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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) คือ การเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมสื่อของ
ประเทศไทย โดยผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลที่มีความหลากหลาย ด้วยการน�ำเสนอ
ข่าวสารและข้อมูลที่แม่นย�ำ ครบครันด้วยเนื้อหาและหัวข้อด้านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ ที่ทันต่อ
เหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลาของผูอ้ า่ นและ
ผูช้ มกลุม่ เป้าหมาย

พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังระบุไว้ข้างต้น บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) จะด�ำเนินกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
• เป็นแหล่งข่าวและเผยแพร่เนื้อหาถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการและ
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผู้อ่านและผู้ชมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
• ขยายการรายงานเนื้อหาข่าวสารประจ�ำวันและช่องทางของสื่อที่มีอยู่ให้ครอบคลุมทั้งมิติ
ด้านกว้างและด้านลึก เพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านและผู้ชมได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
• ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งด้านข้อมูลข่าวสารและความเชี่ยวชาญด้านสื่อ ตราสินค้า และ
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์และการแพร่ภาพ
กระจายเสียงเนื้อหาสาระ พร้อมทั้งการหาผู้ร่วมสนับสนุนในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทและฐานลูกค้าปลายน�้ำขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
• คอยมองหาโอกาสจากช่องทางสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถเข้าถึงและ
น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชน บริษัทถือปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นใน
จริยธรรมทางธุรกิจในทุกด้านของการด�ำเนินงาน เป็นพลเมืองดีที่ด�ำเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญๆ และเพื่อช่วยปกป้องและพัฒนา
สังคม ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำ�คัญ
หน่วย : พันบาท
						
2552

งบการเงินรวม
		
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่นๆ
รายได้รวม
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ผลตอบแทนต่อยอดขาย (%)
สินทรัพย์รวม		
หนี้สิน		
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)

2553

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

รายได้รวม

2552

2555

2556

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

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

2,446,980
27,957
2,474,937
128,885
5.2
2,082,720
1,225,597
857,123
6.2
15.0
0.26

ผลตอบแทนต่อยอดขาย

2553

2554

2555

2556

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

2552

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

2554

2553

2554

2552

2553

2554

2555

2556

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2555

2556

2552

2553

2554

2555

2556
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ภาพรวมการดำ�เนินงาน

รายงานต่อผู้ถือหุ้น

ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2556
ระหว่ า งปี 2556 ประเทศไทยมีก ารเติบ โตทาง
เศรษฐกิจเป็นที่น่าพอใจส�ำหรับรอบหกเดือนแรก
โดยไตรมาส 1/56 และ 2/56 เมื่อเทียบกับในช่วง
เดียวกันของปีก่อน มีการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี ร้อยละ 5.4 และ 2.9
ตามล�ำดับ ซึ่งถูกผลักดันจากการบริโภคภายใน
ประเทศที่ดี อันเป็นผลมาจากนโยบายประชานิยม
ของรัฐบาลประชานิยมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2555 ส่วนประเด็นทาง
เศรษฐกิจโลกและภายในประเทศอื่นๆ ยังคงส่ง
ผลกระทบต่ อ การเติ บ โตของภาคการส่ ง ออก
อย่างไรก็ดี หนี้ภาคครัวเรือนที่ต่อมาขยายสูงขึ้น
ท�ำให้การบริโภคภายในประเทศลดลง พร้อมกับ
การชะลอตัวลงทุนของภาครัฐและเอกชน ท�ำให้
การเติบโตของจีดีพีของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี
2556 ชะลอตัวลง
ยิ่งกว่านั้น ความตึงเครียดทางการเมืองที่
คุ ก รุ ่ น ก็ ร ะเบิ ด ขึ้ น ในปลายไตรมาสที่ ส ามของปี
เมื่ อ มี ก ารผ่ า นกฎหมายที่ ถู ก มองว่ า เป็ น การ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล จึงก่อให้เกิด
ความรู ้ สึ ก ต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลกั นขนานใหญ่ มีก าร
ประท้วงอย่างแพร่หลาย เพื่อเรียกร้องให้ท�ำการ
ปฏิรูปทางการเมืองและสังคมในประเด็นส�ำคัญๆ
อย่างทันที รวมทัง้ เรียกร้องให้รฐั บาลปัจจุบนั ลาออก
แต่รัฐบาลประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร โดยให้มี
การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
เกิ ด ผลกระทบต่ อ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ในเขต
กรุงเทพมหานคร การประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่
จัดขึ้นทั่วกรุงเทพฯ ชั้นในอย่างต่อเนื่องยาวนาน
เป็นอุปสรรคทั้งต่อการท�ำงานของรัฐบาลรักษาการ
ในแต่ละวัน ทัง้ ยังท�ำให้การจราจรในย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจของกรุงเทพฯ น�ำไปสู่สภาวะตีบตันทางการ
เมืองที่คาดว่าจะยืดเยื้อต่อไปในปี 2557
ปัจจัยลบทั้งหมดนี้ ส่งผลกระทบต่อแนวโน้ม
เศรษฐกิ จ ระดั บ มหภาคของไทยในช่ ว งปลายปี
2556 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อไปถึงช่วงครึ่งแรกของปี
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2557 ก่อนที่จะมีทางออกทางการเมืองที่ได้รับการ
ยอมรับจากทุกฝ่าย
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2556 การเติบโตของ
จีดีพีโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันในปีที่ผ่านมา ในขณะที่การส่งออกทั้งปี
หดตัวลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ในปีที่ผ่านมา และอัตราเงินเฟ้อโดยรวมส�ำหรับปี
2556 อยู่ที่ร้อยละ 2.5-3.5 ภาคการท่องเที่ยวและ
บริการ เป็นจุดเดียวที่สดใสในกลุ่มตัวเลขทาง
เศรษฐกิจของไทยในปี 2556 โดยนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่เดินทางเข้ามามีอัตราการเติบโต
มากกว่าร้อยละ 20 ตลอดปี 2556 แต่สถานการณ์
ทางการเมืองที่บานปลาย ยืดเยื้อ และตึงเครียด
อีกทั้งการชุมนุมประท้วง จะเกิดผลกระทบอย่าง
ชัดเจนต่อภาคเศรษฐกิจหลักของปี 2557 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลกระทบในเชิงลึกอย่างต่อเนือ่ งกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจมหภาคในช่วงครึ่งแรกของปี 2557
หวังว่าจะมีการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
เป็นผลส�ำเร็จในปี 2557 และประเทศไทยสามารถ
ตัง้ รัฐบาลใหม่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการส่งออก และกู้คืนความเชื่อมั่น
ของภาคธุรกิจโดยรวมให้กลับคืนมาได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยวและบริการ
ดังนั้น แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นส�ำหรับการ
ส่งออกของไทย เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะมี
การฟื้นตัวของตลาดส่งออกทั้งที่เป็นเป้าหมายหลัก
และตลาดส่งออกดั้งเดิม โดยการส่งออกในปี 2557
ทั้งปี จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4-6 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา การคาดการณ์ล่าสุด จีดีพี
ของประเทศไทยในปีงบประมาณ 2557 จะเติบโต
ได้ดีที่สุดเพียงร้อยละ 3-4 ด้วยการเติบโต ณ
ครึ่งแรกของปี 2557 อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 1 และ
ครึ่งหลังของปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 5 ทันทีที่มี
แนวโน้มปี 2557
รัฐบาลใหม่เข้ามาท�ำหน้าที่กระตุ้นการเติบโตทาง
และอนาคตต่อจากนั้น
เศรษฐกิจโดยรวมให้กลับมาอีกครั้งอย่างรวดเร็ว
แต่หากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันยังคง
การคาดการณ์เบื้องต้นส�ำหรับปี 2557 จะมีการ เลวร้ายต่อไปยาวนานจนเข้าไตรมาส 3 ของปี 57
เจริญเติบโตของจีดีพีที่ร้อยละ 5-6 เมื่อเทียบกับ การเจริญเติบโตของจีดีพีในปีงบประมาณ 2557
ช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา แต่ในขณะนีด้ เู หมือนว่า อาจจะมีแค่ร้อยละ 2.5 หรือน้อยกว่านั้น
การเมืองก็ยังคงอยู่ในภาวะที่ยังหาทางออกไม่ได้
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ผลการด�ำเนินงานของ
การท�ำงานของรัฐบาลรักษาการถูกจ�ำกัดอย่างมาก
ในด้านการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ปัจจัยทัง้ หมดนี้ กลุ่มบริษัท ในปี 2556
ท�ำให้ความเชื่อมั่นของธุรกิจและผู้บริโภคลดลง
ท�ำให้การบริโภคในภาคเอกชน และการลงทุนของ ปี 2556 กลุ่มบริษัทฉลองครบรอบปีที่ 67 และยังคง
ภาครัฐและเอกชนตกต�่ำลงอย่างรุนแรง ซึ่งจะมี ด�ำเนินกลยุทธ์เพื่อให้มีความพร้อม และก้าวสู่

ต�ำแหน่งหนึ่งในผู้น�ำด้านส�ำนักพิมพ์และสื่อชั้นน�ำ
ในอาเซียน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เป็ น พิ เ ศษในบริ ก ารและการผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ ภ าษา
อังกฤษและผลิตภัณฑ์สื่อดิจิตอล สิ่งนี้จะทวีความ
ส�ำคัญมากขึ้น เมื่อประเทศไทยก้าวเป็นหนึ่งใน
สมาชิ กหลั ก ของตลาดที่ จะเกิด ขึ้นในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเปิดโอกาสทางธุรกิจและ
การไหลเวียนอย่างเสรีของผู้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อหลักในการสื่อสาร
ดังนั้น ในช่วงปี 2556 และ 2557 กลุ่ม
บริษัทจึงด�ำเนินการเสริมสร้างความสามารถและ
ประสิทธิภาพในฐานะหนึ่งในผู้ด�ำเนินธุรกิจด้าน
สื่ อ ดิ จิ ต อลที่ แ ข็ งแกร่ ง โดยใช้ป ระโยชน์จ าก
ความแข็งแกร่งในด้านข้อมูลข่าวสารและความ
ช�ำนาญในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อดิจิตอลต่างๆ
รวมทั้ ง แอปพลิ เ คชั น และพอร์ ท อลออนไลน์
ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ มี จ� ำ นวนมากนั้ น
ในขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบดิจิตอล บน
แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันหลากหลาย กลุ่ม
บริษัทยังให้ความส�ำคัญในการส�ำรวจหาโอกาส
ใหม่ๆ ในด้านผู้ให้บริการเนื้อหา และการออก
อากาศรายการทางโทรทัศน์ โดยท�ำงานและ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบพันธมิตรทาง
ธุรกิจ กลุ่มบริษัทสามารถจัดท�ำเนื้อหาด้านข่าว
ด้านธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ ที่ดึงดูดความสนใจ
หลากหลายของคู่ค้าทางธุรกิจและผู้ชม
แม้ ว ่ า กลุ ่ ม บริ ษั ท ไม่ ส ามารถประมู ล คลื่ น
ความถี่เพื่อขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลได้ แต่ก็จะมุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการ
เนื้อหาทีวีดิจิตอลให้มากขึ้น และจะเป็นผู้ร่วม
ด�ำเนินรายการ ด้วยการเช่าเวลาออกอากาศและ
จัดรายการต่างๆ ของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้
ยั ง ท� ำ งานเป็ น ผู ้ จั ด ท� ำ รายการข่ า วและสารคดี
และเป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์แก่สถานีโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อกแบบเดิมที่ยังคงเป็นช่องยอดนิยม
อยู่ เมื่อต้นปี 2557 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญา
ฉบับใหม่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจทีวีดิจิตอลกับ
ช่อง THV ซึ่งเป็นของกลุ่มนิตยสารทีวีพูล โดยกลุ่ม
บริษัทโพสต์จะเป็นผู้ให้บริการเนื้อหาข่าวเป็นระยะ

เวลา 5 ปี นอกเหนือจากรายการด้านข่าวและ
ธุรกิจแล้ว กลุ่มบริษัทจะผลิตรายการแนวสารคดี
และไลฟ์สไตล์ให้มากขึ้น โดยจะเพิ่มขีดความ
สามารถในการท�ำงานด้านนี้ด้วยการเข้าซื้อกิจการ
บริษัทบริการผลิตสื่อที่มีอยู่แล้ว และใช้กิจการนี้
เป็นฐานในการขยายตัว ซึง่ ได้มกี ารจัดสรรเงินลงทุน
มากกว่า 600 ล้านบาทส�ำหรับกิจกรรมส่วนนีใ้ นปี
2557
ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ดั้งเดิม คือ หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ M2F สติวเด้นท์ วีคลี่
และนิตยสาร ยังคงขยายเนื้อหาให้ครอบคลุม
เรื่องราวต่างๆ ให้มากขึ้นทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
อีกทัง้ จ�ำนวนหัวหนังสือก็เพิม่ ขึน้ และการสร้างสรรค์
งานอีเว้นท์ต่างๆ ก็ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการเสริ ม สร้ า งแบรนด์ โ พสต์ พั บ ลิ ช ชิ ง และ
หัวหนังสือในเครือข่ายโดยรวม ในขณะเดียวกันก็เป็น
การขยายฐานของผู ้ อ ่ า นและโฆษณาอี ก ด้ ว ย
หนังสือทุกหัวยังคงมีรายได้จากการขายโฆษณา
เพิ่มขึ้น และมียอดพิมพ์จ�ำหน่ายและแจกจ่ายสูงขึ้น
โดยเฉพาะ M2F ที่เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ออก
ทุ ก วั น จั น ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เ พี ย งฉบั บ เดี ย วที่ แ จกฟรี ใ น
กรุงเทพฯ ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงสองปีหลังจากก่อตั้ง ก็
สามารถประสบความส�ำเร็จด้วยยอดพิมพ์ที่ได้รับ
การตรวจสอบแล้วว่ามากกว่า 400,000 ฉบับต่อวัน
ในขณะที่โพสต์ทูเดย์ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 11 ก็ได้รับ
ความนิยมอย่างดีทั้งในรูปแบบหนังสือพิมพ์และ
ออนไลน์
ปลายปี 2556 กลุ่มนิตยสารเปิดตัวนิตยสาร
ฟอร์บส์ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียง
ของสหรัฐอเมริกา มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้
แก่แบรนด์ของกลุ่มบริษัท ในฐานะแหล่งข้อมูล
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มีชื่อ
เสียงและมีความน่าเชื่อถือในด้านเนื้อหาทางธุรกิจ
ส่วนหัวนิตยสารแฟชัน่ และไลฟ์สไตล์อนื่ ๆ ทีเ่ ปิดตัว
ในปี 2556 ได้แก่ แอลเมน ฟาสต์ไบค์ และไซคลิ่ง
พลัส ทั้งหมดนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถดึงดูด
กลุ่มผู้อ่านและผู้โฆษณาให้ขยายวงกว้างขึ้นบน
พื้นฐานการเติบโตที่ยั่งยืน
กลยุทธ์โดยรวมส�ำหรับปี 2557 คือ การรักษา

อัตราการขยายตัวและการเพิ่มประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องในสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่เดิมของกลุ่มบริษัท
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล และบริการที่เกี่ยวข้อง ในขณะ
เดียวกันก็เริ่มเดินเครื่องธุรกิจทีวีดิจิตอล ในฐานะ
ผูผ้ ลิตรายการและให้บริการเนือ้ หาทีส่ ามารถร่วมมือ
กับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตได้ทุกบริษัท
โดยอาศัยความสามารถของบริษัทในการน�ำเสนอ
เนื้อหาหลากหลายในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจและ
สอดคล้องกับผู้ชมที่เป็นเป้าหมายของคู่ค้า โดย
คาดว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอลน่าจะมีส่วน
ส�ำคัญต่อรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2557
ส�ำหรับปี 2556 รายได้รวมทั้งหมดของกลุ่ม
บริษัท มีจ�ำนวน 2,447 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
2,376 ล้านบาท ในปี 2555 ทั้งปี โดยเพิ่มขึ้น 71
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา ผลก�ำไรโดยรวม 129 ล้านบาท
เทียบกับผลก�ำไร 126 ล้านบาท ในปี 2555 ทั้งปี
โดยเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา ก�ำไรต่อหุน้ 0.26 บาท
ในปี 2556 ทั้งปี เมื่อเทียบกับ 0.25 บาท ในปี 2555
คณะกรรมการบริ ษั ท เสนอจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
จ�ำนวน 0.24 บาทต่อหุ้น ส�ำหรับปี 2556 ทั้งปี
โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ�ำนวน 0.10 บาท
ต่อหุ้น ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ขึ้นอยู่กับ
การอนุมตั ขิ องผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะจ่ายเงินปันผลงวด
สุดท้าย จ�ำนวน 0.14 บาทต่อหุน้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่
8 พฤษภาคม 2557 โดยให้รวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวัน
ถัดไป เงินปันผลงวดสุดท้ายจะจ่ายในวันศุกร์ที่ 23
พฤษภาคม 2557
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ เ รี ย กประชุ ม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน
2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร
บางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และขอ
เรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ชี อื่ ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หุน้
ณ วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน
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ภาพรวมการดำ�เนินงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บ

ริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) • การผลิตรายการข่าวและสารคดีออกอากาศ
หางานที่เป็นภาษาไทยของ M2F ผนวกกับ
เป็ น ผู ้ จั ด พิ ม พ์ แ ละผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ย
ทางโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีและสถานีวิทยุ เช่น
หน้ า โฆษณารั บสมั ค รงานภาษาอั ง กฤษใน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์ช่องข่าว TNN 24 และช่อง 5
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ช่องทางสมัครงาน
รายวั น ภาษาอั งกฤษ หนั ง สือพิมพ์โพสต์ทูเ ดย์
สถานีวิทยุ FM 101.0 และ FM 97.0 โดย
ออนไลน์ โดยมีกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างเป็น
หนังสือพิมพ์ธรุ กิจรายวันภาษาไทย สติวเด้นท์ วีคลี่
บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
เป้าหมายส�ำคัญ
นิตยสารภาษาอังกฤษส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา 		 ปลายปี 2556 แม้กลุ่มบริษัทจะไม่ชนะ • ธุรกิจจัดพิมพ์หนังสือของกลุ่มบริษัท โดย
ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย และผู้อ่านกลุ่มอื่นๆ
การประมูลคลื่นความถี่เพื่อขอรับใบอนุญาต
ส�ำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ น�ำหนังสือขายดีระดับ
และ M2F หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันจันทร์ถึง
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ รั ฐ บาล
เบสท์เซลเลอร์ของต่างประเทศหลายเล่ม
ศุกร์ ฉบับใหม่ แจกฟรี ตรงถึงหนุ่มสาววัยท�ำงาน
จั ด ขึ้ น แต่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท เล็ ง เห็ น ศักยภาพใน
มาตีพิมพ์เป็นฉบับแปลภาษาไทย พร้อม
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การสร้ า งรายได้ ใ ห้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
ทั้ ง จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ภาษาไทยหลากหลาย
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2489 ธุรกิจทางด้าน
จากการด�ำ เนิ น งานด้ า นข่ า วโทรทั ศ น์ และ
ชื่อที่เขียนโดยผู้สื่อข่าวและคอลัมนิสต์ของ
ข่าวสารและข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้มีการพัฒนา
การผลิตคอนเทนต์เชิงธุรกิจและไลฟ์สไตล์
กลุ่มบริษัทเอง และนักเขียนผู้มีชื่อเสียงของ
มาโดยตลอด จนขยายธุรกิจครอบคลุมไปถึงสื่อ
ให้แก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลช่องใหม่ๆ
ประเทศไทย หนังสือจึงมีความหลากหลาย
และกิ จ กรรมในรู ป แบบที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอื่ น ๆ
นอกจากนี้ ยังร่วมกับพันธมิตรธุรกิจโทรทัศน์
ครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจมากมาย ทั้งด้าน
รวมทั้งสินค้า และบริการต่างๆ ได้แก่
เพื่อเช่าเวลาออกอากาศจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ
• บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
ทีวีดิจิตอล และด�ำเนินการผลิตรายการ
และชีวประวัติบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด ซึ่งเป็น
ออกอากาศของตั ว เองซึ่ ง กลุ ่ ม บริ ษั ท จะมี
สาธารณชน
บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท โพสต์-เอซีพี
แหล่ ง รายได้ ใ หม่ จ ากการโฆษณาเกิ ด ขึ้ น • ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบริษัท ให้
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทด�ำเนิน
อย่างรวดเร็วของสื่อในรูปแบบใหม่นี้ ซึ่งจะ
บริการพิมพ์งานทั่วไปให้กับองค์กรและธุรกิจ
ธุ ร กิ จ จั ด พิ ม พ์ แ ละจั ด จ� ำ หน่ า ยนิ ต ยสาร
ช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุ รูปแบบการด�ำเนิน
ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการให้บริการในกลุ่ม
หัวต่างประเทศฉบับภาษาไทย โดยครอบคลุม
ธุ ร กิ จ และการผสานรายได้ ที่ ส มดุ ล ยิ่ ง ขึ้ น
บริษัท
เนื้อหาทั้งที่เป็นข่าวสารทางธุรกิจและสังคม
ตลอดระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ได้
แฟชั่ น และไลฟ์ ส ไตล์ และการท่องเที่ย ว • การเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อดิจิตอลในรูปแบบ พัฒนาและเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
หัวหนังสือที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ได้แก่ แอล
ต่างๆ รวมทั้ ง ทางโทรศั พท์ มื อ ถื อ และ เปิ ดตั ว สื่ อ รู ปแบบใหม่ ๆ ผลิ ตภั ณฑ์ และบริการ
แมรี แคลร์ คลีโอ แอล เดคคอเรชั่น แอลเมน
แอปพลิเ คชั น โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ตลอดจนหนั ง สื อ หั ว ใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
ฟอร์บส์ ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฟาสต์ ไบค์
เว็บไซต์ bangkokpost.com และเว็บไซต์ วิสัยทัศน์และพันธกิจทีก่ �ำหนดไว้ นั่นคือ การรักษา
และไซคลิ่ง พลัส
posttoday.com ท�ำหน้าที่เป็นหน้าต่างของ ความเป็นผู้จัดพิมพ์ เผยแพร่ และจัดจ�ำหน่ายชั้นน�ำ
โลกสู่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ ด้านผลิตภัณฑ์สื่ออันหลากหลายของประเทศไทย

