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วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) คือ การเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทย โดยผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อดิจิตอลที่มีความหลากหลาย ด้วยการนำาเสนอข่าวสารและข้อมูลที่แม่นยำา ครบครันด้วยเนื้อหาและหัวข้อด้านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ 
ที่ทันต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผู้อ่านและผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภาพรวมการดำ เนินงาน

พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุ “วิสัยทัศน์” ดังระบุไว้ข้างต้น บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) จะดำาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
• เป็นแหล่งข่าวและเผยแพร่เนื้อหาถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของ 

ผู้อ่านและผู้ชมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
• ขยายการรายงานเนื้อหาข่าวสารประจำาวันและช่องทางของสื่อที่มีอยู่ให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านกว้างและด้านลึก เพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านและ

ผู้ชมได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
• ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งด้านข้อมูลข่าวสารและความเชี่ยวชาญด้านสื่อ ตราสินค้า และช่องทางการจัดจำาหน่าย ผ่านการสร้าง

พันธมิตรทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์และการแพร่ภาพกระจายเสียงเนื้อหาสาระ พร้อมทั้งการหาผู้ร่วมสนับสนุนในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ  
ซึ่งในทุกกิจกรรมจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันขยายตัว รวมทั้งเพิ่มฐานผู้สนับสนุนโฆษณา และกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• คอยมองหาโอกาสทางธุรกิจจากช่องทางสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถเข้าถึงและนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับ 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชน บริษัทถือปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีในทุกด้านของการ
ดำาเนินงาน เป็นพลเมืองดีที่ดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเพื่อช่วยปกป้อง
และพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำ คัญ

 งบการเงินรวม 2553 2554 2555 2556 2557

รายได้จากการขายและบริการ 1,815,113 1,963,293 2,376,173 2,446,980 2,258,727

รายได้อื่นๆ 35,402 31,186 36,986 27,957 22,524

รายได้รวม	 1,850,515 1,994,479 2,413,159 2,474,937 2,281,251

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ - ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 83,208 50,586 126,372 128,885 (168,113)

ผลตอบแทนต่อยอดขาย	(%) 4.5  2.5  5.2  5.2  (7.4)

สินทรัพย์รวม	 1,880,347 1,868,055 1,981,793 2,082,720 2,186,135

หนี้สิน 1 ,044,473 1,072,869 1,137,481 1,225,597 1,581,882

ส่วนของผู้ถือหุ้น 835,874 795,186 844,312 857,123 604,253

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(%) 4.4  2.7  6.4  6.2  (7.7)

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%) 10.0  6.4  15.0  15.0  (27.8)

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.10 0.25 0.26 (0.34)

  (หน่วย : พันบาท)

รายได้รวม

  2553 2554 2555 2556 2557

ผลตอบแทนต่อยอดขาย

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

  2553 2554 2555 2556 2557

  2553 2554 2555 2556 2557   2553 2554 2555 2556 2557

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 5



รายงานต่อผู้ถือหุ้น
ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ กัด (มหาชน) 

จากสถานการณ์ความไม่สงบทาง 
การเมืองอย่างยืดเยื้อในช่วงครึ่ง 
ปีแรกของปี 2557 บวกกับการจัด 

การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ที่ถูก 
ตัดสินให้เป็นโมฆะโดยคณะกรรมการการ 
เลือกตั้ง และการยึดอำานาจของทหารใน 
เดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ 
ประเทศไทยไม่มี รัฐบาลบริหารจนถึง 
ปลายเดือนสิงหาคม และสภาพเศรษฐกิจ 
ชะงักงัน อีกทั้งภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่ง 
เป็นภาคอุตสาหกรรมสำาคัญของประเทศไทย  
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของประเทศ และมีการเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่องมาหลายปี ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนี้  
จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงถึงร้อยละ  
7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา 
ยิ่งไปกว่านั้น การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ช้า
กว่าที่คาดการณ์ไว้ของประเทศเศรษฐกิจ
สำาคัญๆ ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และญี่ปุ่น รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที ่

ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพ 
มากขึ้น และการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
อย่างต่อเนื่องของรัฐบาล ทำาให้คาดว่า 
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะ
เติบโตมากขึ้น โดยมีเหตุปัจจัยสำาคัญๆ เช่น 
การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น การลงทุนของภาครัฐ 
และเอกชนเพิ่มขึ้น และแนวโน้มภาวะเงินเฟ้อ 
ดีขึ้น รวมถึงการขยายตัวของภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 
10-12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว 
การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติและ
การท่องเที่ยวภายในประเทศจะเป็นปัจจัย
หลักให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตมากขึ้น 

ชะลอตัวของจีน ก็กระทบต่อการเติบโตของ 
ภาคส่งออกของไทยไปยังตลาดดังกล่าวด้วย  
ส่งผลให้การส่งออกไทยตลอดปี 2557 หดตัว 
ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 
ที่ผ่านมา

สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเหตุการณ์
ไม่สงบทางการเมืองกระทบต่อความเชื่อมั่น 
ของผู้บริโภค ทำาให้การบริโภคภายในประเทศ 
ลดลง การสนับสนุนและเบิกจ่ายของโครงการ 
ภาคเกษตรหยุดชะงัก และการลงทุนของ
ภาครัฐและภาคเอกชนชะลอตัว ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยติดลบ
อย่างมีนัยสำาคัญมาเกือบทั้งปี 2557 และมี 
อัตราการเติบโตของจีดีพีตลอดปี 2557 เพียง 
ร้อยละ 0.7-0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการอัดฉีด
มาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง
เร่งด่วนของรัฐบาลทหารชั่วคราว ในช่วง
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
และการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง ทำาให้
ธุรกิจสื่อโฆษณาในปี 2557 ได้รับผลกระทบ 
ไม่น้อยไปกว่าภาคธุรกิจอื่นๆ ก่อนที่จะกลับมา 
ฟื้นตัวได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
เริ่มดีขึ้น และการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดและ 
การจัดเทศกาลต่างๆ ในช่วงสิ้นปี หลังจาก 
เติบโตในแนวบวกมาหลายปี จนกระทั่งมา 
ทรงตัวในปี 2556 ทำาให้การใช้จ่ายค่าโฆษณา 
รวมปี 2557 อยู่ที่ 124 พันล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้น  
6.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้  สื่อโฆษณาใน 
ทุกประเภทเติบโตลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ 
โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีสาเหตุมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มการใช้จ่ายค่า
โฆษณาที่ลดลงในสื่อสิ่งพิมพ์ และเพิ่มขึ้นใน 
สื่อออนไลน์และสื่อดิจิตอล ผลพวงมาจาก 
ผู้บริโภคนิยมใช้อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ดิจิตอล  
และสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น จนทำาให้สื่อดังกล่าว 
เติบโตในแนวบวก เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2557

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2557

แนวโน้มปี 2558 และอนาคตต่อจากนั้น
ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม แม้คาดการณ์ว่า  
การเติบโตของภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 
2558 จะดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีปัจจัย 
ไม่แน่นอนอีกหลายอย่างในการฟ้ืนฟูของ 
ประเทศเศรษฐกิจสำาคัญๆ เช่น สหภาพยุโรป  
ญี่ปุ่น จีน และรัสเซีย ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ 
ว่า จีดีพีตลอดปี 2558 จะเติบโตประมาณ 
ร้อยละ 2.5-3.5 และภาคส่งออกทั้งปีจะโต 
อยู่ที่ร้อยละ 1.5-2.5% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันกับปีที่แล้ว 

การใช้จ่ายค่าโฆษณารวมปี 2558 คาดว่าจะ 
เติบโตขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการบริโภค 
ที่เพิ่มขึ้น ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค รถยนต์  

บ้านและคอนโดมิเนียมใหม่ การท่องเที่ยว
และไลฟ์สไตล์ สินค้าและการบริการด้าน 
โทรคมนาคม รวมถึงความนิยมโฆษณาใน
สื่อดิจิตอลและสื่อกลางแจ้งที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และการเกิดใหม่ของตลาดสื่อทีวี
ดิจิตอลที่ดำาเนินการอย่างเต็มรูปแบบเป็น
ปีแรก ในทางกลับกัน สื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ยังถูกคาดการณ์ว่าอยู่ในช่วงขาลง ด้วยเหตุ
ปัจจัยจากการเข้ามาของสื่อดิจิตอล ที่มี
เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันบนมือถือใหม่ๆ 
ในขณะที่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนก็ยังหาซื้อได้
ง่ายขึ้นและในราคาซื้อได้มากขึ้น 

ภาพรวมการดำ เนินงาน
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ปี 2557 กลุ่มบริษัทฉลองครบรอบปีที่ 68  
ในเดือนสิงหาคม และหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 
แจกฟรี “M2F” ฉลองครบรอบปีที่ 3 ด้วย
การเป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยมและ
มีผู้อ่านเพิ่มมากขึ้น และมีตำาแหน่งทาง 
การตลาดที่แข็งแกร่งในฐานะสื่อสิ่งพิมพ์
แจกฟรี

ปี 2557 กลุ่มบริษัทยังคงดำาเนินการตาม 
กลยุทธ์และแผนงานท่ีได้วางไว้อย่างต่อเน่ือง  
และจะดำาเนินต่อไปจนถึงปี 2560 เพื่อ
เตรียมตัวและวางตำาแหน่งให้ เป็นกลุ่ม
บริษัทส่ือส่ิงพิมพ์และโฆษณาชั้นนำาในเวที
อาเซียน โดยใช้ประสบการณ์ที่ยาวนาน 
ความเชี่ยวชาญ และแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ใน
สินค้าและการบริการ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล  
กลยุทธ์ดังกล่าว ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานท่ีกลุ่มบริษัท 
ตระหนักดีว่า ส่ือส่ิงพิมพ์กำาลังอยู่ในช่วงขาลง  
และการยอมรับและการใช้สื่อดิจิตอล 
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการใช้สื่อสารเนื้อหาด้านข่าว ธุรกิจ และ 
ไลฟ์สไตล์ต่างๆ สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ 
ของผู้ บริ โภคที่ ต้ องการความรวดเร็ ว 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่รีบเร่ง และการ
เสพติดการใช้อุปกรณ์สื่อสารมือถือ ซึ่งมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ หาซื้อได้ง่าย 
และราคาไม่แพง 

ในช่วงปี 2557 บริษัทยังเดินหน้าเสริมแกร่ง 
ธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ์ด้วยการพัฒนาสินค้าและ
การบริการหลายรูปแบบ ผ่านการนำาเสนอ
เนื้อหาให้กว้างและลึกขึ้น ในหัวข้อที่อยู่ใน 
ความสนใจ และในทุกหัวหนังสือของบริษัท  
สำาหรับหัวนิตยสารที่ออกใหม่ในปี 2556 
ได้แก่ ฟอร์บส์ฉบับภาษาไทย แอลเมน และ 
ไซคลิ่ง พลัส ยังคงมีผลประกอบการที่ดี และ 
ดึงดูดกลุ่มผู้ลงโฆษณามากขึ้น นอกจากนี้ 
กลุ่มบริษัทก็ยังคงแสวงหาโอกาสทำาธุรกิจ
ร่วมกับนิตยสารนานาชาติช่ือดังอีกหลายฉบับ 
เพ่ือนำามาตีพิมพ์ในภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆ

ย่ิงไปกว่าน้ัน กลุ่มบริษัทกำาลังแสวงหาโอกาส 
ทางธุรกิจในอนาคตกับตลาดประเทศ 
เพื่อนบ้านในกลุ่มเออีซี เพื่อวางตำาแหน่ง 

และขยายตลาดก่อนการ เปิด ตัวของ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลาย 2558 

กลุ่มบริษัทยังเดินหน้าพัฒนาและใช้ความ 
สามารถเพ่ือก้าวเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจส่ือดิจิตอล 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้จุดแข็งจากความ 
เชี่ ย วชาญใน ด้านข่ าวและข้ อ มูลของ 
สื่อสิ่งพิมพ์ และนำามาเผยแพร่บนสื่อดิจิตอล 
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งแอปพลิเคชันและ 
พอร์ทอลออนไลน์ เพื่อสนองความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่นิยมเสพข้อมูลผ่าน
อุปกรณ์มือถือและสมาร์ทโฟน 

แม้ว่าไม่สามารถประมูลคลื่นความถี่เพื่อ
ขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ใน 
ระบบดิจิตอลได้ในช่วงปลายปี 2556 แต่
กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งม่ันที่จะมองหาโอกาส 
ในธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทีวีดิจิตอล  
ด้วยการมุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้ผลิตช้ันนำา ให้บริการ 
เนื้อหารายการข่าว ธุรกิจ และไลฟ์สไตล์  
ป้อนทีวีดิจิตอลช่องต่างๆ และเป็นผู้จัดรายการ 
ของตนเอง      ดว้ยการเชา่เวลาออกอากาศ      ทัง้นี ้ 
กิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าว ซึ่งบริหารโดย 
บริษัทย่อย คือ บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด มี
จุดมุ่งหมายเพื่อทำาฝันทางธุรกิจดิจิตอล 
ของกลุ่มบริษัทให้สำาเร็จ และเพิ่มรายได้ให้ 
บริษัทด้วยการดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจทีวี ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทลงทุน 
ในอุปกรณ์เคร่ืองมือผลิตรายการทีวีไปพร้อมๆ 
กับแสวงหาการดำาเนินกิจกรรมด้านธุรกิจ
ทีวีร่วมกับพันธมิตร และการเข้าซื้อกิจการ
โปรดักชั่นเฮาส์ เพื่อผลิตรายการทีวี 

ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น ที่มุ่งเน้นเสริม
ประสิทธิภาพให้กลุ่มบริษัทมีฐานธุรกิจที่ 
สมดุลและยั่งยืน และมีรายได้จากหลาย
ช่องทางมากขึ้นในอีก 3-5 ปีข้างหน้า จะ
ช่วยผลักดันให้กลุ่มบริษัทบรรลุวิสัยทัศน์ที่ 
วางไว้ และสามารถเพ่ิมมูลค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ได้ในระยะกลาง

กลุ่มบริษัทยังคงสนับสนุนงานอีเว้นท์ต่างๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์ส่ิง
พิมพ์ในเครือ โดยมุ่งเสริมสร้างแบรนด์ โพสต์  
พับลิชชิง และหัวหนังสือในเครือ เพื่อขยาย 

ฐานของผู้อ่านและกลุ่มผู้ลงโฆษณา   นอกจากน้ี  
บริษัทยังจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร (CSR) และกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2557 
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธสัญญาที่บริษัทยึดถือ
ปฏิบัติมาโดยตลอด ตามหลักการกำากับดูแล 
กิจการที่ดี  

สำาหรบัการดำาเนนิการภายในระหว่างปี 2557 
ได้มีการเริ่มดำาเนินการเพื่อจัดจ้างบุคคล
ภายนอกให้จัดทำาบัญชีและรับเงินจ่ายเงิน
ของบริษัท เป็นผลให้แผนกการเงินและการ
บัญชีลดจำานวนพนักงาน จาก 90 คน เหลือ 
20 คน เพื่อเป็นทัพหลังคอยบริหารจัดการ
อยู่เบื้องหลัง ด้วยวิธีการนี้ กลุ่มบริษัทจะ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินงานบน
พื้นฐานแห่งความยั่งยืน ด้วยการยอมให้มี
ค่าใช้จ่ายในการลดพนักงาน ในปี 2557

สำาหรบัป ี2557 รายไดร้วมทัง้หมดของ บรษิทั  
โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) มีจำานวน 
2,258.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 2,446.9 
ล้านบาท ในปี 2556 โดยลดลง 188.2  
ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผลขาดทุนรวม 
(168.1) ล้านบาท เทียบกับผลกำาไร 128.9 
ล้านบาทในปี 2556 ทั้งปี ลดลง 296.9 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 230.4 เมื่อเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว  

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ในปี 
2557 เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุน
 
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ในวันพฤหัสบดีที่ 
23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร และขอเรียน
เชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียน 
ผู้ถือหุ้น ณ วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผลการดำ เนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2557
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2489 ธุรกิจทางด้าน
ข่าวสารและข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้มี
การพัฒนามาโดยตลอด จนขยายธุรกิจ
ครอบคลุมไปถึงส่ือและกิจกรรมในรูปแบบ
ที่ได้รับความนิยมอื่นๆ รวมทั้งสินค้า และ
บริการต่างๆ ได้แก่

• กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย 
ได้แก่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
มีเดีย จำากัด และ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม 
พลัส จำากัด รวมทั้ง บริษัทร่วมทุน ได้แก่ 
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำากัด จัดพิมพ์และ 
จั ดจำ าหน่ า ย นิตยสารยอด นิยมหั ว 
ต่างประเทศฉบับภาษาไทย ครอบคลุม
เนื้อหาทั้งข่าวสารทางธุรกิจและสังคม 
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และการท่องเที่ยว 
อาทิ แอล แมรี แคลร์ แอล เดคคอเรชั่น 
แอลเมน ฟอร์บส์ ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด 
ฟาสต์ ไบค์ และไซคลิ่ง พลัส

• ภายใต้ บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด กลุ่มบริษัท 
ผลิตรายการข่าวและสารคดีออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ 

 
 แม้ปลายปี 2556 กลุ่มบริษัทไม่ชนะการ

ประมูลคล่ืนความถี่เพ่ือขอรับใบอนุญาต
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ 
รัฐบาลจัดขึ้น แต่กลุ่มบริษัทเล็งเห็น
ศักยภาพในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วจากการดำาเนินงานด้าน
ข่าวโทรทัศน์และการผลิตคอนเทนต์ 
เชิงธุรกิจและไลฟ์สไตล์ให้แก่ผู้ประกอบการ 
ทีวีดิจิตอล 36 ช่องใหม่ และช่องอนาลอก 
เดิม นอกจากนี้ ยังร่วมกับพันธมิตร
ธุรกิจโทรทัศน์กลุ่มต่างๆ เช่าเวลาออก
อากาศจากประกอบการทีวีดิจิตอล และ 
ดำาเนินการผลิตรายการออกอากาศของ 
ตัวเอง ซึ่งกลุ่มบริษัทจะหาแหล่งรายได้
เพ่ิมขึ้นจากการโฆษณาบนสื่อในรูปแบบ 
ใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ซึ่งจะช่วยให้ 
กลุ่มบริษัทบรรลุ รูปแบบการดำาเนินธุรกิจ 
และการผสานรายได้ที่สมดุลยิ่งขึ้นตลอด
ระยะเวลาอีก 3-5 ปีข้างหน้า

• การเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อดิจิตอลใน 
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งทางโทรศัพท์มือถือ 
และแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เว็บไซต์ bangkokpost.com และ 
เว็บไซต์ posttoday.com ทำาหน้าที่เป็น 
หน้าต่างของโลกสู่ประเทศไทย นอกจากนี้  
ยังมีเว็บไซต์หางานที่เป็นภาษาไทยของ 
M2F ผนวกกับหน้าโฆษณารับสมัครงาน 
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์        
ช่องทางสมัครงานออนไลน์    โดยมีกลุ่ม 
นายจ้างและลูกจ้างเป็นเป้าหมายสำาคัญ

• ธุรกิจจัดพิมพ์หนังสือของกลุ่มบริษัท 
โดยสำานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ นำาหนังสือ 

ขายดีระดับเบสท์เซลเลอร์ของต่างประเทศ 
หลาย เ ล่มมา ตี พิม พ์ เป็ นฉบั บแปล 
ภาษาไทย พร้อมทั้งจัดพิมพ์หนังสือ
ภาษาไทยหลากหลายชื่อที่ เขียนโดย 
ผู้สื่อข่าวและคอลัมนิสต์ของกลุ่มบริษัท 
เอง และนักเขียนผู้มีช่ือเสียงของประเทศไทย  
หนังสือจึงมีความหลากหลาย ครอบคลุม
เนื้อหาที่น่าสนใจมากมาย ทั้งด้านธุรกิจ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ และ
ชีวประวัติบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้สาธารณชน

• ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบริษัท ให้
บริการพิมพ์งานทั่วไปให้กับองค์กรและ 
ธุรกิจต่างๆ ที่นอกเหนือจากการงานพิมพ์ 
ของกลุ่มบริษัท 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) ได้
พัฒนาและเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งการเปิดตัวสื่อรูปแบบใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์
และบริการ ตลอดจนหนังสือหัวใหม่ๆ เพื่อ
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำาหนด
ไว้ นั่นคือ การรักษาความเป็นผู้จัดพิมพ์  
เผยแพร่ และจัดจำาหน่ายช้ันนำา ด้านผลิตภัณฑ์ 
สื่ออันหลากหลายของประเทศไทย

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำาหน่ายหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ  
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย สติวเด้นท์ วีคลี่ นิตยสารภาษาอังกฤษสำาหรับนักเรียน นักศึกษา 
ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย และผู้อ่านกลุ่มอื่นๆ และ M2F ซึ่งบริษัทได้บุกเบิกเปิดตัวในปี 2555 เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 

รายวัน จันทร์ถึงศุกร์ แจกฟรี ณ หน้าอาคารสำานักงานต่างๆ และสถานีรถไฟฟ้าสำาคัญๆ เพื่อให้ถึงมือพนักงานหนุ่มสาววัยทำางานและผู้สัญจร 
ไปมาในกรุงเทพฯ และในเมืองหลักๆ

ภาพรวมการดำ เนินงาน
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รายได้โดยสรุป

  2553 2554 2555 2556 2557

รายได้จากการขายโฆษณา 1,287.2 1,464.5 1,855.3 1,936.1 1,767.7

รายได้จากการขายสิ่งพิมพ ์ 447.3 428.3 437.5 424.6 406.5

รายได้จากการรับจ้างพิมพ ์ 80.6 70.5 82.4 86.3 84.5

รายได้อื่น 35.4 31.2 37.9 27.9 22.5

รวมรายได ้ 1,850.5 1,994.5 2,413.1 2,474.9 2,281.2

  (หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขายโฆษณา

  2553 2554 2555 2556 2557

รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ รายได้อื่น

รวมรายได้

  2553 2554 2555 2556 2557

  2553 2554 2555 2556 2557   2553 2554 2555 2556 2557

  2553 2554 2555 2556 2557

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 9



หนังสือพิมพ์ 
ในปี 2557 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์  
M2F ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างรายได้ 
ให้แก่บริษัท หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์
ฉลองครบรอบ 68 ปี ส่วนหนังสือพิมพ์ 
โพสต์ทูเดย์เตรียมฉลองครบรอบ 12 ปี  
ในปี 2558 ในขณะที่ M2F เพิ่มยอดพิมพ์ 
จาก 400,000 ฉบับต่อวัน เป็น 600,000  
ฉบับต่อวัน และขยายพื้นที่แจกจ่ายไปยัง 
อีก 14 จังหวัดหลัก ครอบคลุมทุกภาค 
ทั่วประเทศ ซึ่งจะเพิ่มยอดผู้อ่านจาก 2 ล้านคน  
เป็น 3 ล้านคน และตั้งเป้าหมายดึงดูด 
ผู้สนับสนุนโฆษณาใหม่ๆ จากทั่วประเทศ  
แม้ว่าในระยะส้ัน บริษัทจะต้องเผชิญกับต้นทุน 
ของกระดาษและการขนส่งท่ีเพ่ิมข้ึนก็ตาม  
ขณะท่ี สติวเด้นท์ วีคลี่ ซึ่งครบรอบ 46 ปี 
แล้ว ยังคงมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 
และได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนไทย
มากขึ้น 

นิตยสาร 
นิตยสารแอล ฉลองครบรอบ 20 ปี ในปี 
2557 โดยทั้งนิตยสารแอล และนิตยสาร 
หัวอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งออกใหม่หลายฉบับ
ในปี 2556 ยังคงมีผลประกอบการที่ดี ทำา
รายได้จำานวนมาก และมีรายได้จากการ 
ขายโฆษณาที่เพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่สำ คัญในปีที่ผ่านมา
และแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงเนื้อหาและการนำาเสนอของทุกผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล ยังคงเป็นกลยุทธ์ต่อเนื่อง 
เพื่อรักษาผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทโพสต์ พับลิชชิง ไว้ได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์แก ่
ผู้อ่านและผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังดำาเนินกลยุทธ์ตอกยำ้า
การรับรู ้แบรนด์อย่างต่อเนื่อง ให้กับทั้ง
สำาหรับผลิตภัณฑ์นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 
ด้วยการจัดงานอีเว้นท์ เพื่อสร้างการรับรู้ใน
ตลาดและเพิ่มยอดขาย

สื่อดิจิตอล 
บริษัทยังคงดำาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่าง 
ต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาเน้ือหาข่าวสาร และสาระ 
จากสื่อส่ิงพิมพ์ให้สามารถเข้าถึงผ่านระบบ 
ออนไลน์ ได้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลที่  
หลากหลาย เพ่ือสอดรับกับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ 
ที่ชอบใช้สื่อดิจิตอล และเพื่อเสริมตำาแหน่ง 
ทางการตลาดของบริษัท ในฐานะผู้นำาใน
อุตสาหกรรมส่ือ

โพสต์ ทีวี
เพ่ือเป็นการเพ่ิมความหลากหลาย ขยายธุรกิจ  
และขยายฐานลูกค้าโฆษณา กลุ่มบริษัท 
โพสต์ พับลิชชิง จึงดำาเนินกลยุทธ์เชิงรุก 
หลายอย่างผ่านการลงทุนสร้างสตูดิ โอ 
ผลิตรายการทีวีใหม่ และมุ่งหน้าแสวงหา 
โอกาสในธุรกิจทีวี โดยมองหาความเป็นไปได้ 
ที่จะเข้าร่วมทุนธุรกิจหรือเข้าซื้อกิจการ 
โปรดักชั่นเฮาส์ผลิตรายการทีวี ทั้งนี้ สำาหรับ 
แผนระยะกลางและระยะยาว กลุ่มบริษัท
มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างหน่วยธุรกิจนี้ให้เป็น
หนึ่งในเสาหลักของบริษัทต่อไปในอนาคต  

อีกท้ัง กลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถทำาให้บริษัท 
ประสบความสำาเร็จในการสร้างรายได้มากข้ึน  
พร้อมกับทำาผลกำาไรและเพิ่มมูลค่าของหุ้น

สิ่งพิมพ์พาณิชย์ และสำ นักพิมพ์
ธุรกิจทั้ง 2 หน่วยนี้ ยังคงมีผลประกอบการ
เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก จากการดำาเนิน 
กิจกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์
ดั้งเดิม ซึ่งมีส่วนสำาคัญต่อผลประกอบการ
โดยรวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนั้น ธุรกิจ
ทั้ง 2 หน่วยนี้ ยังดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ผ่านสื่อดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ 
ผลิตภัณฑ์และการบริการ การรายงานเน้ือหา 
และช่องทางการขาย เพื่อให้สอดรับกับ
กระแสของผู้บริโภค และเพื่อรักษาตำาแหน่ง
ทางการตลาด

กิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลาย
อย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา เพื่อมุ่งมั่น
หารายได้ และนำาไปบริจาคเพื่อประโยชน์
ต่อชุมชนในท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมการดำ เนินงาน
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สินค้าและบริการ



