


วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) คือ “กำรเป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรมสื่อของประเทศไทย” ด้วยกำรน�ำเสนอข่ำว

และข่ำวสำรที่แม่นย�ำ ข่ำวธุรกิจและบทควำมเชิงไลฟ์สไตล์ที่รวดเร็วและสอดคล้องกับยุคสมัย ควำมต้องกำร และควำมสนใจ 
ของกลุ่มผู้อ่ำนและผู้ชมเป้ำหมำยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลรูปแบบต่ำงๆ

พันธกิจ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) จะด�ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุ “วิสัยทัศน์” ดังระบุข้ำงต้น

n  สืบค้นแหล่งข่ำวและเผยแพร่เนื้อหำที่แม่นย�ำ รวดเร็ว และสอดคล้องกับควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลำ 
ของกลุ่มผู้อ่ำนและผู้ชมเป้ำหมำยที่มีควำมหลำกหลำย

n   ขยำยฐำนของสือ่ทีม่อียูแ่ละเนือ้หำทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ท�ำให้กำรรำยงำนข่ำวสำรครอบคลมุทัง้ในเชงิกว้ำงและลกึยิง่ขึน้ เพือ่ให้เข้ำถงึฐำนผูอ่้ำน
และผู้ชมได้กว้ำงที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้

n   ใช้ควำมแข็งแกร่งด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ควำมเชี่ยวชำญด้ำนสื่อ ชื่อเสียงของแบรนด์ และช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย ผ่ำนกำรสร้ำงพันธมิตร
ทำงธุรกิจในกำรพิมพ์ กำรผลิตเนื้อหำดิจิตอล กำรแพร่ภำพกระจำยเสียง รวมทั้งกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ขยำยธุรกิจ ลูกค้ำผู้ซื้อโฆษณำ และฐำนลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
n  มองหำโอกำสใหม่ๆ อยู่เสมอ ในธุรกิจสื่อและกำรสื่อสำรจำกสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและสื่อกำรแพร่ภำพและเสียงที่เกิดขึ้นใหม่ 

เพื่อท�ำให้กลุ่มบริษัทสำมำรถขยำยกำรเข้ำถึง และน�ำเสนอเนื้อหำท่ีตรงกับควำมสนใจกลุ่มผู้อ่ำนและผู้ชมเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงยั่งยืน พร้อมทั้งรักษำผลกำรด�ำเนินกำรทำงกำรเงินในระยะยำว

n   ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในฐำนะท่ีเป็นบริษัทมหำชน รวมทั้งยึดม่ันใน
จริยธรรมทำงธุรกิจในทุกด้ำนของกำรด�ำเนินธุรกิจ และเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีในกำรด�ำเนิน

กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
อีกทั้งช่วยปกป้องและพัฒนำสังคม ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสภำพแวดล้อม 
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ภาพรวมการด�าเนินงานภาพรวมการด�าเนินงาน

ลังจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและควำมผันผวนของเศรษฐกิจในปี 
2557 สงบลง บรรยำกำศทำงกำรเมืองในปี 2558 เริ่มส่งสัญญำณที่ดี 
ประกอบกับกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกของรัฐบำล ท�ำให้สภำวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเริ่มปรับตัวดีข้ึน ส่งผลให้อัตรำกำรเติบโตของจีดีพี

รำยไตรมำสปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5-3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีที่
ผ่ำนมำ และอัตรำกำรเติบโตของจีดีพีตลอดปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7-2.8 
(เทียบกับปี 2557 ที่มีอัตรำกำรเติบโตของจีดีพีเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.8)

ถึงแม้ว่ำอัตรำกำรเติบโตของจีดีพีจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังถือว่ำน้อยมำกเมื่อเทียบกับ
เป้ำหมำยทีต่ัง้ไว้ อนัเป็นผลจำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจำก
หลำยปัจจัยตลอดทั้งปี อำทิ ปริมำณกำรส่งออกของไทยในปี 2558 ลดลง 
ร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีที่ผ่ำนมำ และเทียบกับปี 2557 
ที่มีอัตรำกำรหดตัวร้อยละ 0.4 ทั้งนี้ เป็นผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว
น้อยกว่ำที่ได้คำดกำรณ์ไว้ ไม่ว่ำจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศใน
ทวีปยุโรป รวมถึงกำรหดตัวของเศรษฐกิจในระดับมหภำคและกำรหดตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งเป็นตลำดที่ส�ำคัญในกำรส่งออกของประเทศไทย 
ส่วนปัจจัยด้ำนอื่นๆ ที่ส่งผลต่อกำรหดตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ 
ปริมำณกำรบริโภคภำยในประเทศที่ลดน้อยลง กำรหดตัวด้ำนกำรลงทุนทั้งภำค

มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ กำรเมืองยังคงมีควำมผันผวนอย่ำงต่อเนื่องในปี 2559 
เนือ่งจำกควำมล่ำช้ำในกำรร่ำงรัฐธรรมนญูใหม่ และกำรก�ำหนดวนัเลอืกตัง้ทัว่ไป 
ซึง่คำดว่ำจะเกดิขึน้ได้ในปลำยปี 2560 รวมทัง้ยงัมปัีจจยัด้ำนลบทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 
ได้แก่ กำรหดตวัอย่ำงต่อเนือ่งของเศรษฐกจิโลกและภมิูภำคทีจ่ะส่งผลกระทบต่อ
กำรส่งออกของไทย สถำนกำรณ์ควำมแห้งแล้งทีส่่งผลต่อผลผลติทำงกำรเกษตร
และรำคำสินค้ำทำงกำรเกษตร รวมทัง้กำรบรโิภคภำยในประเทศทีล่ดลง

อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2559 ยังคงมีโอกำสใหม่ทำงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำร 
กระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภำค แม้ในท่ำมกลำงควำม
กังวลเกี่ยวกับกำรหดตัวอย่ำงต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีน กำรเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำร ท�ำให้ฐำนผู้บริโภคชนชั้นกลำงขยำยตัว 
อย่ำงรวดเรว็ และเกดิโอกำสทำงกำรลงทนุและกำรค้ำระหว่ำงประเทศสมำชกิฯ 
กำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องในภำคกำรท่องเที่ยวของไทย ซึ่งคำดว่ำจะมีอัตรำ 

เศรษฐกิจมหภาคในปี 2558

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคปี 2559 และอนาคตต่อจากนั้น

เอกชนและรฐับำล อตัรำกำรแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศทีผ่นัผวน ประกอบ
กับสภำวะควำมแห้งแล้งที่ส่งผลต่อกำรเกษตร รวมถึงรำคำสินค้ำเกษตรตกต�่ำ
อย่ำงต่อเนื่อง

อย่ำงไรก็ตำม ยังมีปัจจัยบวกทำงด้ำนเศรษฐกิจ 2 ประกำรเกิดขึ้นในปี 2558 
คือ รำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้รำคำน�้ำมันเชื้อเพลิง 
ภำยในประเทศลดลง รวมทั้งต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์และพลังงำนก็ลดลงเช่นกัน 
นอกจำกนี้ ในภำคอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของไทยก็ฟื้นตัวอย่ำงชัดเจน และ
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ถึงแม้จะเกิดเหตุกำรณ์ระเบิดที่สร้ำงควำมตื่นตระหนก 
ในใจกลำงกรุงเทพมหำนคร เมื่อกลำงเดือนสิงหำคม 2558 และท�ำให้ปริมำณ 
นกัท่องเทีย่วของไตรมำสที ่3 ลดลงในช่วงระยะเวลำสัน้ๆ กต็ำม โดยภำพรวมแล้ว  
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เข้ำมำในประเทศไทยตลอดปี 2558 มีถึง 30 
ล้ำนคน มำกกว่ำที่ได้คำดกำรณ์ไว้ที่ 28.5-29.0 ล้ำนคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 
เทียบกับปี 2557 ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นปริมำณที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ  
เมื่อเทียบกับปี 2556 ตลอดทั้งปี) ท�ำให้เมื่อรวมกับรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศที่ เพิ่มขึ้นจำกแผนรณรงค์เชิงรุกของกำรท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยแล้ว ตลอดปี 2558 ประเทศไทยมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวถึง 
2.1 ล้ำนล้ำนบำท

นักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะจำกประเทศจีน เติบโตร้อยละ 8-10  
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีทีผ่่ำนมำ และจะสร้ำงรำยได้ทัง้ปีประมำณ 2.3-2.4 
ล้ำนล้ำนบำท กำรบรหิำรจดักำรเศรษฐกจิเชิงรกุอย่ำงต่อเนือ่งผ่ำนโครงกำรใหม่ๆ 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของฐำนเอสเอ็มอีขนำดใหญ่ของประเทศ รวมท้ังชุมชน
ท้องถิ่น และกำรพัฒนำและสนับสนุนภำคเกษตรกรรม กำรเพิ่มกำรลงทุนจำก
ภำคเอกชนในโครงกำรระบบขนส่งขนำดใหญ่ ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ  
ถนนสำยหลักภำยในจังหวัด และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกทำงระบบรำง เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลำงด้ำนโลจสิตกิส์ของอำเซียน นอกจำกนัน้ ยงัมกีำรเพิม่
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ�ำปี ซ่ึงปัจจัยด้ำนบวกเหล่ำน้ีจะเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดกำรเตบิโตของจีดพีขีองประเทศในปี 2559 โดยคำดว่ำจะเพิม่ขึน้อย่ำงน้อย
ร้อยละ 3.0-3.3 และมีปริมำณอัตรำกำรส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันในปีที่ผ่ำนมำ

สรุปตัวเลขทางการเงินที่ส�าคัญ

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,963.3  2,376.1  2,446.9 2,184.3 2,172.6

รำยได้อื่นๆ 31.2 37.0  28.0  50.8 39.0

รายได้รวม	 1,994.5		 2,413.1		 2,474.9	 2,235.1		 	2,211.6	

ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิ – ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 50.6 126.4 128.9 (168.7) (241.3)

ผลตอบแทนต่อยอดขาย	(%)	 2.5		 5.2		 5.2		 (7.5)	 (10.9)

สินทรัพย์รวม 1,868.1  1,981.8  2,082.7  2,164.4   3,074.6 

หนี้สิน 1,072.9  1,137.5  1,225.6 1,560.1   2,089.6 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 795.2  844.3  857.1  604.3   985.0 

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(%)	 2.7		 6.4		 6.2		 (7.8)	 (7.8)

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 6.4		 15.0		 15.0		 (27.9)	 (24.5)

ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (บำท) 0.10 0.25 0.26  (0.34) (0.50)

งบการเงินรวม 25552554 2556 25582557

(หน่วย: ล้ำนบำท)

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รายได้โดยสรุป

    

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำ  1,464.5   1,855.3   1,936.1   1,637.5   1,590.6 

รำยได้จำกกำรขำยสิ่งพิมพ์  428.3   437.5   424.6   388.7   343.8 

รำยได้จำกกำรรับจ้ำงพิมพ์  70.5   82.4   86.3   84.5   71.6 

รำยได้จำกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย  31.2   37.9   27.9   73.7   166.7 

      รวมรายได้หลัก	 	1,994.5		 	2,413.1		 	2,474.9		 	2,184.3		 	2,172.6	

ส่วนแบ่งก�ำไรในกิจกำรร่วมค้ำ     24.9   11.3 

รำยได้อื่น     26.0   27.7 

      รวมรายได้	 	 	 	 	2,235.1		 	2,211.6 

25552554 2556 25582557
(ปรับปรุงใหม่)

จำกกำรวิเครำะห์ล่ำสุดโดย บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ำ ในปี 
2558 บรรยำกำศโดยรวมของเศรษฐกจิและธรุกิจต่ำงๆ ภำยในประเทศมแีนวโน้ม
ไปในทิศทำงทีเ่ป็นบวก อุตสำหกรรมสือ่โฆษณำของไทยมอัีตรำกำรเตบิโตร้อยละ 
3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีที่ผ่ำนมำ (เทียบกับปี 2557 ตลอดทั้งปี 
ทีล่ดลงร้อยละ 2.0) ซึง่สอดคล้องกับทีไ่ด้คำดกำรณ์ไว้ก่อนหน้ำนีใ้นเดอืนมกรำคม 
2558 โดยตลอดทั้งปี 2558 มีกำรใช้จ่ำยในอุตสำหกรรมส่ือโฆษณำทั้งสิ้น 
122.3 พันล้ำนบำท เปรียบกับปี 2557 ซึ่งมีกำรใช้จ่ำยอยู่ที่ 118.4 พันล้ำนบำท

อย่ำงไรกต็ำม กำรเกดิกำรเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์คร้ังส�ำคญัในพืน้ทีส่ือ่โฆษณำ 
ทัง้หมดของประเทศไทย โดยทวีดีจิติอลซึง่เป็นสือ่เกดิใหม่เข้ำมำมส่ีวนแบ่งตลำด
เพิม่มำกขึน้อย่ำงมนียัส�ำคญั (คิดเป็นมำกกว่ำร้อยละ 26 ในปี 2558 เมือ่เทยีบกับ
เพียงร้อยละ 12 ในปี 2557) รวมถึงสื่อโฆษณำดิจิตอลรูปแบบใหม่ๆ อำทิ สื่อ
โฆษณำกลำงแจ้งและภำยในร้ำนค้ำ และสือ่โฆษณำส�ำหรบัผู้บรโิภคประเภทอืน่ๆ

ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา
ที่เข้ำมำดึงดูดควำมสนใจของนักกำรตลำดและผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบเทคโนโลย ี
ทนัสมยั โดยเฉพำะเดก็รุน่ใหม่ทีเ่สพตดิกำรใช้อปุกรณ์ส่ือสำรดจิิตอล ซึง่ปัจจบุนัมี
ควำมหลำกหลำยและรำคำท่ีสำมำรถจ่ำยได้ ท้ังรำคำตวัเครือ่งและค่ำใช้จ่ำยรำยเดอืน

สมำคมโฆษณำดจิิทลั (ประเทศไทย) เปิดเผยข้อมลูว่ำ ในปี 2558 กำรโฆษณำผ่ำน
สือ่ดจิิตอลตลอดทัง้ปีมมีลูค่ำประมำณ 9.9 พนัล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 60 เมือ่
เทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกันในปี 2557 และคดิเป็นร้อยละ 10 ของมลูค่ำโฆษณำ
ทั้งหมดในอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำ โดยแนวโน้มกำรขยำยตัวของส่ือและกำรใช้
อุปกรณ์สื่อสำรดิจิตอลที่ทันสมัยมำกข้ึน จะยังมีอย่ำงต่อเน่ืองตลอดปี 2559 
และในปีต่อๆ ไป ซึ่งจะท�ำให้เกิดโอกำสในธุรกิจใหม่ๆ ส�ำหรับผู้ที่มีต�ำแหน่ง
ทำงกำรตลำดที่ดี ให้สำมำรถน�ำเสนอสื่อดิจิตอลรูปแบบต่ำงๆ และคอนเทนต์ที่
ตอบสนองผูบ้รโิภคทีช่ื่นชอบเทคโนโลยีได้มำกขึ้น

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)4 5



กลุ่มบริษัทโพสต์จะฉลองครบรอบ 70 ปีในเดือนสิงหำคม 2559 และจะยังคง
มุ่งมั่นรักษำควำมเป็นผู้น�ำในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในฐำนะที่เป็นหนังสือพิมพ์ภำษำ
อังกฤษท่ีได้รับควำมเชื่อถือสูง พร้อมกับกำรพัฒนำสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลำกหลำย
ทั้งรูปแบบและกำรน�ำเสนอ รวมถึงกำรให้บริกำรผ่ำนออนไลน์ นอกจำกนี้  
กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงเน้นขยำยธุรกิจสื่อดิจิตอล ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ 
และกำรบริกำร โดยในปี 2557 และ 2558 ถือเป็นช่วงเวลำของกำรลงทุนใน
ธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจในรูปแบบสื่อดิจิตอลต่ำงๆ แต่ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป 
จะเป็นเวลำของกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรลงทุนนี้ โดยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ของกลุ่มบริษัทโพสต์ที่ต้องกำรสร้ำงธุรกิจที่สมดุล และสร้ำงรำยได้จำกธุรกิจ 

ปี 2558 กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงมุ่งมั่นรักษำต�ำแหน่งควำมเป็นผู้น�ำในธุรกิจ 
สือ่สิง่พมิพ์ ด้วยกำรน�ำเสนอส่ิงพมิพ์ท่ีเป็นท่ียอมรบัและข้อมูลท่ีเชือ่ถือได้ อำทิ 
หนังสือพิมพ์รำยวันภำษำอังกฤษ ‘บำงกอกโพสต์’ ที่ฉลองครบรอบ 69 ปี ในปี 
2558 และมีชื่อเสียงด้ำนข่ำวสำรที่เชื่อถือได้ ทั้งข่ำวใหม่รำยวัน ข่ำวธุรกิจ และ
สำรคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสังคมและไลฟ์สไตล์ของคนยคุปัจจบุนั หนังสือพิมพ์
รำยวันแนวธุรกิจภำษำไทย ‘โพสต์ทูเดย์’ ที่ฉลองครบรอบ 12 ปี เมื่อปี 2558 
หนังสือพิมพ์แจกฟรีรำยวันภำษำไทย ‘M2F’ ที่ฉลองครบรอบ 4 ปี ในปี 2558 
มีเนื้อหำครอบคลุมทั้งข่ำวสำรและไลฟ์สไตล์ ได้รับควำมนิยมสูง และเป็นผู้น�ำ
ในตลำดสิ่งพิมพ์แจกฟรี และหนังสือพิมพ์รำยสัปดำห์ภำษำอังกฤษ ‘สติวเด้นท์ 
วคีลี’่ ทีถื่อเป็นแหล่งของกำรเรยีนรูภ้ำษำองักฤษส�ำหรบันกัเรยีนไทย ด้วยเนือ้หำ
สำระ ทั้งข่ำว บันเทิง สำรคดีพิเศษ นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทโพสต์ยังมีนิตยสำร
หัวต่ำงประเทศชั้นน�ำต่ำงๆ ที่มีเนื้อหำสำระครอบคลุมเรื่องแฟชั่น ตกแต่งบ้ำน 
งำนอดิเรก และไลฟ์สไตล์ ดังนั้น กลุ่มบริษัทโพสต์จึงยังคงเดินหน้ำพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่อง โดยเพิ่ม
หัวหนังสือและเนื้อหำสำระใหม่ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนหรือร่วมสนับสนุนกำรจัด
งำนอีเว้นท์ส�ำคัญๆ เพื่อตอกย�้ำกำรรับรู้และจดจ�ำของผู้บริโภค รวมทั้งขยำย
ฐำนผู้อ่ำนและฐำนผู้ซื้อโฆษณำให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น

ในขณะเดยีวกนั ตัง้แต่ปี 2557 กลุ่มบรษิทัโพสต์ได้เริม่ด�ำเนนิกำรตำมกลยทุธ์ทีม่ี
เป้ำหมำยที่จะท�ำให้กลุ่มบริษัทอยู่ในต�ำแหน่งที่มั่นคง ด้วยกำรน�ำเสนอข้อมูล 
ข่ำวสำรทัง้ทีม่อียูแ่ละข่ำวใหม่ ซึง่ได้น�ำเสนอผ่ำนส่ือส่ิงพมิพ์ของบรษัิท มำต่อยอด 
ไปน�ำเสนอผ่ำนสือ่ดจิติอลท่ีเกิดขึน้ใหม่ในรปูแบบต่ำงๆ รวมท้ังผ่ำนอปุกรณ์มอืถือ
ดิจิตอลที่หลำกหลำย (บริกำรสมำชิกออนไลน์เพื่อให้บริกำรข้อมูลเฉพำะด้ำน 
รวมถึงข่ำวทัว่ไปล่ำสดุ ข่ำวธุรกิจ สำรคดพิีเศษ ข้อมูลด้ำนกำรท่องเทีย่ว บันเทงิ 
และร้ำนอำหำร) เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำคนไทยรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยเฉพำะเมื่อมีเครือข่ำยระบบ 4G ลูกค้ำที่เสพติดอุปกรณ์มือถือและ
เทคโนโลยีจะได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นจำกกำรเชื่อมต่อที่ไร้ขีดจ�ำกัดนี้

กลยุทธ์ด้ำนสื่อดิจิตอลของกลุ่มบริษัทโพสต์มุ่งเน้นที่จะมีบทบำทส�ำคัญในธุรกิจ
กระจำยเสียงและภำพทำงทีวีดิจิตอลที่ก�ำลังได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง โดยผ่ำน
กำรด�ำเนินธุรกิจของ บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์และ 
คอนเทนต์ให้แก่ผู้ประกอบกำรทีวีดิจิตอล ดังนั้น กลุ่มบริษัทโพสต์จึงได้ร่วมทุน
และเข้ำซ้ือธุรกิจผลิตรำยกำรสื่อดิจิตอลขนำดกลำง เพื่อขยำยกำรด�ำเนินกำร
ด้ำนสื่อดิจิตอล และสร้ำงรำยได้ให้มำกยิ่งข้ึน โดยในเดือนกันยำยน 2558  
กลุ่มบริษัทโพสต์ได้ลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของ บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด 
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์และรำยกำรโทรทัศน์  เพื่อเพิ่มโอกำสในกำร

แผนงานในอนาคต

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2558

สื่อสิ่งพิมพ์ดั้งเดิมและธุรกิจสื่อดิจิตอลใหม่ รวมถึงกำรขยำยฐำนผู้อ่ำนทั้ง 
แนวลึกและแนวกว้ำง เพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้อ่ำนหรือผู้ชมผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำงๆ  

จำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เริ่มมีเสถียรภำพมำกขึ้น ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจ
และสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับกำรริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อ
รักษำควำมเป็นผู้น�ำในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และกำรเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจสื่อ
ดิจิตอลที่มีบทบำทมำกขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้กลุ ่มบริษัทคำดว่ำจะสำมำรถมีผล
ประกอบกำรที่ดีขึ้นในปี 2559

สร้ำงรำยได้ให้ธุรกิจของโพสต์ ทีวี และเพิ่มกำรผลิตเนื้อหำให้กับช่องทีวีระบบ
ดจิติอลและแอนะล็อก

กลยุทธ์ทั้งหมดตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วนั้น มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือสร้ำงฐำน
ธรุกิจทีม่ัน่คงให้กลุม่บริษัทโพสต์ภำยในระยะเวลำ 3-5 ปี และสำมำรถสร้ำงรำยได้
จำกกำรผสมผสำนธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิมและธุรกิจสื่อใหม่ในรูปแบบ
ดจิติอล ตำมวสิยัทศัน์ทีก่ลุม่บริษัทโพสต์ได้ก�ำหนดไว้ตัง้แต่เริม่แรก และสร้ำงมลูค่ำ
ให้กบัผูถ้อืหุน้ บนพ้ืนฐำนของกำรพัฒนำทีย่ัง่ยนื
         
นอกจำกนี ้กลยทุธ์ด้ำนส่ือสิง่พิมพ์และสือ่ดจิิตอลยงัมุง่ส่งเสริมให้กลุม่บรษิทัโพสต์
ขยำยฐำนผู้อ่ำนและผู้ชมให้ลึกและกว้ำงขึ้นกว่ำเดิม

ตลอดปี 2558 กลุ่มบริษัทโพสต์ในฐำนะพลเมืองบรรษัท ยังคงมุ่งมั่นในควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งเน้นกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้วยภำระหน้ำที่ต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงำน ผ่ำนกิจกรรมเพื่อสังคมต่ำงๆ ที่ท�ำให้กับชุมชน
ในท้องถิ่นและสังคมโดยรวม

ปี 2558 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ ขำดทุน
รวม 241.30 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับขำดทุนรวม 168.69 ล้ำนบำท ในปี 
2557 ขำดทุนต่อหุ้นเท่ำกับ 0.50 บำท ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับขำดทุน
ต่อหุ้น 0.34 บำท ในปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) รำยรับรวมและรำยได้ของ 
กลุ่มบริษัทโพสต์เท่ำกับ 2,172.63 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ 2,184.27 
ล้ำนบำท ในปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 0.53 

กำรขำดทุนสุทธิเกิดจำกกำรขำดทุนในกำรด�ำเนินงำน ซึ่งประกอบด้วย  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรพิมพ์ กำรขนส่ง และต้นทุนทีเ่กีย่วข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพำะกำรเพิ่มจ�ำนวนพิมพ์
ของหนังสือพิมพ์รำยวันแจกฟรี M2F ไปยังลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งกำร
ส�ำรองเงินให้กู้ยืมจำกกำรลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์

คณะกรรมกำรบริษัทจึงลงควำมเห็นให้งดกำรจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับปี 2558 
และคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี ใน
วนัศุกร์ท่ี 1 เมษำยน 2559 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 8 อำคำรบำงกอกโพสต์ 
เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 11 
มีนำคม 2559 เข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการด�าเนินงาน

 นปี 2555 กลุม่บรษิทัโพสต์ได้บกุเบกิผลติหนงัสอืพิมพ์ M2F แจกฟร ีรำยวนั  
 จนัทร์ถงึศกุร์ และแจกจ่ำยตรงถงึกลุม่คนท�ำงำนระดบัวชิำชีพ ที่อำศัยอยู่ใน 
 เมอืง และคนเดนิทำงไปกลับเป็นประจ�ำจำกออฟฟิศในกรงุเทพฯ รวมทัง้ ในปี 
2557 ได้ขยำยกำรแจกจ่ำยออกไปถงึใจกลำงเมอืงในจงัหวดัหลกัๆ ของประเทศไทย