รายได้โดยสรุป
รายได้จากการขายโฆษณา
รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
รายได้อื่น
รวมรายได้
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(หน่วย: ล้านบาท)
2552

2553

2554

2555

2556

1,065.4
454.8
90.1
22.6
1,632.9

1,287.2
447.3
80.6
35.4
1,850.5

1,464.5
428.3
70.5
31.2
1,994.5

1,855.3
437.5
82.4
37.9
2,413.1

1,936.1
424.6
86.3
27.9
2,474.9

การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในปีที่ผ่านมา
และแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต

ก

ารปรับปรุงเนื้อหาในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และจะดำ�เนินการ
ต่อไปในปีข้างหน้านี้ด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เมื่อต้นปี 2556 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้
เปิดเซ็กชั่นใหม่ คือ เอสเอ็มอี และเออีซี เพื่อให้
ข่าวสารและสาระที่ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านที่
อยู่ในแวดวงธุรกิจหลากหลายสาขา และต้องการ
ข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
M2F เป็นหนังสือพิมพ์ที่ประสบความสำ�เร็จ
จนสร้างผลกำ�ไรให้บริษทั ได้ ด้วยการเติบโตทัง้ ในแง่
ยอดพิมพ์และแจกจ่ายทีไ่ ด้รบั การรับรอง และรายได้
จากโฆษณา กลุ่มบริษัทจะยังคงเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้สอ่ื ทีป่ ระสบความสำ�เร็จนีด้ ว้ ยการพัฒนา
ปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งจับกลุ่มผู้อ่าน
เป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อช่วยขยายฐานโฆษณา
ของ M2F ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญ เพราะโฆษณาเป็น
แหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวของนวัตกรรมสิ่งพิมพ์
แจกฟรี
กลุ่มนิตยสารที่บริหารโดย บริษัท โพสต์

รายได้จากการขายโฆษณา

2552

2553

2554

2555

อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด เป็นกลุ่มนิตยสาร
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังคงเป็นหน่วย
ธุรกิจสำ�คัญของกลุ่มบริษัท ในแง่ของการสร้าง
รายได้และผลกำ�ไร ในช่วงปลายปี 2556 กลุ่ม
นิตยสารก้าวขึ้นไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวนิตยสาร
ฟอร์บส์ ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจ
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งสู ง ใน
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในปี 2556 ยังมีการ
เปิดหัวนิตยสารแนวไลฟ์สไตล์อื่นๆ อีก ซึ่งช่วย
เสริ ม ฐานให้ ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม แข็ ง แกร่ ง ยิ่ ง ขึ้ น
ในส่วนของเนื้อหา ได้ขยายให้ครอบคลุมประเด็น
หลากหลายมากขึ้น การเพิ่มหัวหนังสือใหม่และ
ขยายฐานผู้สนับสนุนกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆ ก็ยัง
คงดำ�เนินต่อไป เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความ
สำ�เร็จยิ่งขึ้นให้กับธุรกิจของกลุ่มนิตยสาร
กลุ่มสื่อดิจิตอลเป็นหน่วยธุรกิจที่แยกออกมา
รับผิดชอบงานสื่อในรูปแบบดิจิตอล โดยนำ�เนื้อหา
และรูปลักษณ์ของสิง่ พิมพ์ฉบับต่างๆ ของกลุม่ บริษทั
มานำ�เสนอในรูปแบบหลากหลายบนแอปพลิเคชัน
ต่างๆ กลุ่มสื่อดิจิตอลนี้จะมีความสำ�คัญมากขึ้น

รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์

2556

2552

2553

รายได้อื่น

2552

2553

2554

2555

เรื่อยๆ เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย
และเคลื่อนที่มากขึ้นในแง่ของการสื่อสารเนื้อหาใน
รูปแบบดิจิตอล
ธุรกิจโทรทัศน์ยังคงเติบโตในบทบาทของผู้ให้
บริการคอนเทนต์และผลิตรายการ และจากการ
เปิดตัวของทีวีดิจิตอลช่องใหม่ๆ หลายช่อง
ในปี 2557 จะยิง่ ทำ�ให้ธรุ กิจโทรทัศน์นมี้ คี วามสำ�คัญ
และเกีย่ วข้องกับกลุม่ บริษทั มากขึน้ กลุม่ บริษทั คาดว่า
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทีวีดิจิตอลจะมีศักยภาพใน
การเติบโตมากที่สุดในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น กลุ่ม
บริษัทจึงให้ความสำ�คัญกับธุรกิจนี้มากและในอีก
2-3 ปีข้างหน้า รวมทั้งลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อขยายการ
ดำ�เนินธุรกิจด้านการผลิตรายการข่าว ข่าวธุรกิจและ
ไลฟ์สไตล์ รวมถึงสารคดี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท
ยังแสวงหาพันธมิตรธุรกิจรายใหม่ๆ เพื่อดำ�เนิน
บทบาทเป็นผูป้ อ้ นคอนเทนต์ รวมทัง้ ดำ�เนินกิจกรรม
ผลิตรายการออกอากาศเอง ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผล
โดยตรงทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากโฆษณาเพิ่ม
มากขึ้น

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์

2556

2552

2553

2554

2555

2556

รวมรายได้

2554

2555

2556

2552

2553

2554

2555

2556
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สินค้าและบริการ

หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
นปี 2556 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ยังคง
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ของกลุ ่ ม บริ ษั ท โพสต์
พับลิชชิง และสามารถรักษาสถานภาพ
การเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งของ
ประเทศ เมื่อพิจารณาจากยอดจ�ำหน่ายและรายได้
จากการโฆษณา รวมถึงฐานลูกค้ากลุ่มผู้ลงโฆษณา
ที่มีความหลากหลายและมีความเชื่อมั่นในบริษัท
ในปี 2556 บางกอกโพสต์ได้เพิ่มเซ็กชั่น
“ASIA FOCUS” เสนอข่าวธุรกิจและการลงทุนใน
ภูมิภาค เพื่อขยายฐานผู้อ่านในภูมิภาคเอเชียและ
เตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเซ็กชั่นใหม่นี้ออกเป็น
รายสั ป ดาห์ แ ละได้ รั บ การตอบรั บ จากผู ้ อ ่ า น
เป็นอย่างดี โดยวางเป้าหมายเพือ่ พัฒนาการน�ำเสนอ
ข่าวสารที่เกี่ยวกับบรรยากาศและผลพวงของธุรกิจ
ในภูมิภาค เมื่อประเทศไทยก้าวเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงข่ายชุมชนธุรกิจระดับภูมิภาคที่กว้างใหญ่

ห

โพสต์ทูเดย์

นังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ครบรอบ 11 ปีใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ตลอดระยะเวลา
ที่ ผ ่ า นมาได้ มุ ่ ง มั่ น ในการวางรากฐาน
และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น จนเป็ น ผู ้ น� ำ หนั ง สื อ พิ ม พ์
เศรษฐกิจและธุรกิจรายวันของประเทศไทย โพสต์ทเู ดย์
ได้เพิ่มการเสนอข่าวให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความต้องการ
ข่าวสารธุรกิจระดับภูมิภาคของผู้ประกอบการไทย
ที่ส�ำคัญที่สุด โพสต์ทูเดย์ได้รับการยกย่อง
มาโดยตลอดจากนั ก วิ ช าชี พ สื่ อ ในการท� ำ หน้ า ที่
สื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาในวิกฤตการณ์ต่างๆ
ทางเศรษฐกิ จ และความตรึ ง เครี ย ดทางการเมื อ ง
ส่งผลให้มียอดจ�ำหน่ายเติบโตขึ้น
โพสต์ทูเดย์ยังได้ปรับปรุงนิตยสารที่ออกทุกวัน
เสาร์ @weekly ให้ครอบคลุมข่าวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์
ของคนเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวท่องเที่ยว และการ
ตกแต่งบ้าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเพิ่มขึ้น
เว็บไซต์ของโพสต์ทเู ดย์ยงั คงขยายตัวและได้รบั
ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่มีการปรับปรุงเนื้อหา
เพิม่ ขึนี้ ส่งผลให้มยี อดแฟนเพจเพิม่ ขึน้ แบบก้าวกระโดด
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M2F

M

2F เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัท
ที่น�ำออกสู่ตลาดในปลายปี 2554 ใน
ฐานะหนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ าษาไทยรายวั น
แจกฟรีเพียงฉบับเดียวในประเทศไทย โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายเป็นกลุ่มคนท�ำงานที่มีฐานะในกรุงเทพฯ
และพนักงานออฟฟิศที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่ง
เป็ น กลุ ่ ม คนที่ มี อ� ำ นาจซื้ อ สู ง ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า และ
บริการเพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ภายในระยะเวลาเพียง 18 เดือน M2F ก็น�ำ
ความส� ำเร็ จ มาสู ่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ด้วยการขึ้นเป็น
หนังสือพิมพ์ที่มียอดพิมพ์และแจกจ่ายสูงที่สุดใน
กรุงเทพฯ โดยมียอดที่ผ่านการรับรองของ HKABC
ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบอิสระที่นานาชาติให้การ
ยอมรับ ถึงกว่า 400,000 ฉบับต่อวัน 5 วันต่อ
สัปดาห์
สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ด้ ดึ ง ดู ด แหล่ ง รายได้ ข อง
หนังสือพิมพ์ ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริษัท
โฆษณา เนื่องจากเป็น M2F เป็นสื่อที่มีความคุ้มค่า
ในการลงทุนโฆษณา จึงน�ำมาซึ่งการเติบโตของ
รายได้จากโฆษณาถึงกว่า 400 ล้านบาทในปี 2556
แม้จะประสบความส�ำเร็จอย่างเกินคาด M2F ยัง
คงมุ ่ ง พั ฒ นาเนื้ อ หาและรู ป แบบเพื่ อ ดึ ง ดู ด ฐาน
ผู้อ่านและผู้สนับสนุนโฆษณาให้กว้างยิ่งขึ้น

สติวเด้นท์ วีคลี่

ส

ติวเด้นท์ วีคลี่ เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 45
ด้วยความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
อันยาวนาน และยังคงมุ่งมั่นก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมั่นคง เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษ
แล้วที่ สติวเด้นท์ วีคลี่ ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาของเยาวชนไทยมา
หลายรุ่นหลายสมัย ท่ามกลางเทคโนโลยีสื่อสาร
ที่ทันสมัย สติวเด้นท์ วีคลี่ ก็ได้พัฒนาตัวเองให้
ทันยุคสมัยดึงดูดกลุ่มผู้อ่านรุ่นเยาว์
เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งบนสื่อสังคม ในปี
ที่ผ่านมา สติวเด้นท์ วีคลี่ เปิดตัวแอปพลิเคชัน

16 |

รายงานประจำ�ปี 2556

บนมือถือ ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
และรองรับความนิยมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่
เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ้ หาของ สติวเด้นท์ วีคลี่
ครอบคลุมถึงบทสัมภาษณ์พิเศษทั้งดาราไทย
และนานาชาติ ข่าวล่าสุดในวงการบันเทิง ข่าว
สาระเกี่ยวกับการศึกษา และเคล็ดลับในการท�ำ
ข้อสอบ
สติ ว เด้ น ท์ วี ค ลี่ จะยั ง คงมุ ่ ง พั ฒ นา
คุณภาพของเนื้อหาทั้งด้านสาระและบันเทิงให้
ตรงกั บ ความสนใจของผู ้ อ ่ า นรุ ่ น เยาว์ ร วมถึ ง
ผู้อ่านที่กลุ่มอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

MAGNIFICE

นิตยสารแอลฉลอง 20 ป เปดฤดูก
ELLE 2 ปกษ From Runway ในป

ปกษแรก
5 มีนาคม

ของชิ้นพิเศษเพ

ENT MARCH

กาล spring/summer สุดพิเศษ
ปกษแรก + To Your Way ปกษสอง

พื่อสาวแอลโดยเฉพาะ

MAR
CH
ISSU
E

ปกษสอง
18 มีนาคม

สินค้าและบริการ

นิตยสาร

ธุ

ร กิ จ นิ ต ยสารของกลุ ่ ม บริ ษั ท เดิ ม ประกอบ
ไปด้วยนิตยสารแอล นิตยสารคลีโอ นิตยสาร
แอล เดคอเรชั่น และ นิตยสาร แมรี แคลร์
ต่อมา ในปี 2555-2556 มีการออกหัวนิตยสาร
ใหม่หลายฉบับ ซึ่งรวมถึงนิตยสารฟอร์บส์ฉบับ

ภาษาไทย ซึ่ ง เป็ น นิ ตยสารธุ ร กิ จชั้ น น� ำ จาก
สหรัฐอเมริก า ที่ มีเ นื้ อ หาครอบคลุ มข่ า วและ
บทความในแวดวงธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับ
โลก รวมทั้งข่าวธุรกิจของไทย นิตยสารอื่นๆ ที่
ออกใหม่ ได้แก่ แอลเมน ฟาสต์ ไบค์ และไซคลิ่ง
พลัส ทั้งหมดนี้ช่วยให้รายได้จากธุรกิจนิตยสารของ
กลุ่มบริษัทเพิ่มสูงถึงกว่า 500 ล้านบาท และกลาย

เป็นหนึ่งในผู้พิมพ์นิตยสารชั้นน�ำรายใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย
แผนการในอนาคตของธุรกิจนิตยสารจะยัง
คงออกหัวนิตยสารใหม่แนวไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงผู้
อ่านกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นและสามารถรักษา
ระดับรายได้และผลก�ำไรของกลุ่มนิตยสารโดยรวม

ประจ�ำปีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งาน 50 หนุ่ม
ในฝันคลีโอ งาน Elle Decoration Young Talent
Design Competition และงาน Elle Fashion Week
ในปี 2557 กลุ่มบริษัทจะยังคงจัดงานอีเว้นท์

ประจ�ำปีและอีเว้นท์ใหม่ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในตลาด
และเพิ่มยอดขาย รายได้จากการโฆษณา และการ
เติบโตโดยรวมด้านจ�ำนวนผู้อ่านของกลุ่มบริษัทโพสต์
พับลิชชิง

อีเว้นท์

สื่

อสิ่ ง พิ ม พ์ แ ละกลุ ่ ม ธุ รกิ จ ต่างๆ ยังคงให้การ
สนับสนุนการจัดอีเว้นท์หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
ทั้งอีเว้นท์ทางด้านธุรกิจ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์
ซึง่ ช่วยท�ำให้บริษทั เป็นทีร่ จู้ กั และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างรายได้จากการ
โฆษณา ดังต่อไปนี้
• หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์จัดงาน Luxury Living
สองครั้ง เพื่อจัดแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่
มีราคาสูง ผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งบ้านที่หรูหรา
ส�ำหรับคนเมืองที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังจัดงาน Bangkok Career Expo เพื่อ
เป็นศูนย์กลางให้เจ้าของธุรกิจที่ต้องการรับสมัคร
พนักงานและคนที่ก�ำลังหางานได้มาเจอกัน
• หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์จัดงาน Investment Expo
เพื่ อ แสดงสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างด้ า นการเงิ น
รวมทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ์ ธุ ร กิ จ และการลงทุ น
ส่วนบุคคล
• หนังสือพิมพ์ M2F จัดงานอีเว้นท์ที่เน้นความบันเทิง
และได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากกลุ่มผู้อ่านซึ่ง
เป็ นคนรุ ่ น ใหม่ อาศั ย อยู ่ ใ นเมือ ง และมีค วาม
ทันสมัย
• กลุ่มนิตยสารในเครือโพสต์ พับลิชชิง ยังคงจัดงาน
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โทรทัศน์
และวิทยุ
ธุรกิจการผลิตสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่องในปี 2556 ทั้งเป็นผู้ให้บริการ
คอนเทนต์ขา่ ว และด�ำเนินการผลิตรายการออกอากาศเอง
ผ่านทางสถานีฟรีทีวีต่างๆ ที่มีอยู่ และสถานีวิทยุ
รายการที่ออกอากาศในปัจจุบัน ได้แก่
รายการข่าว ธุรกิจ และความรู้ทั่วไป
รายการโทรทัศน์ที่ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่ รายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว”
“กระชับวงข่าว” “ธุรกิจติดดาว” และรายการอื่นๆ ที่ร่วมผลิตกับสถานี
โทรทัศน์ NBT รายการวิทยุที่ได้รับความนิยม ได้แก่ “โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ
ทอล์ค” ที่ออกอากาศบนคลื่น FM 101 รายการเหล่านี้ช่วยสร้างรายได้จากการ
โฆษณาแก่กลุ่มบริษัทจ�ำนวนมาก
ในปี 2556 ธุรกิจการผลิตสื่อโทรทัศน์ได้มีการปรับกลยุทธ์การผลิต
คอนเทนต์ให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจ
การออกอากาศทางโทรทัศน์ หลังจากการเปิดตัวของทีวีดิจิตอลช่องใหม่ๆ
แผนทางธุรกิจของสื่อโทรทัศน์ ประกอบด้วยการเพิ่มความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์ การเพิ่มบุคลากรใน
หน่วยงานที่ส�ำคัญ เช่น ผลิตรายการ ออกแบบและตัดต่อ ตลอดจนสร้าง
ห้องส่งใหม่ให้มีอุปกรณ์ด้านการผลิตและส่งสัญญาณที่ทันสมัยเต็มรูปแบบ
เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัทสามารถผลิตสื่อโทรทัศน์ได้อย่าง
หลากหลายและมีเนื้อหาที่มีคุณภาพทางด้านข่าว ธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ ตาม
มาตรฐานของกลุ่มธุรกิจสื่อชั้นน�ำ
ในเดือนธันวาคม 2556 โพสต์ทีวี ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่มบริษัท
โพสต์ พับลิชชิง ได้เข้าร่วมการประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง แม้บริษัทจะไม่
ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ช่องข่าว
ในระบบดิจิตอล โพสต์ทีวีก็จะยังมุ่งผลิตคอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพป้อนให้แก่
ผู้ประกอบการทีวีช่องใหม่ๆ และจะเช่าเวลาออกอากาศทั้งในช่อง HD และ
ช่องมาตรฐาน นอกจากนี้ ในต้นปี 2557 โพสต์ทีวีได้ลงนามสัญญากับ บริษัท
ไทยทีวี จ�ำกัด ของกลุ่มนิตยสารทีวีพูล โดยโพสต์ทีวีจะให้บริการคอนเทนต์
ข่าวช่อง Thai TV เป็นระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงจัดหารายการ
โทรทัศน์และคอนเทนต์อื่นๆ เพิ่มเติมตามกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจของบริษัทใน
ปีที่ก�ำลังจะมาถึง
ในอีกห้าปีข้างหน้า กลยุทธ์ของธุรกิจโทรทัศน์จะก้าวไปอย่างมั่นคง และ
สามารถบรรลุผลส�ำเร็จไปพร้อมกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หลักและสื่อดิจิตอลของ
กลุ่มบริษัท
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สื่อดิจิตอล
เติบโตอย่างรวดเร็วกว่า 10% จากปีที่ผ่านมา
ขณะที่ตลาดข่าวด่วนผ่านมือถือโตไม่มากนัก
แต่ยงั คงรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ ส่วนธุรกิจขายข่าว
และภาพเติ บ โตอย่ า งต่อเนื่องอย่างน่าพอใจ
ด้ ว ยคุ ณ ภาพทางด้ า นเนื้ อ หาและความ
น่าเชื่อถือ
เว็บไซต์ M2Fjob.com เป็นธงหลักของกลุ่ม
บริษัทในการพัฒนาตลาดโฆษณาและบริการ
หางานภายใต้แบรนด์ M2F ที่แข็งแกร่ง มุ่ง
ขยายฐานผู้อ่านไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่และคน
ท�ำงานในเมืองอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 มีการ
เปิดตัวเว็บไซต์ Bangkok Post Job รองรั บ
กลุ่ม พนักงานในระดับ ผู้บ ริห าร เว็บไซต์
หางานออนไลน์ที่หลากหลายนี้ เพิ่มโอกาส
ในการโฆษณาส�ำหรับทั้งผู้ลงประกาศรับสมัคร
งานและคนที่ก�ำลังหางาน

ธุ

รกิ จ สื่ อ ดิ จิ ต อลได้ แ ยกมาเป็ น หน่ ว ย
ธุรกิจเต็มรูปแบบในปี 2556 รับผิดชอบ
เว็บไซต์พอร์ทอลข่าว ดิจิตอลคอนเทนต์
และการบริการจัดหางานออนไลน์ นอกจากนี้
ยั ง ดู แ ลเว็ บ ไซต์ อื่ น ๆ เว็ บ ไซต์ บ นมื อ ถื อ
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์
รวมถึงบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ออนไลน์

