�ย (657) (15,240) (7) (15,511)
 31 ธันว�คม 169,272 146,449 161,785 138,992
 ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
 1 มกร�คม 4,146 5,172 4,146 5,172
 โอนกลับค่�เผ่ือก�รด้อยค่�บันทึกระหว่�งปี (271) (1,026) (271) (1,026)
 31 ธันว�คม 3,875 4,146 3,875 4,146
 มูลค่�สุทธิต�มบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 117,012 100,221 112,174 96,579
 ค่าตัดจำาหน่าย    
 รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต 19,680 19,987 19,377 19,507
 รวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร 3,800 4,052 3,423 3,856
 รวมค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี 23,480 24,039 22,800 23,363

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้รวมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่�งติดตั้งเป็นจำ�นวน 30 ล้�นบ�ท (2555:  
8 ล้�นบ�ท)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�ตัดจำ�หน่�ยหมดแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่ มูลค่�ต�มบัญชี
กอ่นหกัค�่ตดัจำ�หน่�ยสะสมและค�่เผือ่ก�รดอ้ยค�่ของสนิทรพัย์ดงักล�่วมีจำ�นวนเงินประม�ณ 93 ล�้นบ�ท (2555: 62 ล�้นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษทัฯ: 
82 ล้�นบ�ท (2555: 51 ล้�นบ�ท))

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    
      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: พันบ�ท)

 เจ้�หน้ีก�รค้� – กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน 3,321 4,377 20,361 18,354
 เจ้�หน้ีก�รค้� – กิจก�รท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 150,505 144,322 91,258 85,268
 เจ้�หน้ีอ่ืนกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน 190 25 25 258
 ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 87,305 101,283 80,038 93,393
 เจ้�หน้ีอ่ืน 57,732 38,564 55,287 35,163
 รวมเจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน 299,053 288,571 246,969 232,436

17. เงินกู้ยืมจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ นาจควบคุมของบริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมสกุลบ�ทจ�กผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อยซึ่งมีอัตร�

ดอกเบี้ยซึ่งอ้�งอิงกับอัตร�ดอกเบี้ยลูกค้�ร�ยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวล� (MLR) ของธน�ค�รพ�ณิชย์แห่งหนึ่งและมีกำ�หนดชำ�ระคืน 
เมื่อทวงถ�ม
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(หน่วย: พันบ�ท)
25552556ก�รชำ�ระคืนเงินต้นอัตร�ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)เงินกู้

 1 อัตร�คงที่สำ�หรับสองปีแรกและหลังจ�กนั้นมีอัตร� ทุกไตรม�ส งวดละ 25 ล้�นบ�ท 250,000 350,000
  ซึ่งอ้�งอิงกับ MLR*  เริ่มตั้งแต่เดือนกันย�ยน 2555 
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี   (100,000) (100,000)
เงินกู้ยืมระยะย�ว – สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี   150,000 250,000

(*MLR: อัตร�ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจ�กลูกค้�ชั้นดีประเภทเงินกู้ยืมแบบมีกำ�หนดระยะเวล�)

(หน่วย: พันบ�ท)
25552556

 หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 14,110 19,154
 หัก: ดอกเบี้ยรอก�รตัดจำ�หน่�ย (1,164) (2,097)
 รวม 12,946 17,057
 หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี (4,372) (4,111)
 หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน-สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 8,574 12,946

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

รวม

รวม

1 - 4 ปี

1 - 4 ปี

ไม่เกิน 1 ปี 

ไม่เกิน 1 ปี 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555

 ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 5.1 9.1 14.2
 ดอกเบี้ยต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินรอก�รตัดบัญชี (0.7) (0.5) (1.2)
 มูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 4.4 8.6 13.0

 ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 5.1 14.1 19.2
 ดอกเบี้ยต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินรอก�รตัดบัญชี (1.0) (1.1) (2.1)
 มูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 4.1 13.0 17.1