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2489 กลุ่มบริษัทโพสต์ได้พัฒนำและขยำยธุรกิจ 
กำรพิมพ์ข่ำวสำรและสำระ และธุรกิจกำรจัดจ�ำหน่ำย ด้วยกำรริเริ่มเชิงกลยุทธ์
มำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมสื่อและกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นที่นิยม 
รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ทำงกำรส่ือสำรและกำรบรกิำรท่ีเกีย่วเนือ่ง ทัง้ภำษำไทยและภำษำ
องักฤษ เพือ่รกัษำและขยำยกำรเข้ำถงึฐำนกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยได้มำกขึน้  ได้แก่

n  กลุ่มบริษัทโพสต์ด�ำเนินธุรกิจผ่ำนบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์-
เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด และบริษัทร่วมทุน 
บรษัิท โพสต์-เอซพีี จ�ำกัด จดัพิมพ์และจดัจ�ำหน่ำยนิตยสำรหวัต่ำงประเทศ
ยอดนิยมต่ำงๆ ฉบับภำษำไทย ที่ครอบคลุมเนื้อหำข่ำวสำร ทั้งธุรกิจ สังคม 
แฟชั่น ตกแต่งบ้ำน ไลฟ์สไตล์ และท่องเที่ยว อำทิ นติยสำรแอล แอลเมน 
แอล เดคคอเรชั่น แมรี แคลร์ ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ไซคลิ่ง พลัส ฟอร์บส 
และคลีโอ 

n  บรษัิท โพสต์ ทวี ีจ�ำกดั เป็นผูผ้ลิตและแพร่ภำพกระจำยเสยีง (ผ่ำนช่องฟรีทวีี 
และทวีดีจิติอล) รำยกำรข่ำวและสำรคดต่ีำงๆ ออกอำกำศทำงโทรทศัน์ อำทิ 
ช่อง 5 ช่อง 11 ช่องเวร์ิคพอยท์ และช่องอมรนิทร์ ถงึแม้กลุม่บรษิทัโพสต์จะ 
ไม่ชนะกำรประมูลคล่ืนควำมถี่เพ่ือขอรับใบอนุญำตให้บริกำรโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลในปี 2556 ก็ตำม แต่กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงมุ่งมั่นด�ำเนิน
กลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น ด้วยกำรผลิต
รำยกำรข่ำว รำยกำรธุรกิจ และรำยกำรบันเทิงอื่นๆ ให้แก่ผู้ประกอบกำร
ทีวีดิจิตอลใหม่ 24 ช่อง และช่องแอนะล็อกเดิม

n  กำรกระจำยเสยีงและกำรสือ่สำรบรกิำรข้อมลูข่ำวสำร ทัง้ภำษำองักฤษและ
ภำษำไทย ผ่ำนสื่อดิจิตอลและแอปพลิเคชันบนมือถือ ให้แก่สมำชิกผู้อ่ำน 
ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ มจีดุมุ่งหมำยเพือ่ให้เวบ็ไซต์ bangkokpost.com 
และ posttoday.com เป็นหน้ำต่ำงของโลกสูป่ระเทศไทย นอกจำกนี ้ยงัม ี
สือ่ดจิติอลรปูแบบอืน่และแอปพลเิคชนับนมอืถอื (ส�ำหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์
ในส�ำนกังำนหรอืบ้ำน แลป็ทอ็ป และอปุกรณ์มอืถอืดจิติอล ทีก่ลุม่ลกูค้ำคน

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน) ฉลองครบรอบการด�าเนินธุรกิจเป็นปีที่ 70 ในปี 2559 นี้ ในฐานะผู้จัดพิมพ์และจัดจ�าหน่าย 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ) หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ (หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย)  
หนังสือพิมพ์ M2F (หนังสือพิมพ์ข่าวและไลฟ์สไตล์รายวันภาษาไทย จันทร์ถึงศุกร์ แจกฟรี) และหนังสือพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่

(หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับกลุ่มนักเรียนมัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย และผู้อ่านทั่วไป)

ไทยรุ่นใหม่ชื่นชอบ) ซึ่งพร้อมน�ำเสนอข่ำวชุมชน ข่ำวต่ำงประเทศทั่วโลก 
ข่ำวธุรกิจ รวมทั้งเนื้อหำเชิงไลฟ์สไตล์ สำระบันเทิง และบริกำรด้ำน
อำหำร ทกุวนั ตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่ให้เหมำะสมกับไลฟ์สไตล์ชวีติคนเมอืง
ของไทยในปัจจุบัน ในส่วนเว็บไซต์หำงำนภำษำไทยของ M2F เว็บไซต์
สมัครงำนภำษำอังกฤษของบำงกอกโพสต์ และเว็บไซต์พอร์ทอลสมัครงำน
ออนไลน์อื่น ต่ำงก็มุ่งที่จะเข้ำถึงกลุ่มนำยจ้ำงและลูกจ้ำงเป้ำหมำย

n  ธรุกจิส�ำนกัพมิพ์ของกลุม่บรษิทัโพสต์ ซึง่จดัพมิพ์หนงัสอืต่ำงประเทศขำยดี  
ฉบับแปลเป็นภำษำไทย รวมทั้งหนังสือที่น่ำสนใจ ทั้งฉบับภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษที่เขียนโดยนักข่ำวและคอลัมนิสต์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ และ
นักเขียนไทยที่มีชื่อเสียง ครอบคลุมเนื้อหำที่น่ำสนใจอย่ำงหลำกหลำยและ
กว้ำงขวำง ท้ังทำงธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำร ประวัติศำสตร์ในภูมิภำค 
วัฒนธรรมและศิลปะในภูมิภำคและท้องถ่ิน รวมท้ังอัตชีวประวัติท่ีสร้ำง
แรงบันดำลใจ

n  ธุรกิจสิ่งพิมพ์พำณิชย์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ ให้บริกำรงำนพิมพ์ทั่วไป ทั้ง
งำนภำยในกลุ่มบริษัทโพสต์เอง และงำนของลูกค้ำองค์กรภำครัฐบำลและ
เอกชน

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) จะยังคงเติบโตและพัฒนำกิจกรรมทำง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโพสต์ รวมทั้งริเริ่มผลิตภัณฑ์ บริกำรงำนพิมพ์และสื่อ 
รปูแบบใหม่ๆ หนงัสอืหวัใหม่ๆ ตลอดจนปรบัปรงุรปูแบบสือ่ดัง้เดมิ และกำรน�ำ
เสนอ เพื่อให้สมัพนัธ์และเข้ำถงึฐำนกลุม่ผูอ่้ำนและผูช้มในปัจจบุนัและกลุม่ใหม่ๆ 
ทัง้หมดนีจ้ะท�ำให้กลุม่บรษิทัโพสต์บรรลเุป้ำหมำยตำมทีก่�ำหนดไว้ใน “วสิยัทศัน์
และพันธกิจ” ของบริษัท เพื่อรักษำกำรเป็นผู้พิมพ์โฆษณำและผู้จ�ำหน่ำยสื่อ
หลำกชนิดชั้นน�ำของประเทศไทย รวมทั้งรักษำต�ำแหน่งในอุตสำหกรรมส่ือ
ของไทย ในฐำนะ “แหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือที่สุด” ของข่ำว และบทควำมที่ทัน
ต่อเหตุกำรณ์ 

กลุม่บรษิทัโพสต์ยงัคงไม่หยดุทีจ่ะแสวงหำแหล่งรำยได้ทำงโฆษณำใหม่ๆ จำกสือ่
ดิจิตอลที่เกิดขึ้นใหม่และกำรสื่อสำรในรูปแบบอื่นๆ ควำมหลำกหลำยของธุรกิจ
สื่อและกำรสื่อสำรจะท�ำให้กลุ่มบริษัทโพสต์มีควำมสมดุลมำกยิ่งขึ้น ทั้งฐำนผู้
อ่ำนผู้ชมและฐำนรำยได้ในอีก 3-5 ปีข้ำงหน้ำ ซ่ึงสร้ำงควำมม่ันใจว่ำ ธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทโพสต์จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องบนพื้นฐำนของควำมยั่งยืน

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)
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ความส�าเร็จและภาพรวมการด�าเนินงาน ปี 2558
ภาพรวมการด�าเนินงาน

หนังสือพิมพ์ 
  
บางกอกโพสต์ ฉลองครบรอบปีที่ 70 ในปี 2559 พร้อมกับกลุ่มบริษัทโพสต์ 
ด้วยควำมม่ันคงในต�ำแหน่งผู ้น�ำของหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำอังกฤษใน 
ประเทศไทย ในด้ำนยอดพมิพ์ ฐำนผู้อ่ำน และรำยได้โฆษณำ ของท้ังสือ่สิง่พิมพ์ 
และสื่อดิจิตอล ในฐำนะท่ีเป็นหนึ่งในแหล่งข่ำวที่ได้รับกำรยอมรับและมีควำม 
น่ำเชื่อถือมำกที่สุดในประเทศไทยและภูมิภำค หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต ์
จงึได้รบักำรยอมรบัว่ำเป็นสือ่คุณภำพสูงท่ีมีควำมท่ีน่ำเชือ่ถอืส�ำหรบัผูล้งโฆษณำ
และนักกำรตลำดที่มีควำมต้องกำรเข้ำถึงกลุ ่มผู ้บริโภคทั้งชำวไทยและชำว 
ต่ำงชำติที่มีกำรศึกษำและมีฐำนะมั่นคง บริกำรสมัครสมำชิกหนังสือพิมพ์แบบ
ออนไลน์ได้รบัควำมนยิมมำกขึน้เรือ่ยๆ มผู้ีเข้ำใช้งำนมำกกว่ำ 70,000 คร้ังต่อวนั 
และสำมำรถเข้ำถึงฐำนผูอ่้ำนรุน่เยำว์ท่ีเกำะติดส่ือดจิิตอลได้มำกยิง่ขึน้ นอกจำกนี้ 
ยังมีบริกำรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรค้นหำข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 
เป็นต้น

โพสต์ทูเดย์ ฉลองครบรอบ 12 ปี เดือนกุมภำพันธ์ 2558 พร้อมกับกำรขยำย
ฐำนผู้อ่ำนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนสื่อดิจิตอลใหม่ๆ นอกจำกนี้ โพสต์ทูเดย์ยังวำงแผน
ปรับรูปแบบกำรน�ำเสนอในช่วงต้นปี 2559 เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจส�ำหรับ 
ผู้อ่ำนเดิม และดึงดูดกลุ่มผู้อ่ำนรุ่นใหม่ที่นิยมเสพสื่อดิจิตอลให้มำกขึ้น รูปแบบ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของโพสต์ทูเดย์ประสบควำมส�ำเร็จ มียอดเข้ำชมมำกกว่ำ 
300,000 ครั้งต่อวัน และมีผู้อ่ำนผ่ำนเฟสบุ๊คโพสต์ทูเดย์มำกถึง 2.5 ล้ำนคน  
แม้จะมกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนัียส�ำคัญของกำรอ่ำนออนไลน์ แต่รปูแบบทีเ่ป็นสิง่พิมพ์ 
ก็ยังได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่อง และยังคงขยำยฐำนผู้อ่ำนตลอดมำ เพรำะ
ควำมเข้มข้นของเนื้อหำข่ำวท่ีสอดคล้องกับควำมสนใจของผู้อ่ำน เช่น กำร 
น�ำเสนอประเด็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงเจำะลึก ด้วยข่ำวและข้อมูล
ที่เกี่ยวเนื่องมำโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2557 กระทั่งได้มีกำรประกำศเปิดประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อปลำยเดือนธันวำคม 2558 นอกจำกนี้ 
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ยังเพิ่มเนื้อหำเก่ียวกับปัญหำและแนวโน้มทำง
เศรษฐกิจระดับมหภำคอย่ำงเจำะลึกมำกยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเน้นให้
เห็นถึงปัญหำที่เกี่ยวข้องและกระตุ ้นให้ผู ้อ่ำนสนใจนโยบำยทำงเศรษฐกิจ
หลักๆ ตลอดจนมำตรกำรเชิงรุกในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจของรัฐบำล

ตลอดระยะเวลา 69 ปี ของการด�าเนินงาน กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงพัฒนาธุรกิจอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงเนื้อหาและ 
รูปแบบการน�าเสนอของทุกสิ่งพิมพ์และทุกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิตอล รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ต่อเนื่อง

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ และบริการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทโพสต์คงความทันสมัย ความผูกพัน และทรงคุณค่าอยู่เสมอ
ในฐานะเป็นแหล่งข้อมูลและสิ่งเสริมบุคลิกส�าหรับผู้อ่านและผู้ชม/ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่ขยายวงกว้างขึ้น

กลุ่มบริษัทโพสต์ฉลองครบรอบ 70 ปี ในปี 2559 พร้อมด้วยความตั้งใจที่จะรักษาต�าแหน่งความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมสื่อไทย  
รวมทั้งพัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ การผลิตคอนเทนต์ การสื่อสาร และกิจกรรมในเครืออื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  

ในลักษณะที่จะสร้างความเชื่อมโยงและไปในกระแสเดียวกับผู้อ่านและผู้ชม/ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา

M2F ยังคงได้รับควำมนิยมและสร้ำงผลก�ำไรอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยยอดพิมพ์ทั้งสิ้น 
600,000 ฉบับต่อวัน (ตรวจสอบและรับรองโดย HK ABC) นับตั้งแต่มีกำรขยำย
ฐำนกำรแจกจ่ำยออกสู่อีกกว่ำ 14 จังหวัดส�ำคัญๆ ของประเทศ เพิ่มเติม
จำกกรุงเทพฯ ท�ำให้มีฐำนผู้อ่ำนเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้ำนคน หรือมำกกว่ำนั้น ซึ่งนัน่
หมำยถงึต้นทนุกำรพิมพ์และกำรแจกจ่ำยสงูขึน้ตำม ในปี 2558 กำรขยำยฐำน 
ผู้อ่ำนประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย ทั้งในแง่ฐำนผู้อ่ำนและฐำนผู้ลงโฆษณำ
ที่กว้ำงขึ้นถึงระดับประเทศ สำมำรถดึงดูดผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริกำร
รำยใหม่ๆ ซ่ึงจะส่งผลให้รำยได้จำกกำรโฆษณำเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง M2F ประสบ
ควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดใีนฐำนะหนังสอืพิมพ์ภำษำไทยรำยวนั จนัทร์ถึงศกุร์ แจกฟรี 
แนวไลฟ์สไตล์และบนัเทงิ ทีเ่สนอเนือ้หำสอดคล้องกับกำรด�ำเนนิชวีติของผูอ่้ำน 
พร้อมทั้งให้ควำมคุ้มค่ำแก่ผู้ลงโฆษณำ ด้วยเนื้อหำและรูปแบบที่มีพัฒนำกำร
อยู่ตลอดเวลำ ซ่ึงถือเป็นต้นแบบให้บริษัทสื่ออื่นๆ ลอกเลียนแบบ ด้วยเหตุนี้ 
กลุ่มบริษัทโพสต์จะยังคงเดินหน้ำพัฒนำ M2F ต่อไปตลอดปี 2559 เพื่อคงไว้ซึ่ง
ควำมแขง็แกร่งทำงธรุกจิทีพ่ร้อมสนองตอบควำมต้องกำรของฐำนผูอ่้ำน ซ่ึงก�ำลงั
เตบิโตขึน้เร่ือยๆ โดยผ่ำนกำรเสนอข่ำวและบทควำมทีน่่ำสนใจและเกีย่วข้องกบั
ผูอ่้ำนมำกยิง่ข้ึน รวมทัง้ตอบสนองควำมต้องกำรของผูล้งโฆษณำกลุม่เป้ำหมำยด้วย

สติวเด้นท์	วีคลี่ ในปีที่ 47 ยังคงได้รับควำมนิยมไม่เสื่อม ด้วยกำรเสนอเนื้อหำ
สำระทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพเยี่ยม ทั้งในแง่ข่ำวสำรในกระแสและบทควำม
พิเศษต่ำงๆ รวมทั้งเรื่องรำวเพื่อควำมบันเทิงและไลฟ์สไตล์ ส�ำหรับฐำนผู้อ่ำนที่
เป็นนักเรียนนักศึกษำ ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปี 2559 นี้  
สตวิเด้นท์ วีคลี ่จะเดนิพัฒนำรูปแบบให้ทนัสมยัและน�ำเสนอผ่ำนสือ่รปูแบบอืน่ๆ 
เพื่อเสริมต�ำแหน่งในตลำดให้แข็งแกร่งในฐำนะที่เป็นอุปกรณ์กำรเรียนภำษำ
อังกฤษที่จ�ำเป็น น่ำสนใจ และให้ควำมสนุกสนำน กำรปรับโฉมใหม่นี้ยังมุ่ง
ดึงดูดควำมสนใจของผู้อ่ำนเดิมที่มีควำมภักดีต่อแบรนด์ และฐำนลูกค้ำที่ใส่ใจ
ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งก�ำลังขยำยตัวมำกขึ้นเรื่อยๆ โดยจะด�ำเนินกำรพัฒนำ
เว็บไซต์ บัญชีทวิตเตอร์ และหน้ำเฟสบุ๊ค ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตำมมำกถึง 80,000 
รำย และเพิ่มขึ้นทุกวัน กำรเกิดขึ้นของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนท�ำให ้
คนไทยมีควำมจ�ำเป็นต้องพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำของตนเอง จึงเป็นโอกำส
ทำงกำรตลำดที่ดีส�ำหรับสติวเด้นท์ วีคลี่ ซึ่งเป็นสื่อภำษำอังกฤษคุณภำพ 
รำยสัปดำห์ที่อ่ำนสนุกและให้ควำมบันเทิงส�ำหรับวัยรุ่นชำวไทยในกำรพัฒนำ
ศักยภำพทำงด้ำนภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้น สติวเด้นท์ วีคลี่ จึงมีส่วนใน
ควำมส�ำเร็จของประเทศไทยกับกำรร่วมเป็นหนึ่งในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

นิตยสาร
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด และบริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด  
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทโพสต์ ด�ำเนินธุรกิจผลิตนิตยสำรภำษำไทย
หัวต่ำงประเทศชั้นน�ำหลำกหลำยแนว ทั้งแนวไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และธุรกิจ 
ได้แก่ นติยสำรแอล แอลเมน แอล เดคคอเรชัน่ แมร ีแคลร์ ไซแอนซ์ อลิลสัเตรเตด็ 
ไซคลิ่ง พลัส ฟอร์บส และคลีโอ ผลิตภัณฑ์นิตยสำรเหล่ำนี้ยังคงมีผลประกอบ
กำรที่น่ำพอใจและสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่กลุ่มบริษัทโพสต์เป็นอย่ำงดี ด้วย
เม็ดเงินที่ได้รับจำกกำรลงโฆษณำที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรเติบโตของธุรกิจ
นิตยสำรในปีที่ผ ่ำนมำ เกิดจำกกำรใช้กลยุทธ์หลักเช่นเดียวกันกับหน่วย
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ นั่นคือ กำรเน้นขยำยฐำนผู้อ่ำนและผู้ลงโฆษณำให้กว้ำง
ขวำงยิ่งขึ้น ด้วยกำรเป็นผู้สนับสนุนกำรประชุมทำงธุรกิจและงำนสังคมระดับ
สูงต่ำงๆ

โทรทัศน์
แม้กลุ่มบริษัทโพสต์จะไม่ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรช่องทีวีดิจิตอลที่มีกำร
ประมูลเมื่อปลำยปี 2556 แต่กลุ่มบริษัทโพสต์ยังมุ่งมั่นด�ำเนินกำรเชิงรุกเพื่อ
ให้ทัดเทียมกับกำรเปล่ียนแปลงของส่ือในประเทศไทยที่มุ่งไปสู่ระบบดิจิตอล 
ทัง้ในด้ำนสำรสนเทศ กำรสือ่สำร วิทยกุระจำยเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และสือ่บันเทงิ 
กลุ่มบริษัทโพสต์จึงได้ด�ำเนินกำรริเริ่มกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นจำก
กำรขยำยตวัของสือ่ดจิติอลและธรุกจิบนัเทงิ ซึง่ถือเป็นแกนของกลยทุธ์โดยรวม
ของกลุ่มบริษัทโพสต์ ในกำรกระจำยกำรลงทุน ขยำยธุรกิจ และขยำยฐำน 
ผู้ลงโฆษณำ โดยที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทโพสต์ได้ร่วมทุนกับสตูดิโอผู้ผลิตรำยกำร
โทรทศัน์ที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่แล้ว และยังมองหำโอกำสทำงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวทิยุโทรทัศน์ ผ่ำนผูป้ระกอบกำรช่องทวีดิีจติอลหลำยรำย อำท ิกำรผลิตข่ำว 
สำรคดี และคอนเทนต์ธุรกิจหรือบันเทิง ส�ำหรับผู้ประกอบกำรทีวีดิจิตอล

เมือ่เดอืนกนัยำยน 2558 กลุม่บริษทัโพสต์ได้ลงทนุซ้ือหุน้ร้อยละ 51 ของ บรษิทั 
มชัรมู เทเลวิช่ัน จ�ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัผูผ้ลิตรำยกำรโทรทศัน์ขนำดกลำงทีมี่ควำม
มัน่คงสงู และผลติรำยกำรครอบคลมุเนื้อหำหลำกหลำย ทั้งรำยกำรท่องเที่ยว 
อำหำร บันเทิง และไลฟ์สไตล์ กำรรวมพลังครั้งใหม่นี้ ท�ำให้ธุรกิจโทรทัศน์
สำมำรถใช้ต่อยอดจำกเนื้อหำสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลที่มีอยู่ มำเป็นรำยกำร
โทรทัศน์ออกอำกำศในช่องทีวีดิจิตอล รวมทัง้ แผนงำนในกำรร่วมพัฒนำและ
ออกอำกำศรำยกำรธุรกิจ ‘Academy’ ซึ่งเป็นรีอัลลิตี้โชว์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
และผู้ประกอบกำร SME กำรร่วมทุนธุรกิจใหม่นี้จะท�ำให้กลุ ่มบริษัทโพสต์
สำมำรถเพ่ิมรำยได้ที่หล่ังไหลมำจำกแหล่งรำยได้ที่แข็งแกร่งของส่ือทีวีดิจิตอลที่
เกิดขึ้นใหม่นี้

 

สื่อดิจิตอล
หน่วยธรุกจิสือ่ดจิติอลยงัคงประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูง สอดคล้องกบัพันธกจิท่ีมุ่งสู่
กำรเป็นพอร์ทอลข่ำวและข้อมลูระบบดจิติอลชัน้น�ำ ส�ำหรบัฐำนสมำชกิออนไลน์ 
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนกำรริเริ่มและด�ำเนินธุรกิจเว็บไซต์ต่ำงๆ 
รวมทัง้เวบ็ไซต์บนมอืถอื โดยอำศยัสือ่สงัคมออนไลน์และแอปพลเิคชนับนมอืถอื 
ที่ใช้งำนได้กับแท็บเล็ตและสมำร์ทโฟน ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีควบคู่ไปกับไลฟ์สไตล์
ของคนเมือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ส�ำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี  
ซึ่งช่วยเสริมภำพลักษณ์ต�ำแหน่งทำงกำรตลำดให้กลุ่มบริษัทโพสต์ในฐำนะเป็น
ผูน้�ำในอตุสำหกรรมสือ่ดิจติอล เวบ็ไซต์ออนไลน์ของกลุม่บรษิทัโพสต์ทีม่รีำกฐำน
ทีม่ั่นคง ได้แก่ บำงกอกโพสต์ออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ สติวเด้นท์ วีคลี่
ออนไลน์ และเว็บไซต์ในเครืออ่ืนๆ เป็นเว็บไซต์ท่ีน�ำเสนอข่ำวและข้อมูลท่ีทัน
เหตกุำรณ์ เข้ำถงึฐำนผูอ่้ำน พร้อมทัง้มุง่เน้นโอกำสขยำยฐำนผู้ลงโฆษณำให้มำกข้ึน

หน่วยธุรกิจส่ือดจิิตอลยงัมคีวำมพยำยำมอย่ำงต่อเนือ่งเพือ่ให้ในปีต่อไปสำมำรถ
ก้ำวขึ้นเป็นผู้น�ำด้ำนบริกำรข้อมูลดิจิตอล รองรับกำรด�ำเนินชีวิตของคนไทยที่
พึ่งพิงข้อมูลดิจิตอลมำกขึ้น โดยผ่ำนข่ำวสำร บทควำมธุรกิจ กำรท่องเที่ยวและ
บันเทิง และสำระแนวไลฟ์สไตล์ บนแพลตฟอร์มสื่อสิ่งพิมพ์ดั้งเดิมและกิจกรรม
สือ่ดจิิตอลเกดิใหม่ภำยใต้กลุม่บริษัทโพสต์ ส่ิงน้ีจะช่วยให้กลุ่มบริษทัโพสต์ขยำย 
‘กำรเข้ำถึง’ ฐำนกลุ่มผู้อ่ำน ผู้ชม และผู้ฟังกลุ่มเป้ำหมำยโดยรวมได้มำกยิ่งขึ้น

สิ่งพิมพ์พาณิชย์ และส�านักพิมพ์
ธุรกิจทั้ง 2 หน่วยนี้ ยังคงมีผลประกอบกำรเป็นที่น่ำพอใจ โดยที่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
มส่ีวนส�ำคญัต่อผลประกอบกำรโดยรวมของกลุม่บรษิทัโพสต์ ธรุกิจสิง่พมิพ์พำณชิย์
ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรประกวดรำคำงำนพมิพ์คณุภำพหลำยรำยกำร ทัง้งำน
ประเภทเอกสำร รำยงำน แคตตำล็อกสินค้ำ และแผ่นพับ จำกหน่วยงำน
รำชกำร ธนำคำร สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรธุรกิจต่ำงๆ โดยมีลกูค้ำรำย
ส�ำคัญ อำทิ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร ผ่ำนกำรท�ำงำนและบริกำรที่เปี่ยมประสบกำรณ์ในรูปแบบ 
‘one-stop printing services solution’ เพื่อตอบโจทย์งำนบริกำรครบวงจร
แบบมอือำชพี ตัง้แต่กำรออกแบบ กำรจดัหน้ำ กำรเขยีน และกำรพมิพ์ จนถึงกำร
จัดส่ง หรือกระจำยสิ่งพิมพ์ออกไปยังผู้รับที่เป็นเป้ำหมำยของลูกค้ำ 

โพสต์บุ๊กส์จัดพิมพ์หนังสือมำแล้วมำกกว่ำ 300 ปก และในปี 2558 ได้ผลิต
หนงัสือใหม่ออกสูต่ลำดอีกกว่ำ 60 ปก รวมทัง้เล่มขำยดี อำท ิชีวประวตั ิแจค็ หม่ำ 
บริษัทบัฟเฟตต์ ขอดเกล็ดมหำองค์กร กรุยทำงผ่ำนสยำมกับโฮจิมินห์ และ 
แผน เพื่อแผ่นดิน โดย วิทยำ เวชชำชีวะ 

ในปี 2559 และปีต่อๆ ไป ทั้ง 2 หน่วยธุรกิจมีแผนที่จะริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ ด้ำน
เทคโนโลยีกำรพิมพ์ดิจิตอล รวมทั้งเพิ่มพูนศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนบริกำรต่ำงๆ อำทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และกำรออกแบบเว็บไซต์องค์กร  
รวมทั้งมีกำรเพิ่มเติมช่องทำงเชื่อมต่อ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้ำถึงผู้อ่ำนและ
ลูกค้ำให้มำกยิ่งข้ึน เช่น เว็บไซต์ www.postbooksonline.com และ 
www.facebook.com/postbooks ทั้งนี้ เพื่อให้คงควำมทันสมัยสอดคล้องกับ
แนวนยิมของผูบ้รโิภคและควำมต้องกำรของลกูค้ำ รวมทัง้ยงัคงควำมเป็นผูน้�ำใน
กลุ่มธุรกิจนี้ต่อไป

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)8 9



รางวัลเกียรติยศที่ได้รับในปี 2558
ภาพรวมการด�าเนินงาน

ในปี 2558 หนังสือพิมพ์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ ทั้งนักเขียน นักข่าวมืออาชีพ และช่างภาพ ต่างได้รับการยกย่องในการท�าหน้าที่สื่อสารมวลชน
อย่างยอดเยี่ยม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย เห็นได้จากรางวัลที่ได้รับมากมาย ดังนี้ 