ยังคงความเป็นเว็บ
ไซต์พอร์ทอลข่าวภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย และเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพและ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ลงโฆษณา
และนั ก การตลาดที่ ต ้ อ งการเข้ า ถึ ง ผู ้ อ ่ า นที่ มี
ฐานะและก�ำลังซื้อสูงทั้งในและต่างประเทศ

อย่างสูง โดยมีการเติบโตทีส่ งู ทีส่ ดุ สามารถเข้าถึง
ผูอ้ า่ นมากถึง 2.5 ล้านคนต่อวัน สิ่งเหล่านี้
พิสจู น์ได้วา่ ผูอ้ า่ นของโพสต์ทเู ดย์เป็นผูม้ อี ทิ ธิพล
ผู้น�ำทางความคิด ผู้บ ริโภคที่มีก�ำ ลังซื้อสูง
และคนรุ่นใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดีย
สมาชิกของหนังสือพิมพ์รูปแบบ
อิ		
เล็กโทรนิกส์ การบอกรั บ เป็ น สมาชิ ก ของ

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ และ
สติวเด้นท์ วีคลี่ รูปแบบอิเล็กโทรนิกส์ ยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการ
เพิ่มช่องทางจ�ำหน่ายและการ
ช�ำระเงิน รวมถึงการขยายตัว
ของอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่
และระบบปฏิบตั กิ าร ท�ำให้เข้าถึง
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ได้รบั การยอมรับในฐานะ ผู้อ่านกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งในไทย
สื่อที่ผลิตข่าวภาษาไทยที่ประสบความส�ำเร็จ และต่างประเทศ จ�ำนวนสมาชิก
บางกอกโพสต์ออนไลน์
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สำ�นักพิมพ์
นปี 2556 ส�ำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ของกลุ่มบริษัท
ได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ 44 ปก และพิมพ์ซ�้ำ
หนังสือขายดีอีกกว่า 10 ปก ท�ำให้มีหนังสือที่
วางจ�ำหน่ายในตลาดขณะนี้ประมาณ 300 ปก และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้อ่าน
โพสต์บุ๊กส์ยังคงได้รับการตอบรับจากผู้อ่าน
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือหมวดธุรกิจ
และสาระบันเทิงที่ให้ความรู้ต่างๆ เช่น ชีวประวัติ
บุคคลส�ำคัญ ประวัติศาสตร์ กระแสสังคม ศิลป
วัฒนธรรม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ ตลอดจน
วรรณกรรมทั้ง ไทยและต่างประเทศ ซึ่ง รวมถึง
วรรณกรรมจากปลายปากกาของนั ก เขี ย นระดั บ
รางวัล
ถึงแม้ว่าในปี 2556 ภาพรวมตลาดหนังสือเล่ม
จะชะลอการเติบโตด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสภาพ
เศรษฐกิจ และการเมือง ส�ำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ยังคง
จะผลิตหนังสือซึ่งตอบรับกับกระแสสังคม ความ
สนใจ ความต้องการ ตลอดจนหนังสือที่เป็นแรง
บันดาลใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่านและตลาด
โดยในปี 2557 โพสต์บุ๊กส์ได้เพิ่มหนังสือ
หมวดการ์ตูนความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวรรณกรรมอิง
ประวัติศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้เป็นหนังสือเสริมความรู้
แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ โพสต์บุ๊กส์ยังคง
น�ำหนังสือที่ขายดีในทุกหมวดหนังสือดังกล่าวมาจัด
พิมพ์ในทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิตอล
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สิ่งพิมพ์พาณิชย์ — โพสต์พริ้นต์
ายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของบริษัทใน
ปี 2556 เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างผล
ก�ำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2555 แม้จะอยู่ท่ามกลาง
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวและปัญหา
ทางด้านการเมือง โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้าย
ความส� ำ เร็ จ นี้ ส ่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จาการขยายแผนก
โพสต์พริ้นต์ ไปยังศูนย์การพิมพ์ที่บางนาตราด ก.ม.
19 ท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยนโยบายของแผนกที่เน้นการให้บริการใน
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ลักษณะ “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” (One
Stop Service) ท�ำให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของบริษัท
เติบโตและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากขึ้น
เป็นล�ำดับ 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�ำกัด และ เอ็นซีซี
แมนเนจเม้นท์
แผนกสิ่งพิมพ์พาณิชย์เป็นหน่วยงานที่สร้าง
รายได้และผลก�ำไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในปี
2557 จากต�ำแหน่งทีต่ งั้ ทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน
ปี 2558

รายงานประจำ�ปี 2556

ภาพรวมการดำ�เนินงาน

ภาพรวมอุตสาหกรรม

จ

ากการวิเคราะห์ของสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย หรือ Media
Agency Association of Thailand (MAAT) ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการโฆษณาบนสื่อ
ทุกช่องทาง ในปี 2556 มีมูลค่า 135-140 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2555
ส�ำหรับในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาโดยรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-5 โดยอยู่ที่
1,450-1,500 ล้านบาท ในปีก่อนหน้านี้ โฆษณาบนสื่อโทรทัศน์ใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 60-70 ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารอยู่ที่ร้อยละ 15-20
ด้วยการเจริญเติบโตของสื่อดิจิตอล จึงคาดว่าการโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ
ช่องทางดิจิตอลอื่นๆ จะเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับที่ผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีได้เชี่ยวชาญมากขึ้นและใช้
งานอุปกรณ์ดิจิตอลแบบพกพามากขึ้น
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รางวัล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติในปี 2556

รางวัลหน่วยงานภาคเอกชนที่มีบ ทบาทและผลงานดี เ ด่ น ใน
การพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านศุลกากรต่างๆ จากองค์การ
ศุลกากรโลก เนื่องในโอกาสวันศุลกากรสากล

รางวัล “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “ชนะเลิศอันดับ 3 เรื่อง “หนี้บุคคล
จ่อปากเหว ครัวเรือนติดกับ ประเทศติดหล่ม” จากการประกวด
บทความข่าวเศรษฐกิจเชิงวิเคราะห์ “ลับคมความคิด” ประจ�ำปี
2555 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลชมเชย ประเภทภาพข่าวการเมืองสังคมทั่วไป ชื่อภาพ
“ปะทะเดือด” จากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
รายงานประจำ�ปี 2556
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
Bangkok Post–Black Mountain Charity Golf & Dinner
สนามกอล์ฟแบล็คเมาท์เทนและมูลนิธิบางกอกโพสต์ ร่วมกันบริจาคเงินให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อ
น�ำไปปรับปรุงอาคาร พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่จ�ำเป็น และมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียน โรงเรียนที่ได้รับบริจาค ได้แก่ โรงเรียนบ้านช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านกระทุ่มลาย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) จ.ปทุมธานี โรงเรียนชุมชนวัดส�ำพะเนียง
(แร่ผดุงวิทยา) จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง จ.ประจวบคีรีขันธ์

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

งานวันครอบครัว
ประจำ�ปี 2556

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

พนั ก งานและครอบครั ว ร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยปลูกปะการัง และปล่อยปู
ที่แสมสาร จังหวัดชลบุรี

พนักงานโพสต์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พนักงาน บมจ. โพสต์
พับลิชชิง ร่วมบริจาค
เงินช่วยเหลือผู้ประสบ
อัคคีภยั ทีช่ มุ ชนร่มเกล้า
คลองเตย โดยมีผบู้ ริหาร
แ ล ะ พ นั ก ง า น ฝ ่ า ย
ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น
ตัวแทนมอบเงิน
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Forbes Thailand Charity
Gala Dinner
นิตยสารฟอร์บส์ ไทยแลนด์ จัดกาลาดินเนอร์การกุศลประจ�ำปีเพื่อระดมทุน
จากการประมู ล สิ่ ง ของมอบให้ แ ก่ ส ภาองค์ ก ารพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
ในพระราชูปถัมภ์ฯ (สอ.ดย.) และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ
ชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

แชริตี้ แรลลี่
ปาร์ตี้ งานวัด

A Good Heart
from Marie Claire

จัดโดย หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
เพื่อหาเงินร่วมบริจาคสมทบทุนใน
การจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลหัวหิน

Bangkok Post 10 Km International Run 2013
งานวิ่ ง เพื่ อ สุ ข ภาพและ
การกุศล รายได้จากค่า
สมั ค รทั้ ง หมดมอบให้ กั บ
มูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ด้ อ ยโอกาส
ด้านการศึกษา

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

Marie Claire Keep Running, Keep
Believing Presented by Dove
กิจกรรมมินิมาราธอนที่ นิตยสารแมรี แคลร์ ร่วมกับ โดฟ จัดขึ้นเมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2556 ณ สวนลุมพินี โดยน�ำรายได้จากค่าสมัครมอบให้กับ
โครงการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม
บริษัทได้จัดทำ�และเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.postpublishing.co.th
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การบริหารองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ซึ่งแบ่งเป็น
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน คือ

1.
2.
3.
4.
5.

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล** ประธานกรรมการ
นายจอห์น ทอมพ์สัน
นายปราโมช รัฐวินิจ*
ดร. ศิริ การเจริญดี
ดร. วิษณุ เครืองาม

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 8 ท่าน คือ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน*
นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
นายฮู ยี เชียง

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของ
บริษัท (ยกเว้นประธานกรรมการ) จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน
คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
โดยประธานกรรมการบริหารจะต้องไม่เป็นผูบ้ ริหาร หรือพนักงานประจ�ำของบริษทั
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
3. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
6. นายฮู ยี เชียง
โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็น
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะก�ำหนดหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน คือ
1. ติดตามก�ำกับดูแลผลการด�ำเนินการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจ�ำ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
ทุกเดือน
โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็น 2. อนุ มั ติ ค ่ า ใช้ จ ่ า ยนอกเหนื อ จากงบประมาณซึ่ ง ผ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีจ�ำนวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
* นายปราโมช รัฐวินิจ และนายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ลาออกจากต�ำแหน่ง 3. อนุมัติการเข้าท�ำการเปิดบัญชีการท�ำสัญญากับสถาบันการเงินตามที่เห็น
กรรมการ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556
สมควร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
** ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล และคู่สมรส ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 1 ตั้งแต่ 4. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอ�ำนาจการอนุมัติ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
5. แต่ ง ตั้ ง และก� ำ หนดค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ยกเว้ น
กรรมการผู้จัดการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
หนึ่งคนหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น กระท�ำหน้าที่ใดๆ แทนคณะกรรมการได้
โดยให้ทำ� เป็นลายลักษณ์อกั ษรลงนามโดยกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย
1. ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ในปัจจุบัน คือ
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
3. นายปราโมช รัฐวินิจ*
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
โดยมี นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็น
3. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ
บริษัทในการก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การบริหารความเสี่ยง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่
ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงของ
• คณะกรรมการบริหาร
บริษัท และบริษัทย่อยอย่างสม�่ำเสมอ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
2.
การควบคุ
มภายใน
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อม
ของการควบคุม” ที่เหมาะสม โดยการสื่อสารถึงความส�ำคัญของการควบคุม
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ภายในและการจัดการกับความเสี่ยง และด้วยการท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงาน
เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี
2) พิจารณาประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ส�ำหรับ
การจัดท�ำงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี รายงานการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบ
สารสนเทศของบริษัท
3) พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุ้มครอง
ความสูญเสียและความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบการปฏิบัติการ
รวมทั้งแผนฉุกเฉินส�ำหรับกรณีที่ระบบการเงินและการปฏิบัติงานตามปกติ
ของบริษัทล้มเหลวอย่างไร
4) ติดตามการด�ำเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะน�ำมา
3. รายงานทางการเงิน

3.1 ทั่วไป
1) ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน และการ
จัดการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร
2) ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ได้เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการกระท�ำผิดกฎหมาย ความ
บกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกัน
3) สอบทานประเด็นทางบัญชีที่ส�ำคัญและประเด็นเกี่ยวกับการรายงานต่างๆ
รวมถึงประกาศข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด และท�ำความ
เข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงิน
4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและความเสียหายที่มีนัยส�ำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและแผนในการลด
ความเสี่ยงดังกล่าว
5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างส�ำคัญต่องบการเงิน
3.2 งบการเงินประจ�ำปี
1) สอบทานงบการเงินประจ�ำปีว่าถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อมูลที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบแล้ว รวมทัง้ ประเมินว่างบการเงินดังกล่าว
ได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่
2) ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ ซับซ้อน และ/หรือผิดปกติ
3) ให้ความส�ำคัญในเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริงของ
สินทรัพย์และหนี้สิน การค�้ำประกัน ภาระหนี้สินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
สิ่งแวดล้อม การตั้งส�ำรองเผื่อความเสียหายที่เกิดจากการฟ้องร้อง ภาระ
ผูกพันและภาระหนี้สินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4) ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อสอบทานงบการเงิน
และผลของการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่ได้พบ
5) ให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนองบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรอง
3.3 งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผย ข้อมูลครบถ้วน และมีความถูกต้อง
ตามควร รวมทั้งรับทราบค�ำอธิบายจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งสืบเนื่องจากการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
บันทึกบัญชีของบริษัท เหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ และการควบคุมด้าน
การเงินและการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
4. การตรวจสอบภายใน

1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมั่น
ได้ว่าสายงานตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ ปราศจาก
ข้อจ�ำกัดใดๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล
2) เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติการสรรหา การเลื่อนต�ำแหน่ง การโยกย้ายและการ
เลิกจ้างของผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
จะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี

3) สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
จะพิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านรวมทั้ ง
กระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจ
สอบภายใน
4) ประชุมเป็นการส่วนตัวกับผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่
เห็นสมควร
5) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารได้รับและปรึกษาหารือผลการ
ตรวจสอบและค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญในระยะเวลาอันควร
6) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มีการด�ำเนินการซึ่งเป็นผลมาจาก
ค�ำแนะน�ำของผู้ตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาอันควร
7) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่า สายงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันข้อมูลให้
แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่
ปรึกษา เป็นต้น ในการให้ความเชื่อมั่น หรือให้ค�ำปรึกษา เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการท�ำงานซ�้ำซ้อน
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อประสิทธิภาพ
และการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริการให้ค�ำปรึกษาทั้งหมดที่
บริษัทได้ว่าจ้างมา
3) อนุมัติบริการอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบซึ่งกระท�ำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4) ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5) สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอ
มาและด�ำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีการก�ำหนดข้อจ�ำกัดใดๆ ไว้ใน
ขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล
6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7) ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของส�ำนักงานผู้สอบบัญชี และดูแลว่ามี
การคิดค่าสอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล
8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจ
สอบภายใน เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์
9) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า
ร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง
10) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะน�ำเสนอผลการ
ตรวจสอบและค�ำแนะน�ำในเวลาอันสมควร
11) สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
ให้ความสนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
12) สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและติดตาม
ว่าฝ่ายบริหารได้ตอบชี้แจงผลการตรวจสอบ และค�ำแนะน�ำของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ในระยะเวลาอันควร
13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีที่น่าสงสัยว่า กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท ได้กระท�ำ
การอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้อง
รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบใน
ทันที เพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า
6. การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

1) สอบทานประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบต่างๆ การสืบสวนการทุจริตและการติดตามของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
การทุจริต รวมทั้งการลงโทษทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ
2) รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จากฝ่าย
บริหารและ/หรือสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ
3) สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการจัด
ท�ำรายงานทางการเงินแล้ว
4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล
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การบริหารองค์กร
5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการ 3) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อ
เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท ได้
กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
ที่ก�ำกับดูแลและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนดไว้
7. การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท

1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการจัดท�ำนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ
ของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และด�ำเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
2) ประเมินฝ่ายบริหารได้ท�ำตนเป็นตัวอย่างโดยการสื่อสารถึงความส�ำคัญของ
นโยบายวิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณรวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่
3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย
วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท
4) รับรายงานอย่างสม�่ำเสมอเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธี
ปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัทจากฝ่ายบริหาร
8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน

1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีการในการด�ำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้อง
เรียนต่างๆ
2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุม
ต่างๆ อันอาจไม่เหมาะสม และอื่นๆ ให้เป็นความลับ
3) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีขั้นตอนการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อ
ให้มีผู้สอบสวนอิสระในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่างเพียงพอ
และให้มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจ
สอบเพื่อทราบ
9. การรายงาน

1) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม อย่างสม�่ำเสมอ
2) เชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงานครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง คณะ
กรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อผูถ้ อื หุน้ ไว้ในรายงานประจ�ำปี
โดยมีประเด็นที่ต้องรายงานดังนี้
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรได้รับทราบภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
10. อื่นๆ

1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ
2) จัดให้มีการสืบสวนพิเศษ หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้ช�ำนาญการเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีที่จ�ำเป็น
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คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ศิริ การเจริญดี
3. นายปราโมช รัฐวินิจ*
โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ เลขานุการบริษัท เป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สอบทาน ประเมิน และ
แนะน�ำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ
1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท
2. จ�ำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อ
คณะกรรมการบริษัท
5. นโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนและบ�ำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
6. การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท
7. แผนการสืบทอดการด�ำรงต�ำแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการ
ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
หรือกรรมการผู้จัดการ ตามล�ำดับ
8. กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะด�ำเนินการ
โดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามล�ำดับ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะ
ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามล�ำดับ
10. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะ
กรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร เพื่อท�ำหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
2. คัดเลือกวิธีการบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
4. เสนอการบริหารความเสี่ยง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบัติงานให้ฝ่าย
บริหาร
5. ติดตามการบริหารความเสี่ยง
6. รายงานต่อฝ่ายบริหาร
7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงแก่
พนักงานทุกระดับ

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและ
เลขานุการบริษัท

บรรณาธิการ
อำ�นวยการ

บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

ฝ่าย
การตลาด

บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์

บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์
เอ็มทูเอฟ

ฝ่ายธุรกิจ
ฝ่าย
โทรทัศน์
จัดจำ�หน่าย
และวิทยุ
กระจายเสียง

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาด
และจัดจำ�หน่าย

ฝ่าย
โพสต์บุ๊กส์

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่าย
ดิจิตอลมีเดีย

ฝ่าย
จัดส่ง

ฝ่ายโฆษณา
ดิสเพลย์
และ
สิ่งพิมพ์พิเศษ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่าย
ปฏิบัติการ

ฝ่าย
โฆษณา
คลาสสิ
ฟายด์
และโฆษณา
ออนไลน์

ฝ่าย
งานพิมพ์
พาณิชย์

ฝ่าย
การผลิต

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล

ฝ่าย
บัญชี

ผู้อำ�นวยการ
สายงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่าย
การเงิน

ฝ่าย
การจัดซื้อ
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การบริหารองค์กร

1

8

2

9

3

4

5

คณะกรรมการบริษัท

1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล

		 ประธานกรรมการ

2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

		 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. ดร. ศิริ การเจริญดี

10

11 12

5. นายจอห์น ทอมพ์สัน

		 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายปราโมช รัฐวินิจ

6

7

13 14

10. นายฮู ยี เชียง โรบิน

		 กรรมการ และกรรมการบริหาร

11. นายชาติศิริ โสภณพนิช

		 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
		 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

		 กรรมการ

7. ดร. วิษณุ เครืองาม

		 กรรมการ และกรรมการบริหาร

12. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

		 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
		 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

		 กรรมการอิสระ

4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร

8. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง

		 กรรมการ

9. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่

		 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

		 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการ
		 สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

		 กรรมการ และกรรมการบริหาร
		 กรรมการ และกรรมการบริหาร
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13. นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน
14. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

ม.ร.ว. ปรีดยิ าธร เทวกุล
ประธานกรรมการ

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
สัญชาติไทย อายุ 66 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ :

10,400,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.08

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

• พ.ศ. 2513 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton
School มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2511 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ :

ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ
บริษัท คอม-ลิงค์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ
บริษัท ปรียธิดา จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ประธานกรรมการ
บริษัท ปรีดีประภา จ�ำกัด

ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน

• พ.ศ. 2549-2550 รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2544-2549 ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 5 ครั้ง
จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 32 ปี
สัญชาติไทย อายุ 71 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ :

96,096,150 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.22

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• อนุปริญญาวิศวกรเครื่องกล South-West Essex
Technical College ประเทศอังกฤษ
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program
(DAP 68/2008)
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

• ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

• รองประธานก�ำกับการบริหาร บริษัทในเครือ
เซ็นทรัล
• กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง
คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 5 ครั้ง
จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 7 ครั้ง
จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้

ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี
สัญชาติไทย อายุ 65 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ :

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช
ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP 6/2005)
• Directors Certification Program (DCP 60/2004)
• Directors Accreditation Program (DAP 4/2003)
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5/2550
• หลักสูตร Advanced Management Program
(AMP) Harvard Business School 1995 รุ่นที่
113/2538
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการผลตอบแทน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 รองประธานกรรมการ
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส
จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 รองประธาน และประธาน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (พ.ศ. 2553)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการก�ำกับการบริหาร
ความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการการลงทุน (พ.ศ. 2553)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ คณะกรรมการจัด
ท�ำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการด�ำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) กระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี

ไม่มี

บุตรสาวสมรสกับ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน

• พ.ศ. 2551-2552 คณะกรรมการนโยบายสถาบัน
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
รายงานประจำ�ปี 2556
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รายงานประจำ�ปี 2556

การบริหารองค์กร
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 5 ครั้ง
จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 4 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 20 ปี
สัญชาติไทย อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุน้ :