18. เงินกู้ยืมระยะยาว
 ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะย�วสกุลบ�ทของบริษัทฯจ�กธน�ค�รภ�ยในประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 ภ�ยใต้สัญญ�เงินกู้ยืมระยะย�ว บริษัทฯต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขเกี่ยวกับก�รดำ�รงอัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�เช่�ก�รเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่�ย�นพ�หนะใช้ในก�รดำ�เนินง�นของกิจก�รโดยมีกำ�หนดก�รชำ�ระค่�เช่�เป็นร�ยเดือน  
อ�ยุของสัญญ�มีระยะเวล� 4 ปี 

 บริษัทฯ มีภ�ระผูกพันที่จะต้องจ่�ยค่�เช่�ขั้นตำ่�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินดังนี้ 

20. สำ รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุ แสดงได้ดังนี้

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 69,896 71,525 67,964 70,091
 ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน  3,986 4,734 3,864 4,262
 ต้นทุนดอกเบ้ีย 1,993 1,918 1,971 1,892
 ผลประโยชน์ท่ีจ่�ยในระหว่�งปี (10,591) (8,281) (10,013) (8,281)

      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: พันบ�ท)

รายงานและงบการเงินรวม
รายงานประจำ ปี 2556
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      2556     2555
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

 อัตร�คิดลด (ขึ้นอยู่กับช่วงอ�ยุง�นที่เหลือของพนักง�น) 2.3 - 4.5 1.9 - 4.3
 อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต 3.0 3.0
 อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น 5.2 - 14.0 5.2 - 14.0

 จำ�นวนเงินภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและส�มปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

      2556      2555       2556      2555

      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: พันบ�ท)

(หน่วย: พันบ�ท)

 ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์
     ประกันภัย 9,110 – 8,923 –

 ต้นทุนบริก�รในอดีต 212 – 212 –

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 74,606 69,896 72,921 67,964

 ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน  3,986 4,734 3,864 4,262
 ต้นทุนดอกเบ้ีย 1,993 1,918 1,971 1,892
 ต้นทุนบริก�รในอดีตท่ีรับรู้ในปี 212 – 212 –

 รวมค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 6,191 6,652 6,047 6,154
 ค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วรับรู้ในร�ยก�รต่อไปน้ีในงบกำ�ไรข�ดทุน    
 ต้นทุนข�ย 3,682 4,008 3,625 3,651
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รบริห�ร 2,509 2,644 2,422 2,503

 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นรวมอยู่ในกำ�ไรหรือข�ดทุนแสดงได้ดังนี้ 

 ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่  
31 ธันว�คม 2556 มีจำ�นวนประม�ณ 9.1 ล้�นบ�ท (งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร: 8.9 ล้�นบ�ท)

 สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบ�ท)

จำ�นวนภ�ระผูกพนัที่ถูกปรับปรุง                                 
จ�กผลของประสบก�รณ์ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์

 ปี 2556 74,606 72,921 8,929 8,775
 ปี 2555 69,896 67,964 – –

 ปี 2554 71,525 70,091 – –

 ปี 2553 71,051 69,991 – –

21. สำ รองตามกฎหมาย
 ภ�ยใตบ้ทบญัญติัของม�ตร� 116 แหง่พระร�ชบญัญัตบิรษัิทมห�ชนจำ�กดั พ.ศ. 2535 บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกำ�ไรสุทธปิระจำ�ปีสว่นหน่ึงไวเ้ปน็ทนุสำ�รอง

ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดข�ดทุนสะสมยกม� (ถ้�มี) จนกว่�ทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรสำ�รองต�มกฎหม�ยนี้ไว้ครบถ้วนแล้ว สำ�รองต�มกฎหม�ยไม่ส�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเงินปันผลได้

22. รายได้จากการขายและบริการ
 ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�รได้รวมร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�และร�ยได้ค่�โฆษณ�ที่ไม่ได้รับชำ�ระเป็นตัวเงินแต่เกิดจ�กก�รแลกเปลี่ยนสินค้�หรือ

บริก�รที่มีลักษณะไม่เหมือนกันกับบริษัทอื่นเป็นจำ�นวน 43 ล้�นบ�ท (2555: 53 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 49 ล้�นบ�ท (2555: 92 ล้�นบ�ท))
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยแบ่งต�มลักษณะประกอบด้วยร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