นำงสำวสนิทสุดำ เอกชัย ได้รับสองรำงวัลจำกกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ 
ควำมมั่นคงของมนุษย์ ในฐำนะที่น�ำเสนอข่ำวสะท้อนปัญหำสังคม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งควำมเหลื่อมล�้ำของสตรีและกลุ่มชำติพันธุ์ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้สังคมได้
ตระหนกัถงึกำรขจดักำรแบ่งแยกทำงวฒันธรรมหรอืพรมแดนอกีด้วย นอกจำกนี้ 
ยังมีรำงวัลจำกเสถียรธรรมสถำนในฐำนะท่ีน�ำเสนอข่ำวเพ่ือกำรพัฒนำสังคมมำ
ยำวนำน รำงวัลทั้งสองนี้ถือเป็นเกียรติประวัติท่ีน่ำยกย่องของผู้รับในฐำนะท่ีได้
อุทิศตนเพื่อสังคมมำโดยตลอดชีวิตกำรท�ำงำน 

หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์เป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ที่ได้รำงวัลหนังสือพิมพ์ที่ได้รับควำมนิยม
สูงสุดระดับนำนำชำติ หลังจำกที่ได้น�ำเสนอข่ำวครบรอบ 10 ปี ภัยพิบัติสึนำมิในเอเชียซึ่งถูก
แพร่ออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง โดยสิ่งพิมพ์เล่มพิเศษ Sunday Spectrum ของหนังสือพิมพ์ 
บำงกอกโพสต์ ได้รับรำงวัลบทควำมยอดเยี่ยม หรือ Gold Medal for Excellence จำก 
WAN-INFRA Asian Media Awards 2015 ในบทควำมชื่อ “Ten Years, Ten People” ซึ่ง
รำงวลัในประเภทนีถ้อืว่ำมีกำรแข่งขนัอย่ำงเข้มข้นจำกบทควำมทีไ่ด้รบัคดัเลือกกว่ำ 60 บทควำม
ทั่วเอเชีย “Ten Years, Ten People” น�ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนำมิที่เกิดขึ้นใน 
ปี 2547 โดยเล่ำเรื่องผ่ำนประสบกำรณ์ของผู้ประสบภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุกำรณ์ รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดกับชีวิตของพวกเขำตลอด 1 ทศวรรษนับจำกวันแห่งโศกนำฏกรรม 

นำงสำวกำญจนำ กำญจนทวี นักข่ำวหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ได้รับรำงวัล
ข่ำวออนไลน์แห่งปีจำก Women’s Empowerment (WE) Journalism 
Awards Thailand 2015 ในบทควำมชื่อ “The River of Dreams” เผยแพร่
ในเดือนมีนำคม 2558 โดยน�ำเสนอเรื่องรำวของกำรต่อสู้อันยำวนำนตลอด  
24 ปี ของนำงสมปอง เวียงจันทร์ แกนน�ำชำวบ้ำนกลุ่มต่อต้ำนกำรสร้ำงเขื่อน
ปำกมูล จ.อุบลรำชธำนี โดยบทควำมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรขับเคลื่อนโครงกำร
นักอนุรักษ์นิยมสตรีซึ่งตีพิมพ์ในเซกชัน Life ของหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์

ภำพข่ำวในหนงัสอืพมิพ์บำงกอกโพสต์และโพสต์ทเูดย์ได้รบั 5 รำงวลั
อันทรงเกียรติจำกสมำคมช่ำงภำพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 
โดยบำงกอกโพสต์ได้รับ 3 รำงวัล ได้แก่ รำงวัลรองชนะเลิศใน
ประเภทภำพข่ำวเศรษฐกจิ จำกภำพ “สปำหอยทำก” รำงวลัชมเชย
ในประเภทภำพข่ำวเศรษฐกิจ จำกภำพ “ห้ำแสนล้ำน” และ
รำงวัลชมเชยภำพข่ำวกีฬำ จำกภำพ “ฉลองชัย” ในขณะที ่
ภำพของโพสต์ทูเดย์ ที่ชื่อว่ำ “บูรณะ 
วัดอรุณรำชวรำรำม” ได้รับรำงวัล
ชนะเลศิในประเภทภำพข่ำวกำรเมอืง-
สังคมท่ัวไป และภำพ “ช่วยแม่เก็บ
กะหล�่ำปลี” ได้รับรำงวัลชมเชย ใน
ประเภทภำพข่ำวเศรษฐกิจยอดเยี่ยม สปาหอยทาก ห้าแสนล้าน

บูรณะวดัอรุณราชวราราม ช่วยแม่เก็บกะหล�า่ปลี

ฉลองชยั

ภาพรวมธุรกิจส่ือโฆษณา
ภาพรวมการด�าเนินงาน

ำกกำรวเิครำะห์ล่ำสุดโดย บรษิทั นลีเส็น ประเทศไทย เมือ่เดอืนมกรำคม 
2559 บรรยำกำศโดยรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจต่ำงๆ ภำยในประเทศ
มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทำงที่เป็นบวก โดยระบุว่ำ ภำคธุรกิจสื่อโฆษณำ

ของไทยมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 3.5 เพิ่มขึ้นจำกที่ลดลงร้อยละ 2 ในปี 2557 
ซึ่งถือว่ำเป็นไปตำมเป้ำที่ตั้งไว้เมื่อต้นปี 2558 โดยได้รำยงำนไว้แล้วในรำยงำน
ประจ�ำปีของปีที่ผ่ำนมำ

อย่ำงไรก็ดี ท่ีผ่ำนมำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ครั้งส�ำคัญในธุรกิจสื่อ
โฆษณำตำมที่มีกำรคำดกำรณ์ไว้ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงนี้ส่งผลให้เกิดส่วนแบ่ง
ทำงกำรตลำดกลุ่มใหม่ในธุรกิจ คือ สื่อทีวีดิจิตอล ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 26 ในปี 
2558 จำกเพียงร้อยละ 12 ในปี 2557 นอกจำกนี้ ยังมีช่องทำงกำรโฆษณำเกิด
ใหม่บนสือ่ดจิติอลอกีมำกมำย ตวัอย่ำงเช่น กำรโฆษณำภำยในร้ำนค้ำ หรือกลยทุธ์
ท�ำกำรตลำดในร้ำนค้ำปลีก โดยใช้เครื่องมือทำงกำรตลำดหลำยชนิดร่วมกัน 
ในร้ำน เพื่อดึงดูดลูกค้ำ รวมทั้งสื่อโฆษณำอื่นๆ ที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำร
ด้ำนเทคโนโลยีของทั้งนักกำรตลำดและผู้บริโภคอีกด้วย

สื่อดิจิตอลนั้นทวีควำมส�ำคัญยิ่งขึ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นที่มี
ควำมสนใจอปุกรณ์และเทคโนโลยดีจิติอลทีม่คีวำมหลำกหลำยและรำคำทีเ่ข้ำถงึ
ได้ โดยถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวันไปแล้ว ข้อมูลจำกสมำคมโฆษณำ
ดิจิทัล (ประเทศไทย) ระบุว่ำ ในปี 2558 กำรโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิตอลมีมูลค่ำ
ประมำณ 9.9 พันล้ำนบำท นับเป็นอัตรำเติบโตถึงร้อยละ 60 จำกปี 2557 และ
นับเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่ำโฆษณำทั้งหมดในอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำ  

มกีำรคำดกำรณ์ว่ำ แนวโน้มกำรเติบโตของส่ือดิจิตอลจะยงัด�ำเนนิไปอย่ำงต่อเน่ือง
ภำยในปี 2559 และปีต่อๆ ไป เนื่องด้วยจ�ำนวนผู้ใช้สื่อดิจิตอลเพิ่มมำกขึ้น  
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรใช้ส่ือดจิิตอลผ่ำนอปุกรณ์ส่ือสำรท่ีมีกำรพฒันำเทคโนโลยี
อยู่ตลอดเวลำ ประกอบกับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำร หรือ

ระบบ 4G ที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบ
ของกำร “เชื่อมต่อ” กับข้อมูลข่ำวสำรตลอดเวลำ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เอื้อ
ต่อกำรเกดิโอกำสทำงธรุกจิใหม่ๆ อย่ำงรวดเร็วส�ำหรับผูท้ีใ่ห้บริกำรพืน้ทีโ่ฆษณำ
หรือผู้ให้บริกำรคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สนใจด้ำนเทคโนโลยี  

ในปี 2558 มกีำรใช้จ่ำยในธรุกจิโฆษณำทัง้สิน้ 122.3 พันล้ำนบำท เปรยีบเทยีบกบั
จ�ำนวน 118.4 พันล้ำนบำทในปี 2557 รำยงำนของนลีเสน็ยงัระบวุ่ำ กำรใช้จ่ำย
ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในธุรกิจโฆษณำสำมำรถแบ่งเป็นสัดส่วนตำมประเภทของสื่อ 
ดังนี้ ทีวีดิจิตอลจ�ำนวน 21 พันล้ำนบำท (เพิม่ขึน้ร้อยละ 143 เปรยีบเทยีบกบั 
ช่วงเวลำเดยีวกนัในปีทีผ่่ำนมำ)  ทวีแีอนะลอ็กจ�ำนวน 57.5 พันล้ำนบำท (ลดลง
ร้อยละ 10 จำกปี 2557) เคเบิลทีวีจ�ำนวน 6.05 พันล้ำนบำท (ลดลงร้อยละ 16 
จำกปี 2557) สื่อสิ่งพิมพ์ในส่วนของนิตยสำร จ�ำนวน 4.2 พันล้ำนบำท (ลดลง
ร้อยละ 14 จำกปี 2557) สื่อสิ่งพิมพ์ในส่วนของหนังสือพิมพ์ จ�ำนวน 12.3  
พันล้ำนบำท (ลดลงร้อยละ 6.5 จำกปี 2557)  โฆษณำกลำงแจ้งจ�ำนวน 4.3  
พันล้ำนบำท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของ 
ปีทีผ่่ำนมำ) โฆษณำในโรงภำพยนตร์จ�ำนวน 5.1 พันล้ำนบำท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 
จำกปี 2557) โฆษณำบนยำนพำหนะจ�ำนวน 4.8 พันล้ำนบำท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
17.4 จำกปี 2557) และโฆษณำทำงอินเทอร์เน็ตจ�ำนวน 1 พันล้ำนบำท  
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จำกปี 2557)

นอกจำกนี้ ยังมีสื่อโฆษณำเกิดขึ้นใหม่ คือ โฆษณำภำยในร้ำนค้ำที่ร้ำนค้ำปลีก
รำยใหญ่ผลิตขึ้นเอง เพื่อใช้ดึงดูดลูกค้ำ เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี และเทสโก้ 
โลตัส และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป เนื่องจำกกำรแข่งขันสูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องในอุตสำหกรรมค้ำปลีก

ในปี 2559 คำดว่ำกำรใช้จ่ำยส�ำหรับกำรโฆษณำจะเพ่ิมสงูขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ในสื่อดิจิตอล เนื่องจำกบรรยำกำศทำงธุรกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)10 11



สินค้าและบริการ
ภาพรวมการด�าเนินงาน

หลังจำกที่ประสบควำมส�ำเร็จจำกกำรน�ำเสนอข่ำวรำยสัปดำห์ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับธุรกิจเฉพำะทำง 
และโอกำสในกำรลงทุนในภูมิภำคและประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ในกำรยกระดับต�ำแหน่งผู้น�ำและขยำยฐำนผู้อ่ำนในภูมิภำคอำเซียน บำงกอกโพสต์จะยังพัฒนำ
เนื้อหำข่ำวและริเริ่มกำรน�ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับภูมิภำคอำเซียน ให้ครอบคลุมในเชิงลึกยิ่งข้ึน เพ่ือ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำรในเดือนธันวำคม 2558

โพสต์ทูเดย์ยังคงน�ำเสนอเซกชัน C ซึ่งเป็นเซกชันพิเศษ มีเนื้อหำครอบคลุมข่ำว
และสำระเกี่ยวกับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และ SME ท�ำให้ดึงดูดผู้อ่ำนได้
มำกขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง ส่วนในฉบบัวนัสดุสปัดำห์ มนีติยสำรฉบบัวนัเสำร์น�ำเสนอ 
เนื้อหำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่หลำกหลำยและอยู่ในควำมสนใจของผู้อ่ำนทั่วไป  
ในขณะที่เนื้อหำอื่นๆ ในแต่ละฉบับยังเน้นกำรรำยงำนข่ำวเฉพำะด้ำนที่อยู่ใน
ควำมสนใจของกลุ่มประชำกรที่มีควำมหลำกหลำย นอกจำกนั้น จำกกำรที่
ภำวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปไม่ค่อยจะสดใสนัก รัฐบำลจึงเป็นกลจักรส�ำคัญในกำร 
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต โพสต์ทูเดย์จึงได้ริเริ่มเซกชัน ‘เศรษฐกิจ
ภำครฐั’ เพือ่น�ำเสนอข่ำวสำระเกีย่วกบันโยบำยและมำตรกำรทำงเศรษฐกิจของ
รัฐบำลโดยเฉพำะ

กำรปรับปรุงและพัฒนำเนื้อหำและรูปแบบของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ม ี
จุดมุง่หมำยเพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกหนังสือพิมพ์อ่ืนๆ รวมท้ังเพ่ือขยำยฐำน
ผู้อ่ำนสิ่งพิมพ์ ดึงดูดกลุ่มผู้อ่ำนทำงออนไลน์รุ่นใหม่ในอนำคต และเพ่ิมฐำน 
ผู้ลงโฆษณำ

บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ 
ที่ครบรอบ 70 ปี ในปี 2559 ยังคงเป็น

ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทโพสต์ และสามารถ
รักษาต�แหน่งผู้น�ในฐานะหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

อันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งในด้านจำ�นวนผู้อ่าน
จำ�นวนพิมพ์ และรายได้จำากการขายโฆษณา

ซึ่งเป็นความส�เร็จำจำากการมีฐานลูกค้าผู้ลงโฆษณา
ที่หลากหลายและมีความจำงรักภักดี ผนวกกับ 
ชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนานของหนังสือพิมพ์  

และความน่าเชื่อถือของเนื้อหาข่าว  
ในขณะที่บางกอกโพสต์ออนไลน์ก็สามารถรักษา

ต�แหน่งผู้น�ในฐานะเว็บไซต์พอร์ทอลข่าว 
ที่กว้างที่สุดในประเทศไทย และได้รับการยอมรับว่า

เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือสูงส�หรับผู้ลงโฆษณาและ 
นักการตลาดที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ 

และก�ลังซื้อ ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจำรายวันภาษาไทย ฉลองครบรอบปีที่ 
13 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ด้วยการปรับปรุงหนังสือพิมพ์ 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบเล่ม การรายงานข่าว และเนื้อหาข่าว  
โดยในฉบับระหว่างสัปดาห์จำะเน้นการน�เสนอข่าวเศรษฐกิจำ  

ข่าวธุรกิจำ และเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจำ

บางกอกโพสต์

โพสต์ทูเดย์

งานอีเว้นท์ในปี 2558
ภาพรวมการด�าเนินงาน

เพื่อเป็นการยกระดับแบรนด์ ‘บางกอกโพสต์’ รวมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์
และนิตยสารของกลุ่มบริษัทโพสต์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  

ทุกหน่วยธุรกิจของกลุ่มบริษัทโพสต์จึงได้ด�าเนินกลยุทธ์ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมสนับสนุน 
งานอีเว้นท์รายการส�าคัญๆ ทั้งงานเกี่ยวกับธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ กีฬา และการกุศลเพื่อสังคม อาทิ

n “Bangkok	Post	 Luxury	 Living” มหกรรมทีร่วบรวมโครงกำรบ้ำนและคอนโดมเีนยีม
หร ูรวมทัง้บ้ำนพกัตำกอำกำศคณุภำพ

n “Bangkok	 Post	 Career	&	 Education	 Expo	 2015” มหกรรมจัดหำงำนซึ่งเป็น 
ที่นัดพบของบริษัทผู้จ้ำงงำนชั้นน�ำและผู้ที่ก�ำลังหำงำน รวมทั้งข้อมูลในกำรศึกษำต่อจำก
สถำบนักำรศกึษำชัน้น�ำทัง้จำกในและต่ำงประเทศ

n	 “The	7th	Bangkok	Post	International	Mini	Marathon	2015” กำรแข่งขนัมนิิ
มำรำธอนประจ�ำปี ซึง่เริม่น�ำอปุกรณ์บนัทกึเวลำระบบ “MYLAPS” มำใช้ เพือ่ควำมแม่นย�ำ 
ถกูต้อง และรวดเรว็ ตำมมำตรฐำนสำกล

n “โพสต์	ฟอรั่ม	2015” งำนสัมมนำประจ�ำปี ภำยใต้ธีม “ร่วมสร้ำงเศรษฐกิจไทย พูดคุย 
กับทีมเศรษฐกิจใหม่” เสวนำกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ น�ำโดย รองนำยกรัฐมนตรี 
ดร.สมคดิ จำตุศรพีทิกัษ์ 

n “Tracking	the	Halal	Strategy” งำนสมัมนำโดยกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม เพื่อร่วมผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพธุรกิจสินค้ำและ
บรกิำรฮำลำลของไทยสูต่ลำดโลก

n งำนสัมมนำ “Energy	in	Myanmar” ภำยใต้ควำมร่วมมือของกลุ่มบริษัทโพสต์และ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือจับคู่ธุรกิจส�ำหรับนักลงทุนด้ำน
อตุสำหกรรมพลังงำนในประเทศเมยีนมำ  

n งำนสมัมนำ “Laos,	Breakthrough	Opportunities” โดยควำมร่วมมือของกลุ่มบรษิทั
โพสต์และบรษิทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ำกดั จดัขึน้ทีป่ระเทศลำว

n “Driving	SMEs	Forward	with	the	Digital	Economy” มหกรรมกำรรวมตัวของ 
หน่วยงำนและสถำบันกำรเงินกำรลงทนุชัน้น�ำเพ่ือส่งเสรมิธรุกจิเอสเอม็อี 

n “Make	 Your	 Money	 Grow” มหกรรมกำรรวมตวัของหน่วยงำนและสถำบันกำรเงิน
กำรลงทนุชัน้น�ำ ในโอกำสฉลอง 12 ปี โพสต์ทเูดย์ จดัขึน้เพือ่แสดงวธิกีำรและช่องทำง
ส�ำหรับกำรลงทนุทีคุ่ม้ค่ำ 

n “Opening	 New	 Investment	 Dimensions	 in	 ASEAN	 Countries” โครงกำร
สมัมนำท่ีจดัใน 5 ประเทศสมำชิก AEC ได้แก่ พม่ำ ไทย ลำว กมัพูชำ และเวยีดนำม เพือ่จับ
ทศิทำงธรุกจิ และสร้ำงโอกำสในกำรสร้ำงเครอืข่ำยนกัธุรกจิกับทัง้ 5 ประเทศ

n “Bangkok	Post	Fantastic	Green	Rally	2015” กจิกรรมแรลลรีกัษ์สิง่แวดล้อม 
n “Bangkok	 Post	 Cup	 Challenge	 Golf	 Tournament	 2015” กำรแข่งขัน

กอล์ฟบำงกอกโพสต์คพั ครัง้ที ่11 ประจ�ำปี 2558 ที ่จงัหวดัภูเกต็
n “Bangkok	Post	Football	Tournament” กำรแข่งขันฟุตบอลบำงกอกโพสต์ ใน

เดือนพฤษภำคม 2558

n “2015	บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เท่น	แชริตี้	กอล์ฟ	แอนด์	กูร์เมต์	ดินเนอร์” 
งำนแข่งขันกอล์ฟและงำนเลี้ยงอำหำรกำรกุศล เพื่อหำทุนมอบให้มูลนิธิบำงกอกโพสต์

n “Alternative	 Investments	 in	Offshore	Property	Markets” งำนสัมมนำ
โดยนิตยสำรฟอร์บสและธนำคำรทิสโก้ เมือ่เดอืนพฤษภำคม 2558  

n “Forbes	Thailand	Forum:	The	Next	Tycoons”	และ	“Forbes	Thailand	
Forum:	E-Entrepreneur” งำนเสวนำประจ�ำปี จัดโดยนติยสำรฟอร์บส

n “M2F	Music	Festivals	2015” มหกรรมดนตรฟีรกีบัศลิปินแถวหน้ำของเมืองไทย สร้ำง
ควำมสนกุสนำนให้ชำวไทยในทุกภมูภิำค ท้ังกรงุเทพฯ เชยีงใหม่ หำดใหญ่ และขอนแก่น

n “M2F	Hua	Hin	Rock	Never	Dies	Music	Festival	2015” มหกรรมดนตรแีนวรอ็คที่ 
อ�ำเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 

n “M2F	Adventure	and	Fun	Rallies	2015” กิจกรรมแรลล่ีสุดสนกุใน 2 เส้นทำง คอื 
“The Circus Fantasy” เส้นทำงกรงุเทพฯ – พัทยำ และ “The Spirit of Cherokee” 
เส้นทำงกรงุเทพฯ – เขำใหญ่

n “M2F	Bangkok	Songkran	Festival	2015” มหกรรมสงกรำนต์กลำงกรุง เพื่อร่วม
สืบสำนประเพณกีำรเล่นน�ำ้สงกรำนต์อย่ำงมวีฒันธรรม และปลอดภยั ไร้แอลกอฮอล์

n บรษิทั โพสต์ อนิเตอร์เนช่ันแนล มเีดีย จ�ำกัด เปิดตวั ‘MAG	 BOX’ ตู้ขำยนติยสำร
อตัโนมตัเิป็นช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยใหม่ในพืน้ท่ีกรงุเทพฯ 

n “Elle	Fashion	Week	2015” แฟชัน่โชว์ครัง้ยิง่ใหญ่แห่งปี แสดงผลงำนของ 10 ดีไซเนอร์
ระดบัแนวหน้ำของประเทศไทย เพือ่แสดงศกัยภำพอตุสำหกรรมแฟช่ันไทยอย่ำงเต็มตัว

n “Elle	Men	&	Chivas	Regal	Top	40	x	Gents	in	Conversation	on	How	to	
Turn	Passion	into	Business” กำรรวมพลนกัธรุกิจและนกัสร้ำงสรรค์แห่งยคุมำต้ังวง
สัมมนำพูดคยุเผยเคล็ดลับสู่ควำมส�ำเรจ็ พร้อมท้ังสร้ำงแรงบันดำลใจ

n “Elle	Men	Top	40	Gents	Party” ปำร์ตี้สุดพิเศษ มีกำรแสดงดนตรี และมีเหล่ำ 
เซเลบรติีเ้ข้ำร่วมงำนมำกมำย

n “Elle	 Decoration	 International	 Design	 Awards	 2014/2015” กำรประกวด
ควำมคดิสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรออกแบบระดบันำนำชำติ

n “Elle	Decoration	Young	Talent	Project	2015” โครงกำรเพือ่เฟ้นหำนกัออกแบบ
ตกแต่งภำยในรุ่นใหม่ ท่ีมคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ แปลกใหม่ ไม่ซ�ำ้ใคร 

n “Marie	Claire	Best	Beauty	2015	by	Central/Zen” งำนกำลำไนท์ กำรประกำศ
ผลและมอบรำงวลั ‘Marie Claire Best Beauty 2015’ 

n “Cleo-Most	Eligible	Bachelors	2015” งำนประกำศผลรำงวัล 50 หนุ่มโสดในฝัน 
ท่ีน่ำจบัตำมองท่ีสุดแห่งปี

n “Cycling	Plus	Adventure	Expo	2015” มหกรรมจักรยำนและอปุกรณ์ทีย่ิง่ใหญ่แห่งปี
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กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงทุ่มเทที่จะสร้ำงควำมส�ำเร็จจำกกลยุทธ์กำรขยำยกำรรับรู้
และสร้ำงควำมแขง็แกร่งในแบรนด์นติยสำรอย่ำงต่อเนือ่ง ภำยใต้ปีกของแบรนด์ 
‘บำงกอกโพสต์’ ทีม่ัน่คง ด้วยกำรสนบัสนนุหรือร่วมสนบัสนนุกำรจดังำนอเีว้นท์
ส�ำคัญๆ รวมทั้งช่องทำงและกิจกรรมออนไลน์ในเครือ นอกจำกนี้ บริษัทยังคง
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อขยำยหัวนิตยสำร และให้ครอบคลุมตลำดมำกขึ้น ทั้ง
นิตยสำรสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลออนไลน์ในรูปแบบต่ำงๆ

กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงมีแผนกำรลงทุนและกำรร่วมทุนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเข้ำ
ด�ำเนินกำรในธุรกิจผลิตรำยกำรโทรทัศน์และแหล่งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
จุดมุ่งหมำยท่ีจะขยำยขีดควำมสำมำรถให้หลำกหลำย สำมำรถผลิตรำยกำร
โทรทศัน์และคอนเทนต์ทีม่คีณุภำพและครอบคลมุ ทัง้ข่ำวธรุกจิ สำรคด ี ท่องเทีย่ว
และพกัผ่อน รวมทัง้ไลฟ์สไตล์

กลยุทธ์หลักนี้ ในระยะกลำงและระยะยำวจะสำมำรถสร้ำงควำมสมดุลให้ฐำน
กำรด�ำเนนิธรุกจิของกลุ่มบรษิทัอย่ำงต่อเน่ือง และสร้ำงรำยได้ให้กลุม่บรษัิทโพสต์ 
ในอกี 5 ปีข้ำงหน้ำ ทัง้ในธรุกจิส่ือสิง่พมิพ์หลกัทีม่อียูแ่ละธรุกจิสือ่ดจิิตอลทีเ่กดิใหม่ 
ซึ่งสอดคล้องกับสถำนกำรณ์โลกในปัจจุบันที่สื่อสิ่งพิมพ์ลดบทบำทลง ในขณะที่
สื่อในรูปแบบดิจิตอลมีบทบำทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ของกลุ่มบริษัทโพสต์ 
ยังคงรักษาฐานผู้อ่านเดิมและขยายฐานผู้อ่านใหม่ ด้วยนิตยสารที่มี

ความแข็งแกร่ง อาทิ แอล แอลเมน แอล เดคคอเรชั่น คลีโอ  
แมรี แคลร์ ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ไซคลิ่ง พลัส และฟอร์บส  

ซึ่งทั้งหมดนี้ท�ให้กลุ่มบริษัทโพสต์เป็นผู้พิมพ์โฆษณาที่มี 
ธุรกิจำนิตยสารใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  

และสามารถสร้างผลประกอบการทางการเงินที่ดี
ให้กับกลุ่มบริษัท โดยนิตยสารแอลประสบความส�เร็จำ

จำนฉลองครบรอบปีที่ 21 ในปี 2558

บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด เป็นธุรกิจำที่จำะเติบโตเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่
แข็งแกร่งในระยะกลางถึงระยะยาวของกลุ่มบริษัทโพสต์  

โพสต์ ทีวีได้ริเริ่มวางกลยุทธ์และลงทุนมาตั้งแต่ปี 2557  
และจำะด�เนินต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า โดยมีจำุดมุ่งหมายเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของธุรกิจำใหม่ที่ส�คัญนี้ ให้แข็งแกร่ง 
จำนขึ้นเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และผู้ให้บริการคอนเทนต์ชั้นแนวหน้า  