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

• พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
• พ.ศ. 2522 ปริญญาโท นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

ไม่มี

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
• Associate Chartered Accountant (ACA),
The Institute of Chartered Accountants in
England & Wales (ICAEW) ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program
(DAP 57/2006)
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ :

ไม่มี

ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี

• ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จ�ำกัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ
บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 5 ครั้ง
จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 7 ครั้ง
จากทั้งหมด 7 ครั้ง

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร
บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน

• พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี

รายงานประจำ�ปี 2556

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

• พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตร วิทยาลัยตลาดเงิน
ตลาดทุน รุ่นที่ 5
• พ.ศ. 2547 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมือง
การปกครอง รุ่น 8 สถาบันพระปกเกล้า
• พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่น 44
• พ.ศ. 2525 ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2515 ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน:

ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน

• พ.ศ. 2552-2554 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจ�ำ
• พ.ศ. 2548-2550 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556*

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง
จากทั้งหมด 3 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 2 ครั้ง
จากทั้งหมด 3 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
*นายปราโมช รัฐวินจิ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการเมือ่
วันที่ 15 ตุลาคม 2556

ดร. วิษณุ เครืองาม
กรรมการอิสระ

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง
สัญชาติไทย อายุ 62 ปี
จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
คุณวุฒทิ างการศึกษา

นายปราโมช รัฐวินจิ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
สัญชาติไทย อายุ 63 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ :
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ :

คุณวุฒทิ างการศึกษา

36,350,960 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

นายจอห์น ทอมพ์สนั
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี
สัญชาติไทย อายุ 49 ปี

นายวรชัย พิจารณ์จติ ร

สัดส่วนการถือหุน้ :

• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ไม่มี

• พ.ศ. 2544 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2520 ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
• พ.ศ. 2519 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเล่ย์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2517 ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเล่ย์
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• พ.ศ. 2516 เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• พ.ศ. 2515 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
(เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุน้ :

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

• พ.ศ. 2544 ปริญญาตรี East Asian Studies
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program
(DAP 68/2008)
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด
(มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ
• ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เคอร์รี่ โฮสดิงส์ จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ประธานกรรมการ
บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
บริษัท ล็อกเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ
บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ประธานกรรมการ
• พ.ศ. 2552- 2555 กรรมการผู้จัดการ และ
บริษัท ศิครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)

ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

• กรรมการ บริษทั เอชเค แม๊กกาซีน ออนไลน์ จ�ำกัด
(ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั ไมซิน แอดเวอร์ไทซิง่
คอมมูนเิ คชัน่ (ปักกิง่ ) จ�ำกัด (จีน)
• กรรมการ บริษทั พีค เอชเค แม๊กกาซีน มีเดีย
จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั รีครูทเมนท์ คอนซัลทิง เน็ทเวอร์ค
จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี เฮิรท์ ส์ ฮ่องกง จ�ำกัด
(ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี เฮิรท์ ส์ แม็กกาซีน
จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี เฮิรท์ ส์ พับลิเคชัน่
จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี นิวส์เปเปอร์ จ�ำกัด
(หมูเ่ กาะบริตชิ เวอร์จนิ )
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี เอาท์ดอร์ มีเดีย จ�ำกัด
(ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี รีเทลลิง่ จ�ำกัด (หมูเ่ กาะ
บริตชิ เวอร์จนิ )
• กรรมการ บริษทั เซียงไฮ ฮู หยิง แอดเวอร์ไทซิง่
จ�ำกัด (จีน)
• กรรมการ บริษทั เซียงไฮ นาน ฮ่อง อินฟอเมชัน่
เซอร์วสิ จ�ำกัด (จีน)
• กรรมการ บริษทั เซาธ์ไชน่ามอร์นงิ่ โพสต์ จ�ำกัด
(สิงคโปร์)
• กรรมการ บริษทั เซาธ์ไชน่ามอร์นงิ่ โพสต์
พับลิชเชอร์ส จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เดอะลีส แม็กกาซีน มีเดีย จ�ำกัด
(ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เว็ลธิ ฮาร์เบอร์ อินเวอร์สเมนท์
จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั แวร์ฮอ่ งกง พับลิชชิง จ�ำกัด
(ฮ่องกง)

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันพระปกเกล้า
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
• นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
• นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
• ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2
• นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556

ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี

กรรมการ และกรรมการบริหาร

ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี

จ�ำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ 3 ปี
สัญชาติจนี อายุ 46 ปี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556*

ประสบการณ์การท�ำงาน

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่

• พ.ศ. 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุน้ :

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 5 ครั้ง
จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ไม่มี
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

• พ.ศ. 2528 โรงเรียนสตรีเซนต์ แคร์ ประเทศฮ่องกง
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง

• พ.ศ. 2554 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร
บริษทั เอสซีเอ็มพีกรุป๊ จ�ำกัด (ฮ่องกง)

กรรมการ และกรรมการบริหาร

ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จ�ำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ 5 ปี
สัญชาติมาเลเซีย อายุ 36 ปี

• กรรมการ บริษทั ไชน่า วิสดอม แอดเวอร์ไทซิง่
จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เอชเค แม๊กกาซีน มีเดีย จ�ำกัด
(ฮ่องกง)

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 0 ครัง้
จากทัง้ หมด 5 ครัง้
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 4 ครัง้
จากทัง้ หมด 7 ครัง้
• เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 1 ครัง้
จากทัง้ หมด 1 ครัง้
* นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่ มิได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2556
หากแต่เข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล
(Teleconference) ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั จ�ำนวน 3 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และได้เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ในปี 2556 จ�ำนวน 4 ครัง้ และเข้าร่วม
ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล (Teleconference)
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 2 ครัง้
จาก 7 ครัง้
รายงานประจำ�ปี 2556
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การบริหารองค์กร
• กรรมการ ประธานกรรมการ ฝ่ายกฎหมาย และ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั เซียงไฮ ฮู หยิง แอดเวอร์ไทซิง่
จ�ำกัด (จีน)
• กรรมการ ประธานกรรมการและฝ่ายกฎหมาย
บริษทั เซียงไฮ นาน ฮ่อง อินฟอเมชัน่ เซอร์วสิ
จ�ำกัด (จีน)

นายฮู ยี เชียง โรบิน
กรรมการ และกรรมการบริหาร

จ�ำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ 1 ปี
สัญชาติ สิงคโปร์ อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

• พ.ศ. 2525 ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เวลส์ สหราชอาณาจักร
• พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เคนท์ แคนเทอเบอรี่ สหราชอาณาจักร
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2555 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั เอสซีเอ็มพีกรุป๊ จ�ำกัด (ฮ่องกง)
ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน:

• กรรมการ บริษทั ไชน่า วิสดอม แอดเวอร์ไทซิง่
จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เคลีย ซัคเซส อินเวสเมนท์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั ครอสไลน์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั ฮาร์เวส กูด๊ อินเวสเมนท์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั ไลทอน อินเวสเมนท์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั มาเชียร์ พร็อพเพอตี้ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั โอ๊คไลด์ อินเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั รีครูทเมนท์ คอนซัลทิง เน็ทเวอร์ค
จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี (1994) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี เฮิรท์ ส์ ฮ่องกง จ�ำกัด
(ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี เฮิรท์ ส์ พับลิเคชัน่
จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี แม๊กกาซีน พับลิชชิง
(ฮ่องกง) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี แม๊กกาซีน พับลิชชิง
จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี นิวส์เปเปอร์ จ�ำกัด
(หมูเ่ กาะบริตชิ เวอร์จนิ )
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี นอมินี จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี เอาท์ดอร์ มีเดีย จ�ำกัด
(ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี พร็อพเพอตี้
อินเวสเมนท์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี พับลิเคชัน่ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี รีเทลลิง่ จ�ำกัด
(หมูเ่ กาะบริตชิ เวอร์จนิ )
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี รีเทล จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็มพี ดอท คอม โฮลดิง้
จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั เซาธ์ไชน่ามอร์นงิ่ โพสต์ พับลิชเชอร์ส
จ�ำกัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษทั สตาร์ แอทเทรคชัน่ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั สตรองเน็ตดอทคอม จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั ซันนีบ่ ริงท์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั ยูไนเต็ดกูด๊ อินเวสเมนท์ จ�ำกัด
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ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 2552-2555 ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
บริษทั สิงคโปร์เพรส โฮลดิง้ จ�ำกัด (จีน)
• 2547-2551 ผูอ้ ำ� นวยการ
บริษทั สิงคโปร์เพรส โฮลดิง้ จ�ำกัด (จีน)

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน่ TG/2004
• The Role of Chairman Program (RCP) รุน่ 2/2001
• Directors Certification Program (DCP)
รุน่ 3/2000
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2537 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2535 กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556*

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 1 ครัง้
จากทัง้ หมด 4 ครัง้
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 1 ครัง้
จากทัง้ หมด 4 ครัง้

• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2553 ประธานสมาคมธนาคารไทย
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ Bangkok Bank
(China) Company Limited
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ Board of Trustees
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2547 กรรมการ Board of Trustees,
Singapore Management University

* นายฮู ยี เชียง โรบินได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการใน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2556 และได้รบั แต่ง
ตัง้ เป็นกรรมการบริหาร ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 2/2556 เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี

นายฮู ยี เชียง โรบิน ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2556 จ�ำนวน
1 ครัง้ และเข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล
(Teleconference) ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั จ�ำนวน 3 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และได้เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ในปี 2556 จ�ำนวน 1 ครัง้ และเข้าร่วม
ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล (Teleconference)
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 3 ครัง้
จาก 4 ครัง้

• พ.ศ. 2546-2552 กรรมการคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
• พ.ศ. 2545-2551 กรรมการ
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544-2550 กรรมการ บริษทั วีซา่ อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ )

นายชาติศริ ิ โสภณพนิช

จ�ำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ 8 ปี
สัญชาติไทย อายุ 51 ปี

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 4 ครัง้
จากทัง้ หมด 5 ครัง้
• เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 0 ครัง้
จากทัง้ หมด 1 ครัง้

กรรมการ และกรรมการบริหาร

จ�ำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ 22 ปี
สัญชาติไทย อายุ 54 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้ :

ประสบการณ์การท�ำงาน

ไม่มี

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School
of Management, Massachusetts Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts
Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต (เคมี) Worcester
Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุน้ :

13,325,900 หุน้
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ไม่มี

• พ.ศ. 2537 ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Directors Accreditation Program (DAP 66/2007)
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ :

ไม่มี

• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2555 ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จ�ำกัด /
บริษทั คริสตัลเจด-มายเบรด จ�ำกัด /
บริษทั คริสตัลเจด คอนเฟ็กชัน่ เนอร์รี่ จ�ำกัด /
บริษทั คริสตัลเจด ราเมนเสีย่ วหลงเปา (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร
บริษทั เอมซี โบรคเกอร์ จ�ำกัด
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เมโทรรีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน

• พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ และ
กรรมการ รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 5 ครัง้
จากทัง้ หมด 5 ครัง้
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 4 ครัง้
จากทัง้ หมด 4 ครัง้
• เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 1 ครัง้
จากทัง้ หมด 1 ครัง้
* นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
บริหาร ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2556
เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน

• ตั้งแต่ 2555 ผู้ก่อตั้ง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2548-2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน

ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ :

ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษทั โพสต์ โฮลดิง้ จ�ำกัด
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษทั โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษทั โพสต์ ทีวี จ�ำกัด
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2553 กรรมการและประธานกรรมการ
บริษทั โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จ�ำกัด
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษทั โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ
บริษทั แฟลช นิวส์ จ�ำกัด

• พ.ศ. 2553-2554 กรรมการผู้จัดการ
ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ำกัด
ของบริษทั ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
• พ.ศ. 2548-2551 กรรมการผู้จัดการสายงาน
ประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
อาราทิส บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2548-2551 กรรมการ
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549-2551 รองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
ปฏิบตั กิ าร บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง
จากทั้งหมด 3 ครั้ง
• เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556*

* นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ลาออกจากต�ำแหน่ง
กรรมการเมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2556

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 5 ครัง้
จากทัง้ หมด 5 ครัง้
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 3 ครัง้
จากทัง้ หมด 3 ครัง้
• เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

* นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะได้ลาออกจากการเป็น
กรรมการบริหาร ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่
2/2556 เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยปฏิบตั กิ าร

จ�ำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ 8 ปี
สัญชาติไทย อายุ 46 ปี
244,755 หุน้
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

สมรสกับบุตรสาวของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์

จ�ำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ 3 ปี
สัญชาติไทย อายุ 51 ปี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุน้ :

กรรมการ

• อนุปริญญาการจัดการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• พ.ศ. 2526 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556*

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2556*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program (DAP), 2005
• Finance for Non Finance Director (FND), 2004
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ :

ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุน้ :

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

ไม่มี

• พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินยิ ม)
สาขาความสัมพันธระหว่างประเทศ Gonville and
Caius College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศ
อังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• The Characteristics of Effective Directors
• Directors Accreditation Program (DAP 66/2007)

รายงานประจำ�ปี 2556
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การบริหารองค์กร

ผู้บริหารระดับสูง
ด้านหน้าจากซ้ายไปขวา
นายพิชาย ชืน่ สุขสวัสดิ์

บรรณาธิการอำ�นวยการกลุ่มโพสต์
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นายภัค เพ่งศรี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
เลขานุการบริษัท

44 |

รายงานประจำ�ปี 2556

ด้านหลังจากซ้ายไปขวา
นายภัทระ คำ�พิทกั ษ์

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ม.ล. ธนะวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำ�หน่าย
นายอนิล ปิน่ เรณู

ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
นางสาวสุธดิ า มาไลยพันธุ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย
นายศุภพงศ์ จิวะพงศ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี ปูชตรีรตั น์

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย

รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์

รายงานประจำ�ปี 2556

| 45

รายงานประจำ�ปี 2556

การบริหารองค์กร
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยปฏิบตั กิ าร
สัญชาติไทย อายุ 46 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ : 244,755 หุ้น

ร้อยละ 0.05

ประสบการณ์การอืน่ ๆ

หรือคิดเป็น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:

สมรสกับบุตรสาวของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

• กรรมการบริหาร IFRA
• ประธานคณะกรรมการบริหาร IFRA Asia Pacific
Regional Committee
• ประธานมูลนิธิบางกอกโพสต์
• ประธานมูลนิธโิ รคเรือ้ นพุดหง ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ประธานกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบางกอกโพสต์

คุณวุฒทิ างการศึกษา

• พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Gonville and
Caius College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศ
อังกฤษ
การอบรม

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

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย

รองบรรณาธิการบริหารกลุม่ โพสต์
สัญชาติไทย อายุ 48 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา

• พ.ศ. 2554 หลักสูตร บริหารธุรกิจ สำ�หรับ
ผู้บริหาร บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2550 หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำ�งาน

• ตั้งแต่มีนาคม พ.ศ. 2556 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549-มีนาคม พ.ศ. 2556
บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546-2549 บรรณาธิการข่าวการเมือง
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2540 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
• ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2556
•
พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (หนังสือพิมพ์)
กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายมนตรี ปูชตรีรตั น์
• ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2556
การอบรม
กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
• พ.ศ. 2556 หลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 3 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F
• ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2556
• พ.ศ. 2556 หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบ สัญชาติไทย อายุ 54 ปี
กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
ประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ และประธานกรรมการ
(ปปร.16)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
•
พ.ศ.
2556
หลั
ก
สู
ต
ร
Advanced
Retail
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
Management
รุ
น
่
ที
่
12
• พ.ศ. 2526 อนุปริญญา วิทยาลัยการค้า
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
•
พ.ศ.
2555
หลั
ก
สู
ต
รวิ
ท
ยาการประกั
น
ภั
ย
ระดั
บ
สู
ง
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
รุ
น
่
ที
่
2
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
•
พ.ศ.
2552
หลั
ก
สู
ต
รผู
บ
้
ริ
ห
ารระดั
บ
สู
ง
ด้
า
นการค้
า
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษทั โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
และการพาณิ
ช
ย์
รุ
น
่
ที
่
2
(TEPCoT2)
•
พ.ศ. 2554-2555 รองบรรณาธิการ
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
•
พ.ศ.
2551
หลั
ก
สู
ต
รผู
บ
้
ริ
ห
ารระดั
บ
สู
ง
สถาบั
น
หนังสือพิมพ์ M2F
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
วิ
ท
ยาการตลาดทุ
น
รุ
น
่
ที
่
7
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ บริษทั แฟลช นิวส์ จำ�กัด ประสบการณ์การทำ�งาน
•
พ.ศ. 2551-2554 ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว
• พ.ศ. 2549-2551 รองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร • ตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ. 2556
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ผู้อำ�นวยการ
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
นายพิชาย ชืน่ สุขสวัสดิ์
•
พ.ศ. 2549-มีนาคม พ.ศ. 2556
นายภัค เพ่งศรี
บรรณาธิการอำ�นวยการกลุม่ โพสต์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
สัญชาติไทย อายุ 57 ปี
ประธานเจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยการเงินและเลขานุการบริษทั
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
สัญชาติไทย อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ : 405,000 หุ้น หรือคิดเป็น
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ร้อยละ 0.081
ั ษ์
• พ.ศ. 2522 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา นายภัทระ คำ�พิทก
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
การหนังสือพิมพ์ Queensland University ประเทศ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ออสเตรเลีย
สัญชาติไทย อายุ 47 ปี
• พ.ศ. 2528 MS Investment Management, Pace
• พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การเมืองและการปกครอง James Cook University ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
• พ.ศ. 2527 MBA, Long Island University ประเทศ
of North Queensland ประเทศออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประสบการณ์การทำ�งาน
•
พ.ศ. 2525 Certificate for Tax Administration,
2531 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ • พ.ศ.
University of Southern California ประเทศ
(วารสารศาสตร์
)
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
กรุ
ง
เทพ
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
สหรัฐอเมริกา
การอบรม
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 บรรณาธิการอำ�นวยการ
•
พ.ศ. 2524 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
• พ.ศ. 2556 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัย
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16 (วตท.16)
ประสบการณ์การทำ�งาน
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การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรสำ�หรับคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
(RCC 1/2006)
• ทบทวนหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (DCP Refresher Program 1/2005)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน กรรมการบริษัท
ไทย (DCP 16/2002)
ประสบการณ์การทำ�งาน

• ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
• ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
• ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2555 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำ�กัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
• ตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ บริษทั แฟลช นิวส์ จำ�กัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(2551) และเลขานุการบริษัท
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 กรรมการบริหาร
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

นายอนิล ปิน่ เรณู

ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร
สัญชาติไทย อายุ 56 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา

• พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเดลฮี ประเทศอินเดีย
การอบรม

• พ.ศ. 2551 Crestcom Trainers to the World
ประสบการณ์การทำ�งาน

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543-2552 ผู้จัดการฝ่าย Output & Page
Archiving บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

ม.ล. ธนะวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ

ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำ�หน่าย
สัญชาติ ไทย อายุ 43 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรม

• The 7 Habits of Highly Effective People
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุนรุ่นที่ 9
• The Crestcom Bullet Proof Manager Program
ประสบการณ์การทำ�งาน

• ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 รองกรรมการผู้จัดการสายการ
ตลาดและการขาย บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด และ
จัดจำ�หน่าย บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550-2551 ผู้จัดการกลุ่มการตลาด และ
จัดจำ�หน่าย บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549-2550 ผู้จัดการกลุ่มการตลาด
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวสุธดิ า มาไลยพันธุ์

ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายดิจติ อลมีเดีย
สัญชาติไทย อายุ 41 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ไม่มี

• หลักสูตร eRev สำ�หรับผู้บริหาร จัดโดย
WAN-IFRA
ประสบการณ์การทำ�งาน

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ผู้อำ�นวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546-2551 ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริษัท สนุกออนไลน์ จำ�กัด
ประสบการณ์การอืน่ ๆ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
พ.ศ. 2555-2556 อุปนายกสมาคมผูผ้ ลิตข่าวออนไลน์
พ.ศ. 2553-2555 รองประธานชมรมผูผ้ ลิตข่าวออนไลน์
พ.ศ. 2554-2555 ผู้จัดการโครงการอบรมนักข่าว
สื่อดิจิตอล รุ่นที่ 2 ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นายศุภพงศ์ จิวะพงศ์

• พ.ศ. 2549 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
•
พ.ศ. 2534 ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยอีลอน
Oklahoma City University, USA
นอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
สัญชาติไทย อายุ 60 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ไม่มี

การอบรม

การอบรม

ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัญชาติไทย อายุ 46 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประสบการณ์การทำ�งาน

• ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2555
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษทั บีอซี -ี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด
(มหาชน)

• พ.ศ. 2521 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเรขศิลป์ (Graphic Design) (เกียรตินิยม
อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•
•
•
•

• พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตรการอบรมผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ชั้นสูง ศาลยุติธรรม
ประสบการณ์การทำ�งาน

• พ.ศ. 2549-2556 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2545-2549 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

นายพรชัย แสงอรุณ

ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัญชาติไทย อายุ 60 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา

• พ.ศ. 2542 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พ.ศ. 2517 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม

ไม่มี

• การดูงานด้านบริหารงานบุคคล บริษัท โตโยต้า
และมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตร THE BOSS ของสถาบันการบริหารและ
จิตวิทยา
• สัมมนาผูน้ ำ�ไตรภาคีของมูลนิธิ KOILAF ประเทศเกาหลี
ประสบการณ์การทำ�งาน