 เงินเดือนและค่�แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนักง�น 772 727 624 611
 ค่�เส่ือมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 133 140 107 135
 ค่�โฆษณ�จ่�ย 157 114 113 137
 ค่�บริก�รข้อมูลข่�ว 43 60 39 40
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง 68 81 65 69
 วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 652 648 567 610
 ก�รเปล่ียนแปลงในสินค้�สำ�เร็จรูปและง�นระหว่�งทำ�  2 9 2 10

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    
 ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี 45,298 20,366 37,904 1,912
 ร�ยก�รปรับปรุงค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 1,739 (49) 1,574 (422)
 รวมภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน 47,037 20,317 39,478 1,490
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
 ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเกิดผลแตกต่�งช่ัวคร�วและ
  ก�รกลับร�ยก�รผลแตกต่�งช่ัวคร�ว (9,375) (2,115) (211) (1,016)
 ใช้ประโยชน์ข�ดทุนท�งภ�ษียกม� – 19,828 – 19,828
 ผลกระทบต่อภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเปล่ียนแปลงอัตร�ภ�ษี – 1,700 – 1,068
 รวมภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี (9,375) 19,413 (211) 19,880
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 37,662 39,730 39,267 21,370

      2556      2555       2556      2555

      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

(หน่วย: พันบ�ท)

24. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้
 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

 จำ�นวนภ�ษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

 ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับข�ดทุน                                                 
  จ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย 1,824 – 1,785 –

      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: พันบ�ท)

 ร�ยก�รกระทบยอดจำ�นวนเงนิระหว�่งค�่ใชจ้�่ยภ�ษเีงนิไดก้บัผลคณูของกำ�ไรท�งบญัชกีบัอตัร�ภ�ษทีีใ่ชส้ำ�หรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัว�คม 2556 และ 
2555 ส�ม�รถแสดงได้ดังนี้

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

 กำ�ไรท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 157,759 168,855 177,897 130,372

 อัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 20% 23% 20% 23%
 กำ�ไรท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตร�ภ�ษี 31,552 38,837 35,579 29,986
 ร�ยก�รปรับปรุงค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 1,739 (49) 1,574 (422)

      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: พันบ�ท)

รายงานและงบการเงินรวม
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 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    

      2556      2555       2556      2555

      2556      2555       2556      2555

(หน่วย: พันบ�ท)

(หน่วย: พันบ�ท)

 ข�ดทุนท�งภ�ษีท่ีถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้
  เป็นสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี (643) (1,123) – –

 ผลกระทบต่อภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเปล่ียนแปลงอัตร�ภ�ษี – 1,700 – 1,068
 ผลข�ดทุนท�งภ�ษีสำ�หรับปีของบริษัทย่อยท่ีไม่ได้บันทึก
  เป็นสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,883 – – –

 ผลกระทบท�งภ�ษีสำ�หรับ:    
  ค่�ใช้จ่�ยท่ีไม่ส�ม�รถหักเป็นร�ยจ่�ยท�งภ�ษี 2,186  422 2,114 237
  เงินปันผลรับท่ีได้รับยกเว้นภ�ษี (55) (57) – (9,499)
 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 37,662 39,730 39,267 21,370

 สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 14,907 13,965 14,584 13,593
 ข�ดทุนท�งภ�ษีท่ียังไม่ได้ใช้ 8,964 – – –

 ค่�เผ่ือผลข�ดทุนจ�กเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 7,100 7,100 2,000 2,000
 ค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,199 1,958 1,182 1,367
 ค่�เผ่ือสินค้�รับคืน 1,960 1,269 530 491
 ค่�เผ่ือก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ 8,650 7,354 5,467 4,466
 สำ�รองค่�ใช้จ่�ย 1,703 1,577 1,284 1,107
 ค่�เผ่ือก�รด้อยค่�ของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 775 829 775 829
 อ่ืนๆ 61 67 61 35
 รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 45,319 34,119 25,883 23,888

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

 ในเดือนตุล�คม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลจ�กอัตร�ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันว�คม 2554 ได้มีพระร�ชกฤษฎีก�ประก�ศลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปต�มมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่�วสำ�หรับปี 2555 ถึง 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�ภ�ษีดังกล่�ว ในก�รคำ�นวณภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีต�ม
ที่แสดงไว้ข้�งต้นแล้ว 

 ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2556 บรษิทัยอ่ยแห่งหนึง่ไมไ่ดบ้นัทกึสนิทรพัย์ภ�ษีเงินไดร้อก�รตดับญัชสีำ�หรบัร�ยก�รผลแตกต�่งชัว่คร�วท่ีใชห้กัภ�ษ ีข�ดทนุ
ท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้ และเครดิตภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 5 ล้�นบ�ท (2555: 20 ล้�นบ�ท) เนื่องจ�กบริษัทฯ พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�มีคว�มน่�จะเป็น
ไม่ถึงระดับคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอต่อก�รนำ�สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีม�ใช้ประโยชน์

25. กำ ไรต่อหุ้น
 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

ของหุ้นส�มัญที่ออกอยู่ในระหว่�งปี

26. ข้อมูลทางการเงินจำ แนกตามส่วนงาน
 ขอ้มลูส่วนง�นดำ�เนนิง�นทีน่ำ�เสนอนีส้อดคลอ้งกบัร�ยง�นภ�ยในของบรษัิทฯ ทีผู่ม้อีำ�น�จตดัสนิใจสงูสุดด�้นก�รดำ�เนินง�นไดร้บัและสอบท�นอย�่ง

สม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในก�รตัดสินใจในก�รจัดสรรทรัพย�กรให้กับส่วนง�นและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�น

 เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รบริห�รง�น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้�งองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจต�มประเภทของผลิตภัณฑ์และบริก�ร บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีส่วนง�นที่ร�ยง�นทั้งสิ้น 3 ส่วนง�น ดังนี้



รายงานประจำ ปี 255692     |      

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

อื่นๆ

อื่นๆ

รวมส่วนงาน

ส่วนที่แบ่งไม่ได้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

 2556 2555  2556      2555 2556      2555  2556 2555 2556 2555 2556 2555

 2556 2555  2556      2555 2556      2555  2556 2555 2556 2555 2556 2555

ร�ยได้จ�กลูกค้�ภ�ยนอก 2,164 1,980 131 239 152 157 2,447 2,376 – – 2,447 2,376
ร�ยได้ระหว่�งส่วนง�น 58 91 28 102 79 66 165 259 (165) (259) – –

กำาไร	(ขาดทุน)	ของส่วนงาน 495 407 (52) 6 (6) 1 437 414 – (1) 437 413

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,460 1,352 162 109 72 56 597 574 (208) (109) 2,083 1,982

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม

เงินปันผลจ่�ยอนุมัติโดยเงินปันผล เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้น

(บ�ทต่อหุ้น)(พันบ�ท)
  เงินปันผลงวดสุดท้�ยสำ�หรับกำ�ไรของปี 2554 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นวันที่                  
    25 เมษ�ยน 2555 50,000 0.10
  เงินปันผลระหว่�งก�ลสำ�หรับปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2555 30,000 0.06
  รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2555   80,000 0.16

 • ส่วนง�นสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณ�
 • ส่วนง�นผลิตร�ยก�รโทรทัศน์
 • ส่วนง�นอื่นๆ 

 ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดสอบท�นผลก�รดำ�เนินง�นของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจ�กกันเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รตัดสินใจเกี่ยวกับก�รจัดสรรทรัพย�กร 
และก�รประเมนิผลก�รปฏิบติัง�น บรษิทัฯ ประเมนิผลก�รปฏิบตังิ�นของสว่นง�นโดยพจิ�รณ�จ�กกำ�ไรหรอืข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนนิง�นและสินทรัพย์ 
รวมซึ่งวัดมูลค่�โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในก�รวัดกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นและสินทรัพย์รวมในงบก�รเงิน

 ก�รบันทึกบัญชีสำ�หรับร�ยก�รระหว่�งส่วนง�นที่ร�ยง�นเป็นไปในลักษณะเดียวกับก�รบันทึกบัญชีสำ�หรับร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลภ�ยนอก

 ข้อมูลร�ยได้ กำ�ไร และสินทรัพย์รวมของส่วนง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศ�สตร์

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศ�สตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นร�ยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบก�รเงิน จึงถือเป็นก�รร�ยง�น
ต�มเขตภูมิศ�สตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้�ร�ยใหญ่

 ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่จำ�นวนหนึ่งร�ย เป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 305 ล้�นบ�ท ซึ่งม�จ�กส่วนง�นสิ่งพิมพ์
และโฆษณ� (ปี 2555 มีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่จำ�นวนหนึ่งร�ย เป็นจำ�นวนเงิน 246 ล้�นบ�ท ซึ่งม�จ�กส่วนง�นสิ่งพิมพ์และโฆษณ�)

27. กองทุนสำ รองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ

และบริษัทย่อยและพนักง�นจ่�ยสมทบกองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริห�รโดยธน�ค�ร
กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) และจะจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อพนักง�นนั้นออกจ�กง�นต�มระเบียบว่�ด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่�งปี 2556 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้จ่�ยเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 34 ล้�นบ�ท (2555: 30 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 29 ล้�นบ�ท (2555: 27 ล้�นบ�ท))

28. เงินปันผล

รายงานและงบการเงินรวม
รายงานประจำ ปี 2556
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ณ วันที่ 31 ธันว�คม
 2556  2555

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

จ่�ยชำ�ระ  
 ภ�ยใน 1 ปี 40 50
 ม�กกว่� 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี – 8

เงินปันผลจ่�ยอนุมัติโดยเงินปันผล เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้น

(บ�ทต่อหุ้น)(พันบ�ท)

  เงินปันผลงวดสุดท้�ยสำ�หรับกำ�ไรของปี 2555 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นวันที่                  
    26 เมษ�ยน 2556 50,000 0.10
  เงินปันผลระหว่�งก�ลสำ�หรับปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิก�ยน 2556 50,000 0.10
  รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2556   100,000 0.20

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
 บริษัทฯ มีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับก�รซื้ออุปกรณ์ และก�รจ้�งเพื่อพัฒน�และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อกระดาษ
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯมีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับก�รซื้อกระด�ษหนังสือพิมพ์ เป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 0.3 ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก� หรือ

เทียบเท่�ประม�ณ 8 ล้�นบ�ท (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 บริษัทฯ ไม่มีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับก�รซื้อกระด�ษหนังสือพิมพ์)

 บริษัทย่อยมีภ�ระผูกพันซึ่งถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปีเกี่ยวกับก�รซื้อกระด�ษพิมพ์นิตยส�รต�มอัตร�และปริม�ณที่ระบุไว้ในสัญญ�

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
 บรษิทัยอ่ยและกจิก�รทีค่วบคมุรว่มกนัไดท้ำ�สญัญ�เพือ่รบัอนญุ�ตใหใ้ชเ้ครือ่งหม�ยก�รค�้จ�กบรษิทัในต�่งประเทศ ซึง่บรษิทัยอ่ยและกจิก�รทีค่วบคมุ

ร่วมกันตกลงที่จะจ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่คู่สัญญ�ต�มหลักเกณฑ์และอัตร�ที่ระบุไว้ในสัญญ� 

29.4 การค้ำ ประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธน�ค�รในน�มบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำ�นวน 16 ล้�นบ�ท (2555: 20 ล้�นบ�ท) 

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภ�ระผูกพันท�งปฏิบัติบ�งประก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

29.5 คดีฟ้องร้อง
 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ยในคดีเกี่ยวกับสัญญ�จ้�งแรงง�นจำ�นวน 1 คดี ซึ่งเกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติของบริษัทฯ ฝ่�ยบริห�รของ 

บริษัทฯ เชื่อว่�ผลของคดีดังกล่�วจะไม่มีผลกระทบที่เป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินของบริษัทฯ

30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 เครื่องมือท�งก�รเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต�มที่นิย�มอยู่ในม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 107 “ก�รแสดงร�ยก�รและก�รเปิดเผยข้อมูล