ออกอากาศบนช่องทีวีดิจำิตอลใหม่และช่องแอนะล็อกเดิม 

นิตยสาร

โทรทัศน์

M2F มีกำรพัฒนำเนื้อหำและรูปแบบกำรน�ำเสนออย่ำง 
ต่อเนือ่ง เพ่ือรักษำต�ำแหน่งผูน้�ำในตลำดหนงัสอืพมิพ์รำยวนั
ภำษำไทย แจกฟรี และเป็นแหล่งข้อมูลด้ำนกำรข่ำวและ
สำระทัว่ไป รวมทัง้บทควำมหลำกหลำยประเภท และบทควำม
ชี้แนะเชิงไลฟ์สไตล์ ที่อยู ่ในควำมสนใจและเกี่ยวข้องกับ 
ไลฟ์สไตล์ของผู้อ่ำนกลุ่มเป้ำหมำยคนเมืองชำวไทย

เว็บไซต์หำงำนของ M2F ก็ได้รับควำมนิยมมำกขึ้นเรื่อยๆ  
ในฐำนะเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงำนและโอกำสในกำร
ท�ำงำน

กำรขยำยฐำนของผูอ่้ำนและผูล้งโฆษณำ ท�ำให้ M2F ยงัคง
เป็นธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์ส�ำคัญเกิดใหม่และยั่งยืนต่อไป ซึ่ง
ปัจจุบัน M2F อยู่ในต�ำแหน่งทำงกำรตลำดที่ดี และมีควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันสงูข้ึน แม้ท่ำมกลำงกำรแข่งขนัทีเ่ข้มข้น
ในอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำ ด้วยกำรเป็นสื่อโฆษณำทำงเลอืก
ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถเข้ำถึงฐำนผู้อ่ำนที่กว้ำงข้ึนและ 
ทั่วประเทศมำกขึ้น

เว็บไซต์ออนไลน์และสื่อเครือข่ำยสังคมของสติวเด้นท์ วีคลี่ รวมทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือ  
ทวิตเตอร์ และเฟสบุ๊ค ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ด้วยอุปกรณ์สมำร์ทโฟน ต่ำงได้รับควำมนิยมเพิ่ม
มำกขึ้นเรื่อยๆ จนมีผู้ติดตำมถึงกว่ำ 80,000 ต่อวัน ซึ่งรวมถึงกลุ่มลูกค้ำรุ่นเยำว์ที่มีควำม
เชีย่วชำญด้ำนเทคโนโลยแีละกำรสือ่สำรระบบดจิติอล ทีต้่องกำรรับข่ำวสำรเหตกุำรณ์ปัจจุบัน
รำยวัน ผ่ำนช่องทำงสื่อทำงสังคมรูปแบบต่ำงๆ

กำรก่อตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และควำมต้องกำรที่จะให้ประชำกรในกลุ่มประเทศ
ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนมคีวำมช�ำนำญในกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษมำกข้ึน ท�ำให้ สตวิเด้นท์ 
วคีลี ่ ยังคงยึดครองต�ำแหน่งทำงกำรตลำดที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ในฐำนะช่องทำงกำรเรียนภำษำ
อังกฤษที่มีประสิทธิภำพและสนุกสนำนส�ำหรับเยำวชนไทยรุ่นใหม่

หนังสือพิมพ์ M2F ฉลองครบรอบ 4 ปีแห่งความส�เร็จำ ในฐานะเป็นผู้บุกเบิก
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันแจำกฟรี ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้อ่านคนท�งาน 

ระดับกลางถึงระดับบนในกรุงเทพฯ รวมทั้งผู้เดินทางสัญจำรไปมาในกรุงเทพฯ
น�เสนอเนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับการท�งาน การพักผ่อน และไลฟ์สไตล์ 

โดยในปี 2557 M2F ประสบความส�เร็จำมียอดพิมพ์ที่ได้รับการรับรองโดย  
HK ABC ถึง 600,000 ฉบับต่อวัน และขยายพื้นที่แจำกจำ่าย

ไปถึงใจำกลางเมืองในจำังหวัดส�คัญๆ ของประเทศไทย

หนังสือพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่ เดินหน้าปรับโครงสร้างและ
ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา เพื่อรักษาสถานะและดึงดูดผู้อ่าน 
ในฐานะเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน

ของนักเรียนไทย สติวเด้นท์ วีคลี่ ยังคงรักษา 
ฐานผู้อ่านรุ่นเยาว์ที่มีความภักดี จำากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งต้องการ

อ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการศึกษาและบันเทิง

M2F

สติวเด้นท์ วีคล่ี

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)14 15



ด้วยปัจจัยทำงกำรขำยที่ดี ประกอบกำรพัฒนำศักยภำพบุกเบิกเข้ำสู่สื่อดิจิตอลรูปแบบใหม่ ตลอด
ระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ โพสต์พรินต์สำมำรถน�ำเสนอ “ศูนย์กำรพิมพ์ครบวงจร” ให้ลูกค้ำทั้งเก่ำ
และใหม่ ให้บริกำรแบบ “จุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ที่เน้นคุณภำพในทุกขั้นตอน และครอบคลุมทั้งงำน
ออกแบบ งำนเขียน และงำนพิมพ์ทุกประเภท เช่น นิตยสำร จดหมำยข่ำว แผ่นพับ แคตตำล็อก และ
แผ่นปลิว นอกจำกนั้น โพสต์พรินต์ยังมีจุดเด่นด้วยกำรให้บริกำรจัดส่งสิ่งพิมพ์แจกฟรี ให้กับกลุ่ม 
เป้ำหมำยของลูกค้ำทำงไปรษณีย์และช่องทำงอื่นๆ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำ ซึ่งทั้งหมดนี้ 
ผลิตจำกทีมงำนมืออำชีพที่มีประสบกำรณ์สูง และเทคโนโลยีกำรพิมพ์ที่ทันสมัย

ปัจจัยทั้งหมดนี้สำมำรถท�ำให้โพสต์พรินต์สร้ำงรำยได้ที่มำกขึ้นและเติบโตข้ึนอย่ำงต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงในปี 2558 ด้วย ส�ำหรับปี 2559 และปีต่อไป โพสต์พรินต์จะยังคง
ให้บริกำรผลิตงำนพิมพ์แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ในกลุ่มบริษัทโพสต์ และลูกค้ำทั่วไป ในขณะเดียวกัน  
มุง่ขยำยธรุกจิกำรผลติบนส่ือดจิติอล ได้แก่ ออกแบบ เขียน และท�ำหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ แคตตำลอ็ก
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งออกแบบเว็บไซต์ให้บริษัทต่ำงๆ

ธุรกิจำสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ภายใต้ชื่อ ‘โพสต์พรินต์’ มีผลประกอบการดี
อย่างต่อเนื่อง โดยประสบความส�เร็จำในการประมูลงานสิ่งพิมพ์จำากหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจำ องค์กรขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจำธนาคาร กลุ่มธุรกิจำอาหาร สถาบันการศึกษา 
บริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหน่วยงานระดับแนวหน้าของประเทศ เช่น 
นิตยสาร “happiness” และวารสาร “สื่อชุมชน” ของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) 
จำุลสาร “ชุมชนของเรา” ของ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) จำุลสาร “โรงเรียน
ธนาคาร ธ.ก.ส.” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ส่ิงพิมพ์พาณิชย์

แม้ว่ำในปัจจุบัน ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ต้องเผชิญกับกำรแข่งขันที่เข้มข้นกับผู้ค้ำออนไลน์ และ
หนงัสืออเิล็กทรอนกิส์ โพสต์บุก๊ได้เพ่ิมช่องทำงตลำดไปสูธ่รุกจิออนไลน์ ด้วยเวบ็ไซต์ postbooksonline.com 
และเฟสบุ๊ค facebook.com/postbooks ถึงกระนั้นก็ตำม โพสต์บุ๊กยังคงเดินหน้ำประชำสัมพันธ์หนังสือ 
ในรูปสิ่งพิมพ์ ด้วยกำรออกบูธตำมสถำนที่ต่ำงๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในร้ำนขำยหนังสือและงำน
อีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับกำรอ่ำน

สมำชิกหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ บำงกอกโพสต์ 
โพสต์ทูเดย์ และสติวเด้นท์ วีคลี่ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง เนื่องจำกมีกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำดและปรับ
วิธีกำรช�ำระเงินให้ง่ำยขึ้น จึงเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำรุ่นใหม่ที่มี
ควำมสนใจในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตอล ประกอบกับ
อุปกรณ์กำรสื่อสำรมีกำรพัฒนำคุณภำพและรำคำที่
สำมำรถเข้ำถึงได้มำกขึ้น

กิจกรรมสมัครงำนออนไลน์ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมี 
แนวโน้มทีส่ดใส อนัเป็นอำนสิงส์จำกกำรเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีนอย่ำงเป็นทำงกำร ท�ำให้กำรเคลือ่นย้ำย
ทรัพยำกรบุคคลในระหว่ำงกลุ่มประเทศสมำชิกฯ ท�ำได้
เสรีมำกขึ้น ดังนั้น แอปพลิเคชันนี้จึงต้องมีกำรปรบัปรงุ
อยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้กำรใช้งำนง่ำยขึ้น รวมทั้งสำมำรถ
ดึงดูดและเข้ำถึงทั้งผู้ลงโฆษณำหำพนักงำน และผู้ก�ำลัง
มองหำต�ำแหน่งงำน ได้อย่ำงครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภำค

กลุ่มบริษัทโพสต์ยังมุ่งมั่นขยำยเน้ือหำและสินค้ำบนสื่อ
ดิจิตอลให้กว้ำงไกลและครอบคลุมมำกขึ้น รวมทั้งเพิ่ม
ดจิติอลแอปพลเิคชนัใหม่ๆ ปรับปรงุรูปแบบกำรน�ำเสนอ 
ท�ำให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน สำมำรถดึงดูดผู้ใช้งำนมำกขึ้น 
ผ่ำนสินค้ำและบริกำรออนไลน์ที่หลำกหลำย รวมทั้ง
เพิ่มโอกำสในกำรขยำยฐำนกลุ่มผู้ลงโฆษณำด้วย

ส�นักพิมพ์โพสต์บุ๊กยังคงสร้างผลก�ไร
อย่างต่อเนื่องให้กลุ่มบริษัทโพสต์  

ด้วยการจำัดพิมพ์หนังสือมากกว่า 300 
ปก และพิมพ์ซ�้าหนังสือขายดีอีก 10 ปก 

หนังสือของโพสต์บุ๊กได้รับการตอบรับ 
ที่ดีจำากฐานผู้อ่านเดิม ซึ่งชื่นชอบหนังสือ

แนวธุรกิจำ และสาระความรู้อื่นๆ อาทิ 
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ปัจำจำุบัน ศิลปะ

และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
รวมทั้งนวนิยายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ในปี 2558 โพสต์บุ๊ก 
ได้ผลิตหนังสือใหม่ออกสู่ตลาดกว่า

60 ปก ในขณะที่ ในปี 2559
จำะมุ่งเน้นผลิตหนังสือดีทรงคุณค่า

ทั้งแนวสารคดีและบันเทิง

ธุรกิจำสื่อดิจำิตอลของกลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงประสบความส�เร็จำอย่างต่อเนื่อง 
ในฐานะเว็บไซต์พอร์ทอลข่าวออนไลน์ชั้นน� ดิจำิตอลคอนเทนต์ส�หรับสมาชิก  

และเว็บไซต์พอร์ทอลบริการหางาน นอกจำากนี้ ธุรกิจำสื่อดิจำิตอลนี้ยังรวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ  
และแอปพลิเคชันบนมือถือส�หรับสมาร์ทโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และแท็บเล็ต  

อาทิ บางกอกโพสต์ออนไลน์ และโพสต์ทูเดย์ออนไลน์

ส�านักพิมพ์

ส่ือดิจิตอล
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ด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมกิจกรรมเพื่อสังคม 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้านการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

กลุ่มบริษัทโพสต์มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจทุกประเภทภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและความยุติธรรม เพ่ือประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทโพสต์จึงให้ 
ความส�าคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

โดยในแต่ละปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมมากมาย ซ่ึงพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท�ากิจกรรม ในปี 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ดังนี้

The	8th	Bangkok	Post	Charity	Wine	Dinner		
งำนเลี้ยงอำหำรค�่ำกำรกุศลครั้งท่ี 8 จัดขึ้นท่ี 
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 
2558 โดยน�ำรำยได้มอบให้มูลนิธิบำงกอกโพสต์ 
เพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกำสท่ีอยู่
ภำยใต้กำรดูแลของมูลนิธิบำงกอกโพสต์

บางกอกโพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล
มินิมาราธอน	2015
งำนวิ่งเพื่อสุขภำพและกำรกุศล ปีที่ 7 นี้ จัดขึ้นเมื่อ
วันอำทิตย์ที่ 9 สิงหำคม 2558 เพื่อฉลองในโอกำส
ครบรอบเดือนเกิดของหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ 
รำยได้จำกค่ำสมคัรทัง้หมดมอบให้มลูนธิบิำงกอกโพสต์ 
เพื่อเด็กด้อยโอกำส

Bangkok	Post	Foundation	Raffle	2015
มลูนธิิบำงกอกโพสต์จ�ำหน่ำยสลำกกำรกศุล “ท�ำบญุ 
ลุ้นโชคกับมลูนิธบิำงกอกโพสต์” เพ่ือหำทนุช่วยเหลอื 
เด็กๆ ที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ

Post	Today	Charity	Rally	2015	–
“Rocks	Never	Die”
แชริตี้แรลลี่กำรกุศลเพื่อส่งมอบรอยยิ้มให้แก่น้องๆ 
ด้วยกำรเดินทำงไปบริจำคอุปกรณ์กำรศึกษำและ
อุปกรณ์กีฬำ ให้กับโรงเรียนวัดรำษฎร์ธรรมำรำม 
จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2558 

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท 
เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด บริษัท คอลเกต-
ปำล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษัท  
ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมกันจัดขบวนแห่
เทียนพรรษำ ไปถวำยวัดคลองเตยใน เมื่อวันอังคำร
ที่ 28 กรกฎำคม 2558

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ 
บรษิทั เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกดั บรษัิท คอลเกต-
ปำล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบรษิทั ล็อกซเล่ย์ 
จ�ำกดั (มหำชน) จดัโครงกำร “บรจิำคโลหิต เพือ่ถวำย
เป็นพระรำชกุศล” โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 
2558 บรษิทัร่วมเป็นเจ้ำภำพและจดักำรรบับรจิำค
โลหติ ณ อำคำรบำงกอกโพสต์

Bangkok	Post	Fantastic	Green	Rally	2015		
กิจกรรมแรลลี่เพื่อสิ่งแวดล้อม เส้นทำงกรุงเทพฯ-
พัทยำ คณะผู้จัดท�ำน�ำผู้ร่วมกิจกรรม ท�ำกิจกรรม
อนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล ปล่อย
ปลำฉลำมทรำย ณ หำดเตยงำม หน่วยบัญชำกำร
นำวิกโยธิน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 
14 มีนำคม 2558

เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ	
ให้กับ	โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและ	
ตาบอดพิการซ�้าซ้อนลพบุรี
Post MTP และ Happy Creation Team ได้รับ
เงินบริจำคและสิ่งของจำกพนักงำนและผู้มีจิตกุศล 
น�ำไปจัดกิจกรรมเลี้ยงอำหำรกลำงวันและมอบ
สิ่งของเครื่องใช้ และเงินเป็นจ�ำนวน 83,500 บำท
ให้กับโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดและตำบอด
พกิำรซ�ำ้ซ้อนลพบรุ ีเม่ือวนัเสำร์ที ่5 กนัยำยน 2558

ฟาร์มโชคชัย	แอนด์	บางกอกโพสต์	ทัวร์	เดอ	ฟาร์ม	5
กำรแข่งขันจักรยำนประจ�ำปีที่ได้รับควำมนิยมสูงจำกนักปั่นจักรยำน โดยในปี 2558 จัดภำยใต้สโลแกน 
“เปลี่ยนควำมกลัวให้เป็นจุดหมำย” ระหว่ำงวันที่ 12-13 ธันวำคม 2558 ณ ฟำร์มโชคชัย 3 ถนนธนะรัชต์ 
อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ และพร้อมมอบเงิน 200,000 บำท ให้กับมูลนิธิพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติ
เขำใหญ่ เพื่อสนับสนุนกำรปกป้องผืนป่ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่อไป

กิจกรรมปลูกป่าธรรมชาติ	(ต้นผึ้ง)	งานวันครอบครัวประจ�าปี	2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) น�ำพนักงำนและครอบครัวไปปลูกป่ำธรรมชำติ (ต้นผึ้ง) ที่บ้ำน 
ผำงำม รีสอร์ท อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันครอบครัว ที่ให้พนักงำนและ
ครอบครัวมีส่วนร่วมกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันเสำร์ ที่ 14 พฤศจิกำยน 2558

Ghost	Run	2015
บรษัิท โพสต์ พบัลชิชิง จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมจดังำน
วิ่งกำรกุศล Ghost Run 2015 เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 
2558 ณ ลำนเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ ศูนย์กำรค้ำ
เซน็ทรลัเวลิด์ รำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยทูลเกล้ำถวำย
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เพื่อสมทบโครงกำรสนับสนุนดำ้นกำรศึกษำให้เด็ก
ด้อยโอกำส ในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้

2015	บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เท่น	แชริตี้	กอล์ฟ	แอนด์	กูร์เมต์	ดินเนอร์
มูลนิธิบำงกอกโพสต์ร่วมกับแบล็คเมำท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน จัดแข่งขันกอล์ฟและงำนเลี้ยงอำหำรค�่ำ 
กำรกุศล เมือ่วนัเสำร์ที ่10 มกรำคม 2558 ณ แบลค็เมำท์เท่น กอล์ฟคลบั หวัหนิ เพ่ือหำรำยได้มอบให้กบั
มลูนธิบิำงกอกโพสต์ ในกำรสนบัสนนุกำรศกึษำของเดก็ด้อยโอกำส

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)18 19



โครงสร้างการจัดการ
การบริหารองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำร
ทั้งหมด 14 ท่ำน มีรำยชื่อดังนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 8 ท่าน คือ
1. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์  

ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร
2. นำงสำวคว๊อก ฮุย ควอง  

กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
3. นำงสำวชุง ฮอย ซี เอลซี่  

กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
4. นำยชำติศิริ โสภณพนิช กรรมกำร
5. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร  

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำน
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

6. นำยศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมกำร
7. นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ  

กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
8. นำยฮู ยี เชียง โรบิน  

กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร

กรรมการทีเ่ป็นกรรมการอิสระจ�านวน 5 ท่าน คอื
1. ดร.ศิริ กำรเจริญดี  

กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

2. นำยจอห์น ทอมพ์สัน  
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

3. นำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี  
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

4. นำยจรูญ อินทจำร กรรมกำรอิสระ
5. นำยวุฒิศักดิ์ ลำภเจริญทรัพย์ กรรมกำรอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 ท่าน คือ
นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ กรรมกำร

วันที่ 21 มกรำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรได้
แต่งตั้ง นำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกุล ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงินและบัญชี และ
นำยธวัชชัย เชำวน์รัตนะ ด�ำรงต�ำแน่งผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 
2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้ง นำยเจริญชัย 
กติติสวุรรณ ด�ำรงต�ำแหน่งผูช่้วยคณะกรรมกำรบรหิำร 
และเลขำนุกำรบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่บริหำรกิจกำรของบริษัทให้
เป็นไปตำมข้อบังคบัของบรษิทั และมตขิองท่ีประชมุ
ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรอำจมอบอ�ำนำจให้กรรมกำร
หนึ่งคนหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่น กระท�ำหน้ำที่
ใดๆ แทนคณะกรรมกำรได้ โดยให้ท�ำเป็นลำยลักษณ์

อกัษรลงนำม โดยกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมผกูพัน
บรษิทั กรรมกำรผูล้งชือ่ผกูพันบริษัทได้ในปัจจุบนั คอื
1. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์
2. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร
3. นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ

คณะกรรมกำรได้มกีำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรชดุย่อย 
เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมกำรในกำรก�ำกับและ
ติดตำมกำรด�ำเนินงำนของบริษัท รวมทั้งรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ คณะกรรมกำร
ชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด 
มีขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรแต ่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำร
ประกอบด้วยกรรมกำรของบรษัิทจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน คณะกรรมกำรบริหำรเลือก
กรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร
บริหำร โดยประธำนกรรมกำรบริหำรจะต้องไม่เป็น
ผู้บรหิำร หรือพนกังำนประจ�ำของบริษัท

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
1. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. นำงสำวคว๊อก ฮุย ควอง
3. นำงสำวชุง ฮอย ซี เอลซี่
4. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร
5. นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ
6. นำยฮู ยี เชียง โรบิน

โดยมี นำยเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขำนุกำรบริษัท 
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำรจะก�ำหนดหน ้ำที่ ของ
กรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ และมีหน้ำที่และควำม 
รับผิดชอบในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตำมก�ำกับดูแลผลกำรด�ำเนินกำรของบริษัท 

และบริษัทย่อยเป็นประจ�ำทุกเดือน
2. อนุมัติค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกงบประมำณซึ่ง

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรแล้ว โดยมี
จ�ำนวนเงินไม่เกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท

3. อนุมัติกำรเข้ำท�ำกำรเปิดบัญชี กำรท�ำสัญญำ
กับสถำบันกำรเงิน ตำมที่ เห็นสมควร และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำร

4. ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร นโยบำยกำรจ้ำงงำน 
และอ�ำนำจกำรอนุมัติ

5. แต่งต้ังและก�ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดับสงู
ของบริษัท ยกเว้น กรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ 
หวัหน้ำเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปฏิบตักิำร และบรรณำธกิำร 
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย
1. ดร.ศิริ กำรเจริญด ีประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยจอห์น ทอมพ์สัน
3. นำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี

โดยม ีนำงภัทริกำ ชตุชิเูดช ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรสำยงำน
ตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	การบริหารความเสี่ยง
ประเมินควำมเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
อย่ำงสม�่ำเสมอ

2.	การควบคุมภายใน
1) ประเมินประสิทธิภำพของฝ่ำยบริหำรในกำร 

ส่งเสริมให้มี “สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม” 
ที่เหมำะสมโดยกำรสื่อสำรถึงควำมส�ำคัญของ
กำรควบคมุภำยในและกำรจดักำรกับควำมเสีย่ง 
และด้วยกำรท�ำให้เช่ือม่ันได้ว่ำพนักงำนเข้ำใจ
ถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของตนเองเป็น
อย่ำงดี

2) พิจำรณำประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของ
กำรควบคมุภำยใน ส�ำหรับกำรจัดท�ำงบกำรเงนิ
รำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ�ำปี รำยงำน
กำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรรักษำควำม
ปลอดภัยและกำรควบคุมระบบสำรสนเทศ
ของบริษัท

3) พิจำรณำว่ำฝ่ำยบริหำรมีควำมรับผิดชอบต่อ
กำรประเมินและควำมคุ้มครองควำมสูญเสีย
และควำมปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบ
กำรปฏิบัติกำร รวมทั้งแผนฉุกเฉินส�ำหรับกรณี
ที่ระบบกำรเงินและกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ
ของบริษัทล้มเหลวอย่ำงไร

4) ติดตำมกำรด�ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับ
กำรควบคุมภำยในตำมที่ผู ้ตรวจสอบภำยใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญำตได้แนะน�ำมำ

3.	รายงานทางการเงิน
3.1	ทั่วไป
1) ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่

สงูสดุในปัจจบุนั และกำรจดักำรของฝ่ำยบรหิำร
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวได้ผลเป็นอย่ำงไร

2) ปรึกษำหำรือกับผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตถึงกำรทุจริตที่อำจเกิดข้ึนหรือ
ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงกำรกระท�ำผิดกฎหมำย 
ควำมบกพร่องในกำรควบคมุภำยใน หรอืประเดน็
อื่นที่คล้ำยคลึงกัน

3) สอบทำนประเด็นทำงบัญชทีีส่�ำคญัและประเด็น
เกี่ยวกับกำรรำยงำนต่ำงๆ รวมถึงประกำศ
ข้อบังคับในทำงวิชำชีพและทำงกฎหมำยล่ำสุด 
และท�ำควำมเข้ำใจถงึผลกระทบทีม่ต่ีองบกำรเงนิ

4) สอบถำมฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เกี่ยวกับควำมเสี่ยงและ
ควำมเสียหำยที่มีนัยส�ำคัญที่อำจจะเกิดข้ึนและ
แผนในกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว

5) สอบทำนประเด็นในทำงกฎหมำยที่อำจส่งผล 
กระทบอย่ำงส�ำคัญต่องบกำรเงิน

3.2	งบการเงินประจ�าปี
1) สอบทำนงบกำรเงนิประจ�ำปีว่ำถกูต้องครบถ้วน

และสอดคล้องกบัข้อมูลทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้รับทรำบแล้ว รวมทั้งประเมินว่ำงบกำรเงิน
ดังกล่ำวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักกำรบัญชีที่
เหมำะสมแล้วหรือไม่

2) ให้ควำมสนใจเป็นพิเศษในรำยกำรที่ซับซ้อน 
และ/หรือผิดปกติ

3) ให ้ควำมส�ำคัญในเรื่องที่ต ้องใช ้ดุลยพินิจ
ตัวอย่ำงเช่น มูลค่ำที่แท้จริงของสินทรัพย์และ
หนี้สิน กำรค�้ำประกัน ภำระหนี้สินเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม กำรต้ังส�ำรองเผื่อ
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรฟ้องร้อง ภำระผกูพนั
และภำระหนี้สินอื่นใดที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต

4) ประชุมร่วมกับผู ้บริหำรและผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญำต ในกำรสอบทำนงบกำรเงินและผลของ
กำรตรวจสอบ รวมทั้งปัญหำที่พบ

5) ให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมกำร เพื่อน�ำเสนองบ
กำรเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

3.3	งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินว่ำงบกำรเงินรำยไตรมำสได้เปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน และมคีวำมถกูต้องตำมควร รวมทัง้รบัทรำบ
ค�ำอธิบำยจำกฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำน 
กำรเปลีย่นแปลงในอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ ซึง่สบืเนือ่ง 
จำกกำรด�ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรบันทึก
บัญชีของบริษัท เหตุกำรณ์หรือรำยกำรผิดปกติ 
และกำรควบคุมด้ำนกำรเงินและกำรปฏิบัติงำน 
รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมำะสม

4.	การตรวจสอบภายใน
1) สอบทำนกิจกรรมและโครงสร้ำงของสำยงำน

ตรวจสอบภำยในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำ สำยงำน
ตรวจสอบภำยในจะสำมำรถปฏิบัติงำนได้โดย
อสิระ ปรำศจำกข้อจ�ำกดัใดๆ ทีไ่ม่สมเหตสุมผล