• พ.ศ. 2548-2513 ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารองค์กร

ผู้บริหาร
โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย

จากซ้ายไปขวา
นายสิทธิเดช มัยลาภ
นางสาวรังสิมา กสิกรานันท์
นางสาวสุพิชา สอนดำ�ริห์
นางสาวสิริมน ณ นคร
นายกฤษฎา สวามิภักดิ์
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ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริษัท
กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อ
หนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจ
ลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจ�ำนวนบุคคลที่จะ
ต้องเลือกตั้งแทนในต�ำแหน่งกรรมการที่ว่าง
เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่
อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ เกิน
กว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่
หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนน
เสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับ
ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธี
จับฉลากเพือ่ ให้ได้จำ� นวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกปี ผู้เป็น
กรรมการต้ อ งออกจากต� ำ แหน่ ง เป็ น จ� ำ นวน
หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
เป็นจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้
กรรมการคนที่ได้อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น

เป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือก
เข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
ในกรณีที่ต�ำแหน่งในคณะกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นด�ำรง
ต�ำแหน่งแทนกรรมการที่ว่าง เว้นแต่วาระใน
ต�ำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าว
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ดี ใน
กรณีที่จ�ำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่
เหลืออยู่มีจ�ำนวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการ
ที่ เ หลื อ อยู ่ จ ะกระท� ำ การในนามของคณะ
กรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ท�ำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่
ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
จะต้องกระท�ำภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่
จ�ำนวนกรรมการว่างลง ซึ่งท�ำให้ไม่ครบองค์
ประชุม บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
แทนกรรมการที่ว่างลงจะด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียง
เท่าก�ำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่
จะอยู่ได้
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า
ตอบแทนมีหน้าที่แนะน�ำคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการ

อิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะ
กรรมการบริษัท
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
ของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ� ำ นวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท พร้อม
ทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น
ส�ำเนาใบหุ้นและหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออก
โดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดง
ตน เช่น ส�ำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
หรือหนังสือส�ำคัญต่างๆ ของบริษัท เสนอ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการ
เสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท ซึ่งได้น�ำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท
การแต่ ง ตั้ ง และก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อ�ำนาจของคณะ
กรรมการบริหาร ยกเว้นต�ำแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งต้องน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษัทมิได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่า
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการ ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน
ถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
นั้นๆ ด้วย
พฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีก
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของทรัพย์สินที่มี
ประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัท ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ ค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากต�ำแหน่ง ค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วย
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายใน อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้
ลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อน
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
รายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
หรือผูม้ ีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุน้ ที่มีนัยผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้ รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าว
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ควบคุ ม ของผู ้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือ
รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ�ำ นาจควบคุมของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รับค่าบริการเกิน
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
แล้วไม่น้อยกว่าสองปี
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
		 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวม อ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถ้ ือหุ้นที่
ถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติ
เป็นนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
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บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง
หุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั และบริษทั
ย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความ
เห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของ
บริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
อิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูป
แบบขององค์คณะได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า
ตอบแทนมีหน้าที่แนะน�ำคณะกรรมการบริษัทใน
เรื่องเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของ
กรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระต่ อ คณะกรรมการ
บริษัท

บันทึกการเข้าประชุม
ประจำ�ปี 2556
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กรรมการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ*
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หมายเหตุ

1. นายฮู ยี เชียง โรบิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2556 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในที่ประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
2. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
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การบริหารองค์กร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการทุกคนในปี พ.ศ. 2556
				
				
ชื่อ
ต�ำแหน่ง
			

				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน
นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
นายจอห์น ทอมพ์สัน
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
นายปราโมช รัฐวินิจ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
ดร. ศิริ การเจริญดี
ดร. วิษณุ เครืองาม
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
นายฮู ยี เชียง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร

					
				
ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 51.1 ล้านบาท				
ค. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร เช่น เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 3.1 ล้านบาท
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ค่าตอบแทนกรรมการ
(หน่วย : พันบาท)

1,913
208
812
599
352
921
364
1,245
1,137
388
0
1,542
912
607
11,000

บ

ริ ษั ท พยายามปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งจัดท�ำโดย
ศู น ย์ พั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จด
ทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจด
ทะเบียน ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมให้เทียบเคียงกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการของ The Organisation
for Economic Co-operation and Development
(OECD Principle of Corporate Governance
ปี 2004)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการก�ำหนด วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
ล่วงหน้า และได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประชุม รวมถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี เช่น การเลือกตั้ง
กรรมการบริ ษั ท ให้ แก่ผู้ถือ หุ้นทราบเพื่อ
พิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจ�ำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม บริษัท
สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ
แบบ ข แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ส�ำหรับ
คัสโตเดียน สามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์
ของบริษัท
อนึ่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
2556 นั้น มีกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระจ�ำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 4
ท่าน เสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้า
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแล้วจึงได้พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ซึ่งบริษัทได้น�ำ
เสนอรายละเอียด และประสบการณ์การท�ำงาน
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของกรรมการดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อ
ประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
อย่างเต็มที่ โดยก�ำหนดเวลาประชุม ในระหว่าง
เวลาท�ำงานปกติที่อาคารบางกอกโพสต์ โดยจัด
เตรียมที่จอดรถ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
อาคารบางกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานี
รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด
ในการออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์
ส�ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี
2556 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ
ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยประธานในที่
ประชุมได้จัดสรรเวลาส�ำหรับการประชุมอย่าง
เหมาะสม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง
ความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ
โดยกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มี
จ�ำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
รวมถึงประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้น
ในการเสนอวาระการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ
ประจ�ำปีเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการ
เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท ก่ อ นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็น
ปกติในเดือนเมษายน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่ม

ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ป ระสงค์ จ ะเสนอวาระการประชุ ม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของ
บริษัท
• แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น
ส�ำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้น
ทีอ่ อกโดยบริษทั หลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำ กัด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น ส�ำเนา
บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือ
ส�ำคัญต่างๆ ของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำส่ง
แบบเสนอวาระการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ
ประจ�ำปี เพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคล
เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท
พร้ อ มด้ ว ยแบบข้ อ มู ล ของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การ
เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท มายังเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของ
คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ
ของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และ
พิจารณาความเหมาะสม ก่อนการด�ำเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีต่อไป
บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ
ที่ก�ำหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละ
วาระอย่างชัดเจน และตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทได้จัดท�ำ
บัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
จัดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
บริ ษั ท ได้ ร ะบุ ใ นหนั ง สื อ มอบฉั น ทะเป็ น ราย
กรรมการอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้

สิทธิในการลงคะแนนเสียง พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลได้
ในการออกเสี ย งลงคะแนนในที่ ป ระชุ ม
บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุก
วาระการประชุม โดยบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตร
ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ใน
กรณีที่เกิดมีข้อโต้แย้ง
บริษัทได้จัดท�ำรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
อิสระ ให้แก่คณะกรรมการบริษทั รับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกครั้ง
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของ
กิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วย
ผู้ถือหุ้น ผู้อ่าน ผู้ซื้อสื่อโฆษณา พนักงานของ
บริษทั ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นต้น
ผู้ถือหุ้น
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดก�ำไร
และเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมใน
ระยะยาว บริษัทจะเก็บผลก�ำไรบางส่วนเพื่อคืน
หนี้สถาบันการเงินและลงทุนเพื่ออนาคตของ
บริษัท เงินก�ำไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในรูปของเงินปันผล
ผู้อ่าน
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ ได้พัฒนากลายเป็นหนึ่งในผู้น�ำ
ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ
ในแถบภาคพื้นเอเชีย อันเนื่องมาจากความ
ไว้วางใจ และความนับถือที่ได้รับจากผู้อ่าน
ทั้งนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากอุดมการณ์ที่ยึดมั่น
มายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าว
อย่ า งถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรมและเป็นกลางซึ่ง
ขนบธรรมเนียมดังกล่าวได้เปลี่ยนมาเป็นหลัก
จรรยาบรรณครอบคลุมถึงหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น
ของบริษัทได้แก่ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และ
ล่าสุด M2F

บริษัทด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของ
ผู้อ่านอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการการบริโภคข่าวสารจึงท�ำให้สามารถ
ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้อ่าน
นอกจากนี้บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัด
กิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่มีประโยชน์
ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
ผู้ซื้อสื่อโฆษณา
บริษทั ปรับปรุงเครือ่ งพิมพ์และกระบวนการพิมพ์
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง มี ผ ลให้ คุ ณ ภาพของ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละโฆษณาของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ดี
ขึ้นเป็นล�ำดับ นอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรม
และนิ ท รรศการตลอดปี เ พื่ อ เปิ ด โอกาสให้
ผู้ซื้อสื่อโฆษณาได้พบปะสังสรรค์กับผู้อ่านและ
ลูกค้าของบริษัทได้โดยตรง การปรับโครงสร้าง
ของกองบรรณาธิการช่วยให้บริษัทขยายการ
เสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ หลากหลายมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท สามารถขายสื่ อ
โฆษณาได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ ได้แก่
โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พนักงาน
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของพนั ก งาน
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ บ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นาและขยายการ
ด�ำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติมจากสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นพื้นฐานมาเป็นธุรกิจมัลติมีเดีย ท�ำให้ต้อง
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของบริษัท
มากพอสมควร โดยในส่วนของการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทจัดให้มีการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงาน
โดยเฉพาะด้านภาษาเพื่อเตรียมรองรับการเปิด
AEC ทั้งภาษาจีนและพม่า และอบรมโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ PowerPoint Excel และ Adobe
รวมถึงหลักสูตร มัลติมีเดีย และโซเชียลมีเดีย
ส�ำหรับนักข่าว
บริษทั จัดให้มรี ะบบประเมินผลงานประจ�ำปี
และจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามผลงาน
คณะกรรมการได้ ม อบหมายให้ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบดู แ ลในการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ได้แก่ การ

สอบทานขั้นตอนในการด�ำเนินการของบริษัท
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การสอบทานระบบ การ
ร้องเรียนเกีย่ วกับรายงานทางการเงิน การควบคุม
และอื่นๆ ให้เป็นความลับและการด�ำเนินการ
ให้มีการสอบสวน และติดตามผลอย่างเพียงพอ
และให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
ผู้จัดจ�ำหน่าย
ช่ อ งทางส� ำ คั ญ ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการจ� ำ หน่ า ย
หนังสือพิมพ์ได้แก่ ผู้จัดจ�ำหน่าย และแผง
หนังสือ บริษัทเพิ่มจ�ำนวนผู้จัดจ�ำหน่ายทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผล
โ ด ย ต ร ง ต ่ อ ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง ย อ ด ข า ย
หนังสือพิมพ์
ในการด�ำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดให้มี
ค่านายหน้า ส่วนลด และระยะเวลาการช�ำระ
เงินที่เหมาะสมแก่ผู้จัดจ�ำหน่ายและแผงหนังสือ
อย่างเหมาะสม โดยพนักงานของบริษัทได้
ติดต่อประสานงานกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายอย่างใกล้ชดิ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดจัด
จ�ำหน่าย และลดยอดหนังสือคืน
เจ้าหนี้
บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง ธุรกรรมดังกล่าว ได้แก่ เงินกู้ยืม
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การออกหนังสือค�้ำ
ประกัน และการออก เล็ตเตอร์ออฟเครดิต โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์
จากต่างประเทศ บริษัทควบคุมดูแลยอดรวม
ของเงินกูย้ มื จากธนาคาร และส่วนประกอบของ
เงินกู้ยืม ระยะสั้น และเงินกู้ยืม ระยะยาวที่
เหมาะสม การกู้ยืมทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำ
ประกัน บริษัทติดตามและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท บริษัทในเครือ และมูลนิธิบางกอกโพสต์
ร่วมกันท�ำกิจกรรมระดมเงินบริจาคเพื่อเป็นทุน
ในการช่วยเหลือด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อ
สังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะ
ด�ำเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง โดยต้องการ
ให้เยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาสได้รบั ความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง 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 ปาร์ตี้ งานวัด” “Bangkok Post
10 Km. International Run 2013” และ “Marie
Claire Keep Running, Keep Believing
Presented by Dove” เป็นต้น
4. การเปิดเผยข้อมูล และ
ความโปร่งใส
ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจาก
การเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่ แบบแสดงรายการ
ข้ อ มู ลประจ� ำ ปี และรายงานประจ�ำปีผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษผ่ า น
ช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ซึ่ง
ในปัจจุบันบริษัทได้เผยแพร่รายงานประจ�ำปี
ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และงบการเงิน ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำแบบ
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
เพิม่ เติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัทเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่
บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ
ส�ำหรับจ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวน
ครั้ ง ที่ ก รรมการแต่ ล ะคนเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้
แสดงไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี เ รื่ อ งบั น ทึ ก การ
เข้าประชุมประจ�ำปีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของ
บริษัทเป็นจ�ำนวนรวมส�ำหรับปีนั้นๆ โดยการ
จัดสรรเงินค่าตอบแทนจ�ำนวนดังกล่าวให้แก่
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กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณา
ของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่ง
ค่ า ตอบแทนที่ ก รรมการแต่ ล ะคนได้ รั บ จาก
การเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร
5. ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทมีกรรมการ 14 ท่าน โดยเป็นกรรมการ
อิสระ 5 ท่าน ส�ำหรับวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งเป็น
จ�ำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่ได้อยู่ใน
ต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่
ออกไปนั้น จะเลือกเข้ารับ ต�ำ แหน่งอีกก็ไ ด้
บริ ษั ท มิ ไ ด้ ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการ
อิ ส ระเกิ น กว่ า คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระ
ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด กล่าวโดยสรุปคือ
กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน
ร้อยละ 1 และต้องไม่เป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้
รับผลตอบแทนประจ�ำจากบริษัท ไม่มีความ
สัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ
บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง และประวั ติ ข องกรรมการทุ ก คนให้
ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทแยกบุคคล
ที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการออกจาก
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน
เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจอย่างไม่จ�ำกัด
โดยคณะกรรมการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระ
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ และมิได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อท�ำ

หน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในส่วน
ของการให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย การด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้
มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จัด
ตั้ ง ขึ้ น ตามข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีคณะ
กรรมการชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อ
ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
• การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการ
บริษัท
• พิจารณากระบวนการสรรหา จ�ำนวน และ
คุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
• การเสนอผู ้ ท่ี มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเข้ า รั บ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต่อคณะ
กรรมการบริษัท
• ก�ำหนดนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทน
และบ�ำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการย่ อ ยชุ ด ต่ า งๆ ของคณะ
กรรมการบริษัท
• พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
• พิจารณาแผนการสืบทอดการด�ำรงต�ำแหน่ง
และกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินการโดย
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการตามล�ำดับ
• พิ จ ารณากระบวนการประเมิ น ประธาน
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร
ตามล�ำดับ
• ก� ำ หนดนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ซึง่ จะด�ำเนินการโดยคณะ
กรรมการบริห าร และประธานเจ้าหน้ า ที่
ฝ่ายปฏิบัติการตามล�ำดับ

เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสและเป็ น อิ ส ระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่มิได้
เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน และเพื่อให้การ
ท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนท� ำ งานเป็ น อิ ส ระอย่ า งแท้ จ ริ ง
ประธานคณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง มิ ไ ด้ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งประธาน หรือกรรมการในคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของ
บริษทั และติดตามดูแลให้คณะผูบ้ ริหารด�ำเนินงาน
ตาม นโยบายและแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้
จั ด ท� ำ หลั ก จรรยาบรรณในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของผู้บริหาร
และพนักงานบริษัท
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการตรวจสอบ เป็นการล่วงหน้า และแจ้ง
ให้กรรมการทุกคนทราบก�ำหนดการดังกล่าว
ทั้ ง ปี เพื่ อ ให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและ
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ในเบื้องต้น บริษัทก�ำหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน และจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนที่มิได้
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะท�ำให้
คณะกรรมการบริ ษั ท สามารถก� ำ กั บ ควบคุ ม
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่าง
ต่อเนื่องและทันการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ ารเป็นผูพ้ จิ ารณา

เรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็น
อิสระที่จะเสนอเรื่องและความเห็นของตนเอง
ให้คณะกรรมการพิจารณา
บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ บอกกล่ า วนั ด
ประชุ ม กรรมการพร้ อ มเอกสารประชุ ม คณะ
กรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
นอกจากนี้ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้น�ำแจกใน
ที่ประชุมเพื่อให้น�ำอภิปรายกันในที่ประชุมด้วย
บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่าย
บริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปราย
กันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ คณะ
กรรมการยังสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับ
สู ง ส� ำ หรั บ ใช้ ป ระเมิ น และพิ จ ารณาแผนการ
สืบทอดงาน
บริษัทจัดท�ำข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์
อีเมล ที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่กรรมการของบริษัท
เพื่ อ คณะกรรมการสามารถติ ด ต่ อ ข้ อ มู ล ที่
จ�ำเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
หรือ เลขานุการบริษัท และเป็นการอ�ำ นวย
ความสะดวกให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ได้ติดต่อสื่อสารกันเองตามต้องการ โดยมิต้อง
ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัท
5.5 การประเมินตนเองของคณะ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการด�ำเนินการ
ประเมินตนเองแล้ว ส่วนคณะกรรมการของ
บริษัทยังมิได้ด�ำเนินการประเมินตนเอง
5.6 ค่าตอบแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
ให้กับคณะกรรมการของบริษัท เป็นจ�ำนวนรวม
ส�ำหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทน
จ�ำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้
อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่
จะเห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละ

คนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัท ได้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี เรื่องค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารเป็ น
ผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทั้งนี้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดภายใต้แผนงาน
งบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือนและโบนัส สอดคล้องกับ ผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ
การ และผู้บริหารแต่ละคน
5.7 การพัฒนากรรมการ และ
ผู้บริหาร
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการฝึกอบรม และให้
ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดย
จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ซึ่งอาจเป็น
การภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบัน
ภายนอกด้วย ในปีนี้ บริษัทจัดอบรมความรู้
เกีย่ วกับภาษา โปรแกรมไมโครซอฟท์ PowerPoint
Excel และ Adobe ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ร่วมทั้งจัดให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม
งาน 65th World Newspaper Congress จัด
โดย Wan-Ifra รวมทั้งเข้าศึกษาในหลักสูตร
ผูบ้ ริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน
และหลักสูตรเกี่ยวกับบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชี
ฝ่ า ยบริ ห ารร่ ว มกั บ เลขานุ ก ารบริ ษั ท
พยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ และแนะน�ำบริษัทแก่กรรมการใหม่
บริษัทยังมิได้จัดท�ำแผนการพัฒนาและ
สืบทอดงาน อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาผู้บริหาร และพยายามจะจัดให้มี
การอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี
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การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

บ

ริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นอย่างมาก โดย
มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อจัดการ
กับความเสี่ยงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะ
กรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน
เพื่อปฏิบัติงานภายใต้อ�ำนาจและหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ตามทีป่ รากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะ
กรรมการตรวจสอบ และหลักการการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านสายงานตรวจสอบ
ภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่พิจารณา
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท โดยรับฟังความคิดเห็น
จากสายงานตรวจสอบภายในและผู ้ ส อบบั ญ ชี
อิสระของบริษัทอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์เพื่อจะ
เชื่อมั่นได้ว่า รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อ
ถือ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมทุกครั้งผู้บริหารระดับสูงได้รับเชิญให้
เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะในปัญหาบาง
ประเด็น ส�ำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็น
สาระส�ำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างทันท่วงที
สายงานตรวจสอบภายในปฏิ บั ติ ง านโดย
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้า
ที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อ
ท�ำการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วย
งานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการ
เงิน การด�ำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และ
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การก�ำกับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายใน
ปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด ถื อ กฎบั ต รของสายงานตรวจ
สอบภายใน และปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานในทาง
วิชาชีพที่เป็นสากล เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจ
สอบมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารควบคุ ม ภายในมี
ประสิทธิผล สายงานตรวจสอบภายในยังท�ำหน้าที่
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้
กับฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัท โดยเริ่มจากผู้ปฏิบัติ
งานจนถึงผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
จิตส�ำนึกและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง
เพื่อน�ำไปสู่ก ารควบคุ ม ที่ ดีขึ้ น นอกจากนั้ น
ทัศนคติที่ดีต่อการตรวจสอบท�ำให้บุคลากรรู้สึกมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือการทุจริต และแจ้งเตือน
มายังผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการด�ำเนินการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป
ในส่วนของการตรวจสอบภายใน สายงาน
ตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบัติงานโดยใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาล�ำดับความส�ำคัญตาม
ความเสี่ยงและค�ำนึงถึงข้อกังวลของผู้บริหาร ใน
การปฏิบัติงาน สายงานตรวจสอบภายในจะน�ำ
เอาหลั ก วิ ช าการและวิ ธี ก ารท� ำ งานที่ เ ป็ น ระบบ
เข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมิ น ผล เพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการก�ำกับดูแล
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
นอกจากนั้น ยังมีการให้บริการค�ำปรึกษาแก่ฝ่าย
บริหารตามควรแก่กรณี ผลการตรวจสอบจะถูกน�ำ
เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ หลังจากการน�ำเสนอ
รายงานการตรวจสอบ สายงานตรวจสอบภายใน