สำ�หรบัเครือ่งมอืท�งก�รเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสด และร�ยก�รเทยีบเท�่เงนิสด ลกูหนีก้�รค�้และลกูหนีอ้ืน่ เงนิใหกู้ยื้มระยะสัน้และย�วแกก่จิก�รที่
เกีย่วขอ้งกนั เจ�้หนีก้�รค�้และเจ้�หนีอื้น่ เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูยื้มระยะสัน้จ�กสถ�บนัก�รเงิน เงินกูยื้มระยะสัน้ และเงนิกูยื้มระยะย�ว บรษิทัฯ
และบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�ว และมีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคว�มเส่ียงด้�นก�รให้สินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหนี้ก�รค้�และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่�ย 
บริห�รควบคุมคว�มเส่ียงน้ีโดยก�รกำ�หนดให้มีนโยบ�ยและวิธีก�รในก�รควบคุมสินเชื่อที่เหม�ะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่ค�ดว่�จะ 
ได้รับคว�มเสียห�ยท่ีเป็นส�ระสำ�คัญจ�กก�รให้สินเชื่อ นอกเหนือจ�กจำ�นวนที่ได้บันทึกค่�เผื่อผลข�ดทุนไว้แล้ว นอกจ�กนี้ ก�รให้สินเชื่อของ 
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รวม

รวม

อัต�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด

อัต�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

อัตร�ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด – – 56 21 77 0.4 - 2.25
ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น – – – 650 650 –

  – – 56 671 727 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
 ระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน – – 397 – 397 MMR, MOR
เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น – – – 299 299 –

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กผู้มีส่วนได้เสีย
 ที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม
 ของบริษัทย่อย – – 6 – 6 อ้�งอิงกับอัตร� MLR
เงินกู้ยืมระยะย�ว – – 250 – 250 อ้�งอิงกับอัตร� MLR
หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 4 9 – – 13 อัตร�คงที่
  4 9 653 299 965 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด – – 37 25 62 0.6 - 2.25
ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น – – – 662 662 –

  – – 37 687 724 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
 ระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน – – 234 – 234 MMR, MOR
เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น – – – 289 289 –

งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555

ม�กกว่� 1 ถึง 5 ปี

ม�กกว่� 1 ถึง 5 ปี

ภ�ยใน 1 ปี

ภ�ยใน 1 ปี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีก�รกระจุกตัวเนื่องจ�กบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐ�นของลูกค้�ที่หล�กหล�ยและมีอยู่จำ�นวนม�กร�ย จำ�นวนเงินสูงสุด
ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอ�จต้องสูญเสียจ�กก�รให้สินเชื่อคือมูลค่�ต�มบัญชีของลูกหนี้ก�รค้�และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้อง
กันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีว�มเสีย่งจ�กอตัร�ดอกเบีย้ทีส่ำ�คญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝ�กสถ�บนัก�รเงนิ เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และย�วแกก่จิก�รทีเ่กีย่วขอ้ง
กัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะย�ว อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�กสินทรัพย์และหนี้สิน
ท�งก�รเงินส่วนใหญม่อีตัร�ดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงต�มอตัร�ตล�ด หรอืมีอตัร�ดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัร�ตล�ดในปจัจุบนั คว�มเสีย่งจ�กอตัร�
ดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ� 

 สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่สำ�คัญส�ม�รถจัดต�มประเภทอัตร�ดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่มีอัตร�ดอกเบี้ยคงท่ี
ส�ม�รถแยกต�มวันที่ครบกำ�หนด หรือวันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่ (ห�กวันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

รายงานและงบการเงินรวม
รายงานประจำ ปี 2556
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รวม

รวม

รวม

อัต�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด

อัต�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด

อัต�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

อัตร�ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

อัตร�ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555

ม�กกว่� 1 ถึง 5 ปี

ม�กกว่� 1 ถึง 5 ปี

ม�กกว่� 1 ถึง 5 ปี

ภ�ยใน 1 ปี

ภ�ยใน 1 ปี

ภ�ยใน 1 ปี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

 เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กผู้มีส่วนได้เสีย
  ที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย –  – 6 – 6 อ้�งอิงกับอัตร� MLR
 เงินกู้ยืมระยะย�ว  50  – 300 – 350 อัตร�คงที่และ MLR
 หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 4 13 – – 17 อัตร�คงที่
    54  13 540 289 896 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด – – – 15 15 0.5 - 2.25
ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น – – – 521 521 –

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�ร
 ที่เกี่ยวข้องกัน 45 – 3 – 48 3.25, MLR
  45 – 3 536 584 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
 ระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน – – 397 – 397 MMR, MOR
เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น – – – 247 247 –