2) เพ่ือส่งเสริมควำมเป็นอสิระของสำยงำนตรวจสอบ
ภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูอ้นมุตัิ
กำรสรรหำ กำรเลือ่นต�ำแหน่ง กำรโยกย้ำย และ 
กำรเลิกจ้ำงของผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบ
ภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะร่วมกับ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนตรวจ
สอบภำยในเป็นประจ�ำทุกปี

3) สอบทำนประสิทธิผลของสำยงำนตรวจสอบ
ภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อควำมเป็นอสิระในกำรปฏบิติังำน 
รวมทัง้กระบวนกำรรำยงำนและกำรควบคมุดแูล
กำรปฏบิตังิำนของสำยงำนตรวจสอบภำยใน

4) ประชมุเป็นกำรส่วนตวักับผู้อ�ำนวยกำรสำยงำน
ตรวจสอบภำยใน ในเรื่องที่เห็นสมควร

5) ดแูลเพือ่ให้เกดิควำมเชือ่มัน่ว่ำ ผู้บรหิำรได้รบัและ
ปรึกษำหำรือผลกำรตรวจสอบและค�ำแนะน�ำท่ี
ส�ำคัญในระยะเวลำอันควร

6) ดูแลให้เกิดควำมเช่ือมั่นว่ำฝ่ำยบริหำรได้มีกำร
ด�ำเนินกำรซึ่งเป็นผลมำจำกค�ำแนะน�ำของ 
ผู้ตรวจสอบภำยใน ในระยะเวลำอันควร

7) ดูแลให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำ สำยงำนตรวจสอบ
ภำยใน มกีำรแบ่งปันข้อมลูให้แก่ผูใ้ห้บริกำรจำก
ภำยนอกทีบ่รษัิทว่ำจ้ำงมำ ได้แก่ ผูส้อบบญัชรีบั
อนญุำต ทีป่รกึษำ เป็นต้น ในกำรให้ควำมเชือ่มัน่ 
หรือให้ค�ำปรึกษำ เพื่อให้เกิดควำมครอบคลุม
อย่ำงเหมำะสม และลดกำรท�ำงำนซ�้ำซ้อน

5.	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) ดูแลให้เกิดควำมเชื่อมั่นได้ในเรื่องควำมเป็น

อสิระของผูส้อบบัญชรีบัอนญุำต คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ที่อำจขัดต่อ
ประสิทธิภำพและกำรปฏิบัติงำนในทำงวิชำชีพ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

2) พิจำรณำขอบข่ำยของบริกำรอื่นๆ เกี่ยวกับ
บรกิำรให้ค�ำปรกึษำทัง้หมดทีบ่รษัิทได้ว่ำจ้ำงมำ

3) อนุมัติบริกำรอื่นใดที่ไม่ใช่งำนตรวจสอบซึ่ง
กระท�ำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

4) ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรในกำรแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

5) สอบทำนขอบเขตและวิถทีำงของกำรสอบบัญชี
ทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนญุำตเสนอมำและด�ำเนนิกำร
ให้เชือ่ม่ันได้ว่ำจะไม่มกีำรก�ำหนดข้อจ�ำกดัใดๆ ไว้
ในขอบเขตของผูส้อบบญัชีอย่ำงไม่สมเหตสุมผล

6) สอบทำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต

7) ติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของ
ส�ำนักงำนผู้สอบบัญชี และดูแลว่ำมีกำรคิดค่ำ
สอบบัญชีอย่ำงสมเหตุสมผล

8) สอบถำมถงึระดบักำรประสำนงำนระหว่ำงผูส้อบ
บัญชีรับอนุญำตและผู้ตรวจสอบภำยในเพ่ือที่
จะเชื่อมั่นได ้ว ่ำเป ็นไปอย่ำงเหมำะสมแก่
สถำนกำรณ์

9) จัดให้มีกำรประชุมเฉพำะกับผู้สอบบัญชีรับ
อนญุำตโดยไม่มฝ่ีำยบรหิำรเข้ำร่วมประชมุปีละ 
1 ครั้ง

10) ดูแลเพื่อให้เกิดควำมเชื่อม่ันได้ว่ำผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตจะน�ำเสนอผลกำรตรวจสอบและ 
ค�ำแนะน�ำในเวลำอันสมควร

11) สอบทำนหนังสือรับรองที่ฝ่ำยบริหำรจะต้อง
ออกให้ผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตและให้ควำม
สนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน

12) สอบทำนหนงัสือแจ้งผลกำรตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตและติดตำมว่ำฝ่ำยบริหำรได้
ตอบชี้แจงผลกำรตรวจสอบและค�ำแนะน�ำของ
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต ในระยะเวลำอนัควร

13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตรวจพบกรณี
ทีน่่ำสงสยัว่ำ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูม้หีน้ำที่
รับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ได้
กระท�ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติทำง
กฎหมำย ผูส้อบบัญชรีบัอนญุำตจะต้องรำยงำน
ข ้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล ่ำวให ้คณะ

กรรมกำรตรวจสอบทรำบในทันที เพื่อจะได้มี
กำรสอบสวนกรณีดังกล่ำวโดยมิชักช้ำ

6.	การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ	
กฎระเบียบต่างๆ
1) สอบทำนประสิทธิผลของระบบท่ีใช้ดูแลกำร

ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ กำร
สืบสวนกำรทุจริตและกำรติดตำมของฝ่ำย
บริหำรเกี่ยวกับกำรทุจริต รวมท้ังกำรลงโทษ
ทำงวินัย และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบต่ำงๆ

2) รับรำยงำนเกีย่วกับประเด็นในทำงกฎหมำยและ
กฎระเบียบต่ำงๆ จำกฝ่ำยบริหำรและ/หรือ
สำยงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงสม�่ำเสมอ

3) สอบทำนให้เป็นที่พอใจว่ำได้มีกำรพิจำรณำ
ประเด็นในทำงกฎหมำยในกำรจัดท�ำรำยงำน
ทำงกำรเงินแล้ว

4) สอบทำนผลกำรตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดย
หน่วยรำชกำรที่มีหน้ำที่ก�ำกับดูแล

5) รำยงำนผลกำรสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที ่
น่ำสงสัยเกี่ยวกับกำรที่กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
ผูม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั 
ได้กระท�ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติทำง
กฎหมำย ให้แก่หน่วยงำนภำครฐัทีก่�ำกบัดแูลและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตภำยในเวลำที่กฎหมำย
ก�ำหนดไว้

7.	การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย	วิธีปฏิบัติงาน
และจรรยาบรรณของบริษัท
1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำได้มีกำรจัดท�ำนโยบำย 

วิธีปฏิบัติงำนและจรรยำบรรณของบริษัทไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และด�ำเนนิกำรให้พนกังำน
ทุกคนรับทรำบและถือปฏิบัติ

2) ประเมินฝ่ำยบริหำรได้ท�ำตนเป็นตัวอย่ำง โดย
กำรสื่อสำรถึงควำมส�ำคัญของนโยบำยวิธี
ปฏิบัติงำนและจรรยำบรรณ รวมทั้งแนวทำง
ในกำรประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงำนทุกระดับ
รับทรำบหรือไม่

3) สอบทำนขั้นตอนกำรติดตำมประเมินผลกำร
ก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตำมนโยบำย วิธีปฏิบัติงำน 
และจรรยำบรรณของบริษัท

4) รับรำยงำนอย่ำงสม�่ำเสมอเกี่ยวกับกำรก�ำกับ
ดูแลให้ปฏิบัติตำม นโยบำย วิธีปฏิบัติงำน และ
จรรยำบรรณของบริษัทจำกฝ่ำยบริหำร

8.	การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีกำรในกำรด�ำเนิน

กำรของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่ำงๆ
2) สอบทำนระบบกำรร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น

รำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุมต่ำงๆ อันอำจ
ไม่เหมำะสม และอื่นๆ ให้เป็นควำมลับ

3) ดแูลเพือ่ให้เกดิควำมเช่ือม่ันได้ว่ำ บรษิทัมีขัน้ตอน
กำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อให้มีผู้สอบสวนอิสระ
ในประเด็นต่ำงๆ รวมทั้งกำรติดตำมผลอย่ำง
เพียงพอ และให้มีกำรรำยงำนเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับภำระหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อทรำบ

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)
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9.	การรายงาน
1) รำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบถงึกำรปฏบิตังิำน

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำ
ที่เหมำะสมอย่ำงสม�่ำเสมอ

2) เชื่ อมั่ น ได ้ ว ่ ำคณะกรรมกำรได ้ทรำบถึ ง
เหตุกำรณ์ท่ีอำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัย
ส�ำคัญ

3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน
ครอบคลุมได้อย่ำงทั่วถึง คณะกรรมกำรตรวจ
สอบจะรำยงำนกิจกรรมต่ำงๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปีโดยมีประเด็นที่ต้องรำยงำน
ดังนี้
n จ�ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และกำรเข ้ำร ่วมประชุมของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน

n ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
n ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
n ควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน

ของบริษัท
n กำรปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

n ควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
n รำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์
n ข้อสังเกตอ่ืนใดท่ีคณะกรรมกำรตรวจ

สอบได้พบมำจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำม
กฎบัตร

n รำยกำรอื่นที่ เห็นว ่ำผู ้ ถือหุ ้นและผู ้
ลงทุนทั่วไปควรได้รับทรำบภำยใต้
ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท

10.	ความรับผิดชอบอื่นๆ
1) ปฏิบัตหิน้ำทีเ่กีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลอ่ืนใด ตำมท่ี

คณะกรรมกำรบริษัทร้องขอ
2) จัดให้มีกำรสืบสวนพิเศษ หรือจ้ำงที่ปรึกษำ 

หรือผู้ช�ำนำญกำรเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือใน
กรณีที่จ�ำเป็น

3) สอบทำนและปรับปรุ งกฎบัตรของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบให้เป็นปัจจบัุน เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท

4) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
ประกอบด้วย
1. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร  

ประธำนกรรมกำรสรรหำและ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทน

2. ดร.ศิริ กำรเจริญดี
3. นำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี

โดยมี นำยเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขำนุกำรบริษัท 
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
มหีน้ำทีส่อบทำน ประเมนิ และแนะน�ำคณะกรรมกำร
ในเรื่องเกี่ยวกับ
1. กระบวนกำรประเมินคณะกรรมกำรและ

กรรมกำรบริษัท
2. จ�ำนวนและคณุสมบตัทิีเ่หมำะสมของกรรมกำร

อิสระ
3. กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
4. กำรเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำร

เลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระต่อคณะกรรมกำร
5. นโยบำยในกำรก�ำหนดค ่ำตอบแทนและ

บ�ำเหน็จของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ย่อยชุดต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร

6. กำรจัดให้มีกำรประกันภัยผู้บริหำรให้กับคณะ
กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท

7. แผนกำรสืบทอดกำรด�ำรงต�ำแหน ่ง และ
กระบวนกำรสรรหำ กรรมกำรผู้จัดกำร และ 
ผู ้บริหำรระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินกำรโดยคณะ
กรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำร ตำม
ล�ำดับ

8. กระบวนกำรประเมินกรรมกำรผู้จัดกำรและ 
ผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินกำรโดยคณะ
กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร ตำมล�ำดบั

9. นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จดักำร 
และเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ซึง่จะด�ำเนนิกำรโดยคณะ
กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร ตำมล�ำดบั

10. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

โครงสร้างองค์กร
การบริหารองค์กร

กลุ่มโพสต์

หัวหนาเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ

รักษาการ
หัวหนาเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและนิตยสาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

หัวหนาเจาหนาที่
ฝายการเงินและบัญชี

ฝาย
โพสต

ดิจิตอล

ฝายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

ฝายจัดซื้อฝายการเงิน 
และบัญชี

• ฝายปฏิบัติการ
• ฝายจัดจำหนาย  
  และจัดสง
• ฝายขาย
  โฆษณา

 หนังสือพิมพ 
(ฝาย)

• บางกอกโพสต
• โพสตทูเดย
• เอ็มทูเอฟ

ฝาย
บุค

พับลิชชิง

 นิตยสาร (บริษัท)
• โพสต
 อินเตอรเนช่ันแนล 
 มีเดีย

• โพสต-เอซีพี

• ฝายปฏิบัติการ

• ฝายจัดจำหนายและจัดสง

บริษัท

มัชรูม

ฝาย
นิวทีวี
โปรเจ็ค

ฝาย
นิวดิจิตอล 
โปรเจ็ค

ผูชวย

คณะกรรมการ

บริหาร และ

เลขานุการ

บริษัท

ฝาย 
ทรัพยากร

บุคคล

บริษัท 

โพสต 

ทีวี

ฝาย
ตรวจสอบ
ภายใน

ที่ปรึกษา

* อนุมัติโดย คณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2559

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)22 23



ดร.ศิริ	การเจริญดี
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	34	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	73	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 96,096,150 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.22
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	
ผู้บริหาร:	บุตรสำวสมรสกับ  
นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ และบิดำ
นำยภัสสรกรณ์ จิรำธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สำขำบริหำธุรกิจ  
วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย

n ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

n ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำธุรกิจกำรโรงแรม 
และกำรท่องเที่ยว  
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 

n ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สำขำกำรสื่อสำรมวลชน 

 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง  
n ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  

(รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
n อนุปริญญำวิศวกรเครื่องกล 

South-West Essex Technical 
College ประเทศอังกฤษ

n วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักรไทย 
ภำครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1  

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร 
บริษัทไทย
n Directors Accreditation 

Program (DAP 68/2008)  

นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ประธำนกรรมกำร บริษัท โรงแรม 

เซ็นทรัลพลำซำ จ�ำกัด (มหำชน)  
n กรรมกำร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ 

จ�ำกัด (มหำชน)  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่	
บริษัทจดทะเบียน		
n รองประธำนก�ำกับกำรบริหำร  

บริษัทในเครือเซ็นทรัล 
n กรรมกำร บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย 

จ�ำกัด 
n กรรมกำร บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด 
n กรรมกำร บริษัท โพสต์  

อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด  
n กรรมกำร บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด  
n กรรมกำร บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส 

จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร 

สภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551  
นำยกสมำคมศิษย์เก่ำรัฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่	
อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 3 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร  

จ�ำนวน 8 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	17	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	67	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญำเอก เศรษฐศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยโมนำช  
ประเทศออสเตรเลีย  

n ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยซิดนีย์  
ประเทศออสเตรเลีย 

n ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
(เกียรตินิยม) มหำวิทยำลัยซิดนีย์ 
ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย
n Audit Committee Program 

(ACP 6/2005)
n Directors Certification 

Program (DCP 60/2004) 
n Directors Accreditation 

Program (DAP 4/2003)
n หลักสูตรวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) 

รุ่นที่ 5/2550
n หลักสูตร Advanced 

Management Program (AMP) 
Harvard Business School  
รุ่นที่ 113/1995

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประธำน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ำกดั (มหำชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมกำรอิสระ 
และกรรมกำรตรวจสอบ  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมกำรอสิระ 
และกรรมกำรตรวจสอบ  
บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหำชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำรลงทนุ 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด 
(มหำชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทน บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมกำรอสิระ 
และกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร 
บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ�ำกัด 
(มหำชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมกำรอสิระ 
และกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรคณะธรรมำภิบำล สรรหำ 
และก�ำหนดผลตอบแทน  
บริษัท อินโดรำมำ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด (มหำชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมกำรบริหำร 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด 
(มหำชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 กรรมกำรอสิระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน บริษัท โพสต์ พับลิชชิง 
จ�ำกัด (มหำชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 รองประธำน
กรรมกำร และประธำน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
บริษัท น�ำ้มนัพืชไทย จ�ำกดั (มหำชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมกำรอสิระ 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด 
(มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน กรรมกำรสรรหำ 
และประธำนคณะกรรมกำรกำรลงทุน (พ.ศ. 2553) 
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด และ  
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 อนุกรรมกำรพัฒนำระบบ

รำชกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงระบบกำรเงิน 
และงบประมำณ ส�ำนักงำน ก.พ.ร.

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 อนุกรรมกำรจัดท�ำบันทึก 
ข้อตกลง และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจ (รำยสำขำ) กระทรวงกำรคลัง

n พ.ศ. 2554-2557 คณะกรรมกำรก�ำกับกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ธนำคำรแห่งประเทศไทย

n พ.ศ. 2552-2557 คณะกรรมกำร  
และคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน  
ธนำคำรแห่งประเทศไทย

n พ.ศ. 2548-2557 รองประธำนกรรมกำร  
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2550-2555 กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรผลตอบแทน 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2551-2552 คณะกรรมกำรนโยบำยสถำบัน
กำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

จ�ำนวน 5 ครั้ง จำกทั้งหมด 5 ครั้ง
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 

ค่ำตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง 
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

นายวรชัย	พิจารณ์จิตร
กรรมการ	กรรมการบริหาร	และ	
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	22	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	61	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 36,350,960 หุ้น  
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2541 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักรไทย  
n พ.ศ. 2522 ปริญญำโท นิติศำสตร์  

มหำวิทยำลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
n พ.ศ. 2519 ปริญญำตรี นิติศำสตร์  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
n ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประธำนกรรมกำร  

บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร บรษัิท โพสต์ โฮลด้ิง จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร  

บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด 
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ประธำนกรรมกำร  

บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด 
n ตัง้แต่ พ.ศ. 2554 กรรมกำร บรษิทั โพสต์-เอซีพ ีจ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร  

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

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

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ำกัด  
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ	
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง 
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร  

จ�ำนวน 8 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 

ค่ำตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	7	ปี
สัญชาติมาเลเซีย	อายุ	38	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2544 ปริญญำตรี East Asian Studies 

มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมกำรบริหำร 
 บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร  

บริษัท เคอร์รี่ โฮสดิงส์ จ�ำกัด (ฮ่องกง)  
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2552-2555 กรรมกำรผู้จัดกำร 
 และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)  
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
 จ�ำนวน 0 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
 จ�ำนวน 0 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง 
 จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

นางสาวคว๊อก	ฮุย	ควอง
กรรมการ	และกรรมการบริหาร

การบริหารองค์กร

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)24 25



นายจอห์น	ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	11	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	51	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญำตรี (เกียรตินิยม) มหำวิทยำลัยลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ  
n Associate Chartered Accountant (ACA), 

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program  

(DAP 57/2006)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมกำรบริหำร  

บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2548-2550 กรรมกำรผู้จัดกำร  

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

จ�ำนวน 5 ครั้ง จำกทั้งหมด 5 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

นายจรูญ	อินทจาร
กรรมการอิสระ

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	2	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	71	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญำเอก ดุษฎีบัณฑิต  

สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเซีย
n ปริญญำเอก ดุษฎีบัณฑิต  

สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
n ปริญญำโท ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์) 

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
n เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำย 

แห่งเนติบัณฑิตยสภำ
n ปริญญำตรี นิติศำสตรบัณฑิต  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Directors Certification Program  

(DCP 176/2556)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมกำรกฤษฎีกำ 
n พ.ศ. 2557-กันยำยน 2558 กรรมำธิกำร 

ยกร่ำงรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2556-พฤษภำคม 2557  

ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	24	ปี	
สัญชาติไทย	อายุ	56	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (กำรจัดกำร)  

Sloan School of Management, 
Massachusetts Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

n วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (เคมี) 
Massachusetts Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

n วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (เคมี)  
Worcester Polytechnic Institute  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Ethical Leadership Program (ELP)
 รุ่น 1/2015
n Directors Accreditation Program (DAP)  

รุ่น TG/2004
n The Role of Chairman Program (RCP)  

รุ่น 2/2001
n Directors Certification Program (DCP)  

รุ่น 3/2000
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 กรรมกำร  

ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมกำร ส�ำนักงำนพัฒนำ

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร ส�ำนักงำนพัฒนำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

นายชาติศิริ	โสภณพนิช
กรรมการ

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมกำร  
TRG Management LP

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมกำร  
TRG Allocation LLC

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธำนกรรมกำร  
Bangkok Bank (China) Company Limited

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมกำร  
Board of Trustees มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2547-2559 กรรมกำร 
 Board of Trustees,  

Singapore Management University* 
n พ.ศ. 2553-2557 ประธำนสมำคมธนำคำรไทย
n พ.ศ. 2546-2552 กรรมกำร 

คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 4 ครั้ง 
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง 

* นายชาติศิริ โสภณพนิช ได้รับแต่งตั้งเป็น 
กรรมการ Board of Trustees,  
Singapore Management University  
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2559

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	5	ปี
สัญชาติจีน	อายุ	48	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2528 โรงเรียนสตรีเซนต์ แคร์  

ประเทศฮ่องกง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
n พ.ศ. 2554 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร 

บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n กรรมกำร บริษัท ไชน่ำ วิสดอม แอดเวอร์ไทซิ่ง 

จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท เอชเค แม๊กกำซีน มีเดีย จ�ำกัด 

(ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท เอชเค แม๊กกำซีน ออนไลน์ 

จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท ไมซิน แอดเวอร์ไทซิ่ง  

คอมมูนิเคชั่น (ปักกิ่ง) จ�ำกัด (จีน)
n กรรมกำร บริษัท พีค เอชเค แม๊กกำซีน มีเดีย 

จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท รีครูทเมนท์ คอนซัลทิง  

เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ ฮ่องกง 

จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ แม็กกำซีน 

จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ พับลิเคชั่น 

จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี นิวส์เปเปอร์ จ�ำกัด 

(หมู่เกำะบริติชเวอร์จิน)

n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี เอำท์ดอร์ มีเดีย 
จ�ำกัด (ฮ่องกง)

n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี รีเทลลิ่ง จ�ำกัด  
(หมู่เกำะบริติชเวอร์จิน)

n กรรมกำร บริษัท เซียงไฮ ฮู หยิง แอดเวอร์ไทซิ่ง 
จ�ำกัด (จีน)

n กรรมกำร บริษัท เซียงไฮ นำน ฮ่อง อินฟอเมชั่น 
เซอร์วิส จ�ำกัด (จีน)

n กรรมกำร บริษัท เซำธ์ไชน่ำมอนิ่งโพสต์ จ�ำกัด 
(สิงคโปร์)

n กรรมกำร บริษัท เซำธ์ไชน่ำมอนิ่งโพสต์  
พับลิชเชอร์ส จ�ำกัด (ฮ่องกง)

n กรรมกำร บริษัท เดอะลีส แม็กกำซีน มีเดีย 
จ�ำกัด (ฮ่องกง)

n กรรมกำร บริษัท เว็ลธิ ฮำร์เบอร์ อินเวอร์สเมนท์ 
จ�ำกัด (ฮ่องกง)

n กรรมกำร บริษัท แวร์ฮ่องกง พับลิชชิง จ�ำกัด 
(ฮ่องกง)

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร  

จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

นางสาวชุง	ฮอย	ซี	เอลซี่
กรรมการ	และกรรมการบริหาร

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)26 27



นายวุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการอิสระ

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	2	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	66	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2522 ปริญญำโท รัฐศำสตร์  

University of Chicago  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

n พ.ศ. 2514 ปริญญำตรี รัฐศำสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยม) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program  

(DAP 80/2009)
n Directors Certification Program  

(DCP 126/2009)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ส�ำนักสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
n  ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 กรรมกำรสภำกำรศึกษำ 

แห่งชำติ
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  

ในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต�ำรวจ
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ประธำนคณะกรรมกำร

พิจำรณำตรวจสอบและปรับปรุงประมวล
จริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมือง

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 อธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมกำรในคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2553-2554 กรรมกำร  

บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด  
กระทรวงกำรคลัง

n พ.ศ. 2552-2557 กรรมกำร  
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) 
กระทรวงคมนำคม

n พ.ศ. 2552-2554 ประธำนกรรมกำรบริหำร
กิจกำรส�ำนักงำนตลำด กรุงเทพมหำนคร

n พ.ศ. 2551-2552 ประธำนกรรมกำร  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด

n พ.ศ. 2548-2554 คณบดีคณะรัฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

n พ.ศ. 2547-2552 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง

n พ.ศ. 2546-2555 ประธำนกรรมกำรโครงกำร 
รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
โครงกำรกำรจัดกำรทำงกำรเมือง

n พ.ศ. 2541-2555 ประธำนกรรมกำรโครงกำร 
รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์  
ส�ำหรับนักบริหำร

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 3 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

นายณัฐดนัย	อินทรสุขศรี
กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และ	
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	2	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	61	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2521 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  

มหำวิทยำลัยเซำธ์เทิร์น นิวแฮมเชียร์  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

n พ.ศ. 2519 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์  
วิทยำลัยแฟรงคลิน เพียร์ซ  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Advanced Audit Committee Program 

(AACP 16/2014)
n Director Certification Program  

(DCP 92/2007)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมกำร  

บริษัท สยำมซิตี้ประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2546-ธันวำคม 2557 กรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท สยำมซิตี้ประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
n พ.ศ. 2546-กันยำยน 2557 กรรมกำร  

บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด
n พ.ศ. 2553-2554 กรรมกำร และ 

กรรมกำรบริหำร  
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม

n พ.ศ. 2549-2553 กรรมกำร และ 
กรรมกำรบริหำร  
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จ�ำกัด (สถำบันประกันภัยไทย)

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 5 ครั้ง
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 

ค่ำตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง 
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	2	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	69	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

n พ.ศ. 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

n พ.ศ. 2507 บัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพำณิชย์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program (DAP) 2008
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธำนกรรมกำร  

บริษัท อีเทอเนิล เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2553 ประธำนกรรมกำร บริษัท เอสเอสยูที จ�ำกัด
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2552 ประธำนกรรมกำร บริษัท พีพีทีซี จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธำนกรรมกำร   

บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ประธำนกรรมกำร   

บริษัท ไอ ทำวเวอร์ จ�ำกัด
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2538 กรรมกำร บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ�ำกัด 
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ประธำนกรรมกำร   

บริษัท ปรีดำปรำโมทย์ จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

บริษัท คอม-ลิงค์ จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ	
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 คร้ัง จำกท้ังหมด 1 คร้ัง

นายศิริธัช	โรจนพฤกษ์
กรรมการ

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)28 29



จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	10	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	48	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	3,244,755 หุ้น  
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:  
สมรสกับบุตรสำวของนำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2531 ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ (เกียรตินิยม) 

สำขำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
Gonville and Caius College  
มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n The Characteristics of Effective Directors
n Directors Accreditation Program  

(DAP 66/2007)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมกำร  

บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด 
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร  

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

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

บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด 
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธำนกรรมกำร  

บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2552 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบัติกำร
 ธุรกิจหนังสือพิมพ์  

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

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด  

นายศุภกรณ์	เวชชาชีวะ
กรรมการ	และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	ธุรกิจหนังสือพิมพ์

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

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร  
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมกำร  
บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด

ต�าแหน่งกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	10	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	53	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	13,325,900 หุ้น  
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2537 ปริญญำโท สำขำกำรตลำด 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
n พ.ศ. 2531 ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์