จะติ ดตามผลการด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขภายในระยะ
เวลาที่เหมาะสม เนื่องจากปัญหาหรือข้อสังเกต
บางประการอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการ
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งรายงานให้คณะ
กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงทราบ
ความคืบหน้าเป็นระยะๆ ตามสมควร
สายงานตรวจสอบภายในได้มีการก�ำหนด
มาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพของงานตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่องและมีการควบคุมดูแลงานอย่างใกล้
ชิด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ผู้ตรวจ
สอบภายในจะประชุมร่วมกับผู้รับบริการรวมทั้ง
ผู ้ บริ หารผู ้ ค วบคุ ม ดู แลสายงานนั้ น รวมทั้งมี
การน�ำความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มาปรับปรุงคุณภาพของงาน
ต่อไป ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2556 สายงานตรวจสอบ
ภายในได้ด�ำเนินการตรวจสอบ รายงานผล และ
เสนอแนะประเด็นต่างๆ ให้กับผู้บริหารเพื่อน�ำไป
พิจารณาปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนงาน
ต่างๆ เช่น กระบวนการควบคุมทรัพยากรของการ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ปรับกระบวนการการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้
ถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่าย
จัดการเพื่อการพัฒนาต่อไป
การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ ดังนั้น
บริ ษั ท จึ ง มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ต รวจสอบภายใน
ของบริษัท ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาชีพการ
ตรวจสอบและความรอบรูท้ างธุรกิจ โดยการส่งเสริม
ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร และร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาชีพต่างๆ ตามความเหมาะสม สายงานตรวจ
สอบภายในมีผู้ตรวจสอบภายใน 2 ท่านที่มีวุฒิบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal
Auditor – CIA) และอีกหนึ่งท่านที่มีวุฒิบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพของสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (Certified Professional
Internal Auditor of Thailand)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ชื่อผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

106,375,750
96,096,150
56,000,000
36,350,960
18,463,480
13,911,790
13,325,900
11,866,420
10,892,730
8,672,590

21.28
19.22
11.20
7.27
3.69
2.78
2.67
2.37
2.18
1.73

ที่มา: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

นโยบาย
การจ่าย
ปันผล

การดูแล
การใช้ข้อมูล
ภายใน

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ยัง
คงรักษานโยบายการจ่ายปันผล โดยจะจ่ายใน
อัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิของ
ทุกๆ ปี ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่
การจ่ายเงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่าย ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท
ประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ
และบริษัทจะน�ำเสนอสรุปรายงานดังกล่าวให้
แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มี บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีเกี่ยว
การประชุม
กับสัญญาจ้างแรงงาน 1 คดี ซึ่งเกิดจากการ
ด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทเชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มีผล
กระทบที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ ต่ อ งบการเงิ น ของ
บริษัท

ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทพอสรุป สถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะ
ได้ดังนี้
1. ความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดบิ และ ยาวจากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
การผันผวนของราคาวัตถุดบิ
บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ ดังนั้น อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้
กระดาษจึ ง เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก อย่ า งหนึ่ ง ของ เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบัน ความเสี่ยงจาก
ธุรกิจซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน อัตราดอกเบี้ยจึงอยู่ในระดับต�่ำ
ปริมาณตลอดจนราคาตามอุปสงค์และอุปทาน 4. ความเสีย่ งด้านเครดิต
ของตลาดโลก แต่บริษัทได้มีการติดตามและ บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับ
วางแผนการจัดซื้อล่วงหน้าและเก็บกระดาษ ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและ
พิมพ์หนังสือพิมพ์ในปริมาณที่คาดว่าเพียงพอ บริษัทร่วม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงโดย
ต่อการผลิต รวมทั้งได้สั่งซื้อจากแหล่งผลิตใน ก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
ประเทศมากขึ้น
การขายเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมาะสม
นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายควบคุม
ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
ต้นทุนการใช้กระดาษอย่างเคร่งครัด เช่น การ เสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการขายเชื่อ นอก
ควบคุมประสิทธิภาพในการผลิตให้มีต้นทุน เหนือจากจ�ำนวนที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีค่าเผื่อ
ของเสียน้อยที่สุด รวมทั้งการบริหารการจัด หนี้สูญไว้แล้ว นอกจากนี้ การขายเชื่อของบริษัท
จ�ำหน่ายเพื่อลดปริมาณหนังสือคืน
ไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่
หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย
2. ความเสีย่ งจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการซื้อ
สินค้าและบริการและอุปกรณ์เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงจาก
ความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ โดยท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าเป็นครัง้ คราวตามความเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน

บริ ษั ท มี ก ารลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย กิ จ การที่
ควบคุ ม ร่ ว มกั น และบริ ษั ท ร่ ว ม ดั ง นั้ น จึ ง มี
ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเป็นการ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงจัดให้
มีการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม โดย
วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน และเปรียบเทียบ
3. ความเสีย่ งจากความผันผวนของ
กับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้และรายงายต่อฝ่าย
อัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย นี้ เ กิ ด ขึ้ น จาก บริหารและคณะกรรมการบริษัทตามระยะเวลา
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการ ที่ก�ำหนดเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเท่าที่
เงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน สามารถจะกระท�ำได้
และกระแสเงินสด เนื่องจากมีเงินฝากกับ

6. ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติและความไม่
สงบอันเนือ่ งมาจากการชุมนุมทางการเมือง

ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาอุท กภัยร้ายแรง
และความไม่ ส งบอั น เนื่ อ งมาจากการชุ ม นุ ม
ทางการเมืองติดต่อกันมาหลายปี เหตุการณ์
ดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
ต่อยอดขายโฆษณาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการ
ขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือในสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต หากเกิดเหตุดังกล่าว
อีกในอนาคตก็จะเกิดภาวะชะงักงันในการใช้จา่ ย
งบโฆษณาของลู ก ค้ า ของบริ ษั ท อย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
7. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค

พัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกระจายเสียง
และออกอากาศ รวมถึงการสื่อสารแบบไร้สาย
และเทคโนโลยีดิจิตอล ท�ำให้มีการน�ำเสนอ
ข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อได้หลากหลายมากขึ้น
ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ผู ้ บ ริ โ ภคไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเสี ย เงิ น เพื่ อ ซื้ อ หา
ข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป เรือ่ งดังกล่าวมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ของบริษัท
เป็นอย่างมาก บริษัทจึงต้องพัฒนาการน�ำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เพิ่มเติมจากสื่อ
สิง่ พิมพ์ซงึ่ เป็นธุรกิจหลักของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร
และผู้ซื้อสื่อโฆษณา
เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัท
ได้ผลิตนิตยสารหัวข้อใหม่ๆ ที่ตรงกับกลุ่ม
เป้าหมายยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการ
โฆษณาที่หลากหลาย อันเป็นการเพิ่มมูลค่า
สินค้าและบริการเพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ผลตอบแทนที่
คุม้ ค่าทีส่ ดุ

พันธะผูกพัน
ในการออกหุ้นกู้ในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับ
หุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

ไม่มี

ไม่มี
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รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการก�ำหนดราคาที่สามารถเทียบ
เคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด

ความสัมพันธ์
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายนิตยสาร “แอล”
ถือหุ้นร้อยละ 100
“แอล เดคคอเรชั่น” “มาร์ธ่า สจวร์ต ลิฟวิ่ง”
รายการระหว่างกัน
ไม่มี
“ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด” “ฟาสต์ไบค์”
นโยบายการก�
ำ
หนดราคา	
ไม่มี
“ฟอร์บส์” “ไซคลิ่ง พลัส” และ “แอลเมน”
ความสัมพันธ์
บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100
5. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
รายการระหว่างกัน
จ�ำหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กับบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ลงทุน
มูลค่า 31.6 และ 2.2 ล้านบาทตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์
บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100
ซื้อโฆษณาจากบริษัท มูลค่า 0.8 ล้านบาท
รายการระหว่างกัน
ไม่มี
ดอกเบี้ย 0.2 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัท
นโยบายการก�ำหนดราคา	 ไม่มี
มูลค่า 45.0 ล้านบาท เช่าส�ำนักงานจาก
6. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะธุรกิจ
ลงทุน
มูลค่า 6.0 ล้านบาท
ความสัมพันธ์
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
นโยบายการก�ำหนดราคา	 อัตราคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอื่น
ถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นไปตามราคาตลาด
รายการระหว่างกัน
ไม่มี
2. บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
นโยบายการก�ำหนดราคา	 ไม่มี
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
7. บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
ความสัมพันธ์
บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์
ถือหุ้นร้อยละ 70
ความสัมพันธ์
บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน
จ�ำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท
รายการระหว่างกัน
ขายโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กับบริษัท มูลค่า
มูลค่า 25.6 ล้านบาท
6.5 ล้านบาท
เช่าส�ำนักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่
ซื้อโฆษณาผ่านสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์จาก
เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท
บริษัท มูลค่า 6.1 และ 21.1 ล้านบาท
นโยบายการก�ำหนดราคา	 ราคาตลาด
ตามล�ำดับ
3. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
ดอกเบี้ย 0.4 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายนิตยสาร “แมรี แคลร์”
มูลค่า 6.1 ล้านบาท
ความสัมพันธ์
บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 49 และ
รับบริการจัดการจากบริษทั มูลค่า 1.3 ล้านบาท
บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จ�ำกัด
นโยบายการก�ำหนดราคา	 MLR ส�ำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ราคาตาม
ถือหุ้นร้อยละ 51
สัญญาส�ำหรับโฆษณาทางโทรทัศน์และ
รายการระหว่างกัน
จ�ำหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กับบริษัท
ค่าบริการจัดการ ส่วนรายการอื่นเป็นไปตาม
มูลค่า 3.1 และ 0.9 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ราคาตลาด
เช่าส�ำนักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่
8. บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการวิทยุ
นโยบายการก�ำหนดราคา	 ราคาตลาด
ความสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
4. บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จ�ำกัด)
รายการระหว่างกัน
ไม่มี
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์
นโยบายการก�ำหนดราคา	 ไม่มี
ลักษณะธุรกิจ
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รายงานและงบการเงินรวม

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

ค

ณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดท�ำงบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินดัง
กล่าวก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อให้บริษัท
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัท โดยมีความรับผิดชอบหลักในการสอบทาน
รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยทั่วไปเหมาะสม
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และงบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสม ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โพสต์
พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน คือ ดร. ศิริ การเจริญดี (ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ) นายปราโมช รัฐวินิจ และ
นายจอห์น ทอมพ์สัน ในไตรมาสที่ 3 นายปราโมช
รัฐวินิจ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ขณะ
นี้บริษัทอยู่ระหว่างการด�ำเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติ
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตาม
ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
หลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ หน้าที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน
ประจ�ำปีและงบการเงินระหว่างกาล การควบคุม
ภายใน รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจ
เกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังมีหน้าทีใ่ ห้ความเห็นในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานงบการ
เงินของบริษัทส�ำหรับปี พ.ศ. 2556 จากข้อมูลที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการ สรุปได้ว่า การจัดท�ำงบการเงินและ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปรวมทั้งข้อก�ำหนดในทางกฎหมายต่างๆ
เมื่อพิจารณาผลประกอบการรวมในปี พ.ศ.
2556 บริษัทมียอดก�ำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยจากปี
ก่อนหน้า อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายได้ที่สูงขึ้นเป็นที่น่า
พอใจ อันเนื่องมาจากการเติบโตของหนังสือพิมพ์ M2F
ประกอบกับการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นรายการเกี่ยว
โยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทมี
ความเป็นธรรม ทั้งในด้านเงื่อนไขและราคา ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจ
สอบจึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทน�ำงบการเงิน
และงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบให้ ค วามสนใจกั บ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องธุรกิจ โดยสอบถามและให้
ความเห็นต่อฝ่ายจัดการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมและบริหารความเสี่ยง ส�ำหรับความเสี่ยงหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั่วโลก คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญ
ต่อมาตรการและกลยุทธ์ เพื่อรองรับสถานการณ์ใน
อนาคตที่บริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มโทรทัศน์ และ
สื่อ อิเล็กทรอนิก ส์ รวมถึงมีก ารติด ตามผลกระทบ
ต่างๆ ของสื่อเหล่านั้นต่อสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับสายงานตรวจ
สอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ได้สอบทาน
ประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทและมีความเห็นว่า การควบคุม
ภายในโดยทั่วไปเหมาะสมส�ำหรับสภาพแวดล้อมใน
ทางธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และเพื่อท�ำให้เกิด
ความมั่นใจในการควบคุมภายใน โดยเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ในการประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบประจ�ำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2556 ฝ่ายจัดการจึงได้มอบหมายให้ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสรุปแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้
รับทราบ และมีโอกาสซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็น
ในประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท
โดยผ่านทางสายงานตรวจสอบภายใน
บริษัทมิได้มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่องบการเงิน
ของบริษัท

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สำ�หรับปี พ.ศ. 2556 เป็นดังนี้

การประชุม
วันที่
ผู้ร่วมประชุม
ดร. ศิริ การเจริญดี
นายปราโมช รัฐวินิจ
(ลาออกตั้งแต่
วันที่ 15 ตุลาคม 2556)

นายจอห์น ทอมพ์สัน

1

2

3

4

14 ก.พ.

7 พ.ค.

5 ส.ค.

6 พ.ย.

1

1

1

1
–

รวม

ร้อยละ

1

4

100

–

1		

2

67

1

1

3

75

1

เพื่อให้สายงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภ าพ คณะ
กรรมการตรวจสอบ นอกจากการสอบทานรายงานที่
ได้รับจากสายงานตรวจสอบภายในแล้วยังท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบ
ในแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รวมถึงการให้ข้อเสนอ
แนะในกิจกรรมต่างๆ ของสายงานตรวจสอบภายใน
ตามความเหมาะสม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจ
สอบได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ 4 ครั้ง เพื่อสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสและงบประจ�ำปี พร้อมทั้ง
หารือถึงประเด็นที่พบจากการตรวจสอบบางประเด็น
กับฝ่ายจัดการและได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและ
ประเด็นข้อสังเกต กับคณะกรรมการบริษัทในการ
ประชุมรายไตรมาส นอกจากนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม กั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาตโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคมซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
สืบเนื่องจากผลการปฏิบัติงานในอดีตของผู้สอบ
บัญชีเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติ
เห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3315 และ/หรือ นางสาว
ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข
3459 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตหมายเลข 4434 ของบริษัทส�ำนักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ท�ำการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี พ.ศ. 2557 โดยเมื่อค�ำนึงถึงอัตรา
ค่าสอบบัญชีในท้องตลาด ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และ
ต้นทุนในการให้บริการในปีที่ก�ำลังจะมาถึง เห็นว่าค่า
ตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจ�ำนวนที่เหมาะสม
เห็นสมควรให้น�ำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปี

(ดร.ศิริ การเจริญดี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
รายงานประจำ�ปี 2556
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รายงานและงบการเงินรวม

บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ตารางแสดงการใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2553-2556
(ที่มา: บริษัทเนลสัน ประเทศไทย)
ประเภทของสื่อ

2553

2554

2555

2556

		

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
ภาพยนตร์
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อกลางแจ้ง
คมนาคม
ภายในอาคาร
อินเตอร์เน็ต
รวมทั้งหมด

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

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

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

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

ภายหลังการสิ้นสุดความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ยอดการใช้จ่ายการโฆษณาได้กลับมา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมที่ดีขึ้น ยกเว้นในช่วงวิกฤตการณ์น�้ำท่วมในไตรมาสสี่ ปี 2554 ลูกค้าได้ยกเลิก
และเลื่อนการจองโฆษณาในหนังสือพิมพ์ในช่วงสองอาทิตย์ของเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 การใช้จ่ายโฆษณารวมทั้งหมดโตขึ้นร้อยละ
8.8 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสามไตรมาสแรกของปี 2556 และยอดขายโฆษณาเริ่มตกลงตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2556 เนื่องมาจาก
สถานการณ์รุนแรงทางการเมือง และตกลงอย่างหนักและต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม สถานการณ์ดังกล่าวยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องใน
ไตรมาสแรกของปี 2557
การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่อหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 ในปี 2556
การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่อนิตยสารลดลงร้อยละ 10.4 ในปี 2555 การลงโฆษณาในนิตยสารจะถูกซื้อล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือน
ก่อนการพิมพ์และจัดจ�ำหน่ายของนิตยสารแต่ละเล่ม ดังนั้น การยกเลิกการลงโฆษณาในช่วงวิกฤตการณ์น�้ำท่วมในช่วงไตรมาสสี่ของปี 2554 จึงมีผล
มาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2555 การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่อนิตยสารกลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ของปี 2556
การใช้จ่ายการโฆษณาในประเภทของสื่อโทรทัศน์โตขึ้นร้อยละ 9.4 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ในปี 2556
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ภาพรวมธุรกิจ
รายได้จากการขายและบริการรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จาก 2,376
ล้านบาทในปี 2555 เป็น 2,447 ล้านบาทในปี 2556
รายได้ จ ากการโฆษณาและกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายของ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ลดลงร้อยละ 4.9 เป็น 614 ล้านบาท ขณะที่
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เป็น 297 ล้านบาท และ
หนังสือพิมพ์ M2F เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.1 เป็น 423 ล้านบาท รายได้จาก
สิ่งพิมพ์แทรกพิเศษลดลงร้อยละ 8.3 เป็น 81 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่
ตกลงในไตรมาสสี่เนื่องมาจากสถานการณ์รุนแรงทางการเมือง ยอดขาย
หนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 4.2 เป็น 290 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของ
ยอดขายในส่วนสายการบิน โรงแรม และ ยอดขายสมาชิก

รายได้โฆษณาของนิตยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เป็น 437 ล้านบาท
ในปี 2556 เปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของการใช้จ่ายการโฆษณา
ในประเภทของสื่อนิตยสารร้อยละ 0.5 จากการที่ออกนิตยสารฉบับใหม่
4 เล่ม ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายนิตยสารลดลง
ร้อยละ 4.1 เป็น 74 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์รวมถึงการร่วมผลิตรายการข่าวกับสถานี
โทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11 ลดลงร้อยละ 6.4 ในปี 2556 รายได้
จากการร่ ว มผลิ ต รายการข่ า วกั บ สถานี โ ทรทั ศ น์ ก รมประชาสั ม พั น ธ์
ช่อง 11 ลดลงร้อยละ 79.4 เป็น36 ล้านบาท ในปี 2556 เนื่องจาก
สัมปทานการร่วมผลิตรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 สิ้นสุดลง
ในเดือนเมษายน 2556

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ
ต้นทุนการขายและบริการรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จาก 1,657 ล้าน
บาทในปี 2555 เป็น 1,690 ล้านบาทในปี 2556 ส�ำหรับธุรกิจหนังสือพิมพ์
ปริมาณการใช้และต้นทุนกระดาษหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 0.5 และ 8.2
ตามล�ำดับ ราคากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้ลดลงจาก 616 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน เมื่อปี 2555 เป็น 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส�ำหรับธุรกิจนิตยสาร
ค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 และ
ค่าใช้จ่ายกองบรรณาธิการเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.3 จากการออกนิตยสารใหม่
จ�ำนวน 4 ฉบับ ส�ำหรับธุรกิจโทรทัศน์ ต้นทุนการผลิตและค่าออกอากาศ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.2 เป็น 133 ล้านบาท จากการขยายตัวของธุรกิจ
โทรทัศน์
ค่าใช้จ่ายในการขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จาก 304 ล้านบาท ใน
ปี 2555 เป็น 320 ล้านบาท ในปี 2556 ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย
การท�ำการตลาด และการส่งเสริมการขายของธุรกิจนิตยสารเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 115.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จาก 256
ล้านบาทในปี 2555 เป็น 282 ล้านบาทในปี 2556 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วน
ใหญ่เกิดจากการออกนิตยสารฉบับใหม่ในปี 2556

ผลการดำ�เนินงาน
บริษัทมีผลก�ำไรรวมก่อนภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ 6.6 จาก 169 ล้าน
บาทในปี 2555 เป็น 158 ล้านบาทในปี 2556 ทั้งนี้ บริษัทมีก�ำไรจากการ
จ�ำหน่ายอุปกรณ์ประเภทรถยนต์ และรถขนหนังสือพิมพ์จ�ำนวน 7 ล้าน
บาท ในปี 2555
ปลายปี 2554 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาประกาศให้ปรับลด

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป
ก�ำไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จาก 126 ล้าน
บาท หรือ 0.25 บาทต่อหุ้น ในปี 2555 เป็น 129 ล้านบาท หรือ 0.26 บาท
ต่อหุ้น ในปี 2556
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รายงานและงบการเงินรวม

ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ�ำหน่าย
อัตราส่วนก�ำไรต่อรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2556 เท่ากับ
(EBITDA) ลดลงร้อยละ 10.5 จาก 332 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 297 ร้อยละ 5.3 ใกล้เคียงกับปี 2555
ล้านบาท ในปี 2556 อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2556 ลดลงเป็นร้อยละ
บริการในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 12.1 เปรียบเทียบกับร้อยละ 14.0 ใน 6.34 เปรียบเทียบกับร้อยละ 6.56 ในปี 2555 ขณะที่อัตราส่วนผล
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 14.99 ในปี 2556
เปรียบเทียบกับร้อยละ 15.01 ในปี 2555

ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้ารับคืน
ลดลงร้อยละ 1.86 จาก 662.2 ล้านบาท ในปี 2555 (ร้อยละ 27.87 ของ
ยอดขาย) เป็น 649.9 ล้านบาท ในปี 2556 (ร้อยละ 26.56 ของยอดขาย)
ในปี 2556 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจ�ำนวน 60 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.95
ของลูกหนี้การค้าทั้งหมดที่ค้างช�ำระเกินสามเดือน เปรียบเทียบกับในปี
2555 จ�ำนวน 58.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.58 ส�ำหรับลูกหนี้ห้าสิบ
รายแรกเป็นหน่วยงานราชการและบริษทั โฆษณาชัน้ น�ำรายใหญ่เป็นส่วนใหญ่

บริษทั เชือ่ ว่าได้ตงั้ ส�ำรองหนีส้ งสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว และเชือ่ ว่าสามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในอนาคต
สินค้าคงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับเพิ่มขึ้นจาก 84.1 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 94.9 ล้านบาท
ในปี 2556 บริษัทเชื่อว่ากระดาษคงเหลืออยู่ในสภาพดีใช้ในการผลิต
หนังสือพิมพ์และหนังสือเพื่อขายได้ในอนาคต และบริษัทเชื่อว่าได้ปรับ
ลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพียงพอแล้ว

สภาพคล่อง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้จ่ายลงทุนในการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบงานข่าว และงานท�ำหน้าหนังสือพิมพ์
ระบบล�ำเลียงหน้าหนังสือพิมพ์ภายหลังการพิมพ์ และการสร้างห้อง
บันทึกเทปโทรทัศน์ และปรับปรุงสถานที่ท�ำงานเพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจโทรทัศน์จ�ำนวน 201.7 ล้านบาท ในปี 2556 เปรียบเทียบกับจ�ำนวน
70.5 ล้านบาท ในปี 2555
เงินกู้ยืมธนาคารทั้งหมดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 63.3 ล้านบาท จาก 583.5
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 646.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เงินกู้ระยะ
ยาวลดลง 100.0 ล้านบาท จาก 350.0 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น
250.0 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 ขณะที่บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้
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ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 163.0 ล้านบาท จาก 233.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น
396.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556
เงินกู้ยืมธนาคารทั้งหมดต่อ EBITDA เป็น 2.18 เท่า ในปี 2556 เทียบ
กับ 1.76 เท่า ในปี 2555 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายลงทุน
และเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.46 เท่า ใน
ปี 2556 เปรียบเทียบกับ 1.35 เท่า ในปี 2555 และอยู่ภายใต้ข้อตกลงของ
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
บริษทั ได้จา่ ยเงินปันผลงวดสุดท้ายส�ำหรับปี 2555 จ�ำนวน 50 ล้านบาท
ในเดือนพฤษภาคม 2556 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับสาม
ไตรมาสแรกของปี 2556 จ�ำนวน 50 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี �ำ คัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่
เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โพสต์
พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานประจำ�ปี 2556
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2556
2555
2556
2555
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
76,921,966
61,773,609
15,063,708
16,785,478
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
7, 8
649,894,905
662,201,654
520,934,406
517,010,646
สินค้าคงเหลือ
9
94,897,660
84,069,974
94,404,590
81,761,206
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7
–
–
47,550,000
–
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย		
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						
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7
–
–
–
6,120,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
10
–
–
125,892,450
106,017,450
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
11
–
–
–
–
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
12
–
16,124
–
16,124
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13
940,609,388
870,994,575
929,272,688
861,597,733
ค่าความนิยม
10
53,769,227
53,769,227
–
–
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น – ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
14
117,012,485
100,221,212
112,174,395
96,578,576
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2556
2555
2556
2555
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน
15
396,795,538
233,544,978
396,795,538
233,544,978
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
7, 16
299,052,863
288,571,351
246,969,379
232,436,261
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ						
ควบคุมของบริษัทย่อย
17
5,880,000
–
–
–
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี 18
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด						
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
19
4,371,743
4,110,917
4,371,743
4,110,917
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7
–
–
–
10,000,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
2,238,145
4,229,198
–
–
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี		
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						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ						
ควบคุมของบริษัทย่อย
17
–
5,880,000
–
–
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด						
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
18
150,000,000
250,000,000
150,000,000
250,000,000
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กำ�หนด						
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
19
8,574,147
12,945,889
8,574,147
12,945,889
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
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 						
		 หุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		
505,000,000
505,000,000
505,000,000
505,000,000
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว						
		 หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
กำ�ไรสะสม							
จัดสรรแล้ว – สำ�รองตามกฎหมาย
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�นาจควบคุม		
(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
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

2556

งบการเงินรวม

2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

กำ�ไรขาดทุน:						
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ
22
2,446,980,146
2,376,173,287
2,066,405,974
1,999,162,246
ต้นทุนขายและบริการ		
(1,690,305,871)
(1,657,468,496)
(1,414,151,060)
(1,429,248,640)
กำ�ไรขั้นต้น		
756,674,275
718,704,791
652,254,914
569,913,606
ค่าใช้จ่ายในการขาย		
(319,986,536)
(304,467,198)
(259,868,764)
(290,944,704)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
(281,852,220)
(256,088,010)
(215,221,678)
(198,561,967)
กำ�ไรจากการขายและการให้บริการ		
154,835,519
158,149,583
177,164,472
80,406,935
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 10
250,880
250,880
–
41,300,000
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม		
–
600,000
–
600,000
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์		
–
7,157,191
–
7,157,191
อื่นๆ		
27,706,790
28,978,139
25,294,005
26,799,637
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายเงินได้		
182,793,189
195,135,793
202,458,477
156,263,763
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		
(25,034,248)
(26,280,755)
(24,561,783)
(25,891,994)
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายเงินได้		
157,758,941
168,855,038
177,896,694
130,371,769
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
24
(37,661,583)
(39,729,598)
(39,267,488)
(21,369,968)
กำ�ไรสำ�หรับปี		
120,097,358
129,125,440
138,629,206
109,001,801
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์						
ประกันภัย
20
(9,110,652)
–
(8,923,005)
–
ผลกระทบของภาษีเงินได้
24
1,824,117
–
1,784,601
–
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี 		
(7,286,535)
–
(7,138,404)
–
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
112,810,823
129,125,440
131,490,802
109,001,801
การแบ่งปันกำ�ไร 						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
128,885,083
126,371,606
138,629,206
109,001,801
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
(8,787,725)
2,753,834
				
120,097,358
129,125,440 			
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
121,598,548
126,371,606
131,490,802
109,001,801
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
(8,787,725)
2,753,834
				
112,810,823
129,125,440 			
กำ�ไรต่อหุ้น
25					
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
0.26
0.25
0.28
0.22
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
70 |

รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรสะสม

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผู้มี
หุ้นสามัญ
จัดสรรแล้ว รวม
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ที่ออกและชำ�ระ สำ�รองตาม
ส่วนของผู้ถือหุ้น อำ�นาจควบคุม รวมส่วนของ
เต็มมูลค่าแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย
กฎหมาย
ผู้ถือหุ้น
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�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
–
126,371,606 126,371,606
2,753,834 129,125,440
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 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�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
–
121,598,548 121,598,548 (8,787,725) 112,810,823
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 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: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสะสม
หุ้นสามัญ
จัดสรรแล้ว ที่ออกและชำ�ระ
รวมส่วนของ
เต็มมูลค่าแล้ว สำ�รองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
500,000,000
50,500,000
169,528,631
720,028,631
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
–
109,001,801
109,001,801
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 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�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
–
131,490,802
131,490,802
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 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
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน					
กำ�ไรก่อนภาษี
157,758,941
168,855,038
177,896,694
130,371,769
ปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 					
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน 					
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
5,544,629
(603,791)
497,996
1,143,774
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
1,095,234
1,457,853
1,095,234
1,457,853
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
6,094,337
13,515,463
5,004,891
9,747,095
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (โอนกลับ)
–
(600,000)
3,570,000
(600,000)
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
–
–
5,100,000
–
ตัดจำ�หน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
16,124
–
16,124
–
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
(250,880)
(250,880)
–
(41,300,000)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
112,929,671
140,213,960
107,668,454
135,053,612
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
2,165,663
(7,157,191)
1,495,655
(7,157,191)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(271,179)
(1,026,586)
(271,179)
(1,026,586)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
6,191,485
6,651,232
6,046,627
6,153,890
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
25,034,248
26,280,755
24,561,783
25,891,994
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ					
หนี้สินดำ�เนินงาน
316,308,273
347,335,853
332,682,279
259,736,210
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
5,666,886
(205,325,264)
(5,516,990)
(191,148,734)
สินค้าคงเหลือ
(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�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(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)
เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
314,857,814
153,920,898
354,991,236
66,145,232
จ่ายดอกเบี้ย
(23,568,623)
(25,980,596)
(23,722,547)
(24,891,498)
จ่ายภาษีเงินได้
(51,361,987)
(55,302,527)
(37,095,303)
(27,298,970)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
239,927,204
72,637,775
294,173,386
13,954,764
งบการเงินรวม
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
–
–
(45,000,000)
–
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
–
–
(24,975,000)
–
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
250,880
250,880
–
41,300,000
รับชำ�ระคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทร่วม
–
600,000
–
600,000
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
192,734
7,224,147
131,987
7,224,147
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
(143,409,306)
(43,790,036)
(136,134,799)
(41,433,989)
เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(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 					
		 จากสถาบันการเงิน
163,250,560
182,963,418
163,250,560
202,963,418
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(100,000,000)
(122,500,000)
(100,000,000)
(122,500,000)
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(5,044,284)
(2,853,087)
(5,044,284)
(2,853,087)
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
–
–
(10,000,000)
–
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
–
–
–
4,000,000
เงินปันผลจ่าย
(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
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
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					
รายการที่มิใช่เงินสด					
รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
19,944,517
2,188,550
19,219,860
1,182,588
รายการซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
–
14,470,048
–
14,470,048
งบการเงินรวม
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิต
และจำ � หน่ า ยหนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร และหนั ง สื อ และการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ที่ อ ยู่ ต ามที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ อยู่ ที่ เ ลขที่ 136
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
2.

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตาม
ข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก)		งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) กับบริษัทย่อยและ
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ดังต่อไปนี้
อัตราร้อยละ
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
ของการถือหุ้น
จัดตั้งขึ้นในประเทศ
2556
2555
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัทย่อย				
บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
ให้เช่าชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
100
100
ไทย
(ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด		 ผลิตรายการโทรทัศน์
		 เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำ�กัด)				
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
100
100
ไทย
บริษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด (ถือหุน้ ร้อยละ 49 โดยบริษทั ฯ ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
100
100
ไทย
		 และร้อยละ 51 โดยบริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล 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
ผลิตรายการโทรทัศน์
51
51
ไทย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน				
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
		 (ถือหุน้ โดยบริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จำ�กัด) ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
70
70
ไทย
ข) บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัท
โพสต์-เอซีพี จำ�กัด และมีสทิ ธิออกเสียงร้อยละ 51 ในบริษทั ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภายใต้สญั ญาร่วมทุนระหว่างบริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
มีเดีย จำ�กัดกับผู้ร่วมทุน บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ยังคงมีอำ�นาจการควบคุมร่วมร้อยละ 50 ในบริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
ค) บริษัทฯ นำ�งบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำ�นาจในการควบคุม
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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2.3 บริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก.		 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี:
		 ฉบับที่ 12			 ภาษีเงินได้
		 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)		 การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)		 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน:
		 ฉบับที่ 8			 ส่วนงานดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี:
		 ฉบับที่ 10			 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
		 ฉบับที่ 21			 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
		 ฉบับที่ 25			 ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
สำ�คัญต่องบการเงินนี้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ข.		 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

มาตรฐานการบัญชี:		
			ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การนำ�เสนองบการเงิน
			ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด
			ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษีเงินได้		
			ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเช่า		
			ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได้		
			ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
			ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
			ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
			ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	
			ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
			ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน:
			ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
			ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ
			ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
			ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
			ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนงานดำ�เนินงาน

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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รายงานและงบการเงินรวม
วันที่มีผลบังคับใช้
การตีความมาตรฐานการบัญชี:
			ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า	
1 มกราคม 2557
			ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
1 มกราคม 2557
			ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
			ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน:
			ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
1 มกราคม 2557
							 และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
			ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
1 มกราคม 2557
			ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 1 มกราคม 2557
			ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง
1 มกราคม 2557
							 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
			ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	
1 มกราคม 2557
			ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
			ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	
1 มกราคม 2557
			ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
1 มกราคม 2557
			ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	
1 มกราคม 2557
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ
4.

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

4.1

การรับรู้รายได้

ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์
ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์รับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน
รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรูเ้ มือ่ ให้บริการเสร็จสิน้ ซึง่ ตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิน้ ลงเมือ่ สิง่ พิมพ์ทพ่ี มิ พ์โฆษณาได้ออกจำ�หน่ายแล้ว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
4.3

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิด
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ขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ และค่าเผื่อสินค้ารับคืน ซึ่งพิจารณา
จากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
4.4

สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำ�เร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุน
ในการผลิตซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุ้ยการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า และจะ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับสำ�หรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้า
4.5

เงินลงทุน

ก)		เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข)		เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ค)		เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
4.6

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
							 อาคาร		
20 ปี
							 เครื่องจักรและอุปกรณ์
3 ถึง 15 ปี
							 เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำ�นักงานและยานพาหนะ
4 และ 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน และเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
บริษทั ฯ ตัดรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ่ จำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้
หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.7

ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำ�ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ได้ถูกนำ�ไปรวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั้ จะอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามทีม่ งุ่ ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุน
การกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
4.8

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และ
จะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่าย
และวิธีการตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัด คือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 3 ถึง 10 ปี
ไม่มีการคิดค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
4.9

ค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา
หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
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รายงานและงบการเงินรวม
บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้
ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุม่ ของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด) ทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ จากการรวมกิจการ และบริษทั ฯ จะทำ�การประเมิน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยของสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดต�่ำ กว่ามูลค่าตามบัญชี บริษทั ฯ จะรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
4.10

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำ�นวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคา ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีส�ำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับลดมูลค่า
ตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไป
ยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.11

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี �ำ นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั หรือบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึง่ ทำ�ให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระ
สำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำ�นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
4.12

สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะ
บันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะ
ต�่ำ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า หาก
บริษัทฯ คาดว่าจะไม่ซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว ณ วันสิ้นสุดของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำ�กว่า
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินที่จ่าย
ตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.13

เงินตราต่างประเทศ

บริษทั ฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ รายการต่างๆ ของแต่ละ
กิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของแต่ละกิจการนั้น
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รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงิน
ตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
4.14

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
4.15

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
จ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำ�หนดระยะเวลา
บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูท้ นั ทีใน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงานจะรับรูท้ นั ทีในกำ�ไร
หรือขาดทุน
4.16

ประมาณการหนี้สิน

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ

ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอน
เสมอ การใช้ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้
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รายงานและงบการเงินรวม
สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ
รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้
แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน

ในการประมาณค่าเผื่อสินค้ารับคืน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับคืนสินค้า โดย
คำ�นึงถึงประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษทั ฯ จะตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนเมือ่ ฝ่ายบริหารใช้ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาว่ามูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระ
สำ�คัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำ�นวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของ
อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�่ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ค่าความนิยม

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการกระแส
เงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในการคำ�นวณหา
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินนัน้ ได้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยควรรับรูจ้ �ำ นวน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและ
เชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
เงินสด
219
413
219
210
เงินฝากธนาคาร
76,703
61,361
14,845
16,575
รวม
76,922
61,774
15,064
16,785
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ�มีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.4 ถึง 2.25 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.6 ถึง 2.25 ต่อปี)
งบการเงินรวม

7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำ�หนดราคา
2556
2555
2556
2555
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ซื้อสินค้า	
–
–
35
32
ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	
–
–
7
6
ราคาตลาด
รายได้ค่าโฆษณา	
–
–
7
42
ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการในการผลิตรายการโทรทัศน์
–
–
21
57
ราคาตามสัญญา
ค่าโฆษณาจ่าย
–
–
9
40
ราคาตลาด
ค่าเช่าเวลาออกอากาศโทรทัศน์จ่าย
–
–
1
5
ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการจัดการ
–
–
–
2
ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
(ตัดออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว)					
ซื้อสินค้า	
13
16
26
33
ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการจัดการ
3
–
–
–
ราคาตามสัญญา
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื – กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย
–
–
4,631
9,080
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
531
383
4
4
บริษัทร่วม
–
1
–
1
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
531
384
4,635
9,085
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื – กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย
–
–
13,590
9,679
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
3,491
4,402
6,776
8,933
บริษัทร่วม
20
–
20
–
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3,511
4,402
20,386
18,612
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รายงานและงบการเงินรวม
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
เงินให้กู้ยืม
ลักษณะความสัมพันธ์
เพิ่มขีึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล 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: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
–
(3,570)
(3,570)
รวม 			
6,120
41,430
47,550
ในปี 2556 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯจำ�นวน 45 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำ�หนดชำ�ระคืน
เมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
ในปี 2553 บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯจำ�นวน 6.1 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถามและมี
อัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืม ดังกล่าว
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
เงินกู้ยืม
ความสัมพันธ์
31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2556
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
มีเดีย จำ�กัด
บริษัทย่อย
10,000
–
(10,000)
–
เงินกู้ยืมระยะสั้นข้างต้นมีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
แห่งหนึ่ง ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ชำ�ระเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจำ�นวน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
ผลประโยชน์ระยะสัน้
93
81
56
51
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1
1
1
1
รวม
94
82
57
52
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8.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
ลูกหนีก้ ารค้า – กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน				
อายุหนีน้ บั จากวันทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระ				
		 ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
–
–
–
5,118
		 ค้างชำ�ระ				
			 ไม่เกิน 3 เดือน
–
–
193
2,559
รวมลูกหนีก้ ารค้า – กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
–
–
193
7,677
ลูกหนีก้ ารค้า – กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน				
อายุหนีน้ บั จากวันทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระ				
		 ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
290,124
295,941
222,023
219,270
		 ค้างชำ�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
			 มากกว่า 12 เดือน
9,970
12,031
7,887
8,254
รวม		
670,341
676,765
529,180
520,640
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
(14,104)
(9,789)
(5,908)
(6,836)
			 ค่าเผือ่ สินค้ารับคืน
(6,973)
(5,878)
(6,973)
(5,878)
649,264
661,098
516,299
507,926
รวมลูกหนีก้ ารค้า – กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้า – สุทธิ
649,264
661,098
516,492
515,603
ลูกหนีอ้ น่ื 				
ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
531
384
4,442
1,408
ลูกหนีอ้ น่ื
100
720
–
–
รวมลูกหนีอ้ น่ื
631
1,104
4,442
1,408
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื – สุทธิ
649,895
662,202
520,934
517,011
งบการเงินรวม

9.

สินค้าคงเหลือ

ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
อื่นๆ		
รวม		

2556
52,709
63,346
8,686
14,691
139,432

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

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2556
2555
(40,686)
(34,010)
(296)
(2,219)
–

(3,552)
(44,534)

–

(2,210)
(38,439)

(หน่วย: พันบาท)
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
2556
2555
12,023
16,629
63,050
50,516
8,686
4,110
11,139
12,815
94,898
84,070
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รายงานและงบการเงินรวม

ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
อื่นๆ		
รวม		
10.

2556
40,146
63,346
8,686
9,561
121,739

2555
38,072
52,735
4,110
9,173
104,090

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2556
2555
(24,096)
(18,510)
(296)
(2,219)
–

(2,942)
(27,334)

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
2556
2555
16,050
19,562
63,050
50,516
8,686
4,110
6,619
7,573
94,405
81,761

–

(1,600)
(22,329)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชีตาม
ชื่อบริษัท
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
เงินปันผลรับ
วิธีราคาทุน
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
			 ร้อยละ
ร้อยละ
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
เนชัน่ แนล 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: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน					
(5,100)
–
–
–
						
125,892 106,017
–
41,300
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
มูลค่าของเงินลงทุนส่วนทีเ่ กินกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีร่ ะบุได้ของบริษทั ย่อยนี้ ณ วันลงทุนเพิม่ ในปี 2551 มีจ�ำ นวน 59.3 ล้านบาท
ซึ่งแสดงเป็นค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ต่อมาค่าความนิยมจำ�นวนนี้ลดลงเป็นจำ�นวน 5.5 ล้านบาท เหลือ 53.8 ล้านบาท เนื่องจาก
การเริ่มถือปฏิบัตินโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ในปี 2552
11.

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1

รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน
2556 2555
ร้อยละ ร้อยละ
บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
ผลิตรายการวิทยุ ไทย
40
40
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน					
สุทธิ						
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ลักษณะธุรกิจ

(หน่วย: พันบาท)

2556

ราคาทุน

10,000
(10,000)
–

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย – สุทธิ

2555

2556

10,000
(10,000)
–

2555

2,704 2,704
(2,704) (2,704)
–

–

11.2

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้
สินทรัพย์รวม
ทุนชำ�ระแล้ว
ณ วันที่
บริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555
บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
23
23
6
6
12.

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556 2555
3
4

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทต่อไปนี้
ทุนชำ�ระแล้ว
Singapore Press Holdings Limited
13.