บางกอกโพสต์ 

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ
กลุ่มบริษัทโพสต์ พับลิชชิง 

และยังสามารถรักษาสถานภาพการ
เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษอันดับ
หนึ่งของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาจากยอดจำาหน่ายและรายได้
จากการโฆษณา รวมถึงฐานลูกค้ากลุ่ม 
ผู้ลงโฆษณาที่หลากหลายและมีความ 
เชื่อมั่นในบริษัท ในขณะที่บางกอกโพสต์ 
ออนไลน์ ซึ่งเป็นบริการหนังสือพิมพ์
ออนไลน์นั้นก็สามารถรักษาการเป็น 
เว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุด 
ของประเทศ และยังเป็นที ่ยอมรับ 
ในกลุ่มผู้ลงโฆษณาและนักการตลาด  
ในฐานะสื่ อออนไลน์คุณภาพที่ มี  
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นช่องทางสำาคัญ 
ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าตลาดบน 
ทั้งในและต่างประเทศ 

หนังสือพิมพ์

ภายใต้กลยุทธ์เพื่อการขยายฐานผู้อ่านในภูมิภาคอาเซียน บางกอกโพสต์ได้ต่อยอด 
ความสำาเร็จจากการเปิดตัวเซ็กชั่นใหม่ฉบับรายสัปดาห์ที่นำาเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ
เศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยจะเพิ่มการนำาเสนอข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคและข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเตรียม
พร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 
2558

ภาพ “อาตมาไม่เกี่ยว” 
ได้รับรางวัล
ภาพข่าวยอดเยี่ยม 
รางวัลอิศรา อมันตกุล 
ประจำาปี 2557 ถ่ายโดย  
นายธิติ วรรณมณฑา  
ช่างภาพหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

ผลงานภาพข่าวชื่อ “หนี” ได้รับ
รางวัลชมเชย อันดับ 2 

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำาปี 2557 
เป็นผลงานของ นายธนารักษ์ คุณทน
ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

รางวัล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปี 2557 
จากสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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โพสต์ทูเดย์ 

ในปี 2557 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
ฉลองครบรอบ 11 ปี พร้อมกับ 
การปรับโฉมหนังสือพิมพ์ใหม่ 

ทั้งรูปแบบการนำาเสนอและเนื้อหา 
โดยเนื้อหาระหว่างสัปดาห์มุ่งเน้น
เรื่องธุรกิจและเศรษฐกิจ ตลอดจน
เรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ ในขณะที่ 
สุดสัปดาห์นำาเสนอบทความเกี่ยวกับ
ไลฟ์สไตล์และเรื่องราวที่น่าสนใจใน 
แวดงวงธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่ม 
พื้ น ที่ พิ เ ศ ษ สำ า ห รั บ ป ร ะ ช า ค ม
เศรษฐกิจอาเซียน และข่าวเกี่ยวกับ 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ  
เอสเอ็มอี ส่วนรูปลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ 
ก็ ได้ รับการปรับโฉมให้ อ่ าน ง่าย 
ยิ่งขึ้นด้วย  

เพื่อให้การนำาเสนอข่าวต่างไปจากเดิม โพสต์ทูเดย์ฉบับวันเสาร์จะเป็นการนำาเสนอ 
ข่าวที่หลากหลายและมีเนื้อหาพิเศษที่ทำาให้เห็นด้านลึกของข่าวสารในประเด็น 
สำาคัญต่างๆ มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความสนใจของผู้อ่านแต่ละกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ 
ที่จะขยายฐานผู้อ่านและกลุ่มลูกค้าผู้ลงโฆษณา นอกจากนี้ โพสต์ทูเดย์ยังประสบ 
ความสำาเร็จในการส่งเสริมให้ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยมียอดผู้ติดตามเฟสบุ๊กเพจถึง 1 ล้านคน  ส่งผลให้ยอดผู้อ่านในส่วนของ 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 500,000 คน ในปี 2556 เป็น 1.5 ล้านคน  
ในปี 2557

โพสต์ทูเดย์จะยังคงพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำาเสนออย่างต่อเนื่องต่อไป 
เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานผู้อ่านเพิ่มเติม โดยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจำานวน 
ผู้ติดตามข่าวออนไลน์โดยฉพาะผ่านทางเฟสบุ๊กให้ได้ 3 ล้านคน ภายในปี 2558 นี้ 

หนังสือพิมพ์
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M2F

M2F ก้าวสู่ความสำาเร็จในปีที่ 3  
ในฐานะหนังสือพิมพ์ภาษา
ไทยรายวันแจกฟรีเพียง

ฉบับเดียวในประเทศไทย มีกลุ่ม 
เป้าหมายหลัก คือ กลุ่มวัยทำางานที่มี
อำานาจการจับจ่ายสูง รวมทั้งผู้ที่สนใจ
เรื่องราวของไลฟ์สไตล์ทันสมัย โดยได้
เพิ่มยอดการพิมพ์เป็น 600,000 ฉบับ 
ต่อวัน และขยายพื้นที่แจกจ่ายไปยัง 

14 จังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์บริการจัดหางาน 
M2Fjob.com ซึ่งกำาลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ด้วย   
 
M2F ถือเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถดึงความสนใจจากลูกค้า กลุ่ม 
ผู้ลงโฆษณา อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในวงการสื่อและโฆษณาที่มี 
การแข่งขันอย่างเข้มข้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการขยาย 
ฐานผู้อ่านในระดับที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย M2F ยังคงพัฒนาเนื้อหา และ 
รูปแบบการนำาเสนออย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำาของการเป็นหนังสือพิมพ ์
ภาษาไทยรายวันแจกฟรีของประเทศต่อไป
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สติวเด้นท์ วีคลี่ ทำาหน้าที่เป็น
ส่วนหน่ึงในการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย 

มาตลอดระยะเวลากว่า 46 ปี 
โ ดยมี ก ลุ่ มลู กค้ าหลั ก เป็ นผู้ อ่ า น
เยาวชนที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษ

สติวเด้นท์ วีคลี่ 

พร้อมกับอ่านเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ 
Its website format and social media presence, accessible via โดยที่
ผ่านมา สติวเด้นท์ วีคลี่ ได้ทำาการตลาดผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายสื่อสังคม 
ออนไลน์ ตลอดจนแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มผู้อ่าน
รุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล โดยปัจจุบัน มีผู้ติดตามข่าวสาร
ผ่านทางเฟสบุ๊กและทวิตเตอร์รวมกว่า 70,000 คน 
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นิตยสาร

ธุรกิจนิตยสารของกลุ่มบริษัทยัง
คงรักษาฐานผู้อ่านไว้ ได้อย่าง
เหนียวแน่น ด้วยหัวนิตยสารที่มี 

ความแข็งแกร่ง อาทิ นิตยสารคลีโอ แอล  
แอลเมน แอล เดคอเรชั่น แมรี แคลร์  
ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฟาสท์ไบค์  
ไซคลิ่ง พลัส และ ฟอร์บส์ ส่งผลให้ 
กลุ่มบริษัทกลายเป็นผู้พิมพ์นิตยสาร 

ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในปัจจุบัน ทั ้งยัง สร้างรายได้อย่างสูงให้แก่กลุ่มบริษัท  
นอกจากนี้ ปี 2557 ยังเป็นปีที่นิตยสารแอล ฉลองครบรอบ 20 ปี อีกด้วย

กลุ่มบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจนิตยสารให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยใช้ช่องทาง 
ในการเข้าไปสนับสนุนการจัดอีเว้นท์รายการสำาคัญ และกิจกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของกลุ่มลูกค้า พร้อมกับการขยายตลาดในหลากหลายช่องทาง 
ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
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อีเว้นท์

• Bangkok	Post	Forum	–	Reforming	Thailand
• Forbes	Thailand	Forum งานสัมมนาเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

และแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทย
• โพสต์ทูเดย	์ฟอรั่ม	“เศรษฐกิจดิจิตอล” 
• โพสต์ทูเดย	์ Expo ที่รวมของโอกาสในการลงทุนจากองค์กรและสถาบันการเงิน 

ชั้นนำาของประเทศ
• Bangkok	 Post	 Luxury	 Living การรวมตัวครั้งสำาคัญแห่งปีของโครงการ

อสังหาริมทรัพย์และของตกแต่งบ้านระดับไฮเอนด์ทั่วประเทศ 
• Bangkok	Post	Career-Education-Franchise	Expo งานใหญ่สำาหรับนายจ้าง

และผู้กำาลังหางาน พร้อมตำาแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำาและสถาบันการศึกษาทั้งไทย 
และต่างประเทศ 

•	Bangkok	Post	Thailand	Property	Pavilion	Partner หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
นำากลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมงาน SMART Investment & 
International Property Expo ณ ประเทศสิงคโปร์  

• Bangkok	 Post	 Tour	 de	 Farm กิจกรรมส่งเสริมการกีฬาและการอนุรักษ์
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พร้อมกระชับความสัมพันธ์กับผู้อ่าน ณ ฟาร์มโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา   

• M2F	 Bangkok	 Music	 Fest มหกรรมงานดนตรีเพื่อฉลองครบรอบ 3 ปีของ
หนังสือพิมพ์ M2F ในธีม “On Our Way to One Million”

• M2F	Adventure	Rally	2014 ในธีม “Aloha Paradise” การแข่งขันแรลลี่ที่เต็ม
ไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานมากมาย

• M2F	รวยทองทั่วไทย กิจกรรมจับรางวัลลุ้นรับโชคสำาหรับผู้อ่านหนังสือพิมพ์ M2F
• Elle	Fashion	Week

การจัดอีเว้นท์ถือหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และทำาให้สินค้าและบริการในกลุ่มบริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
ในกลุ่มลูกค้าและผู้ลงโฆษณา โดยตลอดปีที่ผ่านมา มีการจัดอีเว้นท รายการสำาคัญที่ได้รับการตอบรับและประสบความสำาเร็จ 
อย่างสูง อาทิ
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โทรทัศน์ 

ธุรกิจการผลิตสื่อโทรทัศน์ถือว่า
เ ป็นสายธุร กิจใหม่ที่ จะสร้าง 
ผลกำาไรให้แก่กลุ่มบริษัทอย่าง

ยั่งยืน โดยในปี 2557 ได้มีการลงทุน
และการดำาเนินการตามกลยุทธ์เพื่อ
การพัฒนาธุรกิจภายใต้ บริษัท โพสต์ 
ทีวี จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ
ผลักดันให้ธุรกิจโทรทัศน์ของกลุ่ม
บริษัทโพสต์เป็นผู้นำาการให้บริการ
คอนเทนต์ข่าวและการผลิตรายการ
โทรทัศน์คุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับ
กับการเติบโตของตลาดสื่อโทรทัศน์
ท้ังทีวีในระบบดิจิตอลและอนาล็อก

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์ให้หลากหลายย่ิงขึ้น  
ในปี 2557 บริษัทจึงตัดสินใจลงทุนติดตั้งอุปกรณ์การผลิตรายการที่ทันสมัยได้มาตรฐาน  
และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมกับสรรหาคอนเทนต์ใหม่ๆ ที ่
หลากหลายผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและการซื้อรายการจากบริษัทผู้ผลิต
รายการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บริการคอนเทนต์ของบริษัทครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านข่าว ธุรกิจ  
ไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยว ละคร และรายการปกิณกะต่างๆ ให้สอดรับกับความต้องการ
ของลูกค้าทั้งในตลาดทีวีดิจิตอลและทีวีระบบปกติ

การพัฒนาธุรกิจโทรทัศน์นี้ ถือเป็นกลยุทธ์การกระตุ้นธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว 
ของกลุ่มบริษัท ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจทีวีดิจิตอล โดยเชื่อว่า  
จะเป็นแหล่งรายได้สำาคัญนอกเหนือจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หลักในระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้  
ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวเป็นการปรับตัวให้พร้อมรับสถานการณ์ที่สื่อดิจิตอลเข้ามามี
บทบาทเหนือสื่อสิ่งพิมพ์
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ธุรกิจสื่อดิจิตอลประสบความ
สำาเร็จในการก้าวขึ้นสู่ความเป็น
ผู้นำาของเว็บไซต์พอร์ทอลข่าว 

ดิจิตอลคอนเทนต์ และบริการการ
จัดหางานออนไลน์ นอกจากนี้ ยัง 
รับผิดชอบเว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์บนมือ
ถือ และแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
และคอมพิวเตอร์ อาทิ Bangkok Post 
Online และ Post Today Online

สื่อดิจิตอล

สมาชิกหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การบอกรับเป็นสมาชิกของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
โพสต์ทูเดย์ และสติวเด้นท์ วีคลี่ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการเพิ่มช่องทางจำาหน่ายและการชำาระเงินที่สะดวกมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจาก 
การเกิดกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านเครื่องมือ
สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆ ในขณะเดียวกัน ส่วนบริการการจัดหางานออนไลน์ก็ยังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของแรงงานและการจ้างงานในตำาแหน่งต่างๆ อย่างเสรีทั่วทั้ง 
ภูมิภาค ดังนั้น จึงมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใชง้าน 
เว็บไซต์ รวมทั้งยังเป็นการดึงดูดความสนใจของบริษัทสรรหาบุคลากรและ 
ผู้ที่กำาลังหางานในระดับอาเซียนอีกด้วย 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีแผนพัฒนาคอนเทนต์และผลิตภัณฑ์สำาหรับสื่อดิจิตอล 
โดยเพิ่มแอปพลิเคชัน ปรับรูปแบบการนำาเสนอ เพื่อความสะดวกของผู้อ่าน กลุ่มบริษัท 
เชื่อมั่นว่า วิธีการนี้จะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าทั้งผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาได้มากขึ้น
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ตลอดปี 2557 สำานักพิมพ์
โพสต์บุ๊ก ได้จัดพิมพ์หนังสือ
ใหม่มากกว่า 60 ปก และ

พิมพ์ซ้ำาหนังสือขายดีอีกกว่า 10 ปก  
ทำาให้ปัจจุบันมีจำานวนหนังสือรวม
มากกว่า 300 ปก วางจำาหน่ายในตลาด 
ครอบคลุมผู้อ่านทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มผู้อ่านที่สนใจด้านธุรกิจ
และสาระบันเทิงต่างๆ อาทิ ชีวประวัติ
บุคคลสำาคัญ ประวัติศาสตร์ กระแส
สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์  
ตลอดจนวรรณกรรมทั้ ง ไทยและ 
ต่างประเทศ โดยสำานักพิมพ์ถือเป็นหนึ่ง 
ในหน่วยธุรกิจหลักที่ส ร้างรายได้  
ให้แก่กลุ่มบริษัทอย่างมาก

หนังสือที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้อ่านในปี 2557 ได้แก่ “แผน” เพื่อแผ่นดิน 
โดย แผน วรรณเมธี คุณหมอหมื่นศพ โดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์  
เดินทางไกลสู่เสรีภาพ โดย เนลสัน แมนเดลา  ดิจิทัลเปลี่ยนโลก โดย เอริค ชมิดท์และ
จาเร็ด โมเดลธุรกิจของคุณ โดย ทิม คลาร์ก และอะเล็กซานเดอร์ ออสเตอร์วาลเดอร์ 
และ นวนิยายชุด เกมล่าชีวิต โดย ซูซาน คอลลินส์ 

สำาหรับปี 2558 สำานักพิมพ์โพสต์บุ๊กจะเน้นการผลิตหนังสือในหมวดความรู้ด้านประวัติศาสตร ์
ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ ที่มาจากหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มหนังสือ
จากประเทศจีนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติ แนวคิด และธุรกิจของ แจ็คหม่า ผู้ก่อตั้ง
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซอาลีบาบา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะขยายช่องทางการจำาหน่ายเพื่อ 
เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยจะนำาเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านร้านหนังสือทั่วประเทศ 
การออกบธูตามหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นำา อาคาร สำานกังาน และศนูยก์ารเรยีนการสอนตา่งๆ  
ตลอดจนช่องทางออนไลน์ ได้แก่ www.postbooksonline.com และ www.
facebook.com/postbooks

สำ นักพิมพ์
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สิ่งพิมพ์พาณิชย์ 

โพสต์พรินต์เป็นส่วนสำาคัญในการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัท
โพสต์ พับลิชชิง ด้วยนโยบายการให้บริการแบบ “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ” ครอบคลุม
ทั้งงานเขียน งานออกแบบ และงานพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น นิตยสาร จดหมายข่าว 
แผ่นพับ แคตตาล็อก ใบปลิว ฯลฯ โดยเน้นคุณภาพในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การใช้ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงและใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย  
จนทำาให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได ้
ให้แก่บริษัทจำานวนมาก 

นอกจากงานสิ่งพิมพ์แล้ว ในระยะเวาลา 2-3 ปีที่ผ่านมา โพสต์พรินต์ยังพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเข้าสู่ธุรกิจสื่อดิจิตอล โดยในปี 2558 เป็นต้นไป โพสต์พรินต์จะเพิ่ม
บริการผลิตสื่อดิจิตอล อาทิ การรับเขียน ออกแบบ e-Book แคตตาล็อก และเว็บไซต์

ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ ภายใต้ชื่อ  
โพสต์พรินต์ มีผลประกอบการ 
ที่ดีในปี 2557 สามารถสร้าง 

รายได้และผลกำาไรให้แก่กลุ่มบริษัท       โดย 
ประสบความสำาเร็จในการประมูลงาน 
สิ่งพิมพ์กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจธนาคาร 
กลุ่มธุรกิจอาหาร สถาบันทางการศึกษา 
บริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
และหน่วยงานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ อาทิ บริษัท ปตท. จำากัด 
(มหาชน) นิตยสาร “Happiness” 
และวารสาร “สื่อชุมชน” รวมถึง
หนังสือรายงานประจำาปีของสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
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จากบรรยากาศทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจตลอดปี 2557 และ
การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจใน 

ชว่ง 2 เดอืนสดุทา้ยของป ี2557 ภาพรวม 
ก า ร ใช้ จ่ า ย ก า ร โ ฆ ษ ณ า ทั้ ง ห ม ด 
ในสื่อทุกช่องทาง (ยกเว้นเคเบิลและทีวี 
ดิจิตอล) ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปี 2556 ส่วนการใช้จ่ายการโฆษณา 
ในสื่อดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ 
อันเนื่องมาความนิยมใช้สื่อออนไลน์
และแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วของกลุ่มผู้บริโภค ในขณะที่ 
การใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ 

ภาพรวมอุตสาหกรรม

(หนังสือพิมพ์และนิตยสาร) ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญเช่นกัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
กับปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในปี 2558 ทำาให้มีการคาดการณ์ในอุตสาหกรรม
โฆษณาว่า ภาพรวมการใช้จ่ายการโฆษณาจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4-5 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว หรืออยู่ที่ราว 140 พันล้านบาท โดยการใช้จ่ายการโฆษณา
ในสื่อโทรทัศน์จะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 65-70 เนื่องมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วใน
ธุรกิจทีวีดิจิตอล ประกอบกับสัดส่วนทางการตลาดและจำานวนผู้ชมที่เพิ่มขึ้น ส่วนการ
ใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์และนิตยสาร) อยู่ที่ร้อยละ 15 และมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจดิจิตอล ซึ่ง
ทำาให้ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายการโฆษณาในอินเทอร์เน็ต
และสื่อดิจิตอลรูปแบบต่างๆ เพราะผู้บริโภคหันมาใช้แอปพลิเคชันเทคโนโลยีมากขึ้น 
และอุปกรณ์ดิจิตอลพกพาก็ฉลาดขึ้นและราคาถูกลง  ดังนั้น ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 
คาดว่ารายได้จากสื่อดิจิตอลจะเพิ่มขึ้นอีกถึง 3 เท่า

ภาพรวมการดำ เนินงาน
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) และมูลนิธิบางกอกโพสต์ ยังคงมุ่งมั่น 
ในการดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบภายใต้กรอบ 
บรรษัทภิบาล โดยให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และ

สภาพแวดล้อม ผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี อาทิ

กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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บางกอกโพสต์ ไวน์ดินเนอร์
การกุศล ครั้งที่ 6 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรม 
อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เพื่อหารายได้ 
มอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์ นำาไปช่วยเหลือ 
ด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

บางกอกโพสต์ ไวน์ดินเนอร์
การกุศล ครั้งที่ 7 
จัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 
เพื่อนำารายได้มอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์  

2014 บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เท่น 
แชริตี้ กอล์ฟ แอนด์ กูร์เมต์ ดินเนอร์ 

การแข่งขันกอล์ฟและงานเลี้ยงอาหารค่ำาการกุศล จัดโดย มูลนิธิบางกอกโพสต์ ร่วมกับ  
แบล็คเมาท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ แบล็คเมาท์เท่น  
กอล์ฟคลับ หัวหิน รายได้ส่วนหนึ่งถูกนำาไปสร้างห้องสมุด ห้องเรียน 2 ห้อง อาคาร 
เอนกประสงค์ และโครงการเลี้ยงเป็ดของ 4 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 
นอกจากนี้ มีนักเรียน 18 คนจาก 3 โรงเรียนนี้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบางกอกโพสต์

“Rhapsody in Colour” 
   
โดย วีรนต บุรณศิริ เป็นงานแสดงนิทรรศการ 
ภาพวาดเพื่อการกุศล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
11-14 มีนาคม 2514 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจาก 
นิทรรศการนี้มอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์ 
เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาให้กับเด็ก 
ด้อยโอกาส

SCG-Bangkok Post Foundation Smart Southern Teen 
English Camp 2014 
 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ จัดโดย เอสซีจีและมูลนิธิบางกอกโพสต์ สำาหรับนักเรียนจาก  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ระหว่างวันที่ 11-25 ตุลาคม  
2557 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเทคนิคและทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ รวมทั้ง 
ฝึกทักษะทางสังคม เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน การสร้างความสามัคคี และเข้าใจประสบการณ์ 
ชีวิตมากขึ้น
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โครงสร้างคณะกรรมการ
การบริหารองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 
ทั้งหมด 14 ท่าน ซึ่งแบ่งเป็น

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	8	ท่าน	คือ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช
4. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
5. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
6. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ 
8. นายฮู ยี เชียง โรบิน

กรรมการทีเ่ป็นกรรมการอิสระจ�านวน	5	ท่าน	คือ
1. ดร. ศิริ การเจริญดี 
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน                
3. นายจรูญ อินทจาร 
4. นายณัฐดนัย  อินทรสุขศรี  
5. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	1	ท่าน	คือ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 
   
โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย 
การเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีหน้าท่ีบริหารกิจการของบริษัท
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้
กรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น 
กระทำาหน้าที่ใดๆ แทนคณะกรรมการได้ โดยให้
ทำาเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการ 
ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการผู้ลงชื่อ
ผูกพันบริษัทได้ในปัจจุบัน  คือ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน ์
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร 
3. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการ 
ชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการ
กำากับและติดตามการดำาเนินงานของบริษัทอย่าง

ใกล้ชิด รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างสมำ่าเสมอ ได้แก่
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต ่งตั้ งคณะกรรมการ
บริหารประกอบด้วยกรรมการของบริษัท (ยกเว้น
ประธานกรรมการ) จำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่
ไม่เกิน 8 คน คณะกรรมการบริหารเลือก
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
บริหาร โดยประธานกรรมการบริหารจะต้องไม่
เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำาของบริษัท 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
1. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์   

ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
3. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ 
6. นายฮู ยี เชียง โรบิน

โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย 
การเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะกำาหนดหน้าที่ของ
กรรมการผูจ้ดัการ และมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตามกำากับดูแลผลการดำาเนินการของ

บริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจำาทุกเดือน
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่ง

ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
โดยมีจำานวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท

3. อนุมัติการเข้าทำาการเปิดบัญชีการทำาสัญญา
กับสถาบันการเงิน ตามที่เห็นสมควร และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. กำาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน 
และอำานาจการอนุมัติ

5. แต่งตัง้และกำาหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู 
ของบริษัท ยกเว้น กรรมการผู้จัดการ และ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	ประกอบด้วย
1. ดร. ศิริ การเจริญดี  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน                
3. นายณัฐดนัย  อินทรสุขศรี

โดยมี นางภัทริกา  ชุติชูเดช  ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
สายงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	การบริหารความเสี่ยง
ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ 
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
อย่างสมำ่าเสมอ
2.	การควบคุมภายใน
1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการ

ส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อมของการควบคุม” 
ที่เหมาะสมโดยการสื่อสารถึงความสำาคัญของ
การควบคุมภายในและการจัดการกับความ
เสี่ยง และด้วยการทำาให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงาน
เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง 
เป็นอย่างดี

2) พิจารณาประสิทธิภาพ และความเพียงพอ ของ 
การควบคุมภายใน สำาหรับการจัดทำางบการเงิน 
รายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี รายงาน
การตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความ
ปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ
ของบริษัท

3) พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อ
การประเมินและความคุ้มครองความสูญเสีย
และความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบ 
การปฏิบัติการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินสำาหรับกรณี 
ที่ระบบการเงินและการปฏิบัติงานตามปกติ
ของบริษัทล้มเหลวอย่างไร

4) ติดตามการดำาเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ 
การควบคุมภายในตามที่ผู ้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะนำามา

3.	รายงานทางการเงิน
3.1	ทั่วไป 
1) ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทาง 

การเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน และการจัดการ
ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผล
เป็นอย่างไร
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2) ปรึกษาหารือกับผู ้ตรวจสอบภายในและ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นหรือที่ได้เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการ 
กระทำาผิดกฎหมาย ความบกพร่องในการ
ควบคุมภายใน หรือประเด็นอื่นที่คล้ายคลึง 
กัน

3) สอบทานประเด็นทางบัญชีท่ีสำาคัญและ
ประเด็นเกี่ยวกับการรายงานต่างๆ รวมถึง 
ประกาศข้อบังคับในทางวิชาชีพและทาง
กฎหมายล่าสุด และทำาความเข้าใจถึงผล 
กระทบที่มีต่องบการเงิน

4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับความ
เสี่ยงและความเสียหายที่มีนัยสำาคัญที่อาจ
จะเกิดขึ้นและแผนในการลดความเสี่ยง 
ดังกล่าว

5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบอย่างสำาคัญต่องบการเงิน

3.2		งบการเงินประจ�าปี
1) สอบทานงบการเงินประจำาปีว่าถูกต้อง

ครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้รบัทราบแล้ว รวมทัง้ 
ประเมินว่างบการเงินดังกล่าวได้สะท้อน
ให้เห็นถึงหลักการบัญชีท่ีเหมาะสมแล้ว
หรือไม่  

2) ให้ความสนใจเป็นพเิศษในรายการท่ี ซบัซ้อน  
และ/หรือผิดปกติ

3) ให้ความสำาคัญในเร่ืองท่ีต้องใช้ดุลยพินิจ
ตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์
และหนี้สิน การคำ้าประกัน ภาระหนี้สิน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม การตั้ง
สำารองเผื่อความเสียหายท่ีเกิดจากการ
ฟ้องร้อง ภาระผกูพนัและภาระหนีส้นิอืน่ใด 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

4) ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เพื่อสอบทานงบการเงินและผล
ของการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่ได้ พบ

5) ให้คำาแนะนำาคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำา
เสนองบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

3.3	งบการเงินรายไตรมาส
 ประเมินว ่างบการเงินรายไตรมาสได้ 

เปิดเผย ข้อมลูครบถ้วน และมคีวามถกูต้อง 
ตามควร รวมท้ังรับทราบคำาอธิบายจาก
ฝ่ายบริหาร  ผู ้ตรวจสอบภายใน และ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการ
ดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วน 
ทางการเงิน ซึ่งสืบเนื่องจากการดำาเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีของ
บริษัท เหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ และ 
การควบคุมด้านการเงินและการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและ
เหมาะสม

4.		การตรวจสอบภายใน
1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงาน

ตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าสายงาน
ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดย
อิสระ ปราศจากข้อจำากัดใดๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล

2) เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงาน
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้อนุมัติการสรรหา การเลื่อนตำาแหน่ง 
การโยกย้ายและการเลิกจ้างของผู ้อำานวย 
การสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายในเป็น
ประจำาทุกปี

3) สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
งานรวมทั้งกระบวนการรายงานและการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสายงาน
ตรวจสอบภายใน

4) ประชมุเป็นการส่วนตวักบัผูอ้ำานวยการสายงาน 
ตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เห็นสมควร

5) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารได้รับ 
และปรึกษาหารือผลการตรวจสอบและ 
คำาแนะนำาที่สำาคัญในระยะเวลาอันควร

6) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มี
การดำาเนินการซึ่งเป็นผลมาจากคำาแนะนำา
ของผู้ตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาอันควร

7) ดแูลให้เกดิความเชือ่ม่ันว่า สายงานตรวจสอบ 
ภายในมีการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการ
จากภายนอกที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษา เป็นต้น ในการให้
ความเชื่อมั่น หรือให้คำาปรึกษา เพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการ
ทำางานซำ้าซ้อน

5.	 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็น 

อิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัด
ต่อประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในทาง
วิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่นๆ เกี่ยวกับ
บริการให ้คำาปรึกษาทั้ งหมดที่บริษัทได  ้
ว่าจ้างมา

3) อนุมัติบริการอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบซึ่ง
กระทำาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4) ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5) สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบ
บัญชีที่ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอมาและ
ดำาเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีการกำาหนด
ข้อจำากัดใดๆ ไว้ในขอบเขตของผู้สอบบัญชี
อย่างไม่สมเหตุสมผล

6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

7) ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
สำานักงานผู้สอบบัญชี และดูแลว่ามีการคิด
ค่าสอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล

8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่าง  
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู ้ตรวจสอบ 
ภายในเพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว ่าเป็นไปอย่าง
เหมาะสมแก่สถานการณ์ 

9) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู ้สอบบัญชี 
รับอนุญาตโดยไม ่มีฝ ่ายบริหารเข ้าร ่วม
ประชุมปีละ 1 ครั้ง

10) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตจะนำาเสนอผลการตรวจสอบและ
คำาแนะนำาในเวลาอันสมควร

11)  สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้อง
ออกให้ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและให้ความ
สนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

12) สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของ 
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและติดตามว่าฝ่าย
บริหารได้ตอบชี้แจงผลการตรวจสอบ และ
คำาแนะนำาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในระยะ 
เวลาอันควร

13) ในกรณีที่ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบ
กรณีที่น่าสงสัยว่า กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินงาน
ของบริษัท ได้กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืน 
บทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
จะต้องรายงานข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันที
เพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดย 
มิชักช้า

6.	 การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
	 และกฎระเบียบต่างๆ
1) สอบทานประสิทธิผลของระบบท่ีใช้ดูแลการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
การสืบสวนการทุจริตและการติดตามของ
ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งการ 
ลงโทษทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบต่างๆ

2) รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ จากฝ่ายบริหารและ/
หรือสายงานตรวจสอบภายในอย่างสมำ่าเสมอ 

3) สอบทานให้เป็นท่ีพอใจว่าได้มีการพิจารณา
ประเด็นในทางกฎหมายในการจัดทำารายงาน
ทางการเงินแล้ว 

4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดย
หน่วยราชการที่มีหน้าที่กำากับดูแล

5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที่
น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินงาน 
ของบริษัท ได้กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติทางกฎหมาย ให้แก่หน่วยงาน
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ภาครัฐที่กำ ากับดูแลและผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนดไว้

7.		 การดแูลให้ปฏบิตัติามนโยบาย	วิธีปฏบิตังิาน	
และจรรยาบรรณของบริษัท

1) ดูแลเพื่อให ้ เชื่อมั่นได ้ว ่าได ้มีการจัดทำา
นโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของ 
บริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และดำาเนินการ
ให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

2) ประเมินฝ่ายบริหารได้ทำาตนเป็นตัวอย่างโดย
การสื่อสารถึงความสำาคัญของนโยบายวิธี
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณรวมทั้งแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงานทุก
ระดับรับทราบหรือไม่

3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการ
กำากบัดแูลให้ปฏิบติัตามนโยบาย วธิปีฏบิติังาน 
และจรรยาบรรณ ของบริษัท

4) รับรายงานอย่างสมำ่าเสมอเกี่ยวกับการกำากับ
ดูแลให้ปฏิบัติตาม นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน 
และจรรยาบรรณของบริษัทจากฝ่ายบริหาร

8.	 การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
1) ประเมนิประสทิธผิลของวธิกีารในการดำาเนนิการ 

ของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ 
2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น 

รายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อันอาจ 
ไม่เหมาะสม และอื่นๆ ให้เป็นความลับ

3) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีขั้น
ตอนการดำาเนินการต่างๆ เพื่อให้มีผู้สอบสวน
อิสระในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผล 
อย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ

9.	 การรายงาน
1) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ให้คำาแนะนำาที่เหมาะสม อย่างสมำ่าเสมอ

2) เช่ือมั่นได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึง
เหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัย
สำาคัญ

3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้ถือ
หุ้นไว้ในรายงานประจำาปีโดยมีประเด็นท่ีต้อง
รายงานดังนี้
• จำานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัท

• ความเห็นเกีย่วกบัการปฏิบตัติามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ 
ผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พบมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปควรได้รบัทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท

10.	อื่นๆ
1) ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการกำากับดูแลอื่นใด 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ
2) จัดให้มีการสืบสวนพิเศษ หรือจ้างที่ปรึกษา 

หรือผู ้ชำานาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ในกรณีที่จำาเป็น

3) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

4) ป ร ะ เ มิ นผลก า รปฏิ บั ติ ง า นขอ งคณะ
กรรมการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด
 ค่าตอบแทน
2. ดร. ศิริ การเจริญดี 
3. นายณัฐดนัย  อินทรสุขศรี

โดยมี นายภคั เพ่งศร ีประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
และ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
มีหน้าท่ีสอบทาน ประเมิน และแนะนำาคณะ
กรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ
1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และ

กรรมการบริษัท
2. จำ านวนและคุณสมบัติ ท่ี เหมาะสมของ

กรรมการอิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ

เลื อกตั้ ง เป ็ นกรรมการอิ สระต ่ อคณะ
กรรมการบริษัท

5. นโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนและ
บำาเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการ
บริษัท

6. การจัดให้มีการประกันภัยผู ้บริหารให้กับ
คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

7. แผนการสืบทอดการดำารงตำาแหน่ง และ
กระบวนการสรรหา กรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำาเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ตาม
ลำาดับ

8. กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะดำาเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตาม
ลำาดับ

9. นโยบายการจ ่ายค ่าตอบแทนกรรมการ 
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดำาเนิน
การโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ ตามลำาดับ

10. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังได้จัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการย่อยของ
ฝ่ายบริหาร เพื่อทำาหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทำานโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่าย

บริหารพิจารณา
2. คัดเลือกวิธีการบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยลด

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
4. เสนอการบริหารความเสีย่ง มาตรการการควบคมุ  

และแผนปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร 
5. ติดตามการบริหารความเสี่ยง
6. รายงานต่อฝ่ายบริหาร
7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นความสำาคัญ

ของการบรหิารความเสีย่งแก่พนกังานทกุระดับ
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ฝ่าย
จัดจำ หน่าย

ฝ่าย
การตลาด

ฝ่าย
จัดส่ง

ฝ่าย
โพสต์บุ๊กส์

ฝ่าย
ธุรกิจ 

โทรทัศน์

ฝ่าย
คลาสสิฟายด์

ฝ่าย
การผลิต

ฝ่าย
บัญชี

ฝ่าย
การเงิน

ฝ่าย
การจัดซื้อ

ฝ่าย
งานพิมพ์ 
พาณิชย์

ฝ่าย
สร้างสรรค์ 
และสิ่งพิมพ์ 
ฉบับพิเศษ

ฝ่าย
โฆษณา 

ดิสเพลย์ และ
สิ่งพิมพ์พิเศษ

ผู้อำ นวยการ 
ฝ่าย

จัดจำ หน่าย

รองผู้อำ นวยการ 
สายงาน

ตรวจสอบ
ภายใน

ผู้อำ นวยการ 
ฝ่ายดิจิตอล

มีเดีย
ผู้อำ นวยการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อำ นวยการ 
ฝ่าย

ทรัพยากร
บุคคล

ผู้อำ นวยการ 
ฝ่ายขาย 

และโฆษณา

รองประธาน
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและ 
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา 
และกำ หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างองค์กร

บรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์ 
บางกอกโพสต์

บรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์ 
โพสต์ทูเดย์

บรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์ 

M2F

บรรณาธิการ 
อำ นวยการ

รองบรรณาธิการ 
บริหาร

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 29



1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

2. ดร. ศิริ การเจริญดี
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

4. นายจอห์น ทอมพ์สัน
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

6. นายจรูญ อินทจาร
 กรรมการอิสระ

7. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
 กรรมการอิสระ

1

7

32

4 5 6

คณะกรรมการ
บริษัท

การบริหารองค์กร

30 ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 7
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8. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
 กรรมการ และกรรมการบริหาร

9. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
 กรรมการ และกรรมการบริหาร 

10. นายฮู ยี เชียง โรบิน
 กรรมการ และกรรมการบริหาร 

11. นายชาติศิริ โสภณพนิช
 กรรมการ

12. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
 กรรมการ และกรรมการบริหาร

13. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
 กรรมการ

14. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

11 1312 14

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 31



ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ	

ประธานกรรมการตรวจสอบ	และ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี
สัญชาติไทย อายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช 

ประเทศออสเตรเลีย  
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ 

ประเทศออสเตรเลีย 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
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 รุ่นที่ 
113/1995

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2557 กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จำากัด 
(มหาชน)

• ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2557 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรมอนด์แลนด์ จำากัด 
(มหาชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการอิสระ กรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำากับดูแล
กิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด 
(มหาชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 รองประธาน และประธาน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด 
(มหาชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการอิสระ กรรมการ
บริหาร และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (พ.ศ. 2553) บริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

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

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• อนุปริญญาวิศวกรเครื่องกล South-West Essex 
Technical College ประเทศอังกฤษ

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย ภาครัฐร่วม
เอกชน รุ่นที่ 1  

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program 
 (DAP 68/2008)  
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 

จำากัด (มหาชน)  
• กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 
• รองประธานกำากับการบริหาร บริษัทในเครือ

เซ็นทรัล 
• กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด 

• กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด 
• กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด 
• กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 นายกสมาคมศิษย์เก่า

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2557
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
 จำานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง 
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2548-2557 รองประธานกรรมการ บริษัท 

ประสิทธิ์พัฒนา จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ.2555-2557 อนุกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและ
งบประมาณธนาคารแห่งประเทศไทย

• พ.ศ.2554-2557 คณะกรรมการกำากับการ
บริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย

• พ.ศ. 2552-2557 คณะกรรมการ และคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

• พ.ศ. 2546-2557 กรรมการ คณะกรรมการจัดทำา 
บันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) กระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2550-2555 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และกรรมการผลตอบแทน 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2551-2552 คณะกรรมการนโยบายสถาบัน
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2557
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทน จำานวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง 
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง 
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ	

และประธานกรรมการบริหาร

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 33 ปี
สัญชาติไทย อายุ 72 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	96,096,150 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.22
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
บุตรสาวสมรสกับ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาบริหาธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต 

คณะกรรมการบริษัท

32 ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 7



นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ	กรรมการบริหาร	และประธาน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 21 ปี
สัญชาติไทย อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	36,350,960 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.27
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย  
• พ.ศ. 2522 ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิค แอนด์ 

ฮุคลันด์ จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ประธานกรรมการ 
 บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์-เอซีพี จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์ 

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

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำากัด  
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2557
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 จำานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทน จำานวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด  

1 ครั้ง

นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี
สัญชาติไทย อายุ 50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ  

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program 
 (DAP 57/2006)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นที

แอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำากัด

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลัก

ทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2557
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 ครั้ง 
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
สัญชาติไทย อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2521 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

เซาธ์เทิร์น นิวแฮมเชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัย

แฟรงคลิน เพียร์ซ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Advanced Audit Committee Program 
(AACP 16/2014)

• Director Certification Program 
 (DCP 92/2007)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ บริษัท สยามซิตี้

ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2546 - ธันวาคม 2557 กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - กันยายน 2557 กรรมการ บริษัท 

กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด
• พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ และกรรมการบริหาร 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

• พ.ศ. 2549-2553 กรรมการ และกรรมการ
บริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำากัด 

 (สถาบันประกันภัยไทย)
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2557
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 
 1 ครั้ง

* นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
1/2557  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และได้
แต่งตั้ง นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน
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นายจรูญ อินทจาร
กรรมการอิสระ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
สัญชาติไทย อายุ 70 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Certification Program 
 (DCP 176/2556)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• พ.ศ. 2557 กรรมการธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาล

รัฐธรรมนูญ

* นายจรูญ อินทจารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 

 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการอิสระ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
สัญชาติไทย อายุ 65 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2522 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ University of 

Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2514 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต 

(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program 
 (DAP 80/2009)
• Directors Certification Program 
 (DCP 126/2009)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 กรรมการสภาการศึกษา
 แห่งชาติ
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ในคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ประธานคณะกรรมการ

พิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมือง

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการในคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์

พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด กระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2552-2557 กรรมการ บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)  
กระทรวงคมนาคม

• พ.ศ. 2552-2554 ประธานกรรมการบริหาร
กิจการสำานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

• พ.ศ. 2551-2552 ประธานกรรมการ  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด

• พ.ศ. 2548-2554 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
• พ.ศ. 2547-2552 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รามคำาแหง
• พ.ศ. 2546-2555 ประธานกรรมการโครงการ 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
โครงการการจัดการทางการเมือง

• พ.ศ. 2541-2555 ประธานกรรมการโครงการ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สำาหรับนักบริหาร

การเข้าประชุมในป	ีพ.ศ.	2557
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  

จำานวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง  
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง  

จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
กรรมการ	และกรรมการบริหาร

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี
สัญชาติมาเลเซีย อายุ 37 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2544 ปริญญาตรี East Asian Studies 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร 
 บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำากัด (ฮ่องกง)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท เคอร์รี่  

โฮสดิงส์ จำากัด (ฮ่องกง)  
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ 
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำากัด (ฮ่องกง)  
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2557
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 ครั้ง 
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
กรรมการ	และกรรมการบริหาร	

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
สัญชาติจีน อายุ 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2528 โรงเรียนสตรีเซนต์ แคร์ 
 ประเทศฮ่องกง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• พ.ศ. 2554 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำากัด (ฮ่องกง)  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ บริษัท ไชน่า วิสดอม แอดเวอร์ไทซิ่ง 

จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอชเค แม๊กกาซีน มีเดีย จำากัด 

(ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอชเค แม๊กกาซีน ออนไลน์ 

จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท ไมซิน แอดเวอร์ไทซิ่ง 
 คอมมูนิเคชั่น (ปักกิ่ง) จำากัด (จีน)
• กรรมการ บริษัท พีค เอชเค แม๊กกาซีน มีเดีย 

จำากัด (ฮ่องกง)

• กรรมการ บริษัท รีครูทเมนท์ คอนซัลทิง 
 เน็ทเวอร์ค จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ ฮ่องกง 

จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ แม็กกาซีน 

จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ พับลิเคชั่น 

จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี นิวส์เปเปอร์ จำากัด 

(หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เอาท์ดอร์ มีเดีย 

จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี รีเทลลิ่ง จำากัด
 (หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน)
• กรรมการ บริษัท เซียงไฮ ฮู หยิง แอดเวอร์ไทซิ่ง 

จำากัด (จีน)
• กรรมการ บริษัท เซียงไฮ นาน ฮ่อง อินฟอเมชั่น 

เซอร์วิส จำากัด (จีน)
• กรรมการ บริษัท เซาว์ไชน่ามอนิ่งโพสต์ จำากัด 

(สิงคโปร์)
• กรรมการ บริษัท เซาว์ไชน่ามอนิ่งโพสต์ พับลิช

เชอร์ส จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เดอะลีส แม็กกาซีน มีเดีย 

จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เว็ลธิ ฮาร์เบอร์ อินเวอร์สเมนท์ 

จำากัด (ฮ่องกง)

• กรรมการ บริษัท แวร์ฮ่องกง พับลิชชิง จำากัด 
(ฮ่องกง)

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2557
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง 
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง

* นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่ เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใน
ปี 2557 จำานวน 1 ครั้ง  และเข้าร่วมประชุม
ผ่านโทรศัพท์ทางไกล (Teleconference) ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 1 ครั้ง 
จาก 4 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2557 
จำานวน 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์
ทางไกล (Teleconference) ในการประชุมคณะ
กรรมการบริหาร จำานวน 1 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

นายฮู ยี เชียง โรบิน
กรรมการ	และกรรมการบริหาร	

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
สัญชาติ สิงคโปร์ อายุ 56  ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• พ.ศ. 2525 ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเวลส์ สหราชอาณาจักร 
• พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เคนท์ แคนเทอเบอรี่ สหราชอาณาจักร 
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำากัด (ฮ่องกง)  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ บริษัท ไชน่า วิสดอม แอดเวอร์ไทซิ่ง 

จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เคลีย ซัคเซส อินเวสเมนท์ 

จำากัด
• กรรมการ บริษัท ครอสไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด
• กรรมการ บริษัท ฮาร์เวส กู๊ด อินเวสเมนท์ จำากัด
• กรรมการ บริษัทไลทอน อินเวสเมนท์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท มาเชียร์ พร็อพเพอตี้ จำากัด
• กรรมการ บริษัท โอ๊คไลด์ อินเตอร์ไพรซ์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท พีค เอชเค แม๊กกาซีน มีเดีย 

จำากัด (ฮ่องกง)

• กรรมการ บริษัท รีครูทเมนท์ คอนซัลทิง เน็ท
เวอร์ค จำากัด (ฮ่องกง)

• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี (1994) จำากัด
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี แชริตี้ จำากัด
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ ฮ่องกง 

จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ แม็กกาซีน 

จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ พับลิเคชั่น 

จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี แม๊กกาซีน พับลิชชิง  

(ฮ่องกง) จำากัด
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี แม๊กกาซีน พับลิชชิง  

จำากัด
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี นิวส์เปเปอร์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี นอมินี จำากัด
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เอาท์ดอร์ มีเดีย 

จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี พร็อพเพอตี้  

อินเวสเมนท์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี พับลิชั่น จำากัด
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี รีเทลลิ่ง จำากัด
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี รีเทล จำากัด
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี ดอท คอม 
 โฮลดิ้ง จำากัด
• กรรมการ บริษัท เซาว์ไชน่ามอนิ่งโพสต์ 
 พับลิชเชอร์ส จำากัด (ฮ่องกง)
• กรรมการ บริษัท สตาร์ แอทเทรคชั่น จำากัด
• กรรมการ บริษัท สตรองเน็ตดอทคอม จำากัด
• กรรมการ บริษัท ซันน่ีบริงท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท ซัน ซัคเซส ดีเวลลอปเม้นท์ 

จำากัด

• กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดกู๊ด อินเวสเมนท์ จำากัด
• กรรมการ ประธานกรรมการ ฝ่ายกฎหมาย และ

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซียงไฮ ฮู หยิง  
แอดเวอร์ไทซิ่ง จำากัด (จีน)

• กรรมการ ประธานกรรมการและฝ่ายกฎหมาย 
บริษัท เซียงไฮ นาน ฮ่อง อินฟอเมชั่น เซอร์วิส 
จำากัด (จีน)

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
• 2552-2555 ผู้อำานวยการอาวุโส 
 บริษัท สิงคโปร์เพรส โฮลดิ้ง จำากัด (จีน)
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2557
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 จำานวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 ครั้ง 
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง

* นายฮู ยี เชียง โรบิน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใน
ปี 2557 จำานวน 3 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม
ผ่านโทรศัพท์ทางไกล (Teleconference) ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 1 ครั้ง 
จาก 4 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2557 
จำานวน 2 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์
ทางไกล (Teleconference) ในการประชุมคณะ
กรรมการบริหาร จำานวน 2 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 35



นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 23 ปี 
สัญชาติไทย อายุ 55 ปี

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

School of Management, Massachusetts 
Institute of Technology ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมี) 
Massachusetts Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เคมี) Worcester 
Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program (DAP) 
 รุ่น TG/2004
• The Role of Chairman Program (RCP) 
 รุ่น 2/2001
• Directors Certification Program (DCP) 
 รุ่น 3/2000
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ 

จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการ สำานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ Bangkok 

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

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

Trustees, Singapore Management 
University

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2553-2557 ประธานสมาคมธนาคารไทย
• พ.ศ. 2546-2552 กรรมการคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2557
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 ครั้ง 
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
กรรมการ	และกรรมการบริหาร

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี
สัญชาติไทย อายุ 52 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	13,325,900 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.67
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2537 ปริญญาโท สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

การขนส่ง Royal Melbourne Institute of 
Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program 
 (DAP 66/2007) 
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2557 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด
•  ต้ังแต่ พ.ศ. 2555 ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
•  ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์  
จำากัด บริษัท คริสตัลเจด-มายเบรด จำากัด บริษัท 
คริสตัลเจด คอนเฟ็กชั่นเนอร์รี่ จำากัด และ บริษัท 
คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเปา (ประเทศไทย) 
จำากัด 

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร 
 บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน)  
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ และกรรมการ 
 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี 

จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2557
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 จำานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง 
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
กรรมการ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
สัญชาติไทย อายุ 68 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2507 บัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
• พ.ศ. 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

• พ.ศ. 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program (DAP) 

2008
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ บริษัท  

อีเทอเนิล เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 กรรมการ 
 บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท คอม-ลิงค์ จำากัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 

* นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
4/2557  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปฏิบัติการ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี
สัญชาติไทย อายุ 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	244,755 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	
สมรสกับบุตรสาวของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Gonville 
and Caius College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
ประเทศอังกฤษ

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

66/2007)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ 
 บริษัท โพสต์ นิวส์ จำากัด

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์-เอซีพี จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ 
 บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2557
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 37



ด้านหน้าจากซ้ายไปขวา

ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการผู้บริหาร

ระดับสูง

การบริหารองค์กร
ด้านหลังจากซ้ายไปขวา

นายวรวรรธน์ จุลจิตต์วัชร์
ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา

นายภัทระ คำ พิทักษ์
บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย	

นางภัทริกา ชุติชูเดช
รองผู้อ�านวยการสายงานตรวจสอบภายใน
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ด้านหน้าจากซ้ายไปขวา

นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
บรรณาธิการอ�านวยการ	และ
บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นายภัค เพ่งศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท

ด้านหลังจากซ้ายไปขวา

นางเรืองรอง องค์พัฒนกิจ
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายอนิล ปิ่นเรณู
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์

นายมนตรี ปูชตรีรัตน์
บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์	M2F

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 39



นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

สัญชาติไทย	อายุ	47	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 244,755 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	
สมรสกับบุตรสาวของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

สาขาความสัมพันธระหว่างประเทศ Gonville 
and Caius College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
ประเทศอังกฤษ

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• The Characteristics of Effective Directors
• Directors Accreditation Program 
 (DAP 66/2007)
ประสบการณ์การท�างาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ 
 บริษัท โพสต์ นิวส์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์-เอซีพี จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ 
 บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด

นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
บรรณาธิการอ�านวยการ	และ

บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
สัญชาติไทย	อาย	ุ58	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2522 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา

การหนังสือพิมพ์ Queensland University 
ประเทศออสเตรเลีย         

• พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาการเมืองและการปกครอง James Cook 
University of North Queensland 

 ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ์การท�างาน 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 บรรณาธิการบริหารและ

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 บรรณาธิการอำานวยการ  

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร IFRA  
• ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 IFRA Asia Pacific Regional Committee

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์

สัญชาติไทย	อาย	ุ49	ปี

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

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

(หนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• พ.ศ. 2556 หลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน 

รุ่นที่ 3
• พ.ศ. 2556 หลักสูตร การเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)
• พ.ศ. 2556 หลักสูตร Advanced Retail 

Management รุ่นที่ 12
• พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
 ระดับสูง รุ่นที่ 2
• พ.ศ. 2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน 

การค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 (TEPCoT2)
• พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
ประสบการณ์การท�างาน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 รองบรรณาธิการบริหารกลุ่ม

โพสต์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)  
• พ.ศ. 2549-2556 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด 
(มหาชน)  

นายภัทระ คำ พิทักษ์
บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

สัญชาติไทย		อาย	ุ48	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 

(วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม
• พ.ศ. 2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่16  (วตท.16)
• พ.ศ. 2554 หลักสูตร บริหารธุรกิจ สำาหรับ
 ผู้บริหาร บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2550 หลักสูตรการเมืองการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับ
สูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การท�างาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด 
(มหาชน)  

• พ.ศ. 2549-2556  บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์ 
โพสต์ทูเดย์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด 
(มหาชน) 

ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

สัญชาติไทย		อายุ	44	ปี

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

ตลาดทุนรุ่นที่ 9
• The Crestcom Bullet Proof manager 

program
ประสบการณ์การท�างาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ และกรรมการ
 ผู้จัดการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด
• พ.ศ. 2551-2557  ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

และจัดจำาหน่าย บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด 
(มหาชน)

นายมนตรี ปูชตรีรัตน์
บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์	M2F

สัญชาติไทย	อาย	ุ55	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2526 อนุปริญญา วิทยาลัยการค้า
ประสบการณ์การท�างาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ 

M2F บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)  
• พ.ศ. 2554-2555 รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 

M2F บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)  
• พ.ศ. 2551-2554 ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว  

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง 
จำากัด (มหาชน)

ผู้บริหารระดับสูง
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นายวรวรรธน์ จุลจิตต์วัชร์
ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา
สัญชาต	ิไทย	อาย	ุ43		ปี	

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี การตลาด วิทยาลัยกิลฟอร์ด/มหา

วิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การท�างาน	
• ตั้งแต่ มิถุนายน พ.ศ. 2557 ผู้อำานวยการฝ่าย

โฆษณา บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552-2557 ผู้จัดการกลุ่มโฆษณาดิสเพล์ 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551-2552 ผู้จัดการแผนกอาวุโส – 

วางแผนกลยุทธ์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด 
(มหาชน)

นางภัทริกา ชุติชูเดช
รองผู้อ�านวยการสายงานตรวจสอบภายใน

สัญชาติไทย	อาย	ุ43	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2548 Certified Internal Auditor (CIA) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2539 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

ด้านการเงิน Wichita State University 
 รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจ Post Mini 

MBA โคยคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 สายงานตรวจสอบภายใน 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)

การอบรม
• พ.ศ. 2551 Crestcom Trainers to the World 
ประสบการณ์การท�างาน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543-2552 ผู้จัดการฝ่าย Output & 

Page Archiving บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด 
(มหาชน)

• Peoplesoft HRMS 8.9 Web Version for 
Managers

• พ.ศ. 2550 Coaching Program By Metta 
Association (Trainer of Singapore Airline) 

• พ.ศ. 2550 Service Excellence By Metta 
Association (Trainer of Singapore Airline) 

• พ.ศ. 2550 Interview Skills for Managers 
and Supervisors By APM Learning 

ประสบการณ์การท�างาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากร

บุคคล บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)   
• พ.ศ. 2555-2557 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากร

บุคคล บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด 
(มหาชน)