เงินกู้ยืมระยะย�ว – – 250 – 250 อ้�งอิงกับอัตร� MLR
หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 4 9 – – 13 อัตร�คงที่
  4 9 647 247 907 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด – – 1 16 17 0.62 - 2.25
ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น – – – 517 517 –

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�ร
 ที่เกี่ยวข้องกัน – – 6 – 6 อ้�งอิงกับอัตร� MLR
  – – 7 533 540 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
 ระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน – – 234 – 234 MMR, MOR
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รวม

อัต�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด
ไม่มี

อัตร�ดอกเบี้ย
อัตร�ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

(หน่วย: ล้�นบ�ท)
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555

ม�กกว่� 1 ถึง 5 ปีภ�ยใน 1 ปี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น – – – 232 232 –

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�ร
 ที่เกี่ยวข้องกัน – – 10 – 10 อ้�งอิงกับอัตร�ดอกเบี้ย 
       เงินฝ�กประจำ� 
       12 เดือน
เงินกู้ยืมระยะย�ว 50 – 300 – 350 อัตร�คงที่และ MLR 
หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 4 13 – – 17 อัตร�คงที่
  54 13 544 232 843 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนท่ีสำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจ�กก�รซ้ือสินค้�และบริก�รเป็นเงินตร�ต่�งประเทศ บริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยจะทำ�สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเม่ือบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจ�รณ�ว่� 
เหม�ะสม อย่�งไรก็ต�ม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 ไม่มีสัญญ�ซื้อเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�คงเหลือ 

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 เนื่องจ�กสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภท ระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตร�ดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงต�มอัตร�ตล�ด หรือมีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตร�ตล�ดในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินใกล้เคียงกับมูลค่�ต�มบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 มูลค่�ยุติธรรม หม�ยถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ข�ยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่�ยชำ�ระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่�ยมีคว�มรอบรู้ และเต็มใจ
ในก�รแลกเปล่ียนและส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน วิธีก�รกำ�หนดมูลค่�ยุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะ
ของเครื่องมือท�งก�รเงิน มูลค่�ยุติธรรมจะกำ�หนดจ�กร�ค�ตล�ดล่�สุด หรือกำ�หนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์ก�รวัดมูลค่�ที่เหม�ะสม 

31. การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงค์ในก�รบริห�รจัดก�รทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือก�รจัดให้มีซึ่งโครงสร้�งทุนที่เหม�ะสมเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้�งมูลค่�ก�รถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนเท่�กับ 
1.43:1 (2555: 1.36:1) (เฉพ�ะบริษัทฯ: 1.46:1 (2555: 1.41:1))

32. การอนุมัติงบการเงิน
 งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมก�รผู้มีอำ�น�จของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภ�พันธ์ 2557

รายงานและงบการเงินรวม
รายงานประจำ ปี 2556





• www.postpublishing.co.th
• www.bangkokpost.com

• www.posttoday.com
• www.m2fnews.com
• www.m2fjob.com

• www.student-weekly.com 
• www.postbooksonline.com

สำ นักงาน

เว็บไซต์

ข้อมูลบริษัท
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลัก
ในกำรผลิตและจ�ำหน่ำยหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำอังกฤษ 
“Bangkok Post” หนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวันภำษำไทย 
“โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยแจกฟรี “M2F” 
หนังสือพิมพ์รำยสัปดำห์ภำษำอังกฤษ “Student Weekly” 
และแมกกำซีนภำษำอังกฤษ 4 ฉบับได้แก่ “GURU” “MUSE” 
“BRUNCH” โดยจะแนบกับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post  
ส�ำหรบั   “themagazine”    นัน้   วำงจ�ำหน่ำยท่ัวไปและส่งให้กบั 
สมำชิกหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และแมกกำซีน 
ภำษำไทย 1 ฉบับ “Smart Finance” จะแนบกับ 
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  บริษัทให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตอล รวมทั้งระบบหำงำน 
ทำงเวบ็ไซต์ “www.m2fjob.com” มกีำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนือ่ง 
ในกำรให้บริกำรข่ำวสำรข้อมูล โดยกำรผลิตรำยกำรข่ำวออก
อำกำศทำงโทรทัศน์และวิทย ุ และจัดกจิกรรม และสัมมนำ 
ภำยใต้ชือ่ Bangkok Post โพสต์ทูเดย์ และ M2F