(หน่วย: ล้านบาท)
กำ�ไรสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2556 2555
2
2

รายได้รวมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2556 2555
20
21

27,393,300

สัดส่วน
เงินลงทุน
ร้อยละ
–

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2556
2555
–

16

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ เครื่องจักรและ
เครื่องจักรและ สำ�นักงานและ อุปกรณ์ระหว่าง
อาคาร
รวม
อุปกรณ์
ติดตั้ง
ที่ดิน
ยานพาหนะ
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 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�หน่าย
–
–
(4,143)
(19,329)
–
(23,472)
โอน		
–
–
1,832
12,564
(14,396)
–
ณ 31 ธันวาคม 2555
202,076
859,496
1,045,396
203,397
3,530
2,313,895
ซื้อเพิ่ม
–
60
6,804
16,224
138,553
161,641
จำ�หน่าย
–
–
(16,848)
(4,889)
–
(21,737)
โอน		
–
360
7,084
15,265
(23,281)
(572)
ณ 31 ธันวาคม 2556
202,076
859,916
1,042,436
229,997
118,802
2,453,227
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
–
627,382
579,631
143,118
–
1,350,131
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
35,399
57,946
22,830
–
116,175
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(4,143)
(19,263)
–
(23,406)
ณ 31 ธันวาคม 2555
–
662,781
633,434
146,685
–
1,442,900
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
13,738
57,760
17,953
–
89,451
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(16,299)
(3,100)
–
(19,399)
โอน		
–
–
–
(334)
–
(334)
ณ 31 ธันวาคม 2556
–
676,519
674,895
161,204
–
1,512,618
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ 31 ธันวาคม 2555
202,076
196,715
411,962
56,712
3,530
870,995
ณ 31 ธันวาคม 2556
202,076
183,397
367,541
68,793
118,802
940,609
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2555 (จำ�นวน 95 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			
116,175
2556 (จำ�นวน 76 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			
89,451
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รายงานและงบการเงินรวม
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ เครื่องจักรและ
เครื่องจักรและ สำ�นักงานและ อุปกรณ์ระหว่าง
อาคาร
รวม
อุปกรณ์
ติดตั้ง
ที่ดิน
ยานพาหนะ
ราคาทุน						
1 มกราคม 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�หน่าย
–
–
(4,092)
(19,980)
–
(24,072)
โอน		
–
–
1,831
12,564
(14,395)
–
31 ธันวาคม 2555
202,076
859,495
1,031,063
188,856
3,531
2,285,021
ซื้อเพิ่ม
–
61
6,804
10,039
137,268
154,172
จำ�หน่าย
–
–
(16,848)
(3,277)
–
(20,125)
โอน		
–
360
7,084
15,837
(23,281)
–
31 ธันวาคม 2556
202,076
859,916
1,028,103
211,455
117,518
2,419,068
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2555
–
627,382
571,159
137,198
–
1,335,739
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
35,399
55,970
20,321
–
111,690
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(4,092)
(19,914)
–
(24,006)
31 ธันวาคม 2555
–
662,781
623,037
137,605
–
1,423,423
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
13,738
57,760
13,371
–
84,869
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(16,299)
(2,198)
–
(18,497)
31 ธันวาคม 2556
–
676,519
664,498
148,778
–
1,489,795
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2555
202,076
196,714
408,026
51,251
3,531
861,598
31 ธันวาคม 2556
202,076
183,397
363,605
62,677
117,518
929,273
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี						
2555 (จำ�นวน 92 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			
111,690
2556 (จำ�นวน 74 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			
84,870
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 1,076 ล้านบาท (2555: 1,004 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 1,064
ล้านบาท (2555: 994 ล้านบาท))
14.

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

มูลค่าตามบัญชีของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
ราคาทุน				
1 มกราคม
250,816
249,012
239,717
240,444
ซือ้ เพิม่
40,020
17,045
38,124
14,785
จำ�หน่าย
(677)
(15,241)
(7)
(15,512)
31 ธันวาคม
290,159
250,816
277,834
239,717
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม				
1 มกราคม
146,449
137,650
138,992
131,140
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
23,480
24,039
22,800
23,363
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสมของส่วนทีจ่ �ำ หน่าย
(657)
(15,240)
(7)
(15,511)
31 ธันวาคม
169,272
146,449
161,785
138,992
ค่าเผือ่ การด้อยค่า				
1 มกราคม
4,146
5,172
4,146
5,172
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าบันทึกระหว่างปี
(271)
(1,026)
(271)
(1,026)
31 ธันวาคม
3,875
4,146
3,875
4,146
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
117,012
100,221
112,174
96,579
ค่าตัดจำ�หน่าย				
รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต
19,680
19,987
19,377
19,507
รวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
3,800
4,052
3,423
3,856
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
23,480
24,039
22,800
23,363

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้รวมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้งเป็นจำ�นวน 30 ล้านบาท (2555:
8 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำ�หน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจ�ำ นวนเงินประมาณ 93 ล้านบาท (2555: 62 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษทั ฯ:
82 ล้านบาท (2555: 51 ล้านบาท))
15.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
MOR
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
MMR
รวม					
16.

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนีก้ ารค้า – กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนีก้ ารค้า – กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
เจ้าหนีอ้ น่ื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เจ้าหนีอ้ น่ื
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื
17.

งบการเงินรวม
2556
2555
16,796
15,545
380,000
218,000
396,796
233,545

2556
3,321
150,505
190
87,305
57,732
299,053

งบการเงินรวม

2555
4,377
144,322
25
101,283
38,564
288,571

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
16,796
15,545
380,000
218,000
396,796
233,545
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
20,361
18,354
91,258
85,268
25
258
80,038
93,393
55,287
35,163
246,969
232,436

เงินกู้ยืมจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมสกุลบาทจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งและมีกำ�หนดชำ�ระคืน
เมื่อทวงถาม
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รายงานและงบการเงินรวม
18.

เงินกู้ยืมระยะยาว

ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทของบริษัทฯจากธนาคารภายในประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
เงินกู้
การชำ�ระคืนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1 อัตราคงที่สำ�หรับสองปีแรกและหลังจากนั้นมีอัตรา ทุกไตรมาส งวดละ 25 ล้านบาท
		 ซึ่งอ้างอิงกับ MLR*		 เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2555
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี			
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี			
(*MLR: อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีประเภทเงินกู้ยืมแบบมีกำ�หนดระยะเวลา)
ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำ�รงอัตราส่วนทางการเงิน
19.

20.

2556
250,000

(หน่วย: พันบาท)
2555
350,000

(100,000)
150,000

(100,000)
250,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
2556
2555
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
14,110
19,154
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
(1,164)
(2,097)
รวม
12,946
17,057
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
(4,372)
(4,111)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
8,574
12,946
บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำ�เนินงานของกิจการโดยมีกำ�หนดการชำ�ระค่าเช่าเป็นรายเดือน
อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี
บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 4 ปี
ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	
5.1
9.1
14.2
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
(0.7)
(0.5)
(1.2)
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	
4.4
8.6
13.0
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 4 ปี
ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	
5.1
14.1
19.2
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
(1.0)
(1.1)
(2.1)
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	
4.1
13.0
17.1
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตน้ ปี
69,896
71,525
67,964
70,091
ต้นทุนบริการในปัจจุบนั
3,986
4,734
3,864
4,262
ต้นทุนดอกเบีย้
1,993
1,918
1,971
1,892
ผลประโยชน์ทจ่ี า่ ยในระหว่างปี
(10,591)
(8,281)
(10,013)
(8,281)
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2556
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
		 ประกันภัย
ต้นทุนบริการในอดีต
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี

งบการเงินรวม

9,110
212
74,606

2555
–
–

69,896

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
8,923
212
72,921

–
–

67,964

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในกำ�ไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
ต้นทุนบริการในปัจจุบนั
3,986
4,734
3,864
4,262
ต้นทุนดอกเบีย้
1,993
1,918
1,971
1,892
ต้นทุนบริการในอดีตทีร่ บั รูใ้ นปี
212
–
212
–
รวมค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นกำ�ไรหรือขาดทุน
6,191
6,652
6,047
6,154
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวรับรูใ้ นรายการต่อไปนีใ้ นงบกำ�ไรขาดทุน				
ต้นทุนขาย
3,682
4,008
3,625
3,651
ค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหาร
2,509
2,644
2,422
2,503
งบการเงินรวม

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 มีจำ�นวนประมาณ 9.1 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8.9 ล้านบาท)
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
2556
2555
(ร้อยละต่อปี)
(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุงานที่เหลือของพนักงาน)
2.3 - 4.5
1.9 - 4.3
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
3.0
3.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน
5.2 - 14.0
5.2 - 14.0
จำ�นวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
จำ�นวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
จากผลของประสบการณ์
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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

ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายนี้ไว้ครบถ้วนแล้ว สำ�รองตามกฎหมายไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
22.

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการได้รวมรายได้จากการขายสินค้าและรายได้ค่าโฆษณาที่ไม่ได้รับชำ�ระเป็นตัวเงินแต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ
บริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกันกับบริษัทอื่นเป็นจำ�นวน 43 ล้านบาท (2555: 53 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 49 ล้านบาท (2555: 92 ล้านบาท))
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23.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อน่ื ของพนักงาน
772
727
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
133
140
ค่าโฆษณาจ่าย
157
114
ค่าบริการข้อมูลข่าว
43
60
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
68
81
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
652
648
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
2
9
24.

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
624
611
107
135
113
137
39
40
65
69
567
610
2
10

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั :				
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสำ�หรับปี
45,298
20,366
37,904
1,912
รายการปรับปรุงค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของปีกอ่ น
1,739
(49)
1,574
(422)
รวมภาษีเงินได้ปจั จุบนั
47,037
20,317
39,478
1,490
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
		 การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
(9,375)
(2,115)
(211)
(1,016)
ใช้ประโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมา	
–
19,828
–
19,828
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษี
–
1,700
–
1,068
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(9,375)
19,413
(211)
19,880
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแ่ี สดงอยูใ่ นงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
37,662
39,730
39,267
21,370
จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับขาดทุน
–
1,785
–
		 จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
1,824
รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกำ�ไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีทใี่ ช้ส�ำ หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
กำ�ไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
157,759
168,855
177,897
130,372
อัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
20%
23%
20%
23%
กำ�ไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลคูณอัตราภาษี
31,552
38,837
35,579
29,986
รายการปรับปรุงค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของปีกอ่ น
1,739
(49)
1,574
(422)
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งบการเงินรวม

2555

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

ขาดทุนทางภาษีทถ่ี กู ใช้ประโยชน์ในปีปจั จุบนั แต่ไม่เคยรับรู้
		 เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(643)
(1,123)
–
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษี
–
1,700
–
ผลขาดทุนทางภาษีส�ำ หรับปีของบริษทั ย่อยทีไ่ ม่ได้บนั ทึก
		 เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
2,883
–
–
ผลกระทบทางภาษีส�ำ หรับ:				
		 ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษี
2,186
422
2,114
		 เงินปันผลรับทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษี
(55)
(57)
–
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแ่ี สดงอยูใ่ นงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
37,662
39,730
39,267

–

1,068
–

237
(9,499)
21,370

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
2556
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
14,907
ขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้
8,964
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื และเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม 7,100
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
1,199
ค่าเผือ่ สินค้ารับคืน
1,960
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
8,650
สำ�รองค่าใช้จา่ ย
1,703
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
775
อืน่ ๆ
61
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
45,319

2555
13,965

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
14,584
13,593
–

–

7,100
1,958
1,269
7,354
1,577
829
67
34,119

2,000
1,182
530
5,467
1,284
775
61
25,883

2,000
1,367
491
4,466
1,107
829
35
23,888

งบการเงินรวม

–

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวสำ�หรับปี 2555 ถึง 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าว ในการคำ�นวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตาม
ที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำ หรับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี ขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 5 ล้านบาท (2555: 20 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็น
ไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์
25.

กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
26.

ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานทีน่ �ำ เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานได้รบั และสอบทานอย่าง
สม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2556
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รายงานและงบการเงินรวม
• ส่วนงานสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
• ส่วนงานผลิตรายการโทรทัศน์
• ส่วนงานอื่นๆ
ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานและสินทรัพย์
รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ กำ�ไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการปรับปรุง
สื่อสิ่งพิมพ์และ ผลิตรายการ
และตัดรายการ
สำ�หรับปีสิ้นสุด
โฆษณา
โทรทั
ศ
น์
ระหว่างกัน
รวมส่
ว
นงาน
อื่นๆ
งบการเงินรวม
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
–
–
2,447 2,376
รายได้จากลูกค้าภายนอก 2,164 1,980 131 239
152 157 2,447 2,376
รายได้ระหว่างส่วนงาน
58
91
28 102
79
66
165 259 (165) (259)
–
–
กำ�ไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 495 407
(52)
6
(6)
1
437 414
–
(1) 437 413
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการปรับปรุง
สื่อสิ่งพิมพ์และ ผลิตรายการ
และตัดรายการ
โฆษณา
โทรทัศน์
ระหว่างกัน
ส่วนที่แบ่งไม่ได้
อื่นๆ
งบการเงินรวม
2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,460 1,352
162 109
72 56
597 574 (208) (109) 2,083 1,982
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน
ตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวนหนึ่งราย เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 305 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์
และโฆษณา (ปี 2555 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวนหนึ่งราย เป็นจำ�นวนเงิน 246 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และโฆษณา)
27.

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคาร
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 34 ล้านบาท (2555: 30 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 29 ล้านบาท (2555: 27 ล้านบาท))
28.

เงินปันผล

เงินปันผล

อนุมัติโดย

		 เงินปันผลงวดสุดท้ายสำ�หรับกำ�ไรของปี 2554
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่
				 25 เมษายน 2555
		 เงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับปี 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
				 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
		 รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2555			
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เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาทต่อหุ้น)

50,000

0.10

30,000
80,000

0.06
0.16

เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

		 เงินปันผลงวดสุดท้ายสำ�หรับกำ�ไรของปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่
				 26 เมษายน 2556
		 เงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับปี 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
				 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
		 รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2556			
29.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาทต่อหุ้น)

50,000

0.10

50,000
100,000

0.10
0.20

บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ และการจ้างเพื่อพัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
จ่ายชำ�ระ		
ภายใน 1 ปี
40
50
มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
–
8
29.2

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อกระดาษ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่าประมาณ 8 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์)
บริษัทย่อยมีภาระผูกพันซึ่งถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปีเกี่ยวกับการซื้อกระดาษพิมพ์นิตยสารตามอัตราและปริมาณที่ระบุไว้ในสัญญา
29.3

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

บริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันได้ท�ำ สัญญาเพือ่ รับอนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมายการค้าจากบริษทั ในต่างประเทศ ซึง่ บริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุม
ร่วมกันตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
29.4

การค้ำ�ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำ�นวน 16 ล้านบาท (2555: 20 ล้านบาท)
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
29.5

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานจำ�นวน 1 คดี ซึ่งเกิดจากการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ เชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
30.

เครื่องมือทางการเงิน

30.1

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
สำ�หรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และยาวแก่กจิ การที่
เกีย่ วข้องกัน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาว บริษทั ฯ
และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่าย
บริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ นอกเหนือจากจำ�นวนที่ได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนไว้แล้ว นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ
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รายงานและงบการเงินรวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำ�นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุด
ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ �ำ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสีย่ งจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ�
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด หรือวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตาดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
รวม
ที่แท้จริง
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด –
–
56
21
77
0.4 - 2.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
–
–
–
650
650
–
		
–
–
56
671
727
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
–
–
397
–
397
MMR, MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
–
–
–
299
299
–
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
–
–
6
–
6 อ้างอิงกับอัตรา MLR
เงินกู้ยืมระยะยาว
–
–
250
–
250 อ้างอิงกับอัตรา MLR
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
4
9
–
–
13
อัตราคงที่
		
4
9
653
299
965
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตาดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
รวม
ที่แท้จริง
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
–
37
25
62
0.6 - 2.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด –
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
–
–
–
662
662
–
		
–
–
37
687
724
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
–
–
234
–
234
MMR, MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
–
–
–
289
289
–
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตาดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสีย
		 ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินกู้ยืมระยะยาว		
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
				

–		
50		
4
54		

–
–

13
13

6
300

–
–

–

–

540

289

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

6
350
17
896

อ้างอิงกับอัตรา MLR
อัตราคงที่และ MLR
อัตราคงที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตาดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
รวม
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน						
–
–
15
15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด –
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
–
–
–
521
521
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
45
–
3
–
48
		
45
–
3
536
584
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
–
–
397
–
397
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
–
–
–
247
247
เงินกู้ยืมระยะยาว
–
–
250
–
250
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
4
9
–
–
13
		
4
9
647
247
907
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตาดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
รวม
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด –
–
1
16
17
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
–
–
–
517
517
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
–
–
6
–
6
		
–
–
7
533
540
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
–
–
234
–
234

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
0.5 - 2.25
–

3.25, MLR

MMR, MOR
–

อ้างอิงกับอัตรา MLR
อัตราคงที่
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
0.62 - 2.25
–

อ้างอิงกับอัตรา MLR

MMR, MOR
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รายงานและงบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตาดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
รวม
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
–
–
–
232
232
–
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
–
–
10
–
10 อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
							
เงินฝากประจำ�
							
12 เดือน
เงินกู้ยืมระยะยาว
50
–
300
–
350
อัตราคงทีแ่ ละ MLR
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
4
13
–
–
17
อัตราคงที่
		
54
13
544
232
843

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาว่า
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไม่มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
30.2

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภท ระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำ�ระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำ�หนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำ�หนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
31.

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ
1.43:1 (2555: 1.36:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 1.46:1 (2555: 1.41:1))
32.

การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำ�นาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

สำ�นักงาน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ำกัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร +66 (0) 2616 4000 • โทรสาร +66 (0) 2240 3790

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

ข้อมูลบริษัท
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก
ในการผลิตและจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
“Bangkok Post” หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย
“โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยแจกฟรี “M2F”
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ “Student Weekly”
และแมกกาซีนภาษาอังกฤษ 4 ฉบับได้แก่ “GURU” “MUSE”
“BRUNCH” โดยจะแนบกับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post
ส�ำหรับ “themagazine” นัน้ วางจ�ำหน่ายทัว่ ไปและส่งให้กบั
สมาชิกหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และแมกกาซีน
ภาษาไทย 1 ฉบับ “Smart Finance” จะแนบกับ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ บริษัทให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ และดิจิตอล รวมทั้งระบบหางาน
ทางเว็บไซต์ “www.m2fjob.com” มีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
ในการให้บริการข่าวสารข้อมูล โดยการผลิตรายการข่าวออก
อากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ และจัดกิจกรรม และสัมมนา
ภายใต้ชอื่ Bangkok Post โพสต์ทเู ดย์ และ M2F
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นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านการพิมพ์พาณิชย์
อื่นๆ อีกทั้งผลิตและจัดจ�ำหน่ายหนังสือในนามส�ำนักพิมพ์
โพสต์บุ๊กส์ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท
ยังเป็นผู้พิมพ์ และจ�ำหน่ายนิตยสารต่างประเทศ ฉบับ
ภาษาไทยภายใต้ชื่อ นิตยสาร “ELLE” “ELL Decoration”
“Marie Claire” “Martha Stewart Living”
“CLEO” “Science Illustrated” “Fast Bikes” “Forbes”
“Cycling Plus” และ “Elle Men”
• หุน้ สามัญของบริษทั มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ “POST”
• ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุน้ สามัญจ�ำนวน 505,000,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
• ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้วประกอบด้วยหุ้น
สามัญจ�ำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ชื่อ และที่อยู่
1.		 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ

		 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา	
		 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
		 โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4666 • โทรสาร +66 (0) 2671 3174

ประเภทของหุ้น

ผลิตและจำ�หน่าย
สามัญ
นิตยสาร		

2. บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย
สามัญ
		 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา	
นิตยสาร
และ
		 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 		
บุริมสิทธิ
		 โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4666 • โทรสาร +66 (0) 2671 3174			
					
			
3. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย
สามัญ
		 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา	
นิตยสาร
และ
		 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 		
บุริมสิทธิ
		 โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4666 • โทรสาร +66 (0) 2671 3174			
			
			
4. บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
ดำ�เนินรายการวิทยุ
สามัญ
		 48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 			
		 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 			
		 โทรศัพท์ +66 (0) 2693 4777 • โทรสาร +66 (0) 2693 3298			
						
						
						
						

จำ�นวนหุ้น
ที่จำ�หน่ายแล้ว (หุ้น)

ร้อยละของจำ�นวนหุ้นที่ถือ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

250,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

100

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

70

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

100

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

40

5. บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด		

ผลิตรายการโทรทัศน์
สามัญ
250,000
100
(เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำ�กัด)			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
		 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา 						
		 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 • โทรสาร +66 (0) 2240 3679					
6. บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
ผลิตรายการข่าว
สามัญ
100,000
51
		 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา 			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
		 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
		 โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 • โทรสาร +66 (0) 2240 3679
		
7. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
ลงทุน
สามัญ
250,000
100
		 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา 			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)		
		 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110					
		 โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 • โทรสาร +66 (0) 2240 3679
8. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ลงทุน
สามัญ
		 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา 			
		 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
		 โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 • โทรสาร +66 (0) 2240 3679

250,000
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

100

นายทะเบียนหุ้น

ผู้สอบบัญชีอิสระ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2229 2800
โทรสาร +66 (0) 2359 1259

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2264 0777
โทรสาร +66 (0) 2264 0789-90

ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2256 6311, 2256 7750-4
โทรสาร +66 (0) 2256 6317-8
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