• พ.ศ. 2553-2555 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำากัด 
(มหาชน) 

นายภัค เพ่งศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ

เลขานุการบริษัท
สัญชาติไทย	อายุ	55	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 405,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.081
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• พ.ศ. 2528 MS Investment Management,  

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

 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2525 Certificate for Tax   

Administration, University of Southern 
California ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• พ.ศ. 2524 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Advanced Audit Committee Program 

(AACP 16/2014)
•  Role of the Compensation Committee 

Program (RCC 1/2006)
•  DCP Refresher Course 1/2005
•  Directors Certification Program 
 (DCP 16/2002)
ประสบการณ์การท�างาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 กรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำากัด 
(มหาชน)

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
 บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ 
 บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
 การเงิน (2551) และเลขานุการบริษัท 
 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 กรรมการบริหาร 
 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำากัด (มหาชน)

นายอนิล ปิ่นเรณู
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ
สัญชาติไทย	อายุ	57	ปี	

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเดลฮี ประเทศอินเดีย

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย	

สัญชาติไทย	อาย	ุ42	ปี				

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

สาขาเรขศิลป์ (Graphic Design) 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร eRev สำาหรับผู้บริหาร 
 จัดโดย WAN-IFRA
ประสบการณ์การท�างาน	 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ผู้อำานวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 นายกสมาคมผู้ผลิตข่าว

ออนไลน์ 
• พ.ศ. 2555-2556 อุปนายกสมาคมผู้ผลิตข่าว

ออนไลน์ 
• พ.ศ. 2553-2555 รองประธานชมรมผู้ผลิตข่าว

ออนไลน์ 
• พ.ศ. 2554 ผู้จัดการโครงการอบรมนักข่าวสื่อ

ดิจิตอล รุ่นที่ 2 ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นางเรืองรอง องค์พัฒนกิจ
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สัญชาติไทย	อาย	ุ45	ปี	

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2545 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรม
• พ.ศ. 2556 Transforming the Inherent 

Power of Human Capital into 
Opportunities

• พ.ศ. 2554 HR Measurement and Internal 
Audit By HR Center

• พ.ศ.2553 Labor Law for Executive By 
Strategic Alliance 

• พ.ศ. 2550 หลักจิตวิทยาการดูแลและสื่อสาร
 กับลูกค้า, อนันต์ พงศ์อัครกุล
• พ.ศ. 2550 Interviewing Skills for 

Managers and Supervisors By American 
Management Association

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 41



นางสาวสิริมน ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด

นายสิทธิเดช มัยลาภ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด

นางสาวรังสิมา กสิกรานันท ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด

นายกฤษฎา สวามิภักดิ ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด

นางสาวสุพิชา สอนดำ ริห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำากัด

จากซ้ายไปขวา

ผู้บริหาร
โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย

การบริหารองค์กร
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
ต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็น 
ผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคน
อาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำานวน
บุคคลท่ีจะต้องเลือกตั้งแทนในตำาแหน่ง
กรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้
กับบุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้น
แต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบ
ฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับ
บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตาม
ลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมี  
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ 
บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้ งในลำาดับ 
ถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ ากัน เกิน
จำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับ
ฉลากเพื่อให้ได้จำานวนกรรมการที่จะพึง
มี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

  ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกปี  
ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำาแหน่ง
เป็นจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้า
จำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจำานวนที่ใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการ
คนที่ได้อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น 

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือก
เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

  ในกรณีที่ตำาแหน่งในคณะกรรมการ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
แต่งตั้ งบุคคลขึ้นดำารงตำาแหน่งแทน
กรรมการที่ว่าง เว้นแต่วาระในตำาแหน่ง
ของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการ
ดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่ 
ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ดีในกรณีที่จำานวน
กรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่
มีจำานวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่
เหลืออยู่จะกระทำาการในนามของคณะ 
กรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อทำาการเลือกตั้ งกรรมการเข้ามา
แทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำา
ภายในหน่ึงเดือนนับต้ังแต่วันที่จำานวน 
กรรมการว่างลง ซึ่งทำาให้ไม่ครบองค์ประชุม 
บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง
แทนกรรมการที่ว่างลงจะดำารงตำาแหน่ง
ได้เพียงเท่ากำาหนดเวลาที่กรรมการที่ว่าง
ลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนมีหน้าท่ีแนะนำาคณะกรรมการ 
บริษัทในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ
สรรหากรรมการอิสระ และการเสนอ 

ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกต้ัง 
เป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ
บริษัท

  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่ง
ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ของบริษัท พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการ 
ถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำาเนาใบหุ้นและ 
หนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ ออกโดย 
บริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จำากัด หรือตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐาน
การแสดงตน เช่น สำาเนาบัตรประชาชน 
หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำาคัญต่างๆ 
ของบริษัท เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับ 
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้ 
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนสำาหรับผู้ถือหุ้นใน
การเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท ซึ่งได้นำาเสนอใน
เว็บไซต์ของบริษัท

  การแต่งต้ังและกำาหนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อำานาจของ
คณะกรรมการบริหาร ยกเว้นตำาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
ซึ่งต้องนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา
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บริษัทมิได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระเกินกว่�คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
กำ กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ หนดโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำานวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  
ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เก่ียวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา 
ที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากตำาแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

3. ไม่ เ ป็น บุคคลที่ มี ความสัมพันธ์ทาง 
สายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการ 
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 
ที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท 
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรค
หนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่
กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช ่าหรือให ้ เช ่าอสังหาริมทรัพย ์ 
รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง 
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำ้าประกัน  
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 
สาม ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่
จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั้งนี้การคำานวณภาระ
หน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณ
มูลค่าของรายการที่ เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที ่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา 
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  
และไม่ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำาแหน่ง 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท 
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
เป็นนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น
เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท และบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ดำาเนินงานของบริษัท

  ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้ เป็น
กรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้ 
รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจ 
ในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูป
แบบขององค์คณะได้
  โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำาคณะกรรมการ 
บริษัทในเรื่องเก่ียวกับจำานวนและคุณสมบัต ิ
ที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการ 
สรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
การบริหารองค์กร
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ชื่อ

 คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหา
  บริษัท บริหาร ตรวจสอบ และกำ หนดค่าตอบแทน

1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล*  2/3
 ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน*์ 4/4 8/8 
 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง 0/4 0/8
 กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายจอห์น ทอมพ์สัน 4/4  4/4
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่  1/4 4/8
 กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายชาติศิริ โสภณพนิช 1/4
 กรรมการ
7. นายณัฐดนัย อินทรสุขศร*ี 3/3  3/3 1/1
      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
      กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
8. ดร.วิษณุ เครืองาม* 2/3  
      กรรมการอิสระ
9. นายวรชัย  พิจารณ์จิตร 4/4 8/8  2/2 
 กรรมการ  กรรมการบริหาร และ
      ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
10. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย*์ 2/3  
      กรรมการอิสระ
11. ดร. ศิริ การเจริญด ี 4/4  4/4 2/2
      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
      กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
12. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 4/4  
       กรรมการ
13. นายเอกฤทธิ์ บุญปิต ิ 4/4 8/8
 กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. นายฮู ยี เชียง โรบิน 3/4 2/8
 กรรมการ และกรรมการบริหาร

หมายเหตุ 

1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล และ ดร. วิษณุ  เครืองาม ส่งจดหมายลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ และบริษัทได้รับจดหมายลาออกดังกล่าว
ในวันที่ 28 และ 29 สิงหาคม 2557 ตามลำาดับ

2. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และนายณัฐดนัย  อินทรสุขศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และได้แต่งตั้ง นายณัฐดนัย  อินทรสุขศรี เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน 

3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2557

บันทึกการเข้าประชุม 
ประจำ ปี 2557
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ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการทุกคนในปี พ.ศ. 2557

 ชื่อ  ตำ แหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 
    (หน่วย: พันบาท)

1 . ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล* ประธานกรรมการ 1,209 
2.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน*์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 1,445 
3.  นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง กรรมการ และกรรมการบริหาร 800 
4.  นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 502 
5 . นายจรูญ อินทจาร* กรรมการอิสระ  30 
6 . นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 233 
7.  นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี ่ กรรมการ และกรรมการบริหาร 890 
8 . นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี* กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 433 
   กำาหนดค่าตอบแทน
9 . นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและ 1,052 
   กำาหนดค่าตอบแทน
10. นายวุฒิศักดิ์ ลาภจริญทรัพย์* กรรมการอิสระ  221 
11 . ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 980 
12 . นายศิริธัช  โรจนพฤกษ์* กรรมการ 30 
13 . ดร.วิษณุ  เครืองาม* กรรมการอิสระ  178 
14 . นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 0 
15 . นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการ และกรรมการบริหาร 1,016 
16 . นายฮู ยี เชียง โรบิน กรรมการ และกรรมการบริหาร 890

    9,908 

    
ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 44.99 ล้านบาท   
ค. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร เช่น เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 2.76 ล้านบาท
    

หมายเหตุ     

1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล และดร.วิษณุ  เครืองาม ส่งจดหมายลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ และบริษัทได้รับจดหมายลาออกดังกล่าว
ในวันที่ 28 และ 29 สิงหาคม 2557 ตามลำาดับ   

2. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และนายณัฐดนัย  อินทรสุขศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และได้แต่งตั้ง นายณัฐดนัย  อินทรสุขศรี เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน 

3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2557

4. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ และนายจรูญ อินทจาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่  
10 พฤศจิกายน 2557 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
การบริหารองค์กร

46 ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 7



การกำ กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทพยายามปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งจัดทำาโดยศูนย์
พัฒนาการกำ ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard โดย
มีหลักการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกำาหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
สามัญประจำาปีล่วงหน้า และได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม 
รวมถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี เช่น 
การเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาก่อน
ล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำาปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุน และอำานวยความ
สะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข แนบไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค  
สำาหรับคัสโตเดียน สามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซด์ของบริษัท

อนึ่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2557 นั้น มีกรรมการที่
จะต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 5 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 
5 ท่าน เสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง บริษัทได้นำาเสนอรายละเอียด และประสบการณ์การ 
ทำางานของกรรมการดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม บริษัท
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากที่ได้จัดส่งให้
แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยกำาหนด
เวลาประชุม ในระหว่างเวลาทำางานปกติที่อาคารบางกอกโพสต์  
โดยจัดเตรียมที่จอดรถ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ใน 
วันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง อาคารบางกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกล 
จากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาส 
ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะ 

ให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดในการออกเสียง 
ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียม
อากรแสตมป์ สำาหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้ กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2557 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  
ประธานกรรมการ ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยประธานในที่
ประชุมได้จัดสรรเวลาสำาหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้ 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการแสดงความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ 
ในแต่ละวาระ โดยกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มีจำานวน 
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำาหนดขั้นตอนสำาหรับผู ้ถือหุ ้นในการเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการ
เลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำาปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือนเมษายน โดยผู้ถือหุ้นหรือ
กลุ่มผู้ถือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ ้นสามัญ
ประจำาปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ 
ไม่มีลักษณะ ต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

• แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำาเนาใบหุ้น และ
หนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

• แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำาเนาบัตรประชาชน หนังสือ 
เดินทาง หรือหนังสือสำาคัญต่างๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องนำาส่งแบบเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี เพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอ
บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบ
ข้อมูลของบุคคลที่ได ้รับการเสนอชื่อเข ้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท มายังเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่
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กำาหนด เพื่อให้ บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการ ที่
เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการ
ตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดำาเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีต่อไป 

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กำาหนดรายละเอียดใน
การออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน และตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทได้จัดทำาบัญชีรายชื่อผู้รับ
มอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัท 
ได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายกรรมการอย่างชัดเจน โดย
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง พิจารณาแต่งต้ัง
กรรมการเป็นรายบุคคลได้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตร 
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตร 
ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพ่ือความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมีข้อโต้แย้ง

บริษัทได้จัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้สอบบัญชีอิสระ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกครั้ง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้อ่าน ผู้ซื้อสื่อ
โฆษณา พนักงานของบริษัท ผู้จัดจำาหน่าย เจ้าหนี้ และความรับผิด
ชอบต่อสังคม เป็นต้น 

ผู้ถือหุ้น
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดกำาไรและเงินปันผลแก่ 
ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาว บริษัทจะเก็บผลกำาไรบางส่วน 
เพื่อคืนหนี้สถาบันการเงินและลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัท  เงินกำาไร 
ที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล

ผู้อ่าน
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้
พัฒนากลายเป็นหนึ่งในผู้นำาของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษา
อังกฤษในแถบภาคพื้นเอเชีย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจ และ
ความนับถือที่ได้รับจากผู้อ่าน ทั้งนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากอุดมการณ์
ที่ยึดมั่นมายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวอย่างถูกต้อง 
เป็นธรรมและเป็นกลางซึ่งขนบธรรมเนียมดังกล่าวได้เปลี่ยนมา
เป็นหลักจรรยาบรรณครบคลุมถึงหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นของบริษัท
ได้แก่ หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ และล่าสุด M2F

บริษัทดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่านอย่างเสมอ เพื่อให้ 
ทราบถึงความต้องการการบริโภคข่าวสารจึงทำาให้สามารถปรับปรุง 
รูปแบบและเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน

นอกจากนี้บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริม
การขายที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ผู้ซื้อสื่อโฆษณา
บริษัทปรับปรุงเครื่องพิมพ์และกระบวนการพิมพ์อย่างต่อเนื่องซึ่ง
มีผลให้คุณภาพของหนังสือพิมพ์และโฆษณาของหนังสือพิมพ ์
ดีขึ้นเป็นลำาดับ นอกจากนี้บริษำทยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
ตลอดปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ซื้อสื่อโฆษณาได้พบปะสังสรรค์กับ 
ผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทได้โดยตรง การปรับโครงสร้างของ 
กองบรรณาธิการช่วยให้บริษัทขยายการเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถขายสื่อ
โฆษณาได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

พนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและขยายการดำาเนิน
งานของบริษัทเพิ่มเติมจากสื่อสิ่ งพิมพ ์พื้นฐานมาเป ็นธุรกิจ
มัลติมีเดีย ทำาให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของบริษัท 
มากพอสมควร โดยในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น 
บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงาน มากกว่า 
50 หลักสูตร โดยจะเป็นการอบรมโปรแกรมไมโครซอปต์รวมถึง
หลักสูตรมัลติมีเดีย และโซเชียลมีเดีย สำาหรับนักข่าว หลักสูตรการ
เขียนและรายงานข่าว  หลักสูตรด้านภาษาพม่าเพื่อเตรียมรองรับ
การเปิด AEC และหลักสูตรเกี่ยวกับบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจำาปี และจ่ายค่าตอบแทน
พนักงานตามผลงาน
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คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแล 
ในการตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ได้แก่ การสอบ
ทานขั้นตอนในการดำาเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียน  การ
สอบทานระบบการ   ร้องเรียนเก่ียวกับรายงานทางการเงิน การ 
ควบคุม และอื่นๆ ให้เป็นความลับและการดำาเนินการให้มีการสอบสวน 
และติดตามผลอย่างเพียงพอและให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อทราบ

ผู้จัดจ�าหน่าย
ช่องทางสำาคัญช่องทางหนึ่งในการจำาหน่ายหนังสือพิมพ์ได้แก่ ผู้จัด 
จำาหน่าย และแผงหนังสือ บริษัทเพิ่มจำานวนผู้จัดจำาหน่ายทั้งใน 
กรุงเทพ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้น 
ของยอดขายหนังสือพิมพ์

ในการดำาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดให้มีค่านายหน้า ส่วนลด และ
ระยะเวลาการชำาระเงินที่เหมาะสมแก่ผู ้จัดจำาหน่ายและแผง
หนังสืออย่างเหมาะสม โดยพนักงานของบริษัทได้ติดต่อประสาน
งานกับผู้จัดจำาหน่ายอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
เพิ่มยอดจัดจำาหน่าย และลดยอดหนังสือคืน

เจ้าหนี้
บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ธุรกรรม 
ดังกล่าวได้แก่ เงินกู้ยืมทั้งระยะส้ันและระยะยาวการออกหนังสือ
คำ้าประกัน และการออก เล็ตเตอร์ออฟเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสั่งซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ บริษัทควบคุม
ดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคาร และส่วนประกอบของเงินกู้
ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่เหมาะสม การกู้ยืมทั้งหมด
ไม่มีหลักทรัพย์คำ้าประกัน บริษัทติดตามและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท บริษัทในเครือ และมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันทำากิจกรรม
ระดมเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือในด้านการศึกษา 
กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะดำาเนิน
กิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง โดยต้องการให้เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องได้แก่ “The 2014 Bangkok 
Post - Black Mountain Charity Golf & Gourmet Dinner”  
“SCG-Bangkok Post Foundation Smart Orphans English 
Camp 2014” “The 6th Bangkok Post International Mini 
Marathon 2014” “The 6th Bangkok Post Charity Wine 
Dinner” และ “Rhapsody in Colour” เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูล
อันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 
ผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท 
มีความต้ังใจที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำาปีของบริษัท แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และงบการเงิน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำาแบบเสนอวาระการประชมุ 
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีเพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้
รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เผยแพร่ 
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะ 
กรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจำาปีเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ  
สำาหรับจำานวนคร้ังของการประชุม และจำานวนคร้ังที่กรรมการ
แต่ละคนเข้าร่วมประชุม ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปี เรื่องบันทึก 
การเข้าประชุมประจำาปี  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดค่า
ตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำานวนรวมสำาหรับ 
ปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการ 
แต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะ
เห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็น
กรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี  เรื่องค่า
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1	โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทมีกรรมการ 14 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน สำาหรับ
วาระในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญ
ประจำาปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวน
หนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่ได้อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น 
ผู้ออก กรรมการที่ออกไปนั้น จะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้ บริษัท
มิได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เกินกว่าคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด กล่าวโดยสรุปคือ กรรมการอิสระจะต้อง
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็น 
ผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผล
ตอบแทนประจำาจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการ ขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ 
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บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่งและประวัติของ
กรรมการทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี 
เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทแยกบุคคลที่ดำารงตำาแหน่ง
ประธานกรรมการออกจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่าง
ชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจอย่างไม่จำากัด โดยคณะ
กรรมการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ 
และมิได้ดำารงตำาแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท 

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำาหน้าที่ช่วยเหลือคณะ
กรรมการบริษัท ในส่วนของการให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย การ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติของคณะกรรมการบริษัท

5.2	คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นตามข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีคณะ
กรรมการชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

• การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท  
• พิจารณากระบวนการสรรหา จำานวน และคุณสมบัติที่เหมาะสม

ของกรรมการอิสระ   
• การเสนอผู ้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป ็น

กรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษัท
• กำาหนดนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทน และบำาเหน็จของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะ
กรรมการบริษัท

• พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหาร ให้กับคณะกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

• พิจารณาแผนการสืบทอดการดำารงตำาแหน่งและกระบวนการ
สรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำาเนินการ
โดยคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ตามลำาดับ

• พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลำาดับ

• กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะดำาเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตามลำาดับ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  คณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จึงประกอบด้วยกรรมการ 
อิสระจำานวน 2 ท่าน และกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจำานวน 1 ท่าน 
และเพื่อให้การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนทำางานเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ
บริษัทจึงมิได้ดำารงตำาแหน่งประธาน หรือกรรมการในคณะกรรมการ 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  

5.3	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท 
และติดตามดูแลให้คณะผู้บริหารดำาเนินงานตาม นโยบายและ
แผนที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท
ได้จัดทำาหลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางใน
การดำาเนินงานของผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

5.4	การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการล่วงหน้า 
และแจ้งให้กรรมการ ทุกคนทราบกำาหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้

ในเบื้องต้น บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 
3 เดือน และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในเดือนที่
มิได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำาให้คณะกรรมการ 
บริษัทสามารถกำากับควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
ได้อย่างต่อเนื่องและทันการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
เป็นผู้พิจารณาเรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องและ 
ความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อม
เอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
นอกจากนี้ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้นำาแจกในที่ประชุมเพื่อให้นำา
อภิปรายกันในที่ประชุมด้วย
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บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และ
กรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ คณะ
กรรมการยังสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเชิญ 
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม 
และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำาหรับใช้
ประเมิน และพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

บริษัทจัดทำาข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ที่เป็นปัจจุบัน ให้
แก่กรรมการของบริษัท เพื่อคณะกรรมการสามารถติดต่อข้อมูลที่ 
จำาเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หรือเลขานุการบริษัท 
และเป็นการอำานวยความสะดวกให้กับกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
ได้ติดต่อสื่อสารกันเอง ตามต้องการ โดยมิต้องผ่านฝ่ายบริหารของ
บริษัท

5.5	การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำาเนินการประเมินตนเองแล้ว 
ส่วนคณะกรรมการของบริษัทยังมิได้ดำาเนินการประเมินตนเอง

5.6	ค่าตอบแทน
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณากำาหนดค ่าตอบแทนให ้กับคณะ
กรรมการของบริษัท เป็นจำานวนรวมสำาหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรร
เงินค่าตอบแทนจำานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่
ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งค่า
ตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของ
บริษัท ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ ่ายปฏิบัติการเป็นผู ้พิจารณาค่าตอบแทน 
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท
กำาหนดภายใต้แผนงานงบประมาณประจำาปีที่ได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส 
สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหาร
แต่ละคน

5.7	การพัฒนากรรมการ	และผู้บริหาร
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ซึ่ง
อาจเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกด้วย 
ในปีนี้ บริษัทจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษา และโปรแกรมไมโครซอปต์
ให้ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งจัดให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม 
หลักสูตรสำาหรับกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัท พยายามที่จะจัดให้มีเอกสาร
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแนะนำาบริษัทแก่กรรมการใหม่

บริษัทยังมิได้จัดทำาแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาผู้บริหาร และพยายามจะจัดให้มีการอบรมและพัฒนา 
ผู้บริหารตลอดปี
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การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

ข้อมูลผู้ลงทุน

การควบคุมภายในเป็นส่วนสำาคัญ
ท่ีจะทำาให้บริษัทมีการดำาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

บริษัทจึงมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่ 
เหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจ และเพื่อ 
จัดการกับความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม   
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้ 
อำานาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัทตามที่ปรากฏใน 
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง 
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และหลักการ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี กำาหนดโดยตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย 
ข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ      ทำาหนา้ทีพ่จิารณา 
ความเพียงพอและความเหมาะสมของ 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดย 
รับฟังความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบ 
ภายในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท 
อย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์เพื่อจะเชื่อมั่นได้ว่า  
รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง 
การปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการจะได้รับเชิญให้เข้าร่วม 
ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ  
สำาหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็น
สาระสำาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ จะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มี
การปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที

สายงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานโดย 
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบ 
กระบวนการทำางานต่างๆ ในบริษัท และ 
รวมถึงบริษัทในเครือ เพื่อทำาการประเมินผล 
การควบคุมภายในของหน่วยงานและ 
กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน  
การดำาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และ 
การกำากับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ สายงาน 
ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยยึดถือ
กฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในและ
ปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ในทางวิชาชีพที่เป็นสากล เพื่อให้การปฏิบัติ 
งานตรวจสอบมีประสิท ธิภาพและได้
มาตรฐาน

เพื่ อส่ ง เ ส ริม ให้ ก ารควบ คุมภาย ใน มี
ประสิทธิผล สายงานตรวจสอบภายในยัง 
ทำาหน้าที่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในให้กับฝ่ายงานต่างๆ 
โดยเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหาร 
หนว่ยงาน ซึง่ความรูค้วามเขา้ใจและทศันคต ิ
ที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำานึก 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยัง 
ส่งเสริมความร่วมมือในการเปล่ียนแปลง 
เพื่อนำาไปสู่การควบคุมที่ดีขึ้น

ในส่วนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
สายงานตรวจสอบภายในวางแผนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา
ลำาดับความสำาคัญตามความเสี่ยง และคำานึง 
ถึงข้อกังวลของผู้บริหาร ในการปฏิบัติงาน  
สายงานตรวจสอบภาย ในจะนำ า เ อา 

หลักวิชาการและวิธีการทำางานที่เป็นระบบ 
เข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
กำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน นอกจากนั้น สายงาน
ตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำาเนิน
การแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและ
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ฝ่ายจัดการรับทราบความคืบหน้าเป็นระยะ
ตามสมควร

สำาหรับในปี 2557 สายงานตรวจสอบภายใน 
ได้ดำาเนินการตรวจสอบ เสนอแนะประเด็น 
และรายงานผลให้กับผู้บริหาร เพื่อนำาไป 
พิจารณาปรับปรุงการควบคุมภายในของ 
แต่ละส่วนงาน เช่น การบริหารจัดการ 
การใช้กระดาษในการผลิตนิตยสารของ 
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด  
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต การควบคุม 
ค่าใช้จ่ ายในโครงการพิ เศษของกอง 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F การปรับปรุง 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารสำานักงานและ
โรงงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น 
ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ถูกรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ เพื่อ
การพัฒนาต่อไป

การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจ
สอบภายในอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำาคัญท่ี
จะทำาให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทจึงมีการสนับสนุน
ให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้รับการ
พัฒนาทั้งในด้านวิชาชีพการตรวจสอบและ 
ความรอบรู้ทางธุรกิจ       โดยการส่งเสริมผู้ตรวจสอบ 
ภายในเข้ารับการอบรมท้ังภายในและภายนอก 
องค์กร และร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพ 
ตามความเหมาะสม
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นโยบาย
การจ่าย
ปันผล

ข้อพิพาท
ทาง

กฎหมาย

การดูแล
การใช้ข้อมูล

ภายใน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 ชื่อผู้ถือหุ้น จำ นวนหุ้น ร้อยละ

 1. บริษัท เซาธ์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ พับลิชเชอร์ส จำากัด 106,375,750 21.28

 2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน ์  96,096,150 19.22

  3. บริษัท คอม-ลิงค์ จำากัด  56,000,000 11.20 

 4.  นายวรชัย พิจารณ์จิตร  36,350,960 7.27

 5. ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  18,463,480 3.69

 6. บริษัท วัชรพล จำากัด  13,911,790 2.78

 7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ  13,325,900 2.67

 8. นางนิจพร จรณะจิตต ์  11,866,420 2.37 

 9. บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำากัด (มหาชน) 10,892,730 2.18

 10. Mrs. Arunee Chan  8,672,590 1.73

ที่มา: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) ยังคง 
รักษานโยบายการจ่ายปันผล โดยจะจ่ายใน 
อัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิ 
ของทุกๆ ปี สำาหรับการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราการจ่าย เงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่
กับค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพคล่อง
ของกิจการ

บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดี
เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน 1 คดีซึ่งเกิดจาก
การดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ฝ่าย
บริหารของบริษัทเชื่อว่าผลของคดีดังกล่าว
จะไม่มีผลกระทบที่ เป็นสาระสำาคัญต่อ 
งบการเงินของบริษัท         

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ 
ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
บริษัท และบริษัทจะนำาเสนอสรุปรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 53



พันธะผูกพัน
ในการออกหุ้นกู้

ในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับ
หุ้นกู้

หรือตั๋วเงิน
ไม่มี ไม่มี

ปัจจัยความเสี่ยง
ข้อมูลผู้ลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทพอสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของ 
ราคาวัตถุดิบ

บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ ดังนั้น กระดาษจึงเป็นวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่งของ
ธุรกิจซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านปริมาณตลอดจนราคาตามอุปสงค์และ
อุปทานของตลาดโลก แต่บริษัทได้มีการติดตามและวางแผนการจัดซื้อล่วงหน้าและ
เก็บกระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ในปริมาณที่คาดว่าเพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งได้สั่งซื้อ
จากแหล่งผลิตในประเทศมากขึ้น
  นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายควบคุมต้นทุนการใช้กระดาษอย่างเคร่งครัด 
เช่น การควบคุมประสิทธิภาพในการผลิตให้มีต้นทุนของเสียน้อยที่สุด รวมทั้งการ
บริหารการจัดจำาหน่ายเพื่อลดปริมาณหนังสือคืน

2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการซื้อ
สินค้าและบริการและอุปกรณ์เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยง 
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยทำาสัญญาซ้ือขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยง

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้นีเ้กดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดการเงิน  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด เนื่องจากมีเงินฝากกับ
สถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ 
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจึงอยู่ในระดับตำ่า

4. ความเสี่ยงด้านเครดิต
บรษิทัมคีวามเสีย่งด้านเครดิตท่ีเกีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้าและเงินให้กูย้มืแก่บรษิทัย่อย 
และบริษัทร่วม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมการขายเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมาะสม
  ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการขายเชื่อ 
นอกเหนือจากจำานวนที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีค่าเผื่อหนี้สูญไว้แล้ว นอกจากนี้ การขายเชื่อ
ของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย

5. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ดังนั้นจึงมี
ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ เพื่อเป็น 
การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงจัดให้มีการติดตามผลการดำาเนินงานของ
บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม โดยวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน 
และเปรียบเทียบกับเป ้าหมายที่กำ าหนดไว ้และรายงานต ่อฝ ่ายบริหารและ 

คณะกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่กำาหนดเพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขเท่าที่
สามารถจะกระทำาได้

6. ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 
รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าโฆษณา ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
คงที่ ผลการดำาเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา  ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย 
ด้านการโฆษณามักจะผันแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจ  หากภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้ม 
ขยายตวั จะส่งผลให้มกีารใช้งบโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ มากขึน้  และหากเป็นภาวะทีเ่ศรษฐกจิ 
ชะลอตัว การโฆษณาจะลดลงเช่นกัน  ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนดังกล่าว  
บริษัทจึงกำาหนดแผนกลยุทธ์และนโยบาย เพิ่มพื้นที่โฆษณากระจายไปนอกเหนือจาก
สื่อสิ่งพิมพ์ รักษาความสามารถเชิงแข่งขัน รวมทั้งบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม 
และเหมาะสม

7. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความไม่สงบอันเนื่องมาจาก
 การชุมนุมทางการเมือง
ประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาอุทกภัยร้ายแรง และความไม่สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุม 
ทางการเมอืงในมาหลายปีทีผ่่านมา เหตกุารณ์ดงักล่าวมผีลกระทบในทางลบต่อยอดขาย 
โฆษณาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือในสื่อวิทยุ โทรทัศน ์
และอินเทอร์เน็ต หากเกิดเหตุดังกล่าวอีกในอนาคตก็จะเกิดภาวะชะงักงันในการใช้จ่าย
งบโฆษณาของลูกค้าของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภค

พัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกระจายเสียงและออกอากาศ รวมถึงการสื่อสารแบบ
ไร้สายและเทคโนโลยีดิจิตอล ทำาให้มีการนำาเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อได้หลากหลาย
มากขึ้น 
ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริโภคไม่จำาเป็นต้องเสียเงินเพื่อซื้อหาข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป เรื่องดังกล่าวมี
ผลกระทบ ในทางลบต่อการจำาหน่ายสิ่งพิมพ์ของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทจึงต้อง 
พฒันาการนำาเสนอข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ต่างๆ เพิม่เตมิจากสือ่สิง่พมิพ์ซึง่เป็นธรุกจิหลกั 
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร และผู้ซื้อสื่อ
โฆษณา
  เพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทได้ผลิตนิตยสารหัวข้อใหม่ๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาที่หลากหลาย อันเป็นการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

9. ความเสี่ยงด้านการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ 
 และความสามารถ
บุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ  บริษัทได้ใช้จ่ายลงทุนพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการทำางาน อย่างไรก็ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ พื้นที่และช่องทางในการโฆษณาสื่อสารทำาให้เกิดปัญหาการรักษาบุคลากรที่
มีประสบการณ์ และความสามารถอยู่พอสมควร
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รายการระหว่างกัน

1.  บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ กัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายนิตยสาร “แอล” 

“แอล เดคคอเรชั่น” “ไซแอนซ์  
อิลลัสเตรเต็ด” “ไซคลิ่ง พลัส”  
“ฟอร์บส์” “ฟาสท์ไบค์” และ  
“แมรี แคลร์”

ความสัมพันธ ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน จำาหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท 
 มูลค่า 40.4 ล้านบาท
 ดอกเบี้ย 1.9 ล้านบาทจากเงินกู้ยืม

จากบริษัทมูลค่า 67.0 ล้านบาท
 เช่าสำานักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่าย

อื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 7.9 ล้านบาท
นโยบายการกำาหนดราคา อัตราคงที่สำาหรับเงินกู้ยืม 
 ส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด

2.  บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ กัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายนิตยสาร 
ความสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษัท

โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด
ถือหุ้นร้อยละ 51

รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการกำาหนดราคา ไม่มี

3.  บริษัท โพสต์ นิวส์  จำ กัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน ดอกเบี้ย 0.4 ล้านบาทจากเงินกู้ยืม

จากบริษัทมูลค่า 6.1 ล้านบาท
นโยบายการกำาหนดราคา อัตราคงที่สำาหรับเงินกู้ยืม 

4.  บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ กัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
ความสัมพันธ ์ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 

จำากัดถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน จำาหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 

10.2 ล้านบาท
 เช่าสำานักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.4 ล้านบาท
นโยบายการกำาหนดราคา ราคาตลาด

5. บริษัท แฟลช นิวส์ จำ กัด
ลักษณะธุรกิจ  ผลิตรายการวิทยุ
ความสัมพันธ ์  บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 40
รายการระหว่างกัน  ไม่มี
นโยบายการกำาหนดราคา  ไม่มี

6.  บริษัท โพสต์ ทีวี จำ กัด 
(เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำ กัด)
ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ ์ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด 
 ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ขายโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กับบริษัท 

13.2 ล้านบาท ซื้อโฆษณาจากบริษัท 
1.7 ล้านบาท

 เช่าสำานักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 8.9 ล้านบาท

 ดอกเบี้ย 1.8 ล้านบาทจากเงินกู้ยืม
จากบริษัทมูลค่า 165.0 ล้านบาท

นโยบายการกำาหนดราคา อัตราคงที่สำาหรับเงินกู้ยืม  
ส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด

7.  บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ กัด
ลักษณะธุรกิจ ลงทุน
ความสัมพันธ ์ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย  จำากัด  

ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการกำาหนดราคา ไม่มี

8.  บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ กัด
ลักษณะธุรกิจ ลงทุน
ความสัมพันธ ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการกำาหนดราคา ไม่มี

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสำาคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันรายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตาม 
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการกำาหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 55



ภาพรวมธุรกิจ
ตารางแสดงการใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2553-2557
(ที่มา: บริษัทเนลสัน ประเทศไทย)

 ประเภทของสื่อ 2553 2554 2555 2556 2557
  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

โทรทัศน ์ 60,766 62,238 68,105 69,249 63,775

เคเบิลทีว ี  – – – – 6,546

ทีวีดิจิตอล  – – – – 12,726

หนังสือพิมพ ์ 18,448 17,723 18,604 19,243 16,276

ภาพยนตร ์ 5,987 7,224 7,906 5,369 4,352

วิทย ุ 6,113 5,918 6,358 6,321 5,610

นิตยสาร 5,709 5,848 5,626 5,706 4,857

สื่อกลางแจ้ง 3,851 4,278 4,544 4,167 3,989

คมนาคม 2,187 2,643 2,960 3,529 3,813

ภายในอาคาร 1,121 1,618 2,732 2,656 1,970

อินเทอร์เน็ต 290 470 573 877 950

รวมทั้งหมด 104,471 107,960 117,406 117,118 124,860

บทสรุปและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

รายงานและงบการเงินรวม
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ภายหลังการสิ้นสุดความไม่สงบ
ทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 

2553 ยอดการใช้จ่ายการโฆษณาได้กลับมา 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยโดยรวมที่ดีขึ้น ยกเว้นใน 
ช่วงวิกฤติการณ์น้ำาท่วมในไตรมาสสี่ ปี 2554 
ลูกค้าได้ยกเลิกและเลื่อนการจองโฆษณา 
ในหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังของ 
เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 
ต่อมา ในปี 2555 ยอดการใช้จ่ายการโฆษณา 
โดยรวมกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยโตขึ้น

ร้อยละ 8.75 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไป
ตลอดช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2556 การ
ใช้จ่ายการโฆษณาทั้งหมดในทุกหมวดหมู่ 
ยกเว้นทีวีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ต ลดลงใน
ปี 2557 ขณะที่ยอดการใช้จ่ายการโฆษณา
ทางโทรทัศน์รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 
ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายการโฆษณารวม
ทั้งหมดโตขึ้นร้อยละ 6.6 ในปี 2557 

การใช้จ่ ายการโฆษณาในประเภทสื่ อ
หนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบ
กับปี 2556 ที่โตขึ้นร้อยละ 3.4

การใช้จ่ายโฆษณาในประเภทสื่อนิตยสาร
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ในปี 2556 แต่ลดลง
ร้อยละ 14.9 ในปี 2557

แม้ว่ายอดใช้จ่ายการโฆษณารวมท้ังหมด 
ทางโทรทัศน์จะโตขึ้นร้อยละ 19.9 ในปี 2557 
แต่ยอดการใช้จ่ายการโฆษณารวมท้ังหมด 
ในฟรีทีวีลดลงร้อยละ 7.9 อันเป็นผลสืบเนื่อง 
มาจากการเปิดตัวของช่องทีวีดิจิตอล

ยอดจัดจำ หน่าย

รายได้จากการโฆษณาเริ่มลดลงในเดือน
ตุลาคม 2556 เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วงบนถนนหลายสายในกรุงเทพฯ 
ยาวนานถึง 8 เดือน ไปถึงเดือนพฤษภาคม 
2557 กระนั้นก็ตาม ยอดการใช้จ่ายการ
โฆษณายังคงอ่อนตัว แม้หลังจากทหารเข้ามา 
ควบคุมประเทศและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ใน
ช่วงครึ่งหลังของปี 2557

รายได้จากการขายและบริการรวมลดลง
ร้อยละ 7.69 จาก 2,447 ล้านบาทใน 
ปี 2556 เป็น 2,259 ล้านบาทในปี 2557

รายได้จากการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริม 
การขายของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ลดลง 
ร้อยละ 13.98 เป็น 440 ล้านบาท ขณะที่
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ลดลงร้อยละ 5.61 
เป็น 263 ล้านบาท และหนังสือพิมพ์ M2F 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.37 เป็น 441 ล้านบาท  
รายได้จากสิ่งพิมพ์แทรกพิเศษลดลงร้อยละ 
6.77 เป็น 265 ล้านบาท เนื่องจากการลด
ลงของยอดขายในส่วนสายการบิน โรงแรม 
และยอดขายสมาชิก

รายได้จากการโฆษณาของนิตยสารลดลง 
ร้อยละ 3.8 เป็น 420.3 ล้านบาทในปี 2557 
เปรียบเทียบกับการลดลงร้อยละ 14.9 ของ 
การใช้จ่ ายการโฆษณาในประเภทสื่ อ
นิตยสาร อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขาย
นิตยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เป็น 80.7 ล้าน
บาท

รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ลดลงร้อยละ 48.2 
ในปี 2557

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจาก
การประกอบกิจการ

ต้นทุนการขายและบริการรวมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.94 จาก 1,690 ล้านบาทในปี 2556 
เป็น 1,740 ล้านบาทในปี 2557 สำาหรับ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ปริมาณการใช้และต้นทุน
กระดาษหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.82 
ราคากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้ลดลงจาก 
579 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อปี 2556 เป็น 
565 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2557 สำาหรับ
ธุรกิจนิตยสาร ค่าใช้จ่ายกองบรรณาธิการ
และต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เป็น  
240.1 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายการทำา 
การตลาด การโฆษณา และการส่งเสริม 

การขาย และการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.52  
เป็น 133.1 ล้านบาท สำาหรับธุรกิจโทรทัศน์ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.74 
เป็น 210.7 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.34 จาก 320 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 
343 ล้านบาท ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการขายและการทำาตลาดสำาหรับ
หนังสือพิมพ์ M2F เพิ่มขึ้นตามยอดผลิต
เพื่อจัดส่งทั่วประเทศ ซึ่งเริ ่มต้นในเดือน
ตุลาคมปี 2557 โดยได้เพิ่มจำานวนผลิตจาก 
400,000 ฉบับ เป็น 600,000 ฉบับต่อวัน  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน 53.3 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 18.92 หรือจาก 281.9 ล้านบาท  
เป็น 335.2 ล้านบาท บริษัทและธุรกิจใน
เครือจ่ายเงินสำารองเป็นจำานวน 41 ล้านบาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงไตรมาสสองของ
ปี 2558 สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้าง
ใหม่ของแผนกการเงินและการบัญชี รวมถึง
แผนกงานค่าจ้างและเงินเดือนจากการจัด
จ้างพนักงานภายนอกเข้ามาทำางานชั่วคราว 
และได้จ่ายเงินจำานวน 16 ล้านบาท อันเป็น
ผลมาจากภาระผูกพันทางผลประโยชน์ค้าง
จ่ายจากการจ้างพนักงานออก
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ผลการดำ เนินงาน

บริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ เป็น
จำานวน 165.6 ล้านบาทในปี 2557 เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลกำาไรรวมก่อนภาษีเงินได้ 
จำานวน 157.7 ล้านบาทในปี 2556

ยอดขาดทุนในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 
ในปี 2557 คิดเป็นจำานวน 168.1 ล้านบาท 
หรือ 0.34 ต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกำาไร
ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทในปี 2556 
คิดเป็นจำานวน 128.9 ล้านบาท หรือ 0.26 
ต่อหุ้น 

ความสามารถในการทำ กำ ไร

กำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ 
ค่าใช้จ่ายตัดจำาหน่าย (EBITDA) ลดลงร้อยละ 
105.7 จาก 297.9 ล้านบาท ในปี 2556 
เป็น 17 ล้านบาท ในปี 2557 อัตราส่วน 
EBITDA ต่อรายได้จากการขายและบริการ 
ในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 0.75 เปรียบเทียบ 
กับร้อยละ 12.2 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

อัตราส่วนขาดทุนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 
และรายได้จากการขายและบริการในปี 
2557 เท่ากับร้อยละ 7.44 เม่ือเปรียบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีท่ีแล้ว ท่ีร้อยละ 5.3

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 
2557 ลดลงร้อยละ 7.88 เปรียบเทียบกับ
ร้อยละ 6.34 ในปี 2556 ขณะที่อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 
22.9 ในปี 2557 เปรียบเทียบกับร้อยละ 15 
ในปี 2556 

ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง

ลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญและสินค้ารับคืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 
จาก 649.9 ล้านบาท ในปี 2556 (ร้อยละ 
26.56 ของยอดขาย) เป็น 652.3 ล้านบาท 
ในปี 2557 (ร้อยละ 28.88 ของยอดขาย) 
ในปี 2557 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจำานวน 
67.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.39 ของ 
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดที่ค้างชำาระเกินสาม
เดือน เปรียบเทียบกับในปี 2556 จำานวน 
60 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.23 สำาหรับ 
ลูกหน้ีห้าสิบรายแรกเป็นหน่วยงานราชการ
และบริษัทโฆษณาชั้นนำารายใหญ่เป็นส่วน
ใหญ่ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งสำารองหนี้สงสัยจะ
สูญไว้อย่างเพียงพอ และเชื่อว่าสามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในอนาคต

สินค้าคงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคา
ทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ลดลง
จาก 94.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เป็น 
85.1 ล้านบาท ในปี 2557 บริษัทเชื่อว่า
กระดาษคงเหลืออยู่ในสภาพดีใช้ในการ
ผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือเพื่อขายได้ใน
อนาคต และบริษัทเชื่อว่าได้ปรับลดราคา
ทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้
รับอย่างเพียงพอ 

สภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้จ่ายลงทุนในการ
ยกระดับประสิทธิภาพระบบงานข่าวและ
ระบบลำาเลียงหน้าหนังสือพิมพ์ภายหลัง
การพิมพ์ รวมถึงพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 
ERP ใหม่ เพื่อทดแทนการใช้อุปกรณ์ไอที 

อาทิ คอมพิวเตอร์ ระบบเมล์และการ
สื่อสาร ระบบเครือข่ายหลักและเซิร์ฟเวอร์ 
และสร้างสตูดิโอบันทึกรายการและแพร่
ภาพโทรทัศน์ จำานวนรวม 225.3 ล้านบาท 
ในปี 2557 เปรียบเทียบกับจำานวน 183.4 
ล้านบาท ในปี 2556

เงินกู้ยืมธนาคารทั้งหมดเพิ่มขึ้น 251.2 ล้าน
บาท จาก 646.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 
เป็น 898 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เงินกู้ยืม
ระยะยาวเพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท จาก 250 
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เป็น 450 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2557 ขณะที่บริษัทมีเงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 51.2 
ล้านบาท จาก 396.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี 
2556 เป็น 448 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557

เงินกู้ยืมธนาคารทั้งหมดต่อ EBITDA เป็น 
52 เท่า ในปี 2557 เทียบกับ 2.18 เท่า ใน 
ปี 2556 เนื่องมาจากการขาดทุน การเพิ่มขึ้น 
ของการใช้จ่ายลงทุน และเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากธนาคาร อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 
2.6 เท่า ในปี 2557 เปรียบเทียบกับ 1.4 
เท่า ในปี 2555 บริษัทได้รับอนุญาตจาก 
ผู้ให้กู้ยืมให้รักษาอัตราทางการเงินในอัตรา
สูงกว่าที่ตกลงกันไว้ในสัญญากู้ยืมในส่วนท่ี
เกี่ยวกับงบการเงินปี 2557

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำาหรับ
ปี 2556 จำานวน 70 ล้านบาท ในเดือน
พฤษภาคม 2557 และในปี 2557 บริษัท
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทำางบการเงินของบริษัท และ 
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อให้บริษัท 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัท โดยมีความรับผิดชอบหลักในการ 
สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยทั่วไปเหมาะสม 
สำาหรับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และงบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2557 ได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสม ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร. ศิริ การเจริญดี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

 สืบเนื่องจากผลการปฏิบัติงานในอดีตของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้นายณรงค์ พันตาวงษ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3315 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3459 และ/หรือ นางสายฝน 
อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4434 ของ บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ทำาการตรวจสอบ และแสดง 
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
สำาหรับปี พ.ศ. 2558 โดยเมื่อคำานึงถึงอัตราค่าสอบบัญชีในท้องตลาด ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนในการให้บริการในปีที่กำาลังจะมาถึง เห็นว่า 
ค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำานวนที่เหมาะสม เห็นสมควรให้นำาเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 

เรียน	 ผู้ถือหุ้นของบริษัท	 โพสต์	 พับลิชชิง	
จ�ากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โพสต์  
พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร. ศิริ การเจริญดี   
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) นายจอห์น  
ทอมพ์สัน และนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ซึ่ง 
นายณัฐดนัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย        หลกัการของการกำากบัดแูลกจิการ 
ท่ีดี รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
ต่างๆ หน้าที ่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ได้แก่ การสอบทานงบการเงินประจำาปีและ 
งบการเงินระหว่างกาล การควบคุมภายใน 
รวมท้ังความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจ 
เกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง  
และพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
แก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ         ไดส้อบทานงบการเงนิ 
ของบริษัทสำาหรับปี พ.ศ. 2557 จากข้อมูลที่ 
ได้รับจากฝ่ายจัดการ สรุปได้ว่า การจัดทำา 
งบการเงินและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็น
ไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้ง 
ขอ้กำาหนดในทางกฎหมายตา่งๆ งบการเงนิรวม 
ประจำาปี 2557 ของบริษัทมีผลการดำาเนินงาน
เป็นลบ อันเป็นผลมาจากรายได้ที่ลดลงจาก
การหดตัวของธุรกิจโฆษณา โดยเฉพาะสินค้า

หมวดอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก ท่องเที่ยว  
เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
ในช่วงครึ่งปีแรก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เพิ่มขึ้น เกิดจากการดำาเนินโครงการต่อเนื่อง 
มาจากปกีอ่นหนา้      เชน่      การผลติรายการโทรทศัน์  
นิตยสารใหม่ การปรับโครงสร้างหน่วยงาน
สนับสนุน ทั้งนี้ การดำาเนินงานต่างๆ และผลการ 
ดำาเนินงานอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ 
ฝ่ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึง 
เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท        นำางบการเงินและ 
งบการเงินรวมส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.  
2557 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

 คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความสนใจกับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ โดยสอบถาม
และให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมและบริหารความเสี่ยง 
โดยเฉพาะกลยุทธ์ของบริษัทในการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรทัศน์ ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่มีความผันผวนมาก นอกจากนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ติดตามประเด็น
ความเสี่ยงและการควบคุมที่เกิดจากการปรับ 
โครงสร้างหน่วยงานบัญชีและการเงิน ซึ ่ง 
ความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นความเส่ียงดังกล่าว 
ได้ถูกนำาเสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาแล้ว

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเกี่ยวกับ
ประเด็นรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีความเห็นว่า 
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทมีความเป็นธรรม  
ทั้งในด้านเงื่อนไขและราคา นอกจากนั้น คณะ
กรรมการตรวจสอบยังร่วมกับสายงานตรวจ
สอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก สอบทาน 
ประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบ 

การควบคุมภายในของบริษัท และมีความเห็นว่า  
การควบคุมภายในโดยทั่วไปเหมาะสมสำาหรับ
สภาพแวดล้อมในทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่กำากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผ่านทางสายงานตรวจ
สอบภายใน ทั้งนี้ บริษัทมิได้มีการไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบ 
อย่างร้ายแรงต่องบการเงินของบริษัท

 เพื่อให้สายงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติ 
งานได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิผล คณะ 
กรรมการตรวจสอบ นอกจากการสอบทานรายงาน 
ที่ได้รับจากสายงานตรวจสอบภายในแล้ว  ยังทำา 
หน้าที่ กำ ากับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน 
ให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบประจำาปี  
รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของ 
สายงานตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการทั้งสิ้น 4 ครั้ง 
เพ่ือสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ 
ประจำาปี พร้อมทั้งหารือถึงประเด็นที่พบจากการ 
ตรวจสอบบางประเด็นกับฝ่ายจัดการ และได้ 
รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและประเด็นข้อสังเกต 
ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมรายไตรมาส  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเดือน
พฤษภาคม คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มี
การประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยที่ไม่มี 
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
การส่งเสริมให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

 รายงานการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ สำาหรับปีพ.ศ. 2557 เป็นดังนี้

 การประชุม 1 2 3 4 

ผู้ร่วมประชุม              17 ก.พ. 7 พ.ค. 7 ส.ค. 7 พ.ย. 
รวม ร้อยละ 

ดร. ศิริ การเจริญดี 1 1 1 1 4 100

นายจอห์น ทอมพ์สัน 1 1 1 1 4 100

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี    1 1 1 3 100
(ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)

วันที่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม  
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญและหม�ยเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
ของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข�้พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบ
ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ�้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด�้นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติง�นตรวจสอบเพื่อ
ให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพ่ือให้ได้ม�ซ่ึงหลักฐ�นก�รสอบบัญชีเก่ียวกับจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน  
วิธีก�รตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงินไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ผู้สอบบัญชีพิจ�รณ�
ก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยถูกต้องต�มที่ควรของกิจก�ร เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบ 
ท่ีเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของกิจก�ร ก�รตรวจสอบ 
รวมถึงก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดย 
ผู้บริห�ร รวมทั้งก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม 

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

ความเห็น

ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข�้งต้นแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกันของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และเฉพ�ะของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) โดย 
ถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

 
 ณรงค์ พันต�วงษ์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 3315

 บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด
 กรุงเทพฯ: 23 กุมภ�พันธ์ 2558

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 61



สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน      
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 6  101,701,411   76,921,966   60,525,406   15,063,708 
ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 7, 8  652,281,838   649,894,905   534,963,644   520,934,406 
สินค�้คงเหลือ  9  85,063,274   94,897,660   83,760,397   94,404,590 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 7  –   –   138,250,000   47,550,000 
ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่�ย   35,254,293   36,420,860   28,377,902   23,178,676 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   62,274,146   50,968,852   25,990,931   20,324,344 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   936,574,962   909,104,243   871,868,280   721,455,724 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  –   –   100,892,450   125,892,450 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  11  –   –   –   – 
เงินลงทุนระยะย�วอื่น 12 –   –   –  – 
ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 13  983,250,205   940,609,388   881,787,168   929,272,688 
ค�่คว�มนิยม 10  53,769,227   53,769,227   –   – 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น – ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์ 14  145,703,987   117,012,485   117,269,469   112,174,395 
สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 24  51,653,029   45,318,755   32,412,407   25,882,834 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   15,183,497   16,905,717   1,996,377   2,712,628 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,249,559,945   1,173,615,572   1,134,357,871   1,195,934,995 
รวมสินทรัพย์   2,186,134,907   2,082,719,815   2,006,226,151   1,917,390,719 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

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

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
หม�ยเหตุ      2557     2556      2557     2556

(หน่วย: บ�ท)
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนี้สินหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น      
 จ�กสถ�บันก�รเงิน 15  448,000,000   396,795,538   448,000,000   396,795,538 
เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ�้หนี้อื่น 7, 16  402,501,836   299,052,863   323,575,150   246,969,379 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จ      
 ควบคุมของบริษัทย่อย 17  5,880,000   5,880,000   –     –   
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะย�วท่ีถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหน่ึงปี 18  241,666,000   100,000,000   241,666,000   100,000,000 
ส่วนของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึงกำ�หนด      
 ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 19  4,859,905   4,371,743   4,859,905   4,371,743 
ภ�ษีเงินได้ค้�งจ�่ย   2,040,360   2,238,145   –   – 
ค่�สม�ชิกรอตัดบัญชี   77,078,463   78,724,509   64,615,776   67,415,195 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   99,140,082   105,353,797   74,860,201   89,822,758 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,281,166,646   992,416,595   1,157,577,032   905,374,613 
หนี้สินไม่หมุนเวียน      
เงินกู้ยืมระยะย�ว – สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนด      
 ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 18  208,334,000   150,000,000   208,334,000   150,000,000 
หน้ีสินต�มสัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน – สุทธิจ�กส่วนท่ีถึงกำ�หนด     
 ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 19  3,471,550   8,574,147   3,471,550   8,574,147 
สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 20  88,909,644   74,606,387   84,640,921   72,920,725 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   300,715,194   233,180,534   296,446,471   231,494,872 
รวมหนี้สิน    1,581,881,840   1,225,597,129   1,454,023,503   1,136,869,485 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทุนเรือนหุ้น       
 ทุนจดทะเบียน       
  หุ้นส�มัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท   505,000,000   505,000,000   505,000,000   505,000,000 
 ทุนออกจำ�หน่�ยและชำ�ระเต็มมูลค�่แล้ว      
  หุ้นส�มัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท   500,000,000   500,000,000   500,000,000   500,000,000 
กำ�ไรสะสม       
 จัดสรรแล้ว – สำ�รองต�มกฎหม�ย 21  50,500,000   50,500,000   50,500,000   50,500,000 
 ยังไม่ได้จัดสรร   56,825,091   309,180,217   1,702,648   230,021,234 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  –  –   –   –
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   607,325,091   859,680,217   552,202,648   780,521,234 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม   (3,072,024)  (2,557,531)  –  – 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   604,253,067   857,122,686   552,202,648   780,521,234 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   2,186,134,907   2,082,719,815   2,006,226,151   1,917,390,719 