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

 นอกจำกนี้ บริษัทยังให้บริกำรด้ำนกำรพิมพ์พำณิชย์ 
อื่นๆ อีกทั้งผลิตและจัดจ�ำหน่ำยหนังสือในนำมส�ำนักพิมพ์ 
โพสต์บุ๊กส์ บริษัทย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท 
ยังเป็นผู้พิมพ์ และจ�ำหน่ำยนิตยสำรต่ำงประเทศ ฉบับ 
ภำษำไทยภำยใต้ชื่อ นิตยสำร “ELLE” “ELL Decoration” 
“Marie Claire” “Martha Stewart Living” 
“CLEO” “Science Illustrated” “Fast Bikes” “Forbes” 
“Cycling Plus” และ “Elle Men”

• หุน้สำมญัของบรษิทั   มกีำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์แห่ง 
ประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ “POST”

• ทนุจดทะเบยีนประกอบด้วยหุน้สำมญัจ�ำนวน 505,000,000  
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

• ทุนออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้วประกอบด้วยหุ้น
สำมัญจ�ำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
(ทะเบียนบริษัทมหำชนจ�ำกัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)

136 ถนนสุนทรโกษำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร +66 (0) 2616 4000 • โทรสำร +66 (0) 2240 3790

รายงานประจำ ปี 255698     |      



นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำ นวนหุ้นที่จำ หน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายทะเบียนหุ้น ผู้สอบบัญชีอิสระ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

1.  บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ กัด ผลิตและจ�ำหน่ำย สำมัญ 250,000 100
  136  อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ นิตยสำร  (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
  โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4666 • โทรสำร +66 (0) 2671 3174 

 2. บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ กัด ผลิตและจ�ำหน่ำย สำมัญ 100,000 70
  136  อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ นิตยสำร และ (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110    บุริมสิทธิ 64,000
  โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4666 • โทรสำร +66 (0) 2671 3174   (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
     
   
 3. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ กัด ผลิตและจ�ำหน่ำย สำมัญ 255,000 100
  136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ นิตยสำร และ (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110    บุริมสิทธิ 245,000
  โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4666 • โทรสำร +66 (0) 2671 3174   (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
   
   
 4. บริษัท แฟลช นิวส์ จำ กัด ด�ำเนินรำยกำรวิทยุ สำมัญ 255,000 40
  48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดำภิเษก    (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
  แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร    15,000
  โทรศัพท์ +66 (0) 2693 4777 • โทรสำร +66 (0) 2693 3298   (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
       (เรียกช�ำระร้อยละ 80)
      10,000
      (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
      (เรียกช�ำระร้อยละ 25)

 5. บริษัท โพสต์ ทีวี จำ กัด  ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ สำมัญ 250,000 100
    (เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จ�ำกัด)   (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
  136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ        
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
   โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 • โทรสำร +66 (0) 2240 3679                      

 
 6. บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ กัด ผลิตรำยกำรข่ำว สำมัญ 100,000 51
  136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ     (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
  โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 • โทรสำร +66 (0) 2240 3679
  
 7. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ กัด ลงทุน สำมัญ 250,000 100
  136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ     (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)  
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110                      
  โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 • โทรสำร +66 (0) 2240 3679

 8. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ กัด ลงทุน สำมัญ 250,000 100
  136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ     (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
  โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 • โทรสำร +66 (0) 2240 3679

ชื่อ และที่อยู่ ประเภทธุรกิจ ประเภทของหุ้น จำ นวนหุ้น
ที่จำ หน่ายแล้ว (หุ้น)

ร้อยละของจำ นวนหุ้นที่ถือ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ กัด
เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 4, 7 ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2229 2800
โทรสำร +66 (0) 2359 1259

บริษัท สำ นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ กัด
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ  
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2264 0777
โทรสำร +66 (0) 2264 0789-90

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ากัด
ชั้น 16 อำคำร จีพีเอฟ วิทยุทำวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2256 6311, 2256 7750-4
โทรสำร +66 (0) 2256 6317-8
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