กำรขนส่ง Royal Melbourne Institute of 
Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program  

(DAP 66/2007) 
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
n ตั้งแต่ สิงหำคม พ.ศ. 2558 กรรมกำร  

บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด
n ตั้งแต่ สิงหำคม พ.ศ. 2558 กรรมกำร  

บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
n ตั้งแต่ สิงหำคม พ.ศ. 2558 กรรมกำร  

บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
n ตั้งแต่ สิงหำคม พ.ศ. 2558 กรรมกำร  

บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
n ตั้งแต่ กันยำยน พ.ศ. 2557 กรรมกำร  

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2554 ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหำชน)

นายเอกฤทธิ์	บุญปิติ
กรรมการ	และกรรมการบริหาร

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมกำรบริหำร และ 
กรรมกำรผู้จัดกำร  
บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จ�ำกัด  
บริษัท คริสตัลเจด-มำยเบรด จ�ำกัด  
บริษัท คริสตัลเจด คอนเฟ็กชั่นเนอร์รี่ จ�ำกัด 
และ บริษัท คริสตัลเจด รำเมนเสี่ยวหลงเปำ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด 

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมกำรบริหำร  
บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จ�ำกัด

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมกำรผู้จัดกำร  
บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหำชน)  

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2548-2552 กรรมกำร และ 

กรรมกำรรองผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหำชน)

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 4 ครั้ง 
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 8 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	3	ปี
สัญชาติสิงคโปร์	อายุ	57		ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	
n พ.ศ. 2525 ปริญญำโท คอมพิวเตอร์  

มหำวิทยำลัยเวลส์ สหรำชอำณำจักร 
n พ.ศ. 2523 ปริญญำตรี คณิตศำสตร์  

มหำวิทยำลัยเคนท์ แคนเทอเบอรี่ สหรำชอำณำจักร 
n ปริญญำเอกกิตติมศักดิ์ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยเคนท์ สหรำชอำณำจักร
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ�ำกัด (ฮ่องกง)  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n กรรมกำร บริษัท ไชน่ำ วิสดอม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด 

(ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท เคลีย ซัคเซส อินเวสเมนท์ จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท ครอสไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท ฮำร์เวส กู๊ด อินเวสเมนท์ จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท ไลทอน อินเวสเมนท์ จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท มำเชียร์ พร็อพเพอตี้ จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท โอ๊คไลด์ อินเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท พีค เอชเค แม๊กกำซีน มีเดีย จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท รีครูทเมนท์ คอนซัลทิง  

เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี (1994) จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี แชริตี้ จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ ฮ่องกง จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ แม็กกำซีน จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ พับลิเคช่ัน จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี แม๊กกำซีน พับลิชชิง 

(ฮ่องกง) จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี แม๊กกำซีน พับลิชชิง จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี นิวส์เปเปอร์ จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี นอมินี จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี เอำท์ดอร์ มีเดีย จ�ำกัด (ฮ่องกง)

นายฮู	ยี	เชียง	โรบิน
กรรมการ	และกรรมการบริหาร

n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี พร็อพเพอตี้  
อินเวสเมนท์ จ�ำกัด

n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี พับลิชั่น จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี รีเทลลิ่ง จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท เอสซีเอ็มพี ดอท คอม โฮลด้ิง จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท เซำธ์ไชน่ำมอนิ่งโพสต์  

พับลิชเชอร์ส จ�ำกัด (ฮ่องกง)
n กรรมกำร บริษัท สตำร์ แอทเทรคชั่น จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท สตรองเน็ตดอทคอม จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท ซันน่ีบริงท์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท ซัน ซัคเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท ยูไนเต็ดกู๊ด อินเวสเมนท์ จ�ำกัด
n กรรมกำร ประธำนกรรมกำร ฝ่ำยกฎหมำย  

และผู้จัดกำรทั่วไป บริษัท เซียงไฮ ฮู หยิง  
แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด (จีน)

n กรรมกำร ประธำนกรรมกำรและฝ่ำยกฎหมำย 
บริษัท เซียงไฮ นำน ฮ่อง อินฟอเมชั่น เซอร์วิส 
จ�ำกัด (จีน)

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
n 2552-2555 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส  

บริษัท สิงคโปร์เพรส โฮลดิ้ง จ�ำกัด (จีน)
n 2545-2547 กรรมกำรผู้จัดกำร (ธุรกิจสำกล)  

ซิงเทล เอ็นซีเอส จ�ำกัด
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2558
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 1 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 2 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)30 31



ผู้บริหารระดับสูง

สัดส่วนการถือหุ้น:	3,244,755 หุ้น  
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:		
สมรสกับบุตรสำวของนำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2531 ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ (เกียรตินิยม)  

สำขำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
Gonville and Caius College  
มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

การอบรม
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n The Characteristics of Effective Directors
n Directors Accreditation Program  

(DAP 66/2007)
ประสบการณ์การท�างาน
 n ต้ังแต่ พ.ศ. 2558 กรรมกำร บริษัท มัชรูม เทเลวิช่ัน จ�ำกัด 
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร บริษัท โพสต์ โฮลด้ิง จ�ำกัด
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธำนกรรมกำร  

บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร
 ธุรกิจหนังสือพิมพ์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) 
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร  

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

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2550 กรรมกำร บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด

นายศุภกรณ์	เวชชาชีวะ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์
สัญชาติไทย	อายุ	48	ปี

นายภัสสรกรณ์	จิราธิวัฒน์
รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและนิตยสาร
สัญชาติไทย	อายุ	30	ปี

นายพิชาย	ชื่นสุขสวัสดิ์
บรรณาธิการบริหาร	และบรรณาธิการ	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
สัญชาติไทย	อายุ	59	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2522 ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต  

สำขำกำรหนังสือพิมพ์ Queensland University 
ประเทศออสเตรเลีย         

n พ.ศ. 2519 ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำขำกำรเมืองและกำรปกครอง 

 James Cook University of North Queensland  
ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การท�างาน	
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 บรรณำธิกำรบริหำร 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) และ
บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ 

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 บรรณำธิกำรบริหำร  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n  พ.ศ. 2537-2545 บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ 
บำงกอกโพสต์ 

n  พ.ศ. 2536-2537 เลขำนุกำรของ ดำโต๊ะ อำจิต ซิงห์ 
เลขำธิกำรสมำคมประชำชำติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

n  พ.ศ. 2523-2535 ผู้ส่ือข่ำวหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์
ประสบการณ์อื่นๆ
n กรรมกำรบริหำร WAN-IFRA (World Association 

of Newspapers and News Publishers) 
n ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  

IFRA Asia Pacific Regional Committee
n ประธำนมูลนิธิบำงกอกโพสต์
n ประธำนมูลนิธิโรคเร้ือนพุดหง ในพระบรมรำชูปถัมภ์
n ประธำนกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2537 ปริญญำโท กำรบัญชี  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
n พ.ศ. 2534 ประกำศนยีบตัรชัน้สูงทำงกำรสอบบญัชี 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
n พ.ศ. 2533 ปริญญำตรี กำรบัญชี  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
การอบรม
n Directors Accreditation Program (DAP) 

96/2012
n Company Secretary Program (CSP) 

53/2013
n Board Reporting Program (BRP) 12/2013
ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
n พ.ศ. 2553-2558 รองกรรมกำรผู้จัดกำรส่วนงำน

สนับสนุน กลุ่มบริษัทน�้ำตำลเอรำวัณ  
ซึ่งเป็นบริษัทภำยใต้บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป   

n พ.ศ. 2553-2556 ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี กำรเงิน 
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น:	3,000,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
เป็นบุตรชำยของนำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์  
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2558 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์
n พ.ศ. 2553 ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์
 มหำวิทยำลัยนอร์ธอีสเทิร์น บอสตัน 

สหรัฐอเมริกำ  
ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 รักษำกำร
 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
 ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและนิตยสำร
 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) 

นางยุพาพรรณ	เอกสิทธิกุล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
สัญชาติไทย	อายุ	49	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2540 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

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

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
การอบรม
n พ.ศ. 2556 หลกัสูตรสถำบนัวทิยำกำรพลงังำน รุน่ที ่3
n พ.ศ. 2556 หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครอง 

ในระบอบประชำธิปไตย 
ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)

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

n พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัย 
ระดับสูง รุ่นที่ 2

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

n พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง  
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 7

ประสบการณ์การท�างาน	
n ตัง้แต่ พ.ศ. 2556 รองบรรณำธกิำรบรหิำรกลุม่โพสต์  

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

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) 

n พ.ศ. 2554-2555 บรรณำธิกำรหนงัสือพมิพ์ M2F 
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)  

นาย	ณ	กาฬ	เลาหะวิไลย
รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์
สัญชาติไทย	อายุ	50	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2521 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตรบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การอบรม
n หลักสูตรกำรอบรมผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรม

ชั้นสูง ศำลยุติธรรม
ประสบการณ์การท�างาน 
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 บรรณำธิกำร  

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2549-2556 บรรณำธิกำร  
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)             

n พ.ศ. 2545-2549 บรรณำธิกำร  
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

นายพัฒนะพงศ์	จันทรานนทวงศ์
บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	
สัญชาติไทย	อายุ	61	ปี

การบริหารองค์กร

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)32 33



ม.ล.	ธนะวิสุทธิ์	วิสุทธิ
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โพสต์	ทีวี	จ�ากัด	และ	
รองหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ	ธุรกิจหนังสือพิมพ์
สัญชาติไทย	อายุ	45	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2537 ปริญญำตรี กำรเงิน  

มหำวิทยำลัยอีลอน นอร์ท แคโรไลนำ  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

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

ตลำดทุนรุ่นที่ 9
n The Crestcom Bullet Proof Manager 

Program
ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 รองหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 

ฝ่ำยปฏิบัติกำร ธุรกิจหนังสือพิมพ์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร และ 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด

n พ.ศ. 2551-2557 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 
และจัดจ�ำหน่ำย  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2523 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์  

มหำวิทยำลัยเดลฮี ประเทศอินเดีย
การอบรม
n พ.ศ. 2551 Crestcom Trainers to the World 
ประสบการณ์การท�างาน	
n  ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
n พ.ศ. 2543-2552 ผู้จัดกำรฝ่ำย  

Output & Page Archiving  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

นายอนิล	ปิ่นเรณู
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ
สัญชาติไทย	อายุ	58	ปี

นางสาวสุธิดา	มาไลยพันธุ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย	
สัญชาติไทย	อายุ	43	ปี				

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2538 ปริญญำตรี ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำเรขศิลป์ (Graphic Design)  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การอบรม
n หลักสูตร eRev ส�ำหรับผู้บริหำร  

จัดโดย WAN-IFRA
ประสบการณ์การท�างาน		
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยดิจิตอลมีเดีย 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 อนุกรรมกำร  

ในคณะอนุกรรมกำรกำรจัดท�ำสื่อดิจิตอล 
เกี่ยวกับกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมกำรที่ปรึกษำสมำคม 
ผู้ผลิตข่ำวออนไลน์

n พ.ศ. 2556-2558 นำยกสมำคม 
ผู้ผลิตข่ำวออนไลน์ 

n พ.ศ. 2554 ผู้จัดกำรโครงกำรอบรม 
นักข่ำวสื่อดิจิตอล รุ่นที่ 2  
ชมรมผู้ผลิตข่ำวออนไลน์

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2526 อนุปริญญำ วิทยำลัยกำรค้ำ
ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 บรรณำธิกำร  

หนังสือพิมพ์ M2F  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)  

n พ.ศ. 2554-2555 รองบรรณำธิกำร  
หนังสือพิมพ์ M2F  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)  

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

นายมนตรี	ปูชตรีรัตน์
บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์	M2F
สัญชาติไทย	อายุ	56	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญำตรี กำรตลำด  

วิทยำลัยกิลฟอร์ด/มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การท�างาน	
n ตั้งแต่ มิถุนำยน พ.ศ. 2557  

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

n พ.ศ. 2552-2557 ผู้จัดกำรกลุ่มโฆษณำดิสเพลย์ 
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2551-2552 ผู้จัดกำรแผนกอำวุโส –  
วำงแผนกลยุทธ์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

นายวรวรรธน์	จุลจิตต์วัชร์
ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา
สัญชาติ	ไทย	อายุ	44	ปี

นางเรืองรอง	องค์พัฒนกิจ
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัญชาติไทย	อายุ	46	ปี	

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2545 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
n พ.ศ. 2534 ปริญญำตรี พยำบำลศำสตรบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยมหิดล
การอบรม
n พ.ศ. 2558 Corporate Social Responsibility 

Management for Sustainable
n พ.ศ. 2558 Safety Officer at Management Level
n พ.ศ. 2556 Transforming the Inherent Power 

of Human Capital into Opportunities
n พ.ศ. 2554 HR Measurement and Internal 

Audit By HR Center
n พ.ศ.2553 Labor Law for Executive by 

Strategic Alliance 
n พ.ศ. 2550 หลักจิตวิทยำกำรดูแลและ 

สื่อสำรกับลูกค้ำ, อนันต์ พงศ์อัครกุล
n พ.ศ. 2550 Interviewing Skills for Managers 

and Supervisors By American Management 
Association

n Peoplesoft HRMS 8.9 Web Version for Managers
n พ.ศ. 2550 Coaching Program By Metta 

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

Association (Trainer of Singapore Airline) 
n พ.ศ. 2550 Interview Skills for Managers and 

Supervisors By APM Learning 
ประสบการณ์การท�างาน
n ตัง้แต่ พ.ศ. 2558 ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)   
n พ.ศ. 2555-2557 ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 

บริษัท โรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์ จ�ำกัด (มหำชน)
n พ.ศ. 2553-2555 ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)34 35



การสรรหากรรมการ ผู้บริหาร
และก�าหนดค่าตอบแทน

การบริหารองค์กร

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่ำ
เป็นผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอำจลงคะแนนเสียงได้เท่ำกับจ�ำนวน
บุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในต�ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงเท่ำนั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไม่อำจลงคะแนนเสยีงให้กบับคุคลใดๆ เกนิกว่ำหนึง่เสยีง
ต่อหุน้แต่ละหุน้ท่ีตนเองถืออยูห่รอืท่ีได้รบัมอบฉนัทะ และจะแบ่งคะแนนเสยีง
ให้กับบุคคลใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึม ี หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณี
ที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เลอืกโดยวธิจีบัฉลำก
เพื่อให้ได้จ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมกำรต้องออกจำกต�ำแหน่งเป็น
จ�ำนวนหนึง่ในสำมเป็นอตัรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม ให้กรรมกำรคนที่ได้อยู่
ในต�ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมกำรผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ำรับ
ต�ำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออก
ตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรมีมติแต่งต้ังบุคคลขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมกำร 
ทีว่่ำง เว้นแต่วำระในต�ำแหน่งของกรรมกำรท่ีว่ำงลงนัน้จะเหลอืน้อยกว่ำสองเดอืน 
มติของคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของ
จ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่จ�ำนวนกรรมกำรว่ำงลงจน
กรรมกำรทีเ่หลอือยูม่จี�ำนวนไม่ครบองค์ประชมุ กรรมกำรทีเ่หลอือยูจ่ะกระท�ำกำร
ในนำมของคณะกรรมกำรได้เฉพำะกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อท�ำกำรเลือกตั้ง

กรรมกำรเข้ำมำแทนกรรมกำรที่ว่ำงลงเท่ำนั้น และกำรประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่ำว
จะต้องกระท�ำภำยในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่จ�ำนวนกรรมกำรว่ำงลง ซึ่งท�ำให้
ไม่ครบองค์ประชุม บุคคลใดที่ได้รับกำรเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแทนกรรมกำรที่
ว่ำงลงจะด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำก�ำหนดเวลำที่กรรมกำรที่ว่ำงลงนั้นชอบที่จะ
อยู่ได้

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำท่ีแนะน�ำคณะกรรมกำรใน
เรื่องเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ และกำรเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมำะสมเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระต่อคณะกรรมกำร

บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของ
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท พร้อมทั้งแสดงหลักฐำนกำร 
ถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส�ำเนำใบหุ้นและหนังสือยืนยันกำรถือหุ้นท่ีออกโดย
บริษัทหลักทรัพย์ ศูนย ์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐำนกำรแสดงตน เช่น ส�ำเนำ
บตัรประชำชน หนงัสือเดนิทำง หรอืหนงัสอืส�ำคญัต่ำงๆ ของบรษิทั เสนอบคุคล 
ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ำม เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้ โดยปฏิบัติตำม 
ขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอบุคคลเข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรของ
บริษัท ซึ่งได้น�ำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท

กำรแต่งตั้งและก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงอยู่ภำยใต้อ�ำนำจของ 
คณะกรรมกำรบริหำร ยกเว้นต�ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยปฏิบัติกำร และบรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ ซึ่งต้องน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ

ตามข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งกรรมการต้องท�าการเลือกตั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

นางภัทริกา	ชุติชูเดช
รองผู้อ�านวยการสายงานตรวจสอบภายใน
สัญชาติไทย	อายุ	44	ปี

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

ประเทศสหรัฐอเมริกำ
n พ.ศ. 2539 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

ด้ำนกำรเงิน Wichita State University  
รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกำ

n พ.ศ. 2536 ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การอบรม
n พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหำรธุรกิจ  

Post Mini MBA โคยคณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 สำยงำนตรวจสอบภำยใน 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

นายธวัชชัย	เชาวน์รัตนะ
ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สัญชาติไทย	อายุ	61	ปี				

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2532 MBA in Information System 

and Finance, Xavier University, Ohio, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

n พ.ศ. 2528 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ไฟฟ้ำ 
สถำบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้ำ  
วิทยำเขตเจ้ำคุณทหำร ลำดกระบัง 

ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยคณะกรรมกำรบริหำร

และเลขำนุกำรบริษัท
 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
n พ.ศ. 2558 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 
 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
n พ.ศ. 2556-2557 กรรมกำรและที่ปรึกษำ
 คณะกรรมกำร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ำกัด
n พ.ศ. 2553-2555 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส
 บริษัท ซิกโก้ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
n พ.ศ. 2551-2552 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ�ำกัด 

(มหำชน)
n  พ.ศ. 2549-2551 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส
 บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน)

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2522 ปริญญำตรี  

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี สำขำบัญชีต้นทุน 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
n พ.ศ. 2526 MBA School of Business 

Administration,  
Business Computer Information Systems 

 University of North Texas
ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและ

สำรสนเทศ  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2555-2558 ที่ปรึกษำด้ำน IT
n พ.ศ. 2540-2554 CIS and Planning Director 

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด

นายเจริญชัย	กิตติสุวรรณ
ผู้ช่วยคณะกรรมการบริหาร	และเลขานุการบริษัท
สัญชาติไทย	อายุ	52	ปี

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)36 37



การสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ บันทึกการเข้าประชุมประจ�าปี 2558
การบริหารองค์กร การบริหารองค์กร

บริษัทมิได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัท ท้ังน้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ 
รำยนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่รึกษำ
ทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�ำ หรอืผู้มอี�ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ หรือผู ้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกต�ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
สองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำม
กฎหมำยในลักษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง 
คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู ้บริหำรหรือผู ้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัท และบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่
อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี

 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่
กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
รำยกำรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริกำรหรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู ้ยืม ค�้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็น 
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของ
ทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่
จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค�ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำร
ค�ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่
ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู้มอี�ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นียั 
ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกต�ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้ว 
ไม่น้อยกว่ำสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวชิำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรทีป่รกึษำ
กฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำท
ต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำร
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือ
เป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบริหำรงำนลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรบัเงนิเดอืน
ประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนั 
ที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท และบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท

ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระแล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมหีน้ำทีแ่นะน�ำคณะกรรมกำร
บริษัทในเร่ืองเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณสมบัติท่ีเหมำะสมของกรรมกำรอิสระ 
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ และกำรเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม 
เข้ำรบักำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระต่อคณะกรรมกำรบริษัท

1.	 นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน์	 3/4 8/8
 ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 

2.	 นางสาวคว๊อก	ฮุย	ควอง	 0/4 0/8
 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 

3.	 นายจรูญ	อินทจาร	 4/4
 กรรมกำรอิสระ 

4.	 นายจอห์น	ทอมพ์สัน	 4/4  5/5
 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

5.	 นายชาติศิริ	โสภณพนิช	 3/4
 กรรมกำร 

6.	 นางสาวชุง	ฮอย	ซี	เอลซี่	 1/4 1/8
 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 

7.	 นายณัฐดนัย	อินทรสุขศรี	 4/4  4/5 1/1
 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ
 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

8.	 นายวรชัย	พิจารณ์จิตร	 4/4 8/8  1/1
 กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

9.	 นายวุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์	 3/4
 กรรมกำรอิสระ 

10.	 ดร.ศิริ	การเจริญดี	 4/4  5/5 1/1
 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

11.	 นายศิริธัช	โรจนพฤกษ์	 3/4
 กรรมกำร

12.	 นายเอกฤทธิ์	บุญปิติ	 4/4 8/8
 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 

13.	 นายฮู	ยี	เชียง	โรบิน	 1/4 2/8
 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 

14.	 นายศุภกรณ์	เวชชาชีวะ	 4/4 8/8
 กรรมกำร 

หมายเหตุ
ดร.ศิริ กำรเจริญดี นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร นำยศิริธัช โรจนพฤกษ์ นำยวุฒิศักด์ิ ลำภเจริญทรัพย์ และนำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2558

ชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)38 39



 1. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์  ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 1,180

 2. นำงสำวคว๊อก ฮุย ควอง  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 720

 3. นำยจรูญ อินทจำร  กรรมกำรอิสระ 560

 4. นำยจอห์น ทอมพ์สัน  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 780

 5. นำยชำติศิริ โสภณพนิช  กรรมกำร 540

 6. นำงสำวชุง ฮอย ซี เอลซี่  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 760

 7. นำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 780

 8. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 980

 9. นำยวุฒิศักดิ์ ลำภเจริญทรัพย์  กรรมกำรอิสระ 540

 10. ดร.ศิริ กำรเจริญดี  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 920

   และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

 11. นำยศิริธัช โรจนพฤกษ์  กรรมกำร 540 

 12. นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 960

 13. นำยฮู ยี เชียง โรบิน  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 780

 14. นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ กรรมกำร 0

    10,040

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารองค์กร การบริหารองค์กร

ก. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมกำรทุกคนในปี พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทน
กรรมการ

(หน่วย: พันบาท)
ต�าแหน่งชื่อ

บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งจัดท�าโดยศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน

ได้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard
โดยมีหลักการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

ข. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหำรในปี 2558 เท่ำกับ 46,321,800 ล้ำนบำท

ค. ค่ำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหำรในปี 2558 เช่น เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เท่ำกับ 2,844,142 ล้ำนบำท

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีกำรก�ำหนด วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ�ำปีล่วงหน้ำ และได้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุม รวมถึงเรื่องที่ต้อง
ตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี เช่น กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทรำบเพื่อพิจำรณำก่อนล่วงหน้ำ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัด
ประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุน และอ�ำนวยควำม
สะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถำบันในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้
จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ส�ำหรับคัสโตเดียน สำมำรถ
ดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2558 นั้น มีกรรมกำรที่จะต้องออกจำก
ต�ำแหน่งตำมวำระจ�ำนวน 5 ท่ำน โดยกรรมกำรทั้ง 5 ท่ำน เสนอตัวเพื่อให้ที่
ประชมุเลอืกตัง้กลบัเข้ำเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึง่ บรษิทัได้น�ำเสนอรำยละเอยีด 
และประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของกรรมกำรดังกล่ำว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรกำรประชุมไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ นอกเหนือจำกที่ได้จัดส่งให้แก ่
ผู้ถือหุ้น

บริษัทอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่ โดยก�ำหนดเวลำประชุม  
ในระหว่ำงเวลำท�ำงำนปกติที่อำคำรบำงกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อ
รองรบัผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพอเพียง อำคำร
บำงกอกโพสต์ตัง้อยูไ่ม่ไกลจำกสถำนรีถไฟฟ้ำ MRT สถำนศีนูย์กำรประชมุแห่งชำติ
สิริกิติ์ พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สำมำรถมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดในกำร 
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระกำรประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอำกร
แสตมป์ส�ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำปี 2558 นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 
ประธำนกรรมกำร ท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม โดยประธำนในที่ประชุมได้
จัดสรรเวลำส�ำหรับกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม และได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใน
กำรแสดงควำมเหน็ และซกัถำมข้อสงสัยได้ในแต่ละวำระ โดยกรรมกำรทีเ่ข้ำร่วม
ในกำรประชุมครั้งนี้ มีจ�ำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งรวมถึง
ประธำนกรรมกำรบรหิำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
สำมัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของ
บริษัทก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือน
เมษำยน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นสำมัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท จะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
n ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท

n แสดงหลักฐำนกำรถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส�ำเนำใบหุ้น และหนังสือยืนยัน
กำรถือหุ ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

n แสดงหลักฐำนกำรแสดงตน เช่น ส�ำเนำบัตรประชำชน หนังสือเดินทำง 
หรือหนังสือส�ำคัญต่ำงๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำส่งแบบเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
สำมัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับ
กำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท มำยังเลขำนุกำรบริษัท ภำยในระยะเวลำ 
ที่ก�ำหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมกำรย่อยของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมกำรของบริษัท มีเวลำเพียงพอในกำรตรวจสอบ และพิจำรณำควำม
เหมำะสม ก่อนกำรด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีต่อไป

บรษิทัได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะแบบทีก่�ำหนดรำยละเอยีดในกำรออกเสยีง
แต่ละวำระอย่ำงชัดเจน และตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ บริษัทได้จัดท�ำบัญชีรำยช่ือผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มี
กรรมกำรอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวำระพิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำร บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรำยกรรมกำรอย่ำงชัดเจน 
โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิในกำรลงคะแนนเสียงพิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรเป็น
รำยบุคคลได้

ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ในทกุวำระกำรประชมุ โดยบรษิทัจะเก็บเฉพำะบตัรทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย 
และงดออกเสียง เพื่อควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมีข้อ
โต้แย้ง

บริษัทได้จัดท�ำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และ 
ผู ้สอบบัญชีอิสระ ให ้แก ่คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ�ำทุกครั้ง
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทส่งเสริมให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
เพือ่สร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงนิ และควำมย่ังยนืของกจิกำร ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ดังกล่ำวประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้อ่ำน ผู้ซื้อสื่อโฆษณำ พนักงำนของบริษัท  
ผู้จัดจ�ำหน่ำย เจ้ำหนี้ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดก�ำไรและเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นใน
อัตรำที่เหมำะสมในระยะยำว บริษัทจะเก็บผลก�ำไรบำงส่วนเพ่ือคืนหน้ีสถำบัน
กำรเงนิและลงทนุเพือ่อนำคตของบรษิทั เงนิก�ำไรทีเ่หลอืจะจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้
ในรูปของเงินปันผล