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
หม�ยเหตุ      2557     2556      2557     2556

(หน่วย: บ�ท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

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

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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กำาไรขาดทุน:      
รายได้      
ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร 22  2,258,726,734   2,446,980,146   1,809,036,868   2,066,405,974 
ต้นทุนข�ยและบริก�ร   (1,739,806,778)  (1,690,305,871)  (1,353,901,383)  (1,414,151,060)
กำาไรขั้นต้น   518,919,956   756,674,275   455,135,485   652,254,914 
ค�่ใช้จ�่ยในก�รข�ย   (343,473,400)  (319,986,536)  (247,743,003)  (259,868,764)
ค่�ใช้จ�่ยในก�รบริห�ร   (335,190,603)  (281,852,220)  (362,746,208)  (215,221,678)
กำาไร	(ขาดทุน)	จากการขายและการให้บริการ   (159,744,047)  154,835,519   (155,353,726)  177,164,472 
ร�ยได้อื่น      
 เงินปันผลรับจ�กกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน 10  250,880   250,880   –   – 
   กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ ์   395,749   –   1,082,678   – 
   อื่นๆ   21,877,124   27,706,790   33,753,694   25,294,005 
กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายเงินได้  (137,220,294)  182,793,189   (120,517,354)  202,458,477 
ค�่ใช้จ�่ยท�งก�รเงิน   (28,436,562)  (25,034,248)  (28,137,813)  (24,561,783)
กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายเงินได้   (165,656,856)  157,758,941   (148,655,167)  177,896,694 
ค�่ใช้จ�่ยภ�ษีเงินได้  24  (2,970,312)  (37,661,583)  3,866,341   (39,267,488)
กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับป ี   (168,627,168)  120,097,358   (144,788,826)  138,629,206 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:      
ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์      
 ประกันภัย 20  (17,639,688)  (9,110,652)  (16,912,199)  (8,923,005)
หัก: ผลกระทบของภ�ษีเงินได้ 24  3,397,237   1,824,117   3,382,439   1,784,601 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี    (14,242,451)  (7,286,535)  (13,529,760)  (7,138,404)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป ี   (182,869,619)  112,810,823   (158,318,586)  131,490,802 
การแบ่งปันกำาไร       
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   (168,112,675)  128,885,083   (144,788,826)  138,629,206 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย  (514,493)  (8,787,725)  
     (168,627,168)  120,097,358 

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   (182,355,126)  121,598,548   (158,318,586)  131,490,802 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย  (514,493)  (8,787,725)
    (182,869,619)  112,810,823 

กำาไรต่อหุ้น 25     
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น      
 กำ�ไร (ข�ดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   (0.34)  0.26   (0.29)  0.28 

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

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

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
หม�ยเหตุ      2557     2556      2557     2556

(หน่วย: บ�ท)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที	่1	มกราคม	2556  500,000,000   50,500,000   287,581,669   838,081,669   6,230,194   844,311,863 
กำ�ไรสำ�หรับปี  –   –   128,885,083   128,885,083   (8,787,725)  120,097,358 
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี   –   –   (7,286,535)  (7,286,535)  –   (7,286,535)
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี   –   –   121,598,548   121,598,548   (8,787,725)  112,810,823 
เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 28)  –   –   (100,000,000)  (100,000,000)  –   (100,000,000)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556  500,000,000   50,500,000   309,180,217   859,680,217   (2,557,531)  857,122,686 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2557  500,000,000   50,500,000   309,180,217   859,680,217   (2,557,531)  857,122,686 
ข�ดทุนสำ�หรับปี  –   –   (168,112,675)  (168,112,675)  (514,493)  (168,627,168)
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี   –   –   (14,242,451)  (14,242,451)  –   (14,242,451)
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี   –   –   (182,355,126)  (182,355,126)  (514,493)  (182,869,619)
เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 28)  –   –   (70,000,000)  (70,000,000)  –   (70,000,000)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557  500,000,000   50,500,000   56,825,091   607,325,091   (3,072,024)  604,253,067 

(หน่วย: บ�ท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 หุ้นส�มัญ 
 ที่ออกและชำ�ระ 
 เต็มมูลค่�แล้ว

 รวมส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

 ของบริษัทฯ

 ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสียที่ไม่มี 
อำ�น�จควบคุม
 ของบริษัทย่อย

 รวมส่วนของ 
 ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้จัดสรร

 จัดสรรแล้ว – 
 สำ�รองต�ม
กฎหม�ย 

กำ�ไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บ�ท)

 หุ้นส�มัญ 
 ที่ออกและชำ�ระ 
 เต็มมูลค่�แล้ว 

 รวมส่วนของ 
 ผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้จัดสรร

 จัดสรรแล้ว – 
 สำ�รองต�มกฎหม�ย 

กำ�ไรสะสม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556 500,000,000   50,500,000   198,530,432   749,030,432 
กำ�ไรสำ�หรับป ี  –  –   138,629,206   138,629,206 
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี   –  –   (7,138,404)  (7,138,404)
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  –   –   131,490,802   131,490,802 
เงินปันผลจ�่ย (หม�ยเหตุ 28) –   –   (100,000,000)  (100,000,000)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 500,000,000   50,500,000   230,021,234   780,521,234 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2557 500,000,000  50,500,000  230,021,234   780,521,234 
ข�ดทุนสำ�หรับป ี –   –   (144,788,826)  (144,788,826)
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี  –   –   (13,529,760)  (13,529,760)
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  –   –   (158,318,586)  (158,318,586)
เงินปันผลจ�่ย (หม�ยเหตุ 28) –   –   (70,000,000)  (70,000,000)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557 500,000,000  50,500,000   1,702,648   552,202,648 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

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

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 65



กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน     
กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษี  (165,656,856)  157,758,941   (148,655,167)  177,896,694 
ปรับกระทบยอดกำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษีเป็นเงินสดรับ (จ�่ย)      
 จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น      
 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  4,186,002   5,544,629   3,073,321   497,996 
   ค่�เผื่อสินค้�รับคืน  108,240   1,095,234   108,240   1,095,234 
   ก�รปรับลดสินค้�คงเหลือเป็นมูลค่�สุทธิท่ีจะได้รับ (กลับร�ยก�ร)  (1,719,450)  6,094,337   (2,457,111)  5,004,891 
   ค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย  –   –   96,300,000   3,570,000 
   ค�่เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินลงทุนในบริษัทย่อย  –   –   25,000,000   5,100,000 
   ตัดจำ�หน�่ยเงินลงทุนระยะย�วในบริษัทอื่น  –  16,124 –    16,124
   เงินปันผลรับจ�กกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน  (250,880)  (250,880)  –     – 
   ค่�เสื่อมร�ค�และค�่ตัดจำ�หน่�ย  137,247,986   112,929,671   119,905,739   107,668,454 
   ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รจำ�หน�่ยอุปกรณ ์  (963,097)  2,165,663   (963,664)  1,495,655 
   ค�่เผื่อก�รด้อยค่�ของอุปกรณ ์  4,144,912   –     –    –   
   โอนกลับค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์  (179,069)  (271,179)  (179,069)  (271,179)
   สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น  10,874,263   6,191,485   8,218,966   6,046,627 
   ค�่ใช้จ�่ยดอกเบี้ย  28,586,927   25,034,248   28,167,529   24,561,783 
กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ     
 หนี้สินดำ�เนินง�น  16,378,978   316,308,273   128,518,784   332,682,279 
สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง       
 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น  (6,681,175)  5,666,886   14,421,283   (5,516,990)
 สินค้�คงเหลือ  11,553,836   (16,922,023)  13,101,304   (17,648,275)
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (11,101,430)  20,976,563   (5,666,587)  48,175,880 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,722,220   (8,372,196)  716,251   (729,308)
หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)     
 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ�้หนี้อื่น  92,882,038   (7,806,713)  84,221,392   (3,410,023)
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (7,859,761) 15,598,331  (17,761,976)  11,450,889 
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (14,210,694)  (10,591,307)  (13,410,969)  (10,013,216)
เงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น  82,684,012   314,857,814   204,139,482   354,991,236 
   จ่�ยดอกเบี้ย  (23,563,712)  (23,568,623)  (27,220,307)  (23,722,547)
   จ�่ยภ�ษีเงินได้  (5,142,431)  (51,361,987)  (4,480,019)  (37,095,303)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  53,977,869   239,927,204   172,439,156   294,173,386

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  –   –   (187,000,000)  (45,000,000)
เงินจ่�ยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย –   –   –   (24,975,000)
เงินปันผลรับจ�กกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน  250,880   250,880   –  – 
เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ ์  19,969,046   192,734   18,536,554   131,987 
เงินสดจ�่ยซื้ออุปกรณ ์  (172,291,040)  (143,409,306)  (106,862,719)  (136,134,799)
เงินสดจ�่ยซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์  (53,025,068)  (40,019,431)  (27,549,051)  (38,123,620)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (205,096,182)  (182,985,123)  (302,875,216)  (244,101,432)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น      
 จ�กสถ�บันก�รเงิน  51,204,462   163,250,560   51,204,462   163,250,560 
เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กธน�ค�ร  300,000,000   –   300,000,000  – 
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กธน�ค�ร  (100,000,000)  (100,000,000)  (100,000,000)  (100,000,000)
เงินสดจ�่ยชำ�ระหนี้สินต�มสัญญ�เช�่ท�งก�รเงิน  (5,306,704)  (5,044,284)  (5,306,704)  (5,044,284)
เงินกู้ยืมจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันลดลง –   –  –   (10,000,000)
เงินปันผลจ�่ย  (70,000,000)  (100,000,000)  (70,000,000)  (100,000,000)
เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน  175,897,758   (41,793,724)  175,897,758   (51,793,724)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  24,779,445   15,148,357   45,461,698   (1,721,770)
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นป ี  76,921,966   61,773,609   15,063,708   16,785,478 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี   101,701,411   76,921,966   60,525,406   15,063,708 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม     
ร�ยก�รที่มิใช่เงินสด     
 ร�ยก�รซ้ืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ียังไม่ได้จ่�ยชำ�ระ  26,183,889   19,944,517   11,349,286   19,219,860 
 ร�ยก�รข�ยอุปกรณ์ให้กับบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้รับชำ�ระ  –  –   31,632,082   – 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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(หน่วย: บ�ท)
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1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมห�ชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เน�ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ  

ก�รผลิตและจำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์ นิตยส�ร และหนังสือ และก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ ที่อยู่ต�มที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 136  
ถนนสุนทรโกษ� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำ งบการเงิน
2.1 งบก�รเงนินีจ้ดัทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิทีก่ำ�หนดในพระร�ชบญัญตัวิชิ�ชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงร�ยก�รในงบก�รเงนิ

ต�มข้อกำ�หนดในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค�้ ลงวันที่ 28 กันย�ยน 2554 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติก�รบัญชี พ.ศ. 2543

 งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นงบก�รเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นท�งก�รต�มกฎหม�ย งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษแปลม�จ�กงบก�รเงิน 
ฉบับภ�ษ�ไทยนี้

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

2.2 เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวม
 ก) งบก�รเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบก�รเงินของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “บริษัทฯ”) กับบริษัทย่อย

และกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน ดังต่อไปนี้

 บริษัทย่อย    
 บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด ให้เช�่ชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 100 100 ไทย
   (ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด) และผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ 
 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด  ผลิตและจำ�หน่�ยนิตยส�ร 100 100 ไทย
 บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด (ถือหุ้น ร้อยละ 49  ผลิตและจำ�หน่�ยนิตยส�ร 100 100 ไทย
  โดยบริษัทฯ และร้อยละ 51 โดยบริษัท โพสต์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด) 
 บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด ลงทุน 100 100 ไทย
 บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด ลงทุน 100 100 ไทย
   (ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด) 
 บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด  ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ 51 51 ไทย
 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน    
 บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด ผลิตและจำ�หน่�ยนิตยส�ร 70 70 ไทย
  (ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำ�กัด)  

จัดตั้งขึ้นในประเทศบริษัท
อัตร�ร้อยละ

ของก�รถือหุ้น

2557
ร้อยละ

2556
ร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ

 ข) บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด มีสัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนชำ�ระแล้วของ
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด และมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 51 ในบริษัทดังกล่�ว อย่�งไรก็ต�ม ภ�ยใต้สัญญ�ร่วมทุนระหว่�งบริษัท โพสต์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัดกับผู้ร่วมทุน บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ยังคงมีอำ�น�จก�รควบคุมร่วมร้อยละ 50 ใน
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด 

 ค) บรษิทัฯนำ�งบก�รเงนิของบรษิทัยอ่ยและกจิก�รทีค่วบคมุรว่มกนัม�รวมในก�รจดัทำ�งบก�รเงนิรวมตัง้แตว่นัทีบ่รษิทัฯมอีำ�น�จในก�รควบคมุ
บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดก�รควบคุมบริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันนั้น

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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 จ) ยอดคงค้�งระหว�่งบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันและร�ยก�รค�้ระหว่�งกันที่มีส�ระสำ�คัญได้ตัดออกจ�กงบก�รเงินรวม
นี้แล้ว 

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

2.3 บริษัทฯ จัดทำ�งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รเพื่อประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต�มวิธีร�ค�ทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอน�คตมีร�ยละเอียดดังนี้

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 
  กรอบแนวคิดสำ�หรับก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน (ปรับปรุง 2557)
  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภ�ษีเงินได้
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญ�เช�่
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ร�ยได้
   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักง�น
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ
   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในก�รร่วมค�้
   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบก�รเงินระหว�่งก�ล
   ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) ก�รด้อยค�่ของสินทรัพย์
   ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) ก�รรวมธุรกิจ
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยและก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนง�นดำ�เนินง�น

  ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี 
   ฉบับที่ 15 สัญญ�เช�่ดำ�เนินง�น – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่�
   ฉบับที่ 27 ก�รประเมินเนื้อห�สัญญ�เช่�ที่ทำ�ขึ้นต�มรูปแบบกฎหม�ย
   ฉบับที่ 29 ก�รเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร
   ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

  ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
   ฉบับที่ 1 ก�รเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจ�กก�รรื้อถอน ก�รบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้�ยคลึงกัน
   ฉบับที่ 4 ก�รประเมินว�่ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่
   ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจ�กกองทุนก�รรื้อถอน ก�รบูรณะและก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม
   ฉบับที่ 7 ก�รปรับปรุงย้อนหลังภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พ 

  เศรษฐกิจที่มีภ�วะเงินเฟ้อรุนแรง
   ฉบับที่ 10 งบก�รเงินระหว�่งก�ลและก�รด้อยค�่
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   ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร
   ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค�้
   ฉบับที่ 17 ก�รจ่�ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ�้ของ
   ฉบับที่ 18 ก�รโอนสินทรัพย์จ�กลูกค�้

  แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีสำ�หรับก�รบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินทั้งหมดต�มที่กล่�วข้�งต้นได้รับก�รปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อห�เท่�เทียมกับม�ตรฐ�น 
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นก�รปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ ก�รตีคว�มและก�รให้แนวปฏิบัติท�ง 
ก�รบัญชีกับผู้ใช้ม�ตรฐ�น ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วไม่มีผลกระทบอย�่งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินนี้

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
  สภ�วชิ�ชพีบญัชไีดอ้อกม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิฉบบัปรบัปรงุและฉบบัใหมเ่ปน็จำ�นวนม�ก ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ำ�หรบัรอบระยะเวล�

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2558 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อห� 
เท่�เทียมกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศโดยก�รเปลี่ยนแปลงม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่
เปน็ก�รปรบัปรงุถอ้ยคำ�และคำ�ศพัท ์ก�รตคีว�มและก�รใหแ้นวปฏบิตัทิ�งก�รบญัชกีบัผูใ้ชม้�ตรฐ�น ฝ�่ยบรหิ�รของบรษิทัฯเชือ่ว�่จะไมม่ี
ผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินน้ีในปีที่นำ�ม�ตรฐ�นดังกล่�วม�ถือปฏิบัติ อย่�งไรก็ต�ม ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
ต�มที่กล่�วข้�งต้นบ�งฉบับเป็นม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีก�รเปลี่ยนแปลงหลักก�รสำ�คัญ ซึ่งประกอบด้วยม�ตรฐ�นดังต่อไปนี้

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  ม�ตรฐ�นฉบับปรับปรุงน้ีกำ�หนดให้กิจก�รต้องรับรู้ร�ยก�รกำ�ไรข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยทันทีใน 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่ม�ตรฐ�นฉบับเดิมอนุญ�ตให้กิจก�รเลือกรับรู้ร�ยก�รดังกล�่วทันทีในกำ�ไรข�ดทุน หรือในกำ�ไรข�ดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนก็ได้ 

  ม�ตรฐ�นฉบบัปรบัปรงุดงักล�่วไมม่ผีลกระทบตอ่งบก�รเงนินีเ้นือ่งจ�กบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยรบัรูร้�ยก�รกำ�ไรข�ดทนุจ�กก�รประม�ณก�ร 
ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยทันทีในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 10 กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อห�เกี่ยวกับก�รบัญชี

สำ�หรับงบก�รเงินรวมที่เดิมกำ�หนดอยู่ในม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ม�ตรฐ�นฉบับนี้ 
เปล่ียนแปลงหลกัก�รเกีย่วกบัก�รพจิ�รณ�ว�่ผูล้งทนุมอีำ�น�จก�รควบคมุหรอืไม ่กล�่วคอื ภ�ยใตม้�ตรฐ�นฉบบันีผู้ล้งทนุจะถอืว�่ตนควบคมุ
กจิก�รทีเ่ข�้ไปลงทนุได ้ห�กตนมสีทิธไิดร้บัหรอืมสีว่นไดเ้สยีในผลตอบแทนของกจิก�รทีเ่ข�้ไปลงทนุ และตนส�ม�รถใชอ้ำ�น�จในก�รสัง่ก�ร
กจิกรรมทีส่ง่ผลกระทบตอ่จำ�นวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได ้ถงึแมว้�่ตนจะมสีดัสว่นก�รถอืหุน้หรอืสทิธใินก�รออกเสยีงโดยรวมนอ้ยกว�่กึง่หนึง่
ก็ต�ม ก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญน้ีส่งผลให้ฝ่�ยบริห�รต้องใช้ดุลยพินิจอย่�งม�กในก�รทบทวนว่�บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอำ�น�จควบคุม 
ในกิจก�รที่เข้�ไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำ�บริษัทใดในกลุ่มกิจก�รม�จัดทำ�งบก�รเงินรวมบ�้ง

  ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่�ม�ตรฐ�นฉบับดังกล่�วจะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในก�รร่วมค้� ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป 

ม�ตรฐ�นฉบับนี้กำ�หนดให้กิจก�รบันทึกเงินลงทุนในกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ในขณะที่ม�ตรฐ�นฉบับที่ 31 กำ�หนดให้
กจิก�รส�ม�รถเลอืกนำ�เงนิลงทนุในกจิก�รทีค่วบคมุรว่มกนัม�จดัทำ�งบก�รเงนิรวมโดยใชว้ธิรีวมต�มสดัสว่น หรอืบนัทกึเปน็เงนิลงทนุต�มวธิ ี
ส่วนได้เสียก็ได้

   ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยนำ�กิจก�รที่ควบคุมร่วมกันม�จัดทำ�งบก�รเงินรวมโดยใช้วิธีรวมต�มสัดส่วน ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยประเมินว่�เมื่อนำ�ม�ตรฐ�นฉบับน้ีม�ใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนก�รรับรู้เงินลงทุนในกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันม�ใช้วิธีส่วนได้เสีย 
จะไมม่ผีลกระทบตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้และกำ�ไร/ข�ดทนุสทุธ ิในงบก�รเงนิ แตม่ผีลกระทบตอ่ก�รแสดงร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงนิและ
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จเท�่นั้น
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
  ม�ตรฐ�นฉบบันีก้ำ�หนดเรือ่งก�รเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของกจิก�รในบรษิทัยอ่ย ก�รรว่มก�รง�น บรษิทัรว่ม รวมถงึกจิก�ร

ที่มีโครงสร้�งเฉพ�ะตัว ม�ตรฐ�นฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบท�งก�รเงินต่องบก�รเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
  ม�ตรฐ�นฉบับนี้กำ�หนดแนวท�งเกี่ยวกับก�รวัดมูลค�่ยุติธรรมและก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับก�รวัดมูลค�่ยุติธรรม  กล่�วคือ ห�กกิจก�ร

ต้องวัดมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดต�มข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้องอื่น  กิจก�รจะต้องวัดมูลค่�ยุติธรรมนั้นต�ม 
หลักก�รของม�ตรฐ�นฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในก�รรับรู้ผลกระทบจ�กก�รเริ่มใช้ม�ตรฐ�นนี้

  จ�กก�รประเมินเบื้องต้น ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่�ม�ตรฐ�นข้�งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อ 
งบก�รเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4 นโยบายการบัญชีที่สำ คัญ
4.1 การรับรู้รายได้
 ขายสินค้า
 ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�รับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของคว�มเป็นเจ้�ของสินค้�ให้กับผู้ซื้อ

แล้ว ร�ยได้จ�กก�รข�ยแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ในใบกำ�กับสินค�้โดยไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม สำ�หรับสินค�้ที่ได้ส่งมอบหลังจ�กหักส่วนลดแล้ว

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

 รายได้ค่าบริการ
 ร�ยได้ค่�บริก�รรับรู้เมื่อได้ให้บริก�รแล้วโดยพิจ�รณ�ถึงขั้นคว�มสำ�เร็จของง�น
 ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รโฆษณ�รับรู้เม่ือให้บริก�รเสร็จส้ิน ซ่ึงต�มปกติก�รให้บริก�รจะถือว่�เสร็จส้ินลงเม่ือส่ิงพิมพ์ท่ีพิมพ์โฆษณ�ได้ออกจำ�หน่�ยแล้ว

 ดอกเบี้ยรับ
 ดอกเบี้ยรับถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ
 เงินปันผลรับถือเป็นร�ยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในก�รรับเงินปันผล

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

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

4.3 ลูกหนี้การค้า
 ลูกหนี้ก�รค้�แสดงมูลค�่ต�มจำ�นวนมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลข�ดทุนโดยประม�ณที่

อ�จเกดิขึน้จ�กก�รเกบ็เงนิจ�กลกูหนีไ้มไ่ด ้ซึง่โดยทัว่ไปพจิ�รณ�จ�กประสบก�รณก์�รเกบ็เงนิและก�รวเิคร�ะหอ์�ยหุนี ้และค�่เผือ่สนิค�้รบัคนื 
ซึ่งพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ในอดีตและสภ�วะตล�ดในขณะนั้น

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

ต้นทุนในก�รผลิตซึ่งประกอบด้วย ค�่วัตถุดิบ ค่�แรงง�นและค่�โสหุ้ยก�รผลิต

 วัตถดุบิ ส�รเคม ีอะไหลแ่ละวสัดโุรงง�นแสดงมลูค�่ต�มร�ค�ทนุ (วธิเีข�้กอ่น-ออกกอ่น) หรอืมลูค�่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่�ค�ใดจะต่ำ�กว�่ และ
จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนก�รผลิตเมื่อมีก�รเบิกใช้

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับสำ�หรับสินค้�ที่ล�้สมัยหรือเคลื่อนไหวช�้

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

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
 ที่ดินแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงมูลค�่ต�มร�ค�ทุนหักค�่เสื่อมร�ค�สะสม และค�่เผื่อก�รด้อยค�่ของสินทรัพย์ (ถ้�มี)

 ค�่เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณดังนี้
 อ�ค�ร   20 ปี
 เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 3 ถึง 15 ปี
 เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำ�นักง�นและย�นพ�หนะ 4 และ 5 ปี

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

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

 บริษัทฯตัดร�ยก�รที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ ออกจ�กบัญชี เมื่อจำ�หน�่ยสินทรัพย์หรือค�ดว�่จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอน�คตจ�ก
ก�รใช้หรอืก�รจำ�หน�่ยสนิทรพัย ์ร�ยก�รผลกำ�ไรหรอืข�ดทนุจ�กก�รจำ�หน�่ยสนิทรพัย ์(ผลต�่งระหว�่งสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจ�กก�รจำ�หน�่ย
สินทรัพย์กับมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อบริษัทฯตัดร�ยก�รสินทรัพย์นั้นออกจ�กบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม
 ต้นทนุก�รกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ชใ้นก�รไดม้�หรอืกอ่สร�้งสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวล�น�นในก�รทำ�ใหอ้ยูใ่นสภ�พพรอ้มใช ้ไดถ้กูนำ�ไปรวมเปน็ร�ค�

ทนุของสินทรพัยจ์นกว�่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภ�พพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้�มทีมุ่ง่ประสงค ์ สว่นตน้ทนุก�รกูย้มือืน่ถอืเปน็ค�่ใชจ้�่ยในงวดทีเ่กดิร�ยก�ร 
ต้นทุนก�รกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจ�กก�รกู้ยืมนั้น

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

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์จำ�กัดอย่�งมีระบบตลอดอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น 
และจะประเมนิก�รดอ้ยค�่ของสนิทรพัยด์งักล�่วเมือ่มขีอ้บง่ชีว้�่สนิทรพัยน์ัน้เกดิก�รดอ้ยค�่ บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวล�ก�รตดั
จำ�หน�่ยและวธิกี�รตดัจำ�หน�่ยของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนดงักล�่วทกุสิน้ปเีปน็อย�่งนอ้ย ค�่ตดัจำ�หน�่ยรบัรูเ้ปน็ค�่ใชจ้�่ยในสว่นกำ�ไรหรอืข�ดทนุ

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

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

4.9 ค่าความนิยม 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่�เริ่มแรกของค่�คว�มนิยมในร�ค�ทุน ซึ่งเท่�กับต้นทุนก�รรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่�มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ม� 
ห�กมลูค�่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้�สงูกว�่ตน้ทนุก�รรวมธรุกจิ บรษิทัฯจะรบัรูส้ว่นทีส่งูกว�่นีเ้ปน็กำ�ไรในสว่นของกำ�ไรหรอืข�ดทนุทนัที

  บริษัทฯแสดงค่�คว�มนิยมต�มร�ค�ทุนหักค่�เผื่อก�รด้อยค่�สะสม และจะทดสอบก�รด้อยค่�ของค่�คว�มนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ต�มที่มีข้อ 
บ่งชี้ของก�รด้อยค่�เกิดขึ้น

  เพือ่วตัถปุระสงคใ์นก�รทดสอบก�รดอ้ยค�่ของค�่คว�มนยิม บรษิทัฯจะปนัสว่นค�่คว�มนยิมทีเ่กดิขึน้จ�กก�รรวมกจิก�รใหก้บัหนว่ยสนิทรพัยท์ี่
ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่ค�ดว�่จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจ�กก�รรวมกิจก�ร และบริษัทฯจะทำ�ก�ร
ประเมนิมลูค่�ทีค่�ดว�่จะไดร้บัคนืของหนว่ยของสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดแตล่ะร�ยก�ร (หรอืกลุม่ของหนว่ยของสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสด) 
ห�กมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำ�กว่�มูลค่�ต�มบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในส่วน
ของกำ�ไรหรือข�ดทุน และบริษัทฯไม่ส�ม�รถกลับบัญชีข�ดทุนจ�กก�รด้อยค�่ได้ในอน�คต

4.10  ภาษีเงินได้
 ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้ปัจจุบันต�มจำ�นวนที่ค�ดว่�จะจ่�ยให้กับหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีของรัฐ โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรท�งภ�ษี

ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

72 ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 7



 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต�่งชั่วคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ

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

 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยรบัรูห้นีส้นิภ�ษเีงนิไดร้อก�รตดับญัชขีองผลแตกต�่งชัว่คร�วทีต่อ้งเสยีภ�ษทีกุร�ยก�ร แตร่บัรูส้นิทรพัยภ์�ษเีงนิไดร้อก�ร
ตดับญัชสีำ�หรบัผลแตกต�่งชัว่คร�วทีใ่ชห้กัภ�ษ ีรวมทัง้ผลข�ดทนุท�งภ�ษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชใ้นจำ�นวนเท�่ทีม่คีว�มเปน็ไปไดค้อ่นข�้งแนท่ีบ่รษิทัฯและ
บริษัทย่อยจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต�่งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีและผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นและจะทำ�ก�รปรับลด
มูลค�่ต�มบัญชีดังกล่�ว ห�กมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่�บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำ�ไรท�งภ�ษีเพียงพอต่อก�รนำ�สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้           
รอก�รตัดบัญชีทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์

 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึภ�ษเีงนิไดร้อก�รตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ห�กภ�ษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัร�ยก�รทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หม�ยถึง บุคคลหรือกิจก�รที่มีอำ�น�จควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว�่จะเป็นโดยท�ง

ตรงหรือท�งอ้อม หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจ�กนี้บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันยังหม�ยรวมถึงบริษัทหรือบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยท�งตรงหรือท�งอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่�ง
เปน็ส�ระสำ�คญัตอ่บรษิทัฯ ผูบ้รหิ�รสำ�คญั กรรมก�รหรอืพนกัง�นของบรษิทัฯ ทีม่อีำ�น�จในก�รว�งแผนและควบคมุก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว
 สัญญ�เช่�อุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช�่ถือเป็นสัญญ�เช่�ก�รเงิน สัญญ�เช�่ก�รเงิน

จะบนัทกึเปน็ร�ยจ�่ยฝ�่ยทนุดว้ยมลูค�่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช�่หรอืมลูค�่ปจัจบุนัสทุธขิองจำ�นวนเงนิทีต่อ้งจ�่ยต�มสญัญ�เช�่แลว้แตม่ลูค�่
ใดจะต่ำ�กว่� ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�หักค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะย�ว ส่วนดอกเบี้ยจ�่ยจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ข�ดทุนตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่� สินทรัพย์ที่ได้ม�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินจะคิดค่�เสื่อมร�ค�ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นของสินทรัพย์ที่เช่� หรืออ�ยุ
ของสัญญ�เช�่ ห�กบริษัทฯค�ดว�่จะไม่ซื้อสินทรัพย์ดังกล่�ว ณ วันสิ้นสุดของสัญญ�แล้วแต่ระยะเวล�ใดจะต่ำ�กว่� 

 สัญญ�เช่�อุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น จำ�นวนเงิน
ที่จ�่ยต�มสัญญ�เช�่ดำ�เนินง�นรับรู้เป็นค�่ใช้จ่�ยในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนต�มวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่�

4.13 เงินตราต่างประเทศ
 บริษัทฯแสดงงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รเป็นสกุลเงินบ�ท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ร�ยก�รต่�งๆ ของ

แต่ละกิจก�รที่รวมอยู่ในงบก�รเงินรวมวัดมูลค�่ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของแต่ละกิจก�รนั้น

 ร�ยก�รท่ีเป็นเงินตร�ต่�งประเทศแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�ร สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ใน
สกุลเงินตร�ต่�งประเทศได้แปลงค�่เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น 

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

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�น บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะทำ�ก�รประเมนิก�รดอ้ยค�่ของทีด่นิ อ�ค�รและอปุกรณห์รอืสนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตนอืน่

ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยห�กมขีอ้บง่ชีว้�่สนิทรพัยด์งักล�่วอ�จดอ้ยค�่ และจะทำ�ก�รประเมนิก�รดอ้ยค�่ของค�่คว�มนยิมเปน็ร�ยป ีบรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ยรบัรูข้�ดทนุจ�กก�รดอ้ยค�่เมือ่มลูค�่ทีค่�ดว�่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยม์มีลูค่�ต่ำ�กว�่มูลค�่ต�มบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ทัง้นีม้ลูค่�
ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนหม�ยถึงมูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ยของสินทรัพย์หรือมูลค�่จ�กก�รใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่� 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค�่ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค�่จ้�ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อเกิดร�ยก�ร
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักง�นได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักง�นจ่�ยสะสมและเงินที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจ่�ยสมทบให้เป็นร�ยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจ�่ยสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค�่ใช้จ่�ยในปีที่เกิดร�ยก�ร

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภ�ระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ�่ยให้แก่พนักง�นเมื่อออกจ�กง�น ต�มกฎหม�ยแรงง�นและต�มโครงก�รผลตอบแทน
พนกัง�นอืน่ๆ ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยถอืว่�เงนิชดเชยดงักล�่วเปน็โครงก�รผลประโยชนห์ลงัออกจ�กง�นสำ�หรบัพนกัง�น นอกจ�กนัน้ บรษิทัฯ
และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น ได้แก่ โครงก�รเงินร�งวัลก�รปฏิบัติง�นครบกำ�หนดระยะเวล�

 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยคำ�นวณหนีส้นิต�มโครงก�รผลประโยชนห์ลงัออกจ�กง�นของพนกัง�นและโครงก�รผลประโยชนร์ะยะย�วอืน่ของพนกัง�น 
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวช�ญอิสระได้ทำ�ก�รประเมินภ�ระผูกพันดังกล่�ว
ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

 ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นจะ 
รับรู้ทันทีในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�นจะรับรู้ทันที
ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

4.16 ประมาณการหนี้สิน
 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึประม�ณก�รหนีส้นิไวใ้นบญัชเีมือ่ภ�ระผกูพนัซึง่เปน็ผลม�จ�กเหตกุ�รณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีว�มเปน็

ไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพย�กรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภ�ระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อย
ส�ม�รถประม�ณมูลค่�ภ�ระผูกพันนั้นได้อย�่งน่�เชื่อถือ 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ คัญ
 ในก�รจดัทำ�งบก�รเงนิต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ ฝ�่ยบรหิ�รจำ�เปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิและก�รประม�ณก�รในเรือ่งทีม่คีว�มไมแ่นน่อน

เสมอ ก�รใชด้ลุพนิจิและก�รประม�ณก�รดงักล�่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จำ�นวนเงนิทีแ่สดงในงบก�รเงนิและตอ่ขอ้มลูทีแ่สดงในหม�ยเหตปุระกอบ
งบก�รเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนที่ประม�ณก�รไว้ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รที่สำ�คัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า 
 ในก�รพิจ�รณ�ประเภทของสัญญ�เช�่ว่�เป็นสัญญ�เช�่ดำ�เนินง�นหรือสัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน ฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประเมินเงื่อนไข

และร�ยละเอยีดของสญัญ�เพือ่พจิ�รณ�ว�่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดโ้อนหรอืรบัโอนคว�มเสีย่งและผลประโยชนใ์นสนิทรพัยท์ีเ่ช�่ดงักล�่วแลว้
หรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในก�รประม�ณค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�ก 

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

 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
 ในก�รประม�ณค�่เผือ่สนิค�้รบัคนื ฝ�่ยบรหิ�รจำ�เปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิในก�รประม�ณก�รผลข�ดทนุทีค่�ดว�่จะเกดิขึน้จ�กก�รรบัคนืสนิค�้ โดย

คำ�นึงถึงประสบก�รณ์ก�รรับคืนในอดีตและสภ�วะตล�ดในขณะนั้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
 บริษัทฯจะตั้งค�่เผื่อก�รด้อยค�่ของเงินลงทุนเมื่อฝ�่ยบริห�รใช้ดุลยพินิจในก�รพิจ�รณ�ว�่มูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล�่วได้ลดลงอย่�งมี

ส�ระสำ�คญัและเปน็ระยะเวล�น�นหรอืเมือ่มขีอ้บง่ชีข้องก�รดอ้ยค�่ ก�รทีจ่ะสรปุว�่เงนิลงทนุดงักล�่วไดล้ดลงอย�่งมสี�ระสำ�คญัหรอืเปน็ระยะ
เวล�น�นหรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ�่ยบริห�ร
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 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
       2557      2556       2557      2556

(หน่วย: พันบ�ท)

 เงินสด  113 219 113 219
 เงินฝ�กธน�ค�ร  101,588 76,703 60,412 14,845
 รวม   101,701 76,922 60,525 15,064

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
 ในก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประม�ณอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือเมื่อเลิกใช้

ง�นของอ�ค�รและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือใหม่ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจ�กนี้ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องสอบท�นก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวล�และบันทึกข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ห�ก 
ค�ดว�่มลูค�่ทีค่�ดว�่จะไดร้บัคนืต่ำ�กว�่มลูค�่ต�มบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในก�รนีฝ้�่ยบรหิ�รจำ�เปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รค�ดก�รณ์
ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยในอน�คตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ค่าความนิยม 
 ในก�รบันทึกและวัดมูลค่�ของค่�คว�มนิยม ณ วันที่ได้ม� ตลอดจนก�รทดสอบก�รด้อยค่�ในภ�ยหลัง ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องประม�ณก�ร 

กระแสเงินสดที่ค�ดว่�จะได้รับในอน�คตจ�กสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งก�รเลือกอัตร�คิดลดท่ีเหม�ะสม 
ในก�รคำ�นวณห�มูลค่�ปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีเมื่อมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรท�ง

ภ�ษใีนอน�คตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์�กสนิทรพัยภ์�ษเีงนินัน้ได ้ในก�รนีฝ้�่ยบรหิ�รจำ�เปน็ตอ้งประม�ณก�รว�่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยควร
รบัรูจ้ำ�นวนสนิทรพัยภ์�ษเีงนิไดร้อก�รตดับญัชเีปน็จำ�นวนเท�่ใด โดยพจิ�รณ�ถงึจำ�นวนกำ�ไรท�งภ�ษทีีค่�ดว�่จะเกดิในอน�คตในแตล่ะชว่งเวล�

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
 หนีส้นิต�มโครงก�รผลประโยชนห์ลงัออกจ�กง�นของพนกัง�น และต�มโครงก�รผลประโยชนร์ะยะย�วอืน่ของพนกัง�น ประม�ณขึน้ต�มหลกั

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

 คดีฟ้องร้อง
 บรษิทัฯมหีนีส้นิทีอ่�จจะเกดิขึน้จ�กก�รถกูฟอ้งรอ้งเรยีกค�่เสยีห�ย ซึง่ฝ�่ยบรหิ�รไดใ้ชด้ลุยพนิจิในก�รประเมนิผลของคดทีีถ่กูฟอ้งรอ้งแลว้และ

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

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 เงินฝ�กออมทรัพย์และเงินฝ�กประจำ�มีอัตร�ดอกเบี้ยระหว�่งร้อยละ 0.4 ถึง 2.25 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.4 ถึง 
2.25 ต่อปี)

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่�งป ีบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมรี�ยก�รธรุกจิทีส่ำ�คญักบับคุคลหรอืกจิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนั ร�ยก�รธรุกจิดงักล�่วเปน็ไปต�มเงือ่นไขท�งก�ร

ค�้และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว�่งบริษัทฯและบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเหล�่นั้น ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจ โดยส�ม�รถสรุปได้ดังนี้
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 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมแล้ว)     
ซื้อสินค้� – – 54 35 ร�ค�ตล�ด
ร�ยได้ค่�เช่� – – 19 7 ร�ค�ตล�ด
ร�ยได้ค่�โฆษณ� – – – 7 ร�ค�ตล�ด

ร�ยได้ค่�บริก�รในก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ – – – 21 ร�ค�ต�มสัญญ�
ดอกเบี้ยรับ – – 2 – อัตร�ร้อยละ 3.17 
      ถึง 5.25 ต่อปี
ค่�โฆษณ�จ�่ย – – – 9 ร�ค�ตล�ด
ค�่เช�่เวล�ออกอ�ก�ศโทรทัศน์จ่�ย – – 2 1 ร�ค�ตล�ด
ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน
(ตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมต�มสัดส่วน
 ก�รถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว)     
ซื้อสินค้� 5 13 10 26 ร�ค�ตล�ด
ร�ยได้ค่�บริก�รจัดก�ร 3 3 – – ร�ค�ต�มสัญญ�

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน	–	กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	(หมายเหตุ	8)    
 บริษัทย่อย   – – 71,795 4,631
 กิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน   396 531 808 4
 รวมลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น – กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  396 531 72,603 4,635

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน	–	กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	(หมายเหตุ	16)    
 บริษัทย่อย   – – 20,151 13,590
 กิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน   3,427 3,491 6,885 6,776
 บริษัทร่วม  – 20 – 20
 รวมเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น – กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 3,427 3,511 27,036 20,386

 ยอดคงค้�งระหว�่งบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 มีร�ยละเอียดดังนี้ 

 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: พันบ�ท)

 เงินให้กู้ยืมแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 ยอดคงค้�งของเงินให้กู้ยืมระหว�่งบริษัทฯและกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 และก�รเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม
ดังกล่�วมีร�ยละเอียดดังนี้
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2557เพิ่มขึ้นระหว่�งปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2556ลักษณะคว�มสัมพันธ์เงินให้กู้ยืม

(หน่วย: พันบ�ท)
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำ�กัด  บริษัทย่อย 45,000 22,000 67,000
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด บริษัทย่อย 6,120 – 6,120
บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด  บริษัทย่อย – 165,000 165,000
   51,120 187,000 238,120
หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (3,570) (96,300) (99,870)
รวม    47,550 90,700 138,250

 ในปี 2557 บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด ได้รับเงินกู้ยืมจ�กบริษัทฯจำ�นวน 165 ล้�นบ�ท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถ�มและมีอัตร�
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี

 ในปี 2557 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ได้รับเงินกู้ยืมจ�กบริษัทฯจำ�นวน 67 ล�้นบ�ท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำ�หนดชำ�ระคืน 
เมื่อทวงถ�มและมีอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี

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

 ค�่ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นที่ให้แก่กรรมก�รและผู้บริห�ร 
ดังต่อไปนี้

 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

 ผลประโยชน์ระยะสั้น  93 93 50 56
 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น  2 1 1 1
 รวม   95 94 51 57

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: พันบ�ท)

 ลูกหนี้ก�รค้� – กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน    
 อ�ยุหนี้นับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ    
  ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ  40 – 16,092 –
  ค�้งชำ�ระ    
   ไม่เกิน 3 เดือน  – – 879 193
   3-6 เดือน  – – 37 –
 รวมลูกหนี้ก�รค�้ – กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  40 – 17,008 193
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 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: พันบ�ท)

 ลูกหนี้ก�รค้� – กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    
 อ�ยุหนี้นับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ    
  ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ  284,616 290,124 211,750 222,023
  ค�้งชำ�ระ    
   ไม่เกิน 3 เดือน  322,712 320,205 214,673 260,502
   3-6 เดือน  36,348 28,272 29,353 25,619
   6-12 เดือน  12,814 21,770 10,706 13,149
   ม�กกว่� 12 เดือน  18,681 9,970 9,856 7,887
 รวม    675,171 670,341 476,338 529,180
 หัก: ค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (16,204) (14,104) (6,896) (5,908)
       ค�่เผื่อสินค�้รับคืน  (7,081) (6,973) (7,081) (6,973)
 รวมลูกหนี้ก�รค้� – กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธ ิ  651,886 649,264 462,361 516,299
 รวมลูกหนี้ก�รค้� – สุทธิ  651,926 649,264 479,369 516,492
 ลูกหนี้อื่น    
 ลูกหนี้กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  356 531 55,595 4,442
 ลูกหนี้อื่น   – 100 – –
 รวมลูกหนี้อื่น  356 631 55,595 4,442
 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น – สุทธ ิ  652,282 649,895 534,964 520,934

9. สินค้าคงเหลือ 

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

(หน่วย: พันบ�ท)
งบก�รเงินรวม

สินค้�สำ�เร็จรูป 59,104 52,709 (40,226) (40,686) 18,878 12,023

วัตถุดิบ 51,630 63,346 (1,071) (296) 50,559 63,050

วัตถุดิบระหว่�งท�ง 4,197 8,686 – – 4,197 8,686

อื่นๆ  12,946 14,691 (1,517) (3,552) 11,429 11,139

รวม  127,877 139,432 (42,814) (44,534) 85,063 94,898

      2557     2556      2557      2556 2557      2556        

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

(หน่วย: พันบ�ท)
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

สินค้�สำ�เร็จรูป 45,943 40,146 (22,806) (24,096) 23,137 16,050

วัตถุดิบ 51,630 63,346 (1,071) (296) 50,559 63,050

วัตถุดิบระหว่�งท�ง 4,197 8,686 – – 4,197 8,686

อื่นๆ  6,867 9,561 (1,000) (2,942) 5,867 6,619

รวม  108,637 121,739 (24,877) (27,334) 83,760 94,405

      2557     2556      2557      2556 2557      2556        
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยต�มที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค�่ต�มบัญชีต�ม
วิธีร�ค�ทุนสัดส่วนเงินลงทุน เงินปันผลรับทุนชำ�ระแล้วชื่อบริษัท

(หน่วย: พันบ�ท)
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด 50,000 50,000 49 49 2 2 – –
(และถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ 
 อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำ�กัด 
 อีกร้อยละ 51)        
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล  25,000 25,000 100 100 100,890 100,890 – –
 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 25,000 100 100 25,000 25,000 – –
รวม     130,992 130,992 – –
หัก: ค่�เผ่ือผลข�ดทุนจ�กเงินลงทุน     (30,100) (5,100) – –
      100,892 125,892 – –

      2557      2556       2557      2556  2557      2556 2557      2556
   ร้อยละ ร้อยละ 

ร�ค�ทุนสัดส่วนเงินลงทุน

มูลค่�ต�มบัญชี
ต�มวิธีส่วนได้เสีย 

– สุทธิ
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศลักษณะธุรกิจบริษัท

(หน่วย: พันบ�ท)

 2557 2556  2557     2556 2557      2556
 ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด ผลิตร�ยก�รวิทย ุ ไทย 40 40 10,000 10,000 2,704 2,704
หัก: ค�่เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินลงทุน     (10,000) (10,000) (2,704) (2,704)
สุทธ ิ      – – – –

ร�ยได้รวมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันว�คม

หนี้สินรวม 
ณ วันที่ 

31 ธันว�คม

กำ�ไรสำ�หรับ     
ปีสิ้นสุดวันที่                
31 ธันว�คม

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 

31 ธันว�คม
ทุนชำ�ระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันว�คมบริษัท
 2557 2556 2557      2556 2557      2556  2557      2556 2557 2556 

บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด 23 23 4 6 3 3 15 20 (2) 2

 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด

 มูลค�่ของเงินลงทุนส่วนที่เกินกว�่มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัทย่อยนี้ ณ วันลงทุนเพิ่มในปี 2551 มีจำ�นวน 59.3 
ล�้นบ�ท ซึ่งแสดงเป็นค่�คว�มนิยมในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม ต่อม�ค่�คว�มนิยมจำ�นวนนี้ลดลงเป็นจำ�นวน 5.5 ล้�นบ�ท เหลือ 53.8 ล้�น
บ�ท เนื่องจ�กก�รเริ่มถือปฏิบัตินโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้โดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ในปี 2552

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

11.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
 ข้อมูลท�งก�รเงินต�มที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)
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12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 เงินลงทุนระยะย�วอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นส�มัญของบริษัทต่อไปนี้

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

ร�ค�ทุน
(หน่วย: พันบ�ท)

สัดส่วนเงิน
ลงทุนทุนชำ�ระแล้ว  2557 2556
ร้อยละ

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่�งติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์

สำ�นักง�นและ
ย�นพ�หนะ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมอ�ค�รที่ดิน

(หน่วย : พันบ�ท)
งบก�รเงินรวม

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556 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�หน�่ย – – (16,848) (4,889) – (21,737)
โอน  – 360 7,084 15,265 (23,281) (572)
ณ 31 ธันว�คม 2556 202,076 859,916 1,042,436 229,997 118,802 2,453,227
ซื้อเพิ่ม – – 1,074 56,303 151,719 209,096
จำ�หน�่ย – – (23,011) (76,002) (46,951) (145,964)
โอน  – – 40,659 110,417 (151,076) –
ณ 31 ธันว�คม 2557 202,076 859,916 1,061,158 320,715 72,494 2,516,359
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556 – 662,781 633,434 146,685 – 1,442,900
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี – 13,738 57,760 17,953 – 89,451
ค่�เสื่อมร�ค�สะสมของส่วนที่จำ�หน่�ย – – (16,299) (3,100) – (19,399)
โอน  – – – (334) – (334) 
ณ 31 ธันว�คม 2556 – 676,519 674,895 161,204 – 1,512,618
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี – 13,742 53,806 45,676 – 113,224
ค�่เสื่อมร�ค�สะสมของส่วนที่จำ�หน่�ย – – (22,999) (73,879) – (96,878)
ณ 31 ธันว�คม 2557 – 690,261 705,702 133,001 – 1,528,964
ค่าเผื่อการด้อยค่า      
ณ 31 ธันว�คม 2556 – – – – – –
บันทึกเพิ่มระหว่�งงวด – – – 4,145 – 4,145
ณ 31 ธันว�คม 2557 – – – 4,145 – 4,145
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ 31 ธันว�คม 2556 202,076 183,397 367,541 68,793 118,802 940,609
ณ 31 ธันว�คม 2557 202,076 169,655 355,456 183,569 72,494 983,250
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 
2556 (จำ�นวน 76 ล�้นบ�ท รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร)  89,451
2557 (จำ�นวน 96 ล้�นบ�ท รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร)  113,224
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เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่�งติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์

สำ�นักง�นและ
ย�นพ�หนะ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมอ�ค�รที่ดิน

(หน่วย : พันบ�ท)
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ราคาทุน      
1 มกร�คม 2556 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�หน�่ย – – (16,848) (3,277) – (20,125)
โอน  – 360 7,084 15,837 (23,281) –
31 ธันว�คม 2556 202,076 859,916 1,028,103 211,455 117,518 2,419,068
ซื้อเพิ่ม – – 1,074 30,246 67,672 98,992
จำ�หน่�ย – – (23,011) (76,002) (46,951) (145,964)
โอน  – – 40,659 27,944 (68,603) –
31 ธันว�คม 2557 202,076 859,916 1,046,825 193,643 69,636 2,372,096
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556 – 662,781 623,037 137,605 – 1,423,423
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี – 13,738 57,760 13,371 – 84,869
ค่�เสื่อมร�ค�ของส่วนที่จำ�หน�่ย – – (16,299) (2,198) – (18,497)
31 ธันว�คม 2556 – 676,519 664,498 148,778 – 1,489,795
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี – 13,742 53,806 29,844 – 97,392
ค่�เสื่อมร�ค�ของส่วนที่จำ�หน�่ย – – (22,999) (73,879) – (96,878)
31 ธันว�คม 2557 – 690,261 695,305 104,743 – 1,490,309
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธันว�คม 2556 202,076 183,397 363,605 62,677 117,518 929,273
31 ธันว�คม 2557 202,076 169,655 351,520 88,900 69,636 881,787
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป ี      
2556 (จำ�นวน 74 ล้�นบ�ท รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค�่ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร)  84,870
2557 (จำ�นวน 84 ล้�นบ�ท รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค�่ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร)  97,392

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันมีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค�่เสื่อมร�ค�หมดแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่ 
มูลค่�ต�มบัญชีก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ดังกล่�วมีจำ�นวนเงินประม�ณ 1,001 ล้�นบ�ท (2556: 1,076 
ล�้นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 989 ล้�นบ�ท (2556: 1,064 ล้�นบ�ท)) 

14. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 มูลค�่ต�มบัญชีของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้
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 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: พันบ�ท)

 ราคาทุน	   
 1 มกร�คม  290,159 250,816 277,834 239,717
 ซื้อเพิ่ม   52,651 40,020 27,549 38,124
 จำ�หน�่ย   (13,932) (677) (13,932) (7)
 31 ธันว�คม  328,878 290,159 291,451 277,834
 ค่าตัดจำาหน่ายสะสม    
 1 มกร�คม  169,272 146,449 161,785 138,992
 ค่�ตัดจำ�หน�่ยสำ�หรับปี  24,019 23,480 22,514 22,800
 ค่�ตัดจำ�หน�่ยสะสมของส่วนที่จำ�หน�่ย  (10,431) (657) (10,431) (7)
 31 ธันว�คม  182,860 169,272 173,868 161,785
 ค่าเผื่อการด้อยค่า    
 1 มกร�คม  3,875 4,146 3,875 4,146
 โอนกลับค�่เผื่อก�รด้อยค�่บันทึกระหว่�งป ี  (3,561) (271) (3,561) (271)
 31 ธันว�คม  314 3,875 314 3,875
 มูลค่�สุทธิต�มบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม  145,704 117,012 117,269 112,174
	 ค่าตัดจำาหน่าย    
 รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต  21,279 19,680 20,303 19,377
 รวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร  2,740 3,800 2,211 3,423
 รวมค่�ตัดจำ�หน�่ยสำ�หรับปี  24,019 23,480 22,514 22,800

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯได้รวมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว�่งติดตั้งเป็นจำ�นวน 11 ล้�นบ�ท (2556: 
30 ล้�นบ�ท)

  ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�ตัดจำ�หน่�ยหมดแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่ มูลค่�
ต�มบัญชีก่อนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมและค�่เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ดังกล่�วมีจำ�นวนเงินประม�ณ 107 ล�้นบ�ท (2556: 93 ล้�นบ�ท) 
(เฉพ�ะของบริษัทฯ: 97 ล�้นบ�ท (2556: 82 ล้�นบ�ท))

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 งบก�รเงินรวม  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

      2557      2556       2557      2556 

เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร MOR – 16,796 – 16,796
เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน MMR 448,000 380,000 448,000 380,000
รวม                  448,000 396,796 448,000 396,796

อัตร�ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

(หน่วย: พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: พันบ�ท)

 เจ้�หนี้ก�รค้� – กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  3,373 3,321 26,239 20,361
 เจ้�หนี้ก�รค้� – กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  166,604 150,505 100,014 91,258
 เจ้�หนี้อื่นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  54 190 797 25

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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25562557

 หนี้สินต�มสัญญ�เช�่ก�รเงิน 8,804  14,110
 หัก: ดอกเบี้ยรอก�รตัดจำ�หน�่ย (472) (1,164)
 รวม 8,332  12,946
 หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี (4,860) (4,372)
 หนี้สินต�มสัญญ�เช�่ก�รเงิน-สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 3,472  8,574

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

 บริษัทฯมีภ�ระผูกพันที่จะต้องจ�่ยค่�เช่�ขั้นต่ำ�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินดังนี้ 

 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: พันบ�ท)

 ค�่ใช้จ่�ยค้�งจ�่ย  149,293 87,305 133,646 80,038
 เจ้�หนี้อื่น  83,178 57,732 62,879 55,287
 รวมเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ�้หนี้อื่น  402,502 299,053 323,575 246,969

17. เงินกู้ยืมจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ นาจควบคุมของบริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมสกุลบ�ทจ�กผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อยซึ่งมี

อัตร�ดอกเบี้ยซึ่งอ้�งอิงกับอัตร�ดอกเบี้ยลูกค�้ร�ยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวล� (MLR) ของธน�ค�รพ�ณิชย์แห่งหนึ่งและมีกำ�หนด
ชำ�ระคืนเมื่อทวงถ�ม

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

25562557ก�รชำ�ระคืนเงินต้นอัตร�ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)เงินกู้

 1 อัตร�คงที่สำ�หรับสองปีแรกและหลังจ�กนั้น ทุกไตรม�ส งวดละ 25 ล�้นบ�ท 150,000 250,000
  มีอัตร�ซึ่งอ�้งอิงกับ MLR*  เริ่มตั้งแต่เดือนกันย�ยน 2555 
 2 อัตร�คงที่ร้อยละ 4.75 ต่อป ี ทุกไตรม�ส งวดละ 18.7 ล้�นบ�ท 300,000 –
     เริ่มตั้งแต่เดือนมีน�คม 2558
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งป ี   (241,666) (100,000)
เงินกู้ยืมระยะย�ว – สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี  208,334 150,000
(*MLR: อัตร�ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจ�กลูกค�้ชั้นดีประเภทเงินกู้ยืมแบบมีกำ�หนดระยะเวล�)

(หน่วย: พันบ�ท)

 ภ�ยใต้สัญญ�เงินกู้ยืมระยะย�ว บริษัทฯต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขเกี่ยวกับก�รดำ�รงอัตร�ส่วนท�งก�รเงิน อย่�งไรก็ต�ม ในเดือนธันว�คม 2557 
บริษัทฯได้รับก�รผ่อนผันจ�กธน�ค�รให้ส�ม�รถดำ�รงอัตร�ส่วนท�งก�รเงินในอัตร�ที่สูงกว่�อัตร�ที่กำ�หนดในสัญญ�เงินกู้ยืมได้เฉพ�ะสำ�หรับ
งบก�รเงิน ปี 2557

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบ�ท)
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(หน่วย: ล้�นบ�ท)

รวม1 - 4 ปีไม่เกิน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

 ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ�่ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 5.3 3.5 8.8
 ดอกเบี้ยต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินรอก�รตัดบัญชี                                                 (0.4) (0.1) (0.5)
 มูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ�่ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 4.9 3.4 8.3

 ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ�่ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 5.1 9.1 14.2
 ดอกเบี้ยต�มสัญญ�เช�่ก�รเงินรอก�รตัดบัญช ี (0.7) (0.5) (1.2)
 มูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 4.4 8.6 13.0

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

รวม1 - 4 ปีไม่เกิน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

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

 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

      2557      2556       2557      2556

      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: พันบ�ท)

(หน่วย: พันบ�ท)

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี  74,606 69,896 72,921 67,964
 ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน   7,586 3,986 6,505 3,864
 ต้นทุนดอกเบี้ย  1,769 1,993 1,714 1,971
 ผลประโยชน์ที่จ�่ยในระหว่�งปี  (12,691) (10,591) (13,411) (10,013)
 ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์
     ประกันภัย  17,640 9,110 16,912 8,923
 ต้นทุนบริก�รในอดีต  – 212 – 212
 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี  88,910 74,606 84,641 72,921

 ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน   7,586 3,986 6,505 3,864
 ต้นทุนดอกเบี้ย  1,769 1,993 1,714 1,971
 ต้นทุนบริก�รในอดีตที่รับรู้ในปี  – 212 – 212
 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน  9,355 6,191 8,219 6,047
 ค�่ใช้จ่�ยดังกล่�วรับรู้ในร�ยก�รต่อไปนี้ในงบกำ�ไรข�ดทุน    
 ต้นทุนข�ย  6,281 3,682 5,337 3,625
 ค�่ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รบริห�ร  3,074 2,509 2,882 2,422

 ค่�ใช้จ�่ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นรวมอยู่ในกำ�ไรหรือข�ดทุนแสดงได้ดังนี้ 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 จำ�นวนสะสมของผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยซึ่งรับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น มีจำ�นวนทั้งสิ้น 26.7 ล�้นบ�ท (2556: 9.1 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะบริษัทฯ: 25.8 ล้�นบ�ท 2556: 8.9 ล้�นบ�ท)

  สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
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 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบ�ท)
จำ�นวนภ�ระผูกพันที่ถูกปรับปรุง                                 

จ�กผลของประสบก�รณ์ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์

 ปี 2557 88,910 84,641 3,012 2,899
 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 – –

 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

 เงินเดือนและค่�แรงและผลประโยชน์อื่นของพนักง�น  874 772 631 624
 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน�่ย  137 133 120 107
 ค่�โฆษณ�จ่�ย  145 157 100 113
 ค่�บริก�รข้อมูลข่�ว  61 43 47 39
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง  76 68 72 65
 ค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย  – – 69 –
 ค�่เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินลงทุนในบริษัทย่อย  – – 25 –
 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป  641 652 556 567
 ก�รเปลี่ยนแปลงในสินค�้สำ�เร็จรูปและง�นระหว�่งทำ�   5 2 3 2

(หน่วย: พันบ�ท)
      2557      2556
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

 อัตร�คิดลด 2.0 - 3.8 2.3 - 4.5
 อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต 3.0 3.0
 อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น (ขึ้นกับช่วงอ�ยุ) 3.4 - 27.4 5.2 - 14.0

 จำ�นวนเงินภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

21. สำ รองตามกฎหมาย
 ภ�ยใต้บทบัญญัติของม�ตร� 116 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้ 

เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่�ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดข�ดทุนสะสมยกม� (ถ้�มี) จนกว่�ทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่� 
รอ้ยละ 10 ของ ทนุจดทะเบยีนซึง่บรษิทัฯไดจ้ดัสรรสำ�รองต�มกฎหม�ยนีไ้วค้รบถว้นแลว้ สำ�รองต�มกฎหม�ยไมส่�ม�รถนำ�ไปจ�่ยเงนิปนัผลได้

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

หรือบริก�รที่มีลักษณะไม่เหมือนกันกับบริษัทอื่นเป็นจำ�นวน 40 ล�้นบ�ท (2556: 43 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 23 ล�้นบ�ท (2556:  
49 ล้�นบ�ท)) 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยแบ่งต�มลักษณะประกอบด้วยร�ยก�รค�่ใช้จ่�ยที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
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24. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้
 ค่�ใช้จ�่ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: พันบ�ท)

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    
 ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี  6,368 45,298 – 37,904
 ร�ยก�รปรับปรุงค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (461) 1,739 (719) 1,574
 รวมภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน  5,907 47,037 (719) 39,478
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
 ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเกิดผลแตกต�่งชั่วคร�วและ
  ก�รกลับร�ยก�รผลแตกต�่งชั่วคร�ว  (2,937) (9,375) (3,147) (211)
 รวมภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี  (2,937) (9,375) (3,147) (211)
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,970 37,662 (3,866) 39,267

 จำ�นวนภ�ษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 สรุป
ได้ดังนี้

 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: พันบ�ท)

 ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับข�ดทุน                                                 
  จ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย 3,397 1,824 3,382 1,785

 ร�ยก�รกระทบยอดระหว�่งกำ�ไรท�งบัญชีกับค่�ใช้จ�่ยภ�ษีเงินได้มีดังนี้

 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: พันบ�ท)

 กำ�ไรท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคล  (165,657) 157,759 (148,655) 177,897

 อัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล  20% 20% 20% 20%
 กำ�ไรท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตร�ภ�ษ ี  (33,131) 31,552 (29,731) 35,579
 ร�ยก�รปรับปรุงค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (462) 1,739 (719) 1,574
 ร�ยก�รปรับปรุงสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของปีก่อน 1,864 – 1,864 –
 ข�ดทุนท�งภ�ษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคย
  รับรู้เป็นสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี  (331) (643) – –
 ผลข�ดทุนท�งภ�ษีสำ�หรับปีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้บันทึก
  เป็นสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญช ี  33,325 2,883 – –
 ผลกระทบท�งภ�ษีของค�่เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินให้กู้ยืมและ
  เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี – – 24,260 –
 ผลกระทบท�งภ�ษีสำ�หรับ:    
  ค่�ใช้จ�่ยที่ไม่ส�ม�รถหักเป็นร�ยจ่�ยท�งภ�ษี  1,792 2,186  599 2,114
  ค่�ใช้จ่�ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น  (67) –  (41) –
  เงินปันผลรับที่ได้รับยกเว้นภ�ษี  (50) (55)  – –
  อื่นๆ   30 –  (98) –
 ค่�ใช้จ�่ยภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 2,970 37,662 (3,866) 39,267
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 งบก�รเงินรวม    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
      2557      2556       2557      2556

(หน่วย: พันบ�ท)

 สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น  17,476 14,907 16,928 14,584
 ข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้  15,701 8,964 6,738 –
 ค�่เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุน
  ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  5,100 7,100 – 2,000
 ค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  1,665 1,199 1,379 1,182
 ค่�เผื่อสินค้�รับคืน  1,314 1,960 545 530
 ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค�้คงเหลือ  8,550 8,650 4,975 5,467
 สำ�รองค่�ใช้จ่�ย  1,461 1,703 1,461 1,284
 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์  63 775 63 775
 อื่นๆ    323 61 323 61
 รวมสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี  51,653 45,319 32,412 25,883

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้ 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับร�ยก�รผลแตกต�่งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษี ข�ดทุน
ท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้ และเครดิตภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 167 ล้�นบ�ท (2556: 5 ล้�นบ�ท) เนื่องจ�กบริษัทย่อยพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�มีคว�ม 
น่�จะเปน็ไมถ่งึระดบัคว�มเปน็ไปไดค้อ่นข้�งแนท่ีบ่รษิทัย่อยจะมกีำ�ไรท�งภ�ษใีนอน�คตเพยีงพอตอ่ก�รนำ�สนิทรพัย์ภ�ษีเงนิไดร้อก�รตดับญัชี
ม�ใช้ประโยชน์

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

น้ำ�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกอยู่ในระหว�่งปี

26. ข้อมูลทางการเงินจำ แนกตามส่วนงาน
 ขอ้มลูสว่นง�นดำ�เนนิง�นทีน่ำ�เสนอนีส้อดคลอ้งกบัร�ยง�นภ�ยในของบรษิทัฯทีผู่ม้อีำ�น�จตดัสนิใจสงูสดุด�้นก�รดำ�เนนิง�นไดร้บัและสอบท�น

อย�่งสม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในก�รตัดสินใจในก�รจัดสรรทรัพย�กรให้กับส่วนง�นและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�น

 เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รบริห�รง�น บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร�้งองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจต�มประเภทของผลิตภัณฑ์และบริก�ร บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีส่วนง�นที่ร�ยง�นทั้งสิ้น 3 ส่วนง�น ดังนี้

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

 ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดสอบท�นผลก�รดำ�เนินง�นของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจ�กกันเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รตัดสินใจเกี่ยวกับก�รจัดสรร 
ทรพัย�กรและก�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�น บรษิทัฯประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นของสว่นง�นโดยพจิ�รณ�จ�กกำ�ไรหรอืข�ดทนุจ�กก�รดำ�เนนิง�น 
และสินทรัยพ์รวมซึ่งวัดมูลค่�โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในก�รวัดกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นและสินทรัพย์รวมในงบก�รเงิน

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

 ข้อมูลร�ยได้ กำ�ไร และสินทรัพย์รวมของส่วนง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้
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รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

อื่นๆ

อื่นๆ

รวมส่วนงาน

ส่วนที่แบ่งไม่ได้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

 2557 2556  2557      2556 2557      2556  2557 2556 2557 2556 2557 2556

 2557 2556  2557      2556 2557      2556  2557 2556 2557 2556 2557 2556

ร�ยได้จ�กลูกค้�ภ�ยนอก 2,042 2,164 57 131 160 152 2,259 2,447 – – 2,259 2,447
ร�ยได้ระหว�่งส่วนง�น 50 58 15 28 3 79 68 165 (68) (165) – –
กำาไร	(ขาดทุน)	ของส่วนงาน 299 495 (123) (52) (1) (6) 175 437 – – 175 437

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	 1,974	 1,460	 400	 162	 58	 72	 224	 597	 (470)	 (208)	 2,186	 2,083

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศ�สตร์

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศ�สตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นร�ยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบก�รเงิน จึงถือเป็น 
ก�รร�ยง�นต�มเขตภูมิศ�สตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้�ร�ยใหญ่

 ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่จำ�นวนหนึ่งร�ย เป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 244 ล้�นบ�ท ซึ่งม�จ�กส่วนง�น 
สิ่งพิมพ์และโฆษณ� (ปี 2556 มีร�ยได้จ�กลูกค�้ร�ยใหญ่จำ�นวนหนึ่งร�ย เป็นจำ�นวนเงิน 305 ล�้นบ�ท ซึ่งม�จ�กส่วนง�นสิ่งพิมพ์และโฆษณ�)

27. กองทุนสำ รองเลี้ยงชีพ
 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย และพนกัง�นไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีขึน้ต�มพระร�ชบญัญตักิองทนุสำ�รองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ

และบริษัทย่อยและพนักง�นจ่�ยสมทบกองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริห�รโดย
ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) และจะจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อพนักง�นนั้นออกจ�กง�นต�มระเบียบว่�ด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่�ง 
ปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่�ยเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 38 ล�้นบ�ท (2556: 34 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 29 ล�้นบ�ท 
(2556: 29 ล�้นบ�ท))

28. เงินปันผล

เงินปันผลจ่�ยอนุมัติโดยเงินปันผล เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้น
(บ�ทต่อหุ้น)(พันบ�ท)

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

เงินปันผลงวดสุดท�้ยสำ�หรับกำ�ไรของปี 2555 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นวันที่                  
   26 เมษ�ยน 2556 50,000 0.10
เงินปันผลระหว่�งก�ลสำ�หรับปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิก�ยน 2556 50,000 0.10
รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2556   100,000 0.20
   
เงินปันผลงวดสุดท�้ยสำ�หรับกำ�ไรของปี 2556 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นวันที่                  
   25 เมษ�ยน 2557 70,000 0.14
รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2557   70,000 0.14
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29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
 บริษัทฯมีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับก�รซื้ออุปกรณ์ และก�รจ�้งเพื่อพัฒน�และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม

 2557  2556
 จ�่ยชำ�ระ  
  ภ�ยใน 1 ปี 50 40
  ม�กกว�่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 146 –

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

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
 บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันได้ทำ�สัญญ�เพื่อรับอนุญ�ตให้ใช้เครื่องหม�ยก�รค้�จ�กบริษัทในต่�งประเทศ ซึ่งบริษัทย่อยและกิจก�ร

ที่ควบคุมร่วมกันตกลงที่จะจ�่ยค่�ตอบแทนให้แก่คู่สัญญ�ต�มหลักเกณฑ์และอัตร�ที่ระบุไว้ในสัญญ� 

29.4 การค้ำ ประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทฯมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธน�ค�รในน�มบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำ�นวน 14 ล�้นบ�ท (2556: 16 ล้�น

บ�ท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภ�ระผูกพันท�งปฏิบัติบ�งประก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

29.5 คดีฟ้องร้อง
 บรษิทัฯถกูฟอ้งรอ้งเรยีกค�่เสยีห�ยในคดเีกีย่วกบัสญัญ�จ�้งแรงง�นจำ�นวนหนึง่คด ีซึง่เกดิจ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิต�มปกตขิองบรษิทัฯ ฝ�่ยบรหิ�ร

ของบริษัทฯเชื่อว�่ผลของคดีดังกล�่วจะไม่มีผลกระทบที่เป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินของบริษัทฯ

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

ขอ้มลูสำ�หรบัเครือ่งมอืท�งก�รเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสดและร�ยก�รเทยีบเท�่เงนิสด ลกูหนีก้�รค�้และลกูหนีอ้ืน่ เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิก�ร
ที่เกี่ยวข้องกัน เจ�้หนี้ก�รค�้และเจ้�หนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะย�ว 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�ว และมีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ก�รค�้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ฝ�่ยบริห�ร
ควบคุมคว�มเสี่ยงน้ีโดยก�รกำ�หนดให้มีนโยบ�ยและวิธีก�รในก�รควบคุมสินเชื่อที่เหม�ะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่ค�ดว่�จะได้
รับคว�มเสียห�ยที่เป็นส�ระสำ�คัญจ�กก�รให้สินเชื่อ นอกเหนือจ�กจำ�นวนที่ได้บันทึกค่�เผื่อผลข�ดทุนไว้แล้ว นอกจ�กนี้ ก�รให้สินเชื่อของ 
บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไมม่กี�รกระจกุตวัเนือ่งจ�กบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมฐี�นของลกูค�้ทีห่ล�กหล�ยและมอียูจ่ำ�นวนม�กร�ย จำ�นวนเงนิสงูสดุ
ทีบ่รษิทัฯและบรษิทัยอ่ยอ�จตอ้งสญูเสยีจ�กก�รใหส้นิเชือ่คอืมลูค�่ต�มบญัชขีองลกูหนีก้�รค�้และเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมคีว�มเสีย่งจ�กอตัร�ดอกเบีย้ทีส่ำ�คญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝ�กสถ�บนัก�รเงนิ เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิก�รทีเ่กีย่วขอ้ง
กัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะย�ว อย�่งไรก็ต�ม เนื่องจ�กสินทรัพย์และ 
หนี้สินท�งก�รเงินส่วนใหญ่มีอัตร�ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงต�มอัตร�ตล�ด หรือมีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตร�ตล�ดในปัจจุบัน  
คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ� 

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

อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด
ไม่มี

อัตร�ดอกเบี้ย
อัตร�ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด – – 41 61 101 0.4 - 2.25
ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น – – – 652 652 –
  – – 41 713 754 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและ – – 448 – 448 MMR, MOR
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ก
 สถ�บันก�รเงิน 
เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ�้หนี้อื่น – – – 403 403 –
เงินกู้ยืมระยะย�วจ�ก
 ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย – – 6 – 6 อ้�งอิงกับอัตร� MLR
เงินกู้ยืมระยะย�ว 142 158 150 – 450 4.75, อ้�งอิงกับอัตร�  
       MLR
หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 5 3 – – 8 อัตร�คงที่
  147 161 604 404 1,316 

งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

ม�กกว�่
1 ถึง 5 ปี

ภ�ยใน 1 ปี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

รวม

อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด
ไม่มี

อัตร�ดอกเบี้ย
อัตร�ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด – – 56 21 77 0.4 - 2.25
ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น – – – 650 650 –
  – – 56 671 727 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและ – – 397 – 397 MMR, MOR
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ก
 สถ�บันก�รเงิน 
เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น – – – 299 299 –
เงินกู้ยืมระยะย�วจ�ก
 ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย – – 6 – 6 อ�้งอิงกับอัตร� MLR
เงินกู้ยืมระยะย�ว – – 250 – 250 อ�้งอิงกับอัตร� MLR
หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 4 9 – – 13 อัตร�คงที่
  4 9 653 299 965 

งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

ม�กกว�่
1 ถึง 5 ปี

ภ�ยใน 1 ปี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย: ล้�นบ�ท)
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รวม

อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด
ไม่มี

อัตร�ดอกเบี้ย
อัตร�ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด – – 14 47 61 0.5 - 2.25
ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น – – – 535 535 –
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
 กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 136 – 3 – 139 5.25, MLR
  136 – 17 582 735 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและ
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ก
 สถ�บันก�รเงิน – – 448 – 448 MMR, MOR
เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ�้หนี้อื่น – – – 324 324 –
เงินกู้ยืมระยะย�ว 142 158 150 – 450 4.75, อ้�งอิงกับอัตร�  
       MLR
หนี้สินต�มสัญญ�เช�่ก�รเงิน 5 3 – – 8 อัตร�คงที่
  147 161 598 324 1,230 

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

ม�กกว่�
1 ถึง 5 ปี

ภ�ยใน 1 ปี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

รวม

อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด
ไม่มี

อัตร�ดอกเบี้ย
อัตร�ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด – – – 15 15 0.5 - 2.25
ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น – – – 521 521 –
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
 กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 45 – 3 – 48 3.25, MLR
  45 – 3 536 584 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและ
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ก
 สถ�บันก�รเงิน – – 397 – 397 MMR, MOR
เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ�้หนี้อื่น – – – 247 247 –
เงินกู้ยืมระยะย�ว – – 250 – 250 อ้�งอิงกับอัตร� MLR
หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 4 9 – – 13 อัตร�คงที่
  4 9 647 247 907 

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

ม�กกว�่
1 ถึง 5 ปี

ภ�ยใน 1 ปี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย: ล้�นบ�ท)
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมคีว�มเสีย่งจ�กอตัร�แลกเปลีย่นทีส่ำ�คญัอนัเกีย่วเนือ่งจ�กก�รซือ้สนิค�้และบรกิ�รเปน็เงนิตร�ต�่งประเทศ บรษิทัฯและ
บรษิทัยอ่ยจะทำ�สญัญ�ซือ้ข�ยเงนิตร�ต�่งประเทศลว่งหน�้ เพือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งเมือ่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยพจิ�รณ�ว�่
เหม�ะสม อย่�งไรก็ต�ม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 ไม่มีสัญญ�ซื้อเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�คงเหลือ 

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 เนือ่งจ�กสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท�งก�รเงนิสว่นใหญข่องบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ เงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืมอีตัร�ดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลงต�มอตัร�ตล�ด หรอืมอีตัร�ดอกเบีย้คงที ่ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัร�ตล�ดในปจัจบุนั บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจงึประม�ณมลูค�่ยตุธิรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินใกล้เคียงกับมูลค่�ต�มบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 มูลค่�ยุติธรรม หม�ยถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ข�ยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่�ยชำ�ระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่�ยมีคว�มรอบรู้ 
และเต็มใจในก�รแลกเปลี่ยนและส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน วิธีก�รกำ�หนดมูลค่�ยุติธรรม 
ขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืท�งก�รเงนิ มลูค�่ยตุธิรรมจะกำ�หนดจ�กร�ค�ตล�ดล�่สดุ หรอืกำ�หนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์�รวดัมลูค�่ทีเ่หม�ะสม 

31. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถปุระสงคใ์นก�รบรหิ�รจดัก�รทนุทีส่ำ�คญัของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยคอืก�รจดัใหม้ซีึง่โครงสร�้งทนุทีเ่หม�ะสมเพือ่สนบัสนนุก�รดำ�เนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร�้งมูลค่�ก�รถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุน
เท�่กับ 2.60:1 (2556: 1.43:1) (เฉพ�ะบริษัทฯ: 2.63:1 (2556: 1.46:1))

32. การอนุมัติงบการเงิน
 งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมก�รผู้มีอำ�น�จของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2558
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สำ นักงาน

ข้อมูลบริษัท

เว็บไซต์

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ กัด (มหาชน)
(ทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)

136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0 2616 4000 • โทรสาร 0 2240 3790

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

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

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

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
หลักในการผลิตและจำาหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันภาษา
อังกฤษ “BANGKOK POST” หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน 

ภาษาไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยแจกฟรี  
“M2F” หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ “STUDENT WEEKLY”  
และแมกกาซีนภาษาอังกฤษ 4 ฉบับได้แก่ “GURU” “MUSE” 
“BRUNCH” โดยจะแนบกับหนังสือพิมพ์ BANGKOK POST สำาหรับ  
“themagazine”  นั้นวางจำาหน่ายทั่วไปและส่งให้กับสมาชิก
หนังสือพิมพ์ BANGKOK POST และแมกกาซีนภาษาไทย 1 ฉบับ 
“Smart Finance” จะแนบกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  บริษัทให้
บริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตอล รวมทั้งระบบ
หางานทางเว็บไซต์ “www.m2fjob.com”  มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องในการให้บริการข่าวสารข้อมูล โดยการผลิตรายการข่าว
ออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ และจัดกิจกรรมและสัมมนา 
ภายใต้ชื่อ BANGKOK POST โพสต์ทูเดย์ และ M2F

นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านการพิมพ์พาณิชย์อื่นๆ อีกทั้ง 
ผลิตและจัดจำาหน่ายหนังสือในนามสำานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ บริษัทย่อย 
และกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทยังเป็นผู้พิมพ์ และจำาหน่าย 
นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ นิตยสาร “ELLE”  
“ELLE    Decoration”    “Marie       Claire” “CLEO” “Science     Illustrated”  
“Fast Bikes” “Forbes” “Cycling Plus” และ “Elle Men”

• หุ้นสามัญของบริษัท มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ “POST”

• ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 505,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

• ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้วประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จำานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

บ ริ ษั ท   โ พ ส ต์   พั บ ลิ ช ชิ ง   จ ำ� กั ด   ( ม ห � ช น ) 93



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

 ชื่อ และที่อยู่ ประเภทธุรกิจ ประเภท จำ นวนหุ้น   ร้อยละของจำ นวนหุ้นที่ถือ
    ของหุ้น ที่จำ หน่ายแล้ว (หุ้น)    ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

1.  บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ กัด ผลิตและจำาหน่าย สามัญ 250,000 100
 136  อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา   นิตยสาร  (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4666 
 โทรสาร 0 2671 3174

2.  บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ กัด ผลิตและจำาหน่าย สามัญ 100,000 70
 136  อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา   นิตยสาร และ (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย    บุริมสิทธ ิ 64,000
 กรุงเทพมหานคร 10110   (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)   
 โทรศัพท์ 0 2616 4666  
 โทรสาร 0 2671 3174

3.  บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ กัด ผลิตและจำาหน่าย สามัญ 255,000 100
 136  อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา   นิตยสาร และ (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย    บุริมสิทธิ 245,000
 กรุงเทพมหานคร 10110   (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 โทรศัพท์ 0 2616 4666 
 โทรสาร 0 2671 3174

4.  บริษัท แฟลช นิวส์ จำ กัด ดำาเนินรายการ สามัญ 255,000 40
 48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  วิทยุ  (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง    15,000
 กรุงเทพมหานคร   (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 โทรศัพท์ 0 2693 4777     (เรียกชำาระร้อยละ 80)
 โทรสาร 0 2693 3298   10,000
     (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
     (เรียกชำาระร้อยละ 25)

5.  บริษัท โพสต์ ทีวี จำ กัด ผลิตคอนเทนต์  สามัญ 250,000 100
 (เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำ กัด) และรายการ  (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 136  อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา   โทรทัศน์      
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย                        
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสาร 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 0 2616 4000
 โทรสาร 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 0 2616 4000
 โทรสาร 0 2240 3679

8.  บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ กัด ลงทุน สามัญ 250,000 100
 136  อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา     (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสาร 0 2240 3679

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำ นวนหุ้นที่จำ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
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นายทะเบียนหุ้น

ผู้สอบบัญชีอิสระ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ กัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259

บริษัท สำ นักงาน อีวาย จำ กัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
โทร 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำ กัด
ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์ เอ

93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0 2256 6311, 2256 7750-4 โทรสาร 0 2256 6317-8