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)40 41



ผู้อ่าน

นับตัง้แต่ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2498 หนงัสือพมิพ์บำงกอกโพสต์ได้พฒันำกลำยเป็น
หนึ่งในผู้น�ำของหนังสือพิมพ์รำยวันฉบับภำษำอังกฤษในแถบภำคพ้ืนเอเชีย  
อนัเน่ืองมำจำกควำมไว้วำงใจและควำมนบัถอืท่ีได้รบัจำกผู้อ่ำน ท้ังนี ้ เป็นผลลพัธ์
ที่เกิดจำกอุดมกำรณ์ที่ยึดมั่นมำยำวนำน ในกำรรำยงำนและวิเครำะห์ข่ำวอย่ำง
ถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลำง ซึ่งขนบธรรมเนียมดังกล่ำวได้เปลี่ยนมำเป็น
หลกัจรรยำบรรณครอบคลุมถึงหนงัสือพมิพ์ฉบับอ่ืนของบรษิทั ได้แก่ หนังสอืพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ และล่ำสุด หนงัสอืพมิพ์ M2F

บริษัทด�ำเนินกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของผู้อ่ำนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้ทรำบถึง
ควำมต้องกำรกำรบริโภคข่ำวสำร จึงท�ำให้สำมำรถปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหำ
ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้อ่ำน

นอกจำกนี้ บริษัทยังมีภำระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและกำรส่งเสริมกำรขำยที่มี
ประโยชน์ต่อผู้อ่ำนและสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง

ผู้ซื้อสื่อโฆษณา

บรษัิทปรบัปรงุเครือ่งพิมพ์และกระบวนกำรพิมพ์อย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่มีผลให้คุณภำพ
ของหนังสือพิมพ์และโฆษณำของหนังสือพิมพ์ดีขึ้นเป็นล�ำดับ นอกจำกนี้ บริษัท
ยังจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรตลอดปี เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ซ้ือสื่อโฆษณำได้
พบปะสังสรรค์กับผู้อ่ำนและลูกค้ำของบริษัทได้โดยตรง กำรปรับโครงสร้ำง
ของกองบรรณำธกิำรช่วยให้บรษิทัขยำยกำรเสนอข่ำวผ่ำนส่ือต่ำงๆ หลำกหลำย
มำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ยังช่วยให้บริษัทสำมำรถขำยสื่อโฆษณำได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 
และอื่นๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพนักงำนในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำและขยำยกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเพ่ิมเติม
จำกสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐำนมำเป็นธุรกิจมัลติมีเดีย ท�ำให้ต้องเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ภำยในองค์กรของบริษัทมำกพอสมควร โดยในส่วนของกำรพัฒนำศักยภำพ
ของพนักงำนนั้น บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ให้กับพนักงำน
มำกกว่ำ 50 หลักสูตร โดยจะเป็นกำรอบรมโปรแกรมไมโครซอฟท์รวมถึง
หลักสูตรมัลติมีเดีย และโซเชียลมีเดีย ส�ำหรับนักข่ำว หลักสูตรกำรเขียนและ
รำยงำนข่ำว หลักสูตรด้ำนภำษำพม่ำเพื่อเตรียมรองรับกำรเปิด AEC และ
หลักสูตรเกี่ยวกับบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี

บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงำนประจ�ำปี และจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำน 
ตำมผลงำน

คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบดูแลในกำรตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน หรือกำรแจ้งเบำะแส ได้แก่ กำรสอบทำนขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำร
ของบริษทัเก่ียวกบัข้อร้องเรยีน กำรสอบทำนระบบกำรร้องเรยีนเก่ียวกบัรำยงำน
ทำงกำรเงิน กำรควบคุม และอื่นๆ ให้เป็นควำมลับและกำรด�ำเนินกำรให้มีกำร
สอบสวนและติดตำมผลอย่ำงเพยีงพอ และให้รำยงำนเรือ่งทีเ่กีย่วข้องเพ่ือทรำบ

ผู้จัดจ�าหน่าย

ช่องทำงส�ำคัญช่องทำงหนึ่งในกำรจ�ำหน่ำยหนังสือพิมพ์ ได้แก่ ผู้จัดจ�ำหน่ำย 
และแผงหนังสือ บริษัทเพิ่มจ�ำนวนผู้จัดจ�ำหน่ำยทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อกำรเพิ่มขึ้นของยอดขำยหนังสือพิมพ์

ในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดให้มีค่ำนำยหน้ำ ส่วนลด และระยะเวลำ
กำรช�ำระเงินท่ีเหมำะสมแก่ผู้จัดจ�ำหน่ำยและแผงหนังสืออย่ำงเหมำะสม โดย
พนักงำนของบริษัทได้ติดต่อประสำนงำนกับผู้จัดจ�ำหน่ำยอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มยอดจัดจ�ำหน่ำย และลดยอดหนังสือคืน

เจ้าหนี้

บริษัทมีธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรพำณิชย์หลำยแห่ง ธุรกรรมดังกล่ำว
ได้แก่ เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยำว กำรออกหนังสือค�้ำประกัน และ 
กำรออกเลต็เตอร์ออฟเครดติ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรสัง่ซือ้กระดำษหนงัสอืพิมพ์
จำกต่ำงประเทศ บริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจำกธนำคำร และ 
ส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำวที่เหมำะสม กำรกู้ยืม
ทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน บริษัทติดตำมและปฏิบัติตำมเงื่อนไขของ
เงินกู้ยืมอย่ำงเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บริษัทในเครือ และมูลนิธิบำงกอกโพสต์ร่วมกันท�ำกิจกรรมระดมเงิน
บริจำคเพื่อเป็นทุนในกำรช่วยเหลือในด้ำนกำรศึกษำ กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ มุ่งม่ันที่จะด�ำเนินกิจกรรมเหล่ำนี้อย่ำงจริงจัง โดย
ต้องกำรให้เยำวชนและผู้ด้อยโอกำสได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง ได้แก ่
“บำงกอกโพสต์-แบล็คเมำท์เท่น แชริตี้ กอล์ฟ แอนด์ กูร์เมต์ ดินเนอร์ 2015”, 
“Bangkok Post Foundation Charity Raffle 2015”, “Bangkok Post  
International Mini Marathon 2015”, “Season’s Greeting Gifts for 
Children 2015”, “The 8th Bangkok Post Charity Wine Dinner” เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ในกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจำกกำรเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่ 
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี และรำยงำนประจ�ำปี ผ่ำนช่องทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีควำมตั้งใจที่จะให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของ 
บริษัทด้วย ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท แบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และงบกำรเงิน ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว นอกจำกนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำแบบเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
สำมัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำร
ของบริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรของบริษัท เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือควำมโปร่งใส 
และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิได้อย่ำงเต็มที่

บริษัทได้เปิดเผยบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อย 
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีเรื่องโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ส�ำหรับจ�ำนวนครั้งของกำร
ประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุม ได้แสดงไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปี เรื่องบันทึกกำรเข้ำประชุมประจ�ำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
ก�ำหนดค่ำตอบแทนให้กบัคณะกรรมกำรของบริษัท เป็นจ�ำนวนรวมส�ำหรบัปีนัน้ๆ 
โดยกำรจัดสรรเงินค่ำตอบแทนจ�ำนวนดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรแต่ละคนนั้น 
ให้อยู่ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตำมแต่จะเห็นสมควร ซึ่งค่ำตอบแทน
ที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทได้เปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปี เรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1	โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีกรรมกำร 14 ท่ำน โดยเป็นกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน ส�ำหรับวำระในกำร
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรนั้น ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกปี ผู้เป็น
กรรมกำรต้องออกจำกต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสำม โดยให้กรรมกำรที่ได้อยู่
ในต�ำแหน่งนำนทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อก กรรมกำรทีอ่อกไปนัน้จะเลอืกเข้ำรบัต�ำแหน่ง
อีกก็ได้ บริษัทมิได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเกินกว่ำคุณสมบัติของ
กรรมกำรอสิระทีส่�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์
ก�ำหนด กล่ำวโดยสรุปคือ กรรมกำรอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 
1 และต้องไม่เป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร ไม่เป็นลูกจ้ำงหรือพนักงำน หรือที่
ปรึกษำที่ได้รับผลตอบแทนประจ�ำจำกบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต 
ไม่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทัอนัอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณ
อย่ำงอิสระ 

บริษัทจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด�ำรงต�ำแหน่งและประวัติของกรรมกำร 
ทุกคนให้ผู ้ถือหุ้นทรำบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี เรื่องโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรบริษัท แยกบุคคลท่ีด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำก
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรอย่ำงชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนำจ
อย่ำงไม่จ�ำกัด โดยคณะกรรมกำรแต่งต้ังให้กรรมกำรอิสระด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร และมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำน หรือสมำชิกในคณะ
กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ของบริษัท 

บริษัทได้จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทเพื่อท�ำหน้ำที่ช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัท 
ในส่วนของกำรให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำย กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 
รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท

5.2	คณะกรรมการชุดย่อย

นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นตำมข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย
ขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อให้เป็นไป
ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
n ประเมินคณะกรรมกำร และกรรมกำรบริษัท  
n พิจำรณำกระบวนกำรสรรหำ จ�ำนวน และคุณสมบัติที่เหมำะสมของ

กรรมกำรอิสระ กำรเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรอิสระ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท

n ก�ำหนดนโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และบ�ำเหนจ็ของคณะกรรมกำร
บริษัท และคณะกรรมกำรย่อยชุดต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท

n พิจำรณำให้มีกำรประกันภัยผู้บริหำร ให้กับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดับสูงของบริษัท

n พิจำรณำแผนกำรสืบทอดกำรด�ำรงต�ำแหน่ง และกระบวนกำรสรรหำ
กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู ซึง่จะด�ำเนนิกำรโดยคณะกรรมกำร
บริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร ตำมล�ำดับ

n พิจำรณำกระบวนกำรประเมินประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร และ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งจะด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร ตำมล�ำดับ

n ก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
และผู้บริหำรของบริษัท ซึ่งจะด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร ตำมล�ำดับ

เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 2 ท่ำน 
และกรรมกำรที่มิได้เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 1 ท่ำน และเพื่อให้กำรท�ำหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท�ำงำนเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง 
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทจึงมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำน หรือกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

5.3	บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่บริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
ของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่อง
ทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั และตดิตำมดแูลให้คณะผูบ้รหิำรด�ำเนนิงำน
ตำมนโยบำยและแผนที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งคณะกรรมกำร
บริษัทได้จัดท�ำหลักจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ด�ำเนินงำนของผู้บริหำรและพนักงำนบริษัท

5.4	การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีก�ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นกำรล่วงหน้ำ และแจ้งให้กรรมกำรทุกคน
ทรำบก�ำหนดกำรดังกล่ำวทั้งปี เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและสำมำรถ
เข้ำร่วมประชุมได้

ในเบื้องต้น บริษัทก�ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุก 3 เดือน  
และจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรในเดือนที่มิได้มีกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะท�ำให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถก�ำกับควบคุม 
และดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงต่อเนื่องและทันกำรณ์

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร เป็นผู้
พิจำรณำเรื่องเพื่อเข้ำสู่วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยกรรมกำร
แต่ละคนก็มีควำมเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องและควำมเห็นของตนเองให ้
คณะกรรมกำรพิจำรณำ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมกรรมกำรพร้อมเอกสำรประชุม
คณะกรรมกำรเป็นเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน นอกจำกนี้ อำจมีเอกสำร 
เพิ่มเติมก็ให้น�ำแจกในที่ประชุมเพื่อให้น�ำอภิปรำยกันในที่ประชุมด้วย

บริษัทได้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเรื่อง และกรรมกำรจะ
อภิปรำยกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังสนับสนุนให้
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรเชิญผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร 
เพือ่ให้รำยละเอยีดเพิม่เตมิ และเพือ่ให้คณะกรรมกำรบริษทัรูจ้กัผู้บรหิำรระดบัสงู
ส�ำหรับใช้ประเมิน และพิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำน

บริษัทจัดท�ำข้อมูลกำรติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่กรรมกำร
ของบริษัท เพื่อคณะกรรมกำรสำมำรถติดต่อขอข้อมูลที่จ�ำเป็นได้จำกหัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร หรอืเลขำนกุำรบรษิทั และเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
ให้กับกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร ได้ติดต่อสื่อสำรกันเองตำมต้องกำร โดยมิต้อง
ผ่ำนฝ่ำยบริหำรของบริษัท

5.5	การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรด�ำเนินกำรประเมินตนเองแล้ว ส ่วน 
คณะกรรมกำรของบริษัทยังมิได้ด�ำเนินกำรประเมินตนเอง

5.6	ค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนให้กับคณะกรรมกำรของบริษัท 
เป็นจ�ำนวนรวมส�ำหรับปีนั้นๆ โดยกำรจัดสรรเงินค่ำตอบแทนจ�ำนวนดังกล่ำว
ให้แก่กรรมกำรแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตำมแต่จะ
เห็นสมควร ซ่ึงค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำร
ของบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี เรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำรและ 
ผู้บริหำร

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบัติกำรเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนผู้บริหำร คณะ
กรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
ทั้งนี้ เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดภำยใต้แผนงำนงบประมำณ
ประจ�ำปีที่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ค่ำตอบแทนเป็น
เงินเดือนและโบนัส สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและผลกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร และผู้บริหำร
แต่ละคน

5.7	การพฒันากรรมการและผู้บรหิาร

บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำน โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้ ซ่ึงอำจเป็นกำรภำยในบริษัท 
หรือใช้บริกำรของสถำบันภำยนอกด้วย ในปีนี้ บริษัทจัดให้มีสัมมนำ POST 
Mini MBA 2015 ให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำน รวมท้ังจัดให้กรรมกำรและ 
ผู้บริหำรเข้ำร่วมหลักสูตรส�ำหรับกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ฝ่ำยบริหำรร่วมกับเลขำนุกำรบริษัท พยำยำมท่ีจะจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ และแนะน�ำบริษัทแก่กรรมกำรใหม่

บริษัทยังมิได้จัดท�ำแผนกำรพัฒนำและสืบทอดงำน อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบัน 
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบัติกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำผู้บริหำร และ
พยำยำมจะจัดให้มีกำรอบรมและพัฒนำผู้บริหำรตลอดปี

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)42 43



การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายใน

ข้อมูลผู้ลงทุน

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลผู้ลงทุน

นโยบาย
การจ่ายปันผล

การดูแลการใช้
ข้อมูลภายใน

ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท ไอเซนเทีย 
มอนิเตอริง เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ�ำกัด และพวก เมื่อเดือนมีนำคม  
ปี 2558 ในควำมผิดฐำนละเมิดลิขสิทธิ์ ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่ง 
ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง มีค�ำสั่งรับฟ้องคดี

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ยังคงรักษำนโยบำย 
กำรจ่ำยปันผล โดยจะจ่ำยในอัตรำประมำณร้อยละ 60 ของ 
ก�ำไรสุทธิของทุกๆ ปี ส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำกำร
จ่ำยเงินดังกล่ำวน้ัน จะขึ้นอยู่กับค่ำใช้จ่ำยประเภททุนและ 
สภำพคล่องของกิจกำร

 1 บริษัท เซำธ์ ไชน่ำ มอร์นิ่ง โพสต์ พับลิชเชอร์ส จ�ำกัด 101,375,750 20.28

 2 นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 96,096,150 19.22

  3 บริษัท คอม-ลิงค์ จ�ำกัด 56,000,000 11.20 

 4  นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร 36,350,960 7.27

 5 ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 18,463,480 3.69

 6 บริษัท วัชรพล จ�ำกัด 13,911,790 2.78

 7 นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ 13,325,900 2.67

 8 นำงนิจพร จรณะจิตต์ 11,866,420 2.37 

 9 บริษัท แชงกรี-ลำ โฮเต็ล จ�ำกัด (มหำชน) 10,892,730 2.18

 10 Mrs. Arunee Chan 8,586,860 1.72

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น
ร้อยละของ

จ�านวนหุ้นทั้งหมด

ที่มา: บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กรรมกำร ผู้บริหำร และ ผู้สอบบัญชี มีหน้ำที่ต้อง
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท และบริษัท
จะน�ำเสนอสรุปรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ที่ประชุม 
คณะกรรมกำรเพื่อทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุม

 ำรควบคมุภำยในเป็นส่วนส�ำคัญท่ีจะท�ำให้บรษิทัมีกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงม ี
 ประสิทธิภำพและโปร่งใส บริษัทจึงมุ ่งเน้นให้มีกำรควบคุมภำยในที ่
 เหมำะสมต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ อย่ำง
เหมำะสม  คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อปฏิบัติงำนภำยใต้อ�ำนำจและ
หน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่ปรำกฏในกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และหลักกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ก�ำหนดโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำยข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่พิจำรณำควำมเพียงพอและควำมเหมำะสม
ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท โดยรับฟังควำมคิดเห็นจำกสำยงำน
ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด วัตถุประสงค์
เพื่อจะเชื่อมั่นได้ว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ รวมทั้งกำรปฏิบัติงำน
ต่ำงๆ ของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ำยจัดกำรจะได้รับเชิญให้เข้ำร่วมใน
กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่ำงๆ ส�ำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตท่ีเป็นสำระส�ำคัญ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำง
ทนัท่วงท ีในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มีกำรประเมินกำรปฎบิตังิำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงผลกำรประเมินแสดงถึงกำรปฎิบัติงำนเป็นที่
น่ำพอใจ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรประเมินผลดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้น�ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำแนวทำงเพือ่ให้บรษิทัมีกำรก�ำกบัดแูลทีด่ยีิง่ขึน้  

สำยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบตังิำนโดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรตรวจสอบกระบวนกำรท�ำงำนต่ำงๆ ในบริษัท 
และรวมถงึบรษิทัในเครอื เพ่ือท�ำกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
และกิจกรรมต่ำงๆ ซ่ึงครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน กำรด�ำเนินงำน กำรบริหำร
ควำมเสีย่ง และกำรก�ำกับดแูล เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยจดักำร 
ทัง้นี ้ สำยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนโดยยดึถอืกฎบัตรของสำยงำนตรวจสอบ
ภำยในและปฏิบัติตำมกรอบกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยใน ซึ่งรวมถึง
จรรยำบรรณแห่งวชิำชพีและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในทำงวิชำชพีทีเ่ป็นสำกล 
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบมีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน

เพื่อส่งเสริมให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล สำยงำนตรวจสอบภำยในยังท�ำ
หน้ำที่เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและทัศนคติท่ีดี ต่อกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยใน ให้กับฝ่ำยงำนต่ำงๆ โดยเร่ิมจำกผูป้ฏิบตังิำนจนถงึผูบ้ริหำร
หน่วยงำน  ซ่ึงควำมรู้ควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำง
จิตส�ำนึกและจริยธรรมในกำรปฎิบัติงำน อีกทั้งยังส่งเสริมควำมร่วมมือในกำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อน�ำไปสู่กำรควบคุมที่ดีขึ้น

ในส่วนของกำรปฎิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  สำยงำนตรวจสอบภำยในวำงแผน
กำรปฏิบัติงำนโดยใช้หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำล�ำดับควำมส�ำคัญตำมควำมเสี่ยง
และค�ำนึงถึงข้อกังวลของผู้บริหำร ในกำรปฏิบัติงำน สำยงำนตรวจสอบภำยใน
จะน�ำเอำหลักวิชำกำรและวิธีกำรท�ำงำนท่ีเป็นระบบเข้ำมำใช้ในกำรสอบทำน 
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน นอกจำกนั้น สำยงำนตรวจสอบภำยในจะ
ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสมและรำยงำนให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝ่ำยจัดกำรรับทรำบควำมคืบหน้ำเป็นระยะตำม
สมควร

ส�ำหรับในปี 2558 สำยงำนตรวจสอบภำยในได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบ เสนอแนะ
ประเด็น และรำยงำนผลให้กับผู้บริหำรเพื่อน�ำไปพิจำรณำปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยในของแต่ละส่วนงำน เช่น กำรบริหำรจัดกำรงำนจัดส่ง ซ่ึงได้น�ำเสนอ 
ข้อแนะน�ำแก่ฝ่ำยจัดกำรเพื่อพิจำรณำเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรต่ำงๆ ของ
ฝ่ำยจดัส่งให้มปีระสทิธภิำพมำกขึน้ และกำรตรวจสอบกระบวนกำรขำยสิง่พมิพ์
ให้กับสมำชกิ ซึง่กำรเสนอแนะให้ปรับปรุงเร่ืองกำรควบคุมภำยในโดยจะเน้นหนัก
ไปที่ระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำรบันทึกและติดตำมงำนขำยสิ่งพิมพ์สมำชิก 
ทั้งนี้ สำยงำนตรวจสอบภำยในได้แจ้งเน้นย�้ำต่อผู้บริหำรท่ีดูแลในกระบวนกำร
ต่ำงๆ ถึงควำมส�ำคัญของกำรจดัให้มีและกำรท�ำให้เป็นปัจจบุนัของเอกสำรส�ำคญั 
เช่น คู่มือกำรปฎิบัติงำน รำยงำนต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรปฎิบัติงำนในแนวทำงที่
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่ำวนี้ ได้ถูกรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝ่ำยจัดกำรเพื่อกำรพิจำรณำต่อไป

กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของผู ้ตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่องเป็น 
สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในมีคุณภำพ ดังนั้น บริษัท 
จึงมีกำรสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ได้รับกำรพัฒนำทั้งในด้ำน
วิชำชีพกำรตรวจสอบและควำมรอบรู้ทำงธุรกิจ โดยกำรส่งเสริมผู้ตรวจสอบ
ภำยในเข้ำรับกำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร และร่วมกำรประชุม
สัมมนำทำงวิชำชีพตำมควำมเหมำะสม

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)44 45



ปัจจัยความเส่ียง
ข้อมูลผู้ลงทุน

พันธะผูกพันในการ
ออกหุ้นกู้ในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับ
หุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

รายการระหว่างกัน
ข้อมูลผู้ลงทุน

ปัจจัยความเส่ียงที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทพอสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บรษิทัประกอบธรุกจิทำงด้ำนสิง่พมิพ์ ดงันัน้ กระดำษจึงเป็นวตัถุดบิหลกัอย่ำงหนึง่ของ
ธุรกิจซ่ึงมักจะมีกำรเปล่ียนแปลงทั้งทำงด้ำนปริมำณตลอดจนรำคำตำมอุปสงค์และ
อปุทำนของตลำดโลก แต่บริษทัได้มกีำรติดตำมและวำงแผนกำรจัดซือ้ล่วงหน้ำและเกบ็
กระดำษพิมพ์หนังสือพิมพ์ในปริมำณที่คำดว่ำเพียงพอต่อกำรผลิต รวมทั้งได้สั่งซื้อจำก
แหล่งผลิตในประเทศมำกขึ้น

นอกจำกน้ัน บริษัทยังมีนโยบำยควบคุมต้นทุนกำรใช้กระดำษอย่ำงเคร่งครัด เช่น 
กำรควบคมุประสทิธภิำพในกำรผลติให้มต้ีนทนุของเสยีน้อยทีส่ดุ รวมทัง้กำรบริหำรกำร
จดัจ�ำหน่ำยเพือ่ลดปรมิำณหนงัสอืคนื

2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทมีกำรซื้อ
สินค้ำและบริกำรและอุปกรณ์เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทได้ป้องกันควำมเสี่ยง
จำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยท�ำสญัญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นครัง้ครำวตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอืในกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยง

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียนีเ้กดิขึน้จำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ในตลำดกำรเงิน 
ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด เนือ่งจำกมเีงนิฝำกกับสถำบัน
กำรเงนิ เงนิให้กูย้มืแก่บรษิทัย่อยและบริษทัร่วม เงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยำว
จำกธนำคำร สนิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่มอัีตรำดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตำม
อัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำก
อัตรำดอกเบี้ยจึงอยู่ในระดับต�่ำ

4. ความเสี่ยงด้านเครดิต
บรษัิทมีควำมเส่ียงด้ำนเครดติทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ำรค้ำและเงนิให้กูย้มืแก่บรษิทัย่อย
และบรษิทัร่วม ฝ่ำยบรหิำรควบคมุควำมเสีย่งโดยก�ำหนดให้มนีโยบำยและวิธีกำรในกำร
ควบคุมกำรขำยเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมำะสม

ดังนั้น บริษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรขำยเช่ือ 
นอกเหนอืจำกจ�ำนวนทีไ่ด้บนัทกึไว้ในบัญชค่ีำเผือ่หนีส้ญูไว้แล้ว นอกจำกน้ี กำรขำยเชือ่
ของบริษทัไม่มีกำรกระจกุตวั เนือ่งจำกมีฐำนลกูค้ำทีห่ลำกหลำยและมอียู่จ�ำนวนมำกรำย

5. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ดังนั้น จึงมี
ควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเป็น 
กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงจัดให้มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของ
บรษิทัย่อย กจิกำรทีค่วบคมุร่วมกันและบริษทัร่วม โดยวเิครำะห์ผลกำรด�ำเนนิงำน และ
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้และรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำร
บริษัทตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดเพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเท่ำที่สำมำรถจะกระท�ำได้

6. ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 
รำยได้หลักของบริษัทมำจำกค่ำโฆษณำ ในขณะที่โครงสร้ำงต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
คงที ่ผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัจงึขึน้อยู่กบัภำวะอุตสำหกรรมโฆษณำ ทัง้นี ้ ค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรโฆษณำมกัจะผนัแปรไปตำมภำวะเศรษฐกจิ หำกภำวะเศรษฐกิจมแีนวโน้มขยำยตัว 
จะส่งผลให้มกีำรใช้งบโฆษณำผ่ำนสือ่ต่ำงๆ มำกขึน้ และหำกเป็นภำวะทีเ่ศรษฐกจิชะลอตัว 
กำรโฆษณำจะลดลงเช่นกัน  ดงันัน้ เพือ่ลดผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนดังกล่ำว  บริษทั 
จงึก�ำหนดแผนกลยทุธ์และนโยบำย เพิม่พืน้ทีโ่ฆษณำกระจำยไปนอกเหนอืจำกสือ่สิง่พมิพ์ 
รกัษำควำมสำมำรถเชงิแข่งขนั รวมท้ังบรหิำรจดักำรค่ำใช้จ่ำยอย่ำงรดักมุ และเหมำะสม

7. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความไม่สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
ประเทศไทยเคยเผชญิปัญหำอทุกภยัร้ำยแรง และควำมไม่สงบอนัเนือ่งมำจำกกำรชมุนมุ
ทำงกำรเมอืงในมำหลำยปีท่ีผ่ำนมำ เหตกุำรณ์ดงักล่ำวมผีลกระทบในทำงลบต่อยอดขำย
โฆษณำของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำยโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
และอนิเทอร์เนต็ หำกเกิดเหตดุงักล่ำวอกีในอนำคตกจ็ะเกดิภำวะชะงักงันในกำรใช้จ่ำย
งบโฆษณำของลูกค้ำของบริษัทอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค
พัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีในกำรกระจำยเสียงและออกอำกำศ รวมถึงกำรส่ือสำรแบบ
ไร้สำยและเทคโนโลยีดิจิตอล ท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข่ำวสำรข้อมูลผ่ำนสื่อได้หลำกหลำย
มำกขึ้น 

ผู้บริโภคข้อมูลข่ำวสำรมีทำงเลือกในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเพิ่มขึ้นมำกมำย โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งผู้บริโภคไม่จ�ำเป็นต้องเสียเงินเพื่อซื้อหำข้อมูลข่ำวสำรอีกต่อไป เรื่องดังกล่ำวมี
ผลกระทบในทำงลบต่อกำรจ�ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ของบริษัทเป็นอย่ำงมำก บริษัทจึงต้อง
พฒันำกำรน�ำเสนอข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนส่ือต่ำงๆ เพิม่เตมิจำกส่ือส่ิงพมิพ์ซึง่เป็นธรุกจิหลกั
ของบริษทัอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่เป็นทำงเลือกให้ผู้บริโภคข้อมลูข่ำวสำร และผู้ซ้ือส่ือโฆษณำ

เพือ่รกัษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำด บรษิทัได้ผลตินติยสำรหวัข้อใหม่ๆ ทีต่รงกบักลุม่เป้ำหมำย
ยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีกำรโฆษณำที่หลำกหลำย อันเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
และบริกำรเพื่อให้ลูกค้ำได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ำที่สุด

9. ความเสี่ยงด้านการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความสามารถ
บคุลำกรเป็นปัจจยัหลกัในกำรผลติเนือ้หำทีม่คีณุภำพ  บรษิทัได้ใช้จ่ำยลงทนุพฒันำบุคลำกร
ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ พื้นที่
และช่องทำงในกำรโฆษณำสื่อสำรท�ำให้เกิดปัญหำกำรรักษำบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ 
และควำมสำมำรถอยู่พอสมควร

1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ผลติและจ�ำหน่ำยนติยสำร “แอล” “แอล เมน” 
“แอล เดคคอเรชัน่” “ไซแอนซ์ อลิลสัเตรเตด็” 
“ไซคลิง่ พลสั” “ฟอร์บส” และ “แมร ีแคลร์”

ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน จ�ำหน่ำยนิตยสำรให้กับบริษัท มูลค่ำ 32.8 

ล้ำนบำท ดอกเบี้ย 3.5 ล้ำนบำทจำกเงินกู้ยืม
จำกบริษัท มูลค่ำ 92.0 ล้ำนบำท เช่ำส�ำนักงำน
จำกบริษัท และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่ำ 
7.3 ล้ำนบำท

นโยบายการก�าหนดราคา อัตรำคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรำยกำรอื่นเป็น
ไปตำมรำคำตลำด

2. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยนิตยสำร 
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และ บริษัท โพสต์ 

อนิเตอร์เนชัน่แนล มเีดยี จ�ำกัด ถอืหุน้ร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการก�าหนดราคา ไม่มี

3. บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน ดอกเบี้ย 0.4 ล้ำนบำทจำกเงินกู้ยืมจำกบริษัท 

มูลค่ำ 6.1 ล้ำนบำท
นโยบายการก�าหนดราคา อัตรำคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม 

4. บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยนิตยสำร “คลีโอ”
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด

ถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน จ�ำหน่ำยนิตยสำรให้กับบริษัท มูลค่ำ 12.4 

ล้ำนบำท เช่ำส�ำนกังำนจำกบริษทัและค่ำใช้จ่ำย
อื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่ำ 0.04 ล้ำนบำท

นโยบายการก�าหนดราคา รำคำตลำด

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคล 

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการก�าหนดราคาที่สามารถ 
เทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5. บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตรำยกำรวิทยุ
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ  40
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการก�าหนดราคา ไม่มี 

6. บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จ�ากัด)

ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์  และรำยกำรโทรทัศน์ 
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ขำยโฆษณำทำงโทรทศัน์ให้กบับรษัิท 19.3 ล้ำนบำท 

ซื้อโฆษณำจำกบริษัท 0.9 ล้ำนบำท เช่ำส�ำนักงำน
จำกบรษิทัและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง มลูค่ำ 14.8 
ล้ำนบำท ดอกเบีย้ 14.4 ล้ำนบำทจำกเงนิกู้ยมืจำก
บริษัท มูลค่ำ 337.0 ล้ำนบำท

นโยบายการก�าหนดราคา อัตรำคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรำยกำรอื่นเป็นไป
ตำมรำคำตลำด

7. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ลงทุน
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการก�าหนดราคา ไม่มี

8. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ลงทุน
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการก�าหนดราคา ไม่มี

9. บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์ และรำยกำรโทรทัศน์
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน รับผลิตทำงโทรทัศน์ให้กับบริษัท 0.5 ล้ำนบำท
นโยบายการก�าหนดราคา รำคำตลำด

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)46 47



รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

  ณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดท�ำงบกำรเงินของบริษัท  
  และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีผู้สอบบัญชี 
  รับอนุญำตตรวจสอบงบกำรเงินดังกล่ำวก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สำมัญประจ�ำปี

คณะกรรมกำรบรษิทัสนบัสนนุให้บรษิทัมกีำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ภีำยในบรษิทั 
เพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และน่ำเช่ือถือ คณะกรรมกำรบริษัทได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรย่อยของคณะกรรมกำร
บริษัท โดยมีควำมรับผิดชอบหลักในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบ

กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้แสดงควำมเห็นเก่ียวกับเร่ืองดงักล่ำวไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในโดยทั่วไป
เหมำะสมส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และงบกำรเงินประจ�ำปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ได้รบักำรเปิดเผยอย่ำงเหมำะสม ถกูต้องครบถ้วน
ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานและงบการเงินรวม รายงานและงบการเงินรวม

เรียน	ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จ�ากัด	(มหาชน)

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง  
จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3  ท่ำน 
คือ ดร.ศิริ กำรเจริญดี (ประธำนคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ) นำยจอห์น ทอมพ์สัน และนำยณัฐดนัย  
อินทรสุขศรี  

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้เป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หลกักำรของกำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีดี่ รวมทัง้กฎหมำย 
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องต่ำงๆ หน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ ได้แก่ กำรสอบทำนงบกำรเงิน
ประจ�ำปีและงบกำรเงินระหว่ำงกำล กำรควบคุม
ภำยใน รวมทั้งควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อันอำจ
เกิดขึ้นได้ นอกจำกนั้นแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ยังมีหน้ำที่ให้ควำมเห็นในกำรแต่งตั้ง และพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินของ
บริษัท ส�ำหรับปี พ.ศ. 2558 จำกข้อมูลท่ีได้รับจำก
ฝ่ำยจัดกำร สรุปได้ว ่ำ กำรจัดท�ำงบกำรเงินและ 
รำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป รวมทั้งข้อก�ำหนดในทำงกฎหมำยต่ำงๆ  
งบกำรเงินรวมประจ�ำปี 2558 ของบริษัทมีผลกำร
ด�ำเนนิงำนเป็นลบ ซึง่เป็นไปในทิศทำงเดียวกบัเศรษฐกจิ 
โลกและของประเทศไทย รำยได้รวมของกลุ่มบริษัท
ลดลง อนัเป็นผลสบืเน่ืองจำกสภำพเศรษฐกจิทีก่ระทบ 
ต่อธรุกิจสือ่และโฆษณำ นอกจำกนี ้ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำย 
ต่ำงๆ กลับไม่ลดลง เน่ืองจำกมีต้นทุนของโครงกำร
ปรบัโครงสร้ำงหน่วยงำนบญัชแีละกำรเกบ็หนี ้ โดยให้
บริษัทภำยนอกเป็นผู้ด�ำเนินกำร และต้นทุนค่ำผลิต
และจัดแจกหนังสือพิมพ์ M2F ในต่ำงจังหวัดซึ่ง

สืบเนื่องจำกผลกำรปฏิบัติงำนในอดีตของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่ำพอใจ คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้นำงสำยฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
หมำยเลข 4434 และ/หรือ นำงสำวทิพวัลย์ นำนำนุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตหมำยเลข 3459 และ/หรือ นำงสุมำลี รีวรำบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตหมำยเลข 3970  
ของ บริษัทส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี พ.ศ. 2559 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีส�ำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับรอบระยะเวลำปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นจ�ำนวน 3.045 ล้ำนบำท โดยเมื่อค�ำนึงถึงปริมำณงำน 
ที่เพิ่มขึ้น อัตรำค่ำสอบบัญชีในท้องตลำด และต้นทุนในกำรให้บริกำรในปีที่ก�ำลังจะมำถึง เห็นว่ำค่ำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมำเป็นจ�ำนวนที่เหมำะสม เห็นสมควรให้ 
น�ำเสนอในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี

ด�ำเนนิกำรเตม็ปี (จำกกำรเร่ิมต้นในไตรมำสสดุท้ำยของ 
ปี 2557) คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรได ้
รับทรำบถึงแนวโน้มด้ำนลบของกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ
และผลประกอบกำรของบริษทั และได้พจิำรณำกลยทุธ์
ที่เหมำะสม รวมทั้งแผนปฏิบัติงำน เพื่อจะจัดกำรกับ 
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว นอกจำกน้ัน คณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้ควำมส�ำคัญกับกำรยกระดับกำรควบคุม
ภำยใน เพือ่ส่งเสรมิให้กำรควบคมุต้นทนุและค่ำใช้จ่ำย 
รวมถงึกำรน�ำสนิทรัพย์ไปใช้อย่ำงมีประสทิธิภำพ ดังนัน้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจงึเสนอแนะให้คณะกรรมกำร 
บรษัิทน�ำงบกำรเงินและงบกำรเงินรวม สิ้นสุด ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป

ในส่วนของควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรสือ่สำรกบัฝ่ำยจดักำร
อย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่ข้อเสนอแนะท่ีเกีย่วข้องกบัควำมเสีย่ง 
และกลยุทธ ์บริหำรควำมเสี่ยงได ้ถูกน�ำเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร เพือ่พจิำรณำใน
หลำยโอกำส คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำม
สนใจเป็นพิเศษกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับ
สภำพคล่องของกิจกำร และได้ติดตำมเกี่ยวกับกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยแห่งใหม่ บริษัท มัชรูม  
เทเลวิชั่น จ�ำกัด   

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเกี่ยวกับประเด็น
รำยกำรเกีย่วโยงและรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำง 
ผลประโยชน์ โดยมคีวำมเหน็ว่ำ รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกัน
ของบริษทั เม่ืออ้ำงองิจำกธุรกจิปกต ิ มีควำมเป็นธรรม  
ทัง้ในด้ำนเงือ่นไขและรำคำ นอกจำกน้ัน คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบยังร่วมกับสำยงำนตรวจสอบภำยในและ 
ผูส้อบบญัชีภำยนอก สอบทำนประสทิธิภำพและควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และ
มีควำมเห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในโดยรวมเหมำะสม
ส�ำหรับสภำพแวดล้อมในทำงธุรกิจในปัจจุบันของ

 การประชุม	 1	 2	 3	 4	 5

ผู้ร่วมประชุม			 	 23	ก.พ.	 8	พ.ค.	 10	ส.ค.	 18	ก.ย.	 9	พ.ย.	
รวม	 ร้อยละ	

ดร.ศิริ กำรเจริญดี  1 1 1 1 1 5 100
นำยจอห์น ทอมพ์สัน 1 1 1 1 1 5 100
นำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี   1 1 1 1 – 4 80

	วันที่

บรษิทั นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังมีหนำ้ที่
ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ 
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผ่ำนทำงสำยงำน
ตรวจสอบภำยใน ทัง้นี ้ บรษิทัมไิด้มกีำรไม่ปฏบิตัติำม 
กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ซ่ึงอำจมีผลกระทบ
อย่ำงมีสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท 

เพื่อให้สำยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงเป็นอิสระและมีประสิทธิผล คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ นอกจำกกำรสอบทำนรำยงำนที่ได้รับจำก
สำยงำนตรวจสอบภำยในแล้ว ยังท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล
สำยงำนตรวจสอบภำยใน ให้ควำมเหน็ชอบในแผนงำน 
กำรตรวจสอบประจ�ำปี รวมถึงกำรให้ข้อเสนอแนะ 
ในกิจกรรมต่ำงๆ ของสำยงำนตรวจสอบภำยในตำม
ควำมเหมำะสม และคณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้
มีกำรประชุมเป็นกำรเฉพำะกับหัวหน้ำสำยงำน
ตรวจสอบภำยในอีกด้วย

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้มีกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อ
สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบประจ�ำปี 
พร้อมทั้งหำรือกับสำยงำนตรวจสอบภำยใน ถึงบำง
ประเดน็ทีพ่บจำกกำรตรวจสอบและกำรควบคมุภำยใน 
และได้น�ำเสนอกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเด็นข้อสังเกตต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัรำยไตรมำส 
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจดัให้มกีำรประชมุ 
เป็นกำรเฉพำะกับผู้สอบบัญชีในวันที่ 8 พฤษภำคม 
2558 และกำรประชุมกับผู้ตรวจสอบภำยในในวันที่ 
10 สิงหำคม 2558 โดยที่กำรประชุมดังกล่ำวไม่มี 
ฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย  ซึง่กำรประชมุน้ีถอืเป็น 
ส่วนหนึง่ของกำรส่งเสรมิให้เกดิกำรก�ำกบัดูแลกิจกำรทีดี่  

รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2558 เป็นดังนี้

(ดร.ศิริ	การเจริญดี)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 

ภาพรวมธุรกิจ
ตำรำงแสดงกำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำในสื่อประเภทต่ำงๆ ตั้งแต่ปี 2554-2558

บทสรุปและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

โทรทัศน์ 62,238 68,105 69,249 63,775 57,526
เคเบิลทีวี – – – 6,546 6,055
ทีวีดิจิตอล – – – 12,726 20,930
หนังสือพิมพ์ 17,723 18,604 19,243 16,276 15,042
ภำพยนตร์ 7,224 7,906 5,369 4,352 5,134
วิทยุ 5,918 6,358 6,321 5,610 5,675
นิตยสำร 5,848 5,626 5,706 4,857 4,231
สื่อกลำงแจ้ง 4,278 4,544 4,167 3,989 4,265
คมนำคม 2,643 2,960 3,529 3,813 4,478
ภำยในอำคำร 1,618 2,732 2,656 1,970 639
อินเทอร์เน็ต 470 573 877 950 1,058

รวมทั้งหมด	 107,960	 117,406	 117,118	 124,860	 125,033

ประเภทของสื่อ 2555
(ล้านบาท)

2554
(ล้านบาท)

2556
(ล้านบาท)

2558
(ล้านบาท)

2557
(ล้านบาท)

(ที่มา: บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)48 49



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานและงบการเงินรวม

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ 
และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคมุภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ�ำเป็น เพือ่ให้สำมำรถจดัท�ำงบกำรเงนิทีป่รำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำว จำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและ
ปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพ่ือให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเก่ียวกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล
ในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดง
ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำด ในกำรประเมนิควำมเสีย่ง
ดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของ
กจิกำร เพือ่ออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ต่อประสทิธผิล
ของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผู้บริหำรใช้ และ
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 

ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำ หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข้่ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด 
(มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ณรงค์ พันตำวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3315

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 18 กุมภำพันธ์ 2559

ภำยหลังวิกฤติกำรณ์น�้ำท่วม ไตรมำสที่สี่ ปี 2554 ลูกค้ำได้ยกเลิกและเลื่อนกำร
โฆษณำในสื่อหนังสือพิมพ์ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลำคม
จนถึงเดือนพฤศจิกำยน 2554 ต่อมำในปี 2555 ยอดกำรใช้จ่ำยโฆษณำในสื่อ
หนังสือพิมพ์มีกำรเติบโตเป็นอัตรำร้อยละ 4.97 และลดลงเหลืออัตรำร้อยละ 
3.43 ในปี 2556 จำกมำตรกำรปรับค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต�่ำทั่วประเทศ และในปี 
2557 ยอดกำรใช้จ่ำยโฆษณำในส่ือหนังสือพมิพ์ลดลงอย่ำงมำก เป็นอัตรำร้อยละ 
15.42 เนื่องจำกเศรษฐกิจมีทิศทำงชะลอตัวลง เป็นผลมำจำกมำตรกำร 
ภำครัฐในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจสิ้นสุดลง รวมทั้งกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุนของ
ภำครัฐเกิดกำรล่ำช้ำ และกำรเมืองมีควำมไม่แน่นอนสูง ในปี 2558 ยอดกำร 
ใช้จ่ำยโฆษณำในสื่อหนังสือพิมพ์น่ำจะกลับมำดีขึ้น แต่จำกเหตุวำงระเบิดที่แยก
รำชประสงค์ เดือนสิงหำคม 2558 และที่ท่ำน�้ำสำทร เดือนกันยำยน 2558  
ส่งผลให้ภำคเอกชนชะลอกำรลงทนุและลดกำรโฆษณำลงอย่ำงมนียัส�ำคญั ท�ำให้
กำรเติบโตในปี 2558 ลดลงเป็นอัตรำร้อยละ 7.58 เมื่อเทียบกับ ปี 2557

ยอดจัดจ�าหน่าย
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมลดลงอัตรำร้อยละ 0.53 จำก 2,184.27 ล้ำน
บำท ในปี 2557 เป็น 2,173.63 ล้ำนบำท ในปี 2558 ประกอบด้วย ยอดขำย
หนงัสอืพมิพ์ลดลงร้อยละ 6.92 ขณะท่ียอดโฆษณำของหนงัสือพมิพ์ลดลงร้อยละ 
6.76 เปรยีบเทียบกบังวดเดยีวกันของปีก่อน โดยท่ียอดโฆษณำของหนงัสอืพิมพ์ 
M2F ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภำษำไทยแจกฟรี ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.06 ยอดโฆษณำของนิตยสำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32 ขณะที่รำยได้จำก
กำรขำยนิตยสำรลดลงร้อยละ 29.48 รำยได้จำกธุรกิจโทรทัศน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 
138.85 เนื่องจำกในเดือนกันยำยน 2558 บริษัทได้เข้ำลงทุนใน บริษัท มัชรูม 
เทเลวิชั่น จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์และรำยกำรโทรทัศน์

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ
ต้นทุนขำยและบริกำรรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 จำก 1,711.89 ล้ำนบำท ในปี 
2557 เป็น 1,730.30 ล้ำนบำท ในปี 2558 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.75 จำก 334.07 ล้ำนบำท เป็น 353.33 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 0.46 จำก 332.65 ล้ำนบำท ในปี 2557 เป็น 334.17 ล้ำนบำท ในปี 
2558 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.62 จำก 28.44 ล้ำนบำท เป็น 
42.83 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมีกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินมำกขึ้น จำก 
898 ล้ำนบำท ในปี 2557 เป็น 1,366.15 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.13 
เน่ืองจำกผลขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิงำน และเพือ่ลงทุนใน บรษิทั มชัรูม เทเลวชิัน่ 
จ�ำกัด ต้นทุนกระดำษหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81 ตำมกำรขยำยตัวของ
หนังสือพิมพ์ M2F จำก 400,000 เป็น 600,000 ฉบับต่อวัน ต้นทุนกำรผลิต
นิตยสำรและกองบรรณำธิกำรลดลงร้อยละ 4.73 ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำ 
กำรตลำด กำรโฆษณำเพื่อส่งเสริมกำรขำย และกำรท�ำกำรตลำดส�ำหรับกำร
สมัครสมำชิก เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25 เป็น 138.85 ล้ำนบำท

ผลการด�าเนินงาน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) มีขำดทุนรวมส�ำหรับปี 2558 ในส่วนที่
เป็นของผูถ้อืหุ้นของบรษิทั (251.76) ล้ำนบำท (หรือคิดเป็น (0.50) บำทต่อหุน้) 
เปรียบเทียบกับขำดทุนรวมส�ำหรับปี 2557 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(168.17) ล้ำนบำท (หรือคิดเป็น (0.34) บำท ต่อหุ้น) และมีก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทส�ำหรับปี 2558 จ�ำนวน 336.08 ล้ำนบำท 
เปรยีบเทยีบกบัขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส�ำหรับปี 2557 ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุ้นของบริษัท
จ�ำนวน (182.87) ล้ำนบำท เนื่องจำกปี 2558 ได้มีกำรประเมินรำคำทีด่นิของ
กลุม่บรษิทัเพ่ือสะท้อนมูลค่ำปัจจุบัน โดยมส่ีวนเกินทุนจำกกำรประเมนิรำคำทีด่นิ
จ�ำนวน 721.73 ล้ำนบำท หกั ผลกระทบของภำษเีงนิได้ท่ีเก่ียวข้องจ�ำนวน 144.34 
ล้ำนบำท ซึง่ท�ำให้เกดิก�ำไรเบ็ดเสรจ็อืน่ส�ำหรบัปี 2558 จ�ำนวน 577.38 ล้ำนบำท

ความสามารถในการท�าก�าไร
ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อน ดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อม และค่ำตัดจ�ำหน่ำย “EBITDA”  
มำกขึ้นอัตรำร้อยละ (471.61) หรือ (30.64) ล้ำนบำทจำก (6.49) ล้ำนบำท  
ในปี 2557 เป็น (37.13) ล้ำนบำทในปี 2558 อัตรำส่วน EBITDA ต่อยอดรำยได้
จำกกำรขำยและบริกำรในปี 2558 เท่ำกับร้อยละ (1.71) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อัตรำร้อยละ (0.30)

อัตรำส่วนขำดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทและรำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำรในปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 11.59 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน
ของปีก่อน (ปรับปรุงใหม่) ที่อัตรำร้อยละ 7.70

อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2558 ลดลงร้อยละ 7.85 เมื่อ
เปรียบเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน (ปรับปรุงใหม่) ทีอั่ตรำร้อยละ 7.79 
และอัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 24.50 ในปี 2558 เมื่อ
เปรียบเทียบกับร้อยละ 27.92 ในปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง
ลกูหนีก้ำรค้ำทัง้หมดก่อนค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูและสนิค้ำรับคนื เพิม่ขึน้ร้อยละ 
23.60 จำก 640.91 ล้ำนบำท ในปี 2557 (ร้อยละ 29.34 ของยอดขำย) เป็น 
792.19 ล้ำนบำท ในปี 2558 (ร้อยละ 36.46 ของยอดขำย)

ในปี 2558 บริษัทมลีกูหน้ีกำรค้ำท่ียงัไม่ถึงก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 247.89 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 43.91 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2557 
จ�ำนวน 270.16 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 42.15 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด

ในปี 2558 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำที่ค้ำงช�ำระไม่เกินสำมเดือนจ�ำนวน 384.59 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 48.55 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 
2557 จ�ำนวน 305.88 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 47.73 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด 
ส�ำหรับลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมดที่ค้ำงช�ำระเกินสำมเดือนถึงหกเดือนจ�ำนวน 77.79 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.82 ของลกูหนีก้ำรค้ำทัง้หมด เปรียบเทยีบกับในปี 2557 
จ�ำนวน 34.39 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.37

ในปี 2558 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมดที่ค้ำงช�ำระเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่ง
ปีจ�ำนวน 52.27 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 6.59 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด 
เปรียบเทียบกับในปี 2557 จ�ำนวน 12.08 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 1.89 
ส�ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำทีค้่ำงช�ำระเกนิหนึง่ปี ในปี 2558 มีจ�ำนวน 29.66 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 3.74 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2557 จ�ำนวน 
18.41 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 2.87

ส�ำหรับลูกหน้ีห้ำสิบรำยแรกเป็นหน่วยงำนรำชกำรและบริษัทโฆษณำชั้นน�ำ 
รำยใหญ่เป็นส่วนใหญ่ บริษัทเชื่อว่ำได้ตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่ำงเพียงพอ 
และเชื่อว่ำสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในอนำคต

สินค้ำคงเหลือสุทธิจำกกำรปรับลดรำคำทุน เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ ลดลงจำก 
84.87 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 82.91 ล้ำนบำท ในปี 2558 บริษัทเชื่อว่ำ
กระดำษคงเหลอือยูใ่นสภำพด ี ใช้ในกำรผลติหนงัสอืพิมพ์และหนงัสอืเพือ่ขำยได้
ในอนำคต และบริษทัเชือ่ว่ำได้ปรับลดรำคำทุนของสนิค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิ
ที่จะได้รับอย่ำงเพียงพอ

สภาพคล่อง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้จ่ำยลงทุนในกำรจัดหำอุปกรณ์เพ่ิมเติมรวมทั้ง
ทดแทน เช่น เครื่องยิงเพลท CTP คอมพิวเตอร์ ระบบเมล์และกำรสื่อสำรระบบ
เครือข่ำยหลักและเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ส�ำนักงำน และอุปกรณ์กล้องส�ำหรับ
ธุรกิจโทรทัศน์ จ�ำนวนรวม 63.05 ล้ำนบำท ในปี 2558 เปรียบเทียบกับจ�ำนวน 
224.74 ล้ำนบำท ในปี 2557 และในปี 2558 บริษัทได้เข้ำท�ำกำรลงทุนใน
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด เป็นเงินจ�ำนวน 147.19 ล้ำนบำท

เงินกู้ยืมธนำคำรทั้งหมดเพิ่มขึ้น 468.15 ล้ำนบำท จำก 898 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 
2557 เป็น 1,366.15 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 เงินกู้ยืมระยะยำวเพิ่มขึ้น 44.34 
ล้ำนบำท จำก 450 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 494.34 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 
2558 ขณะที่บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 423.81 
ล้ำนบำท จำก 448 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2557 เป็น 871.82 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2558

อตัรำส่วนหนีส้นิต่อทนุเป็น 2.12 เท่ำ ในปี 2558 เปรียบเทยีบกบั 2.58 เท่ำในปี 
2557 (ปรับปรุงใหม่) บริษทัได้รับอนญุำตจำกผูใ้ห้กูย้มืให้รักษำอตัรำทำงกำรเงนิ
ในอัตรำสูงกว่ำที่ตกลงกันไว้ในสัญญำกู้ยืมในส่วนที่เกี่ยวกับงบกำรเงินปี 2558

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทไม่มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)52 53

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7  79,302,753   89,048,850   56,379,775   14,860,033   60,525,406 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 8, 9  756,564,205   618,756,792   621,019,639   561,913,689   534,963,644 

สินค้าคงเหลือ		 10  82,913,483   84,865,290   94,728,408   77,125,435   83,760,397 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 8  –   –   –   179,257,000   138,250,000 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก	ณ	ที่จ่าย	 	 	66,467,368		 	35,254,292		 	36,420,860		 	53,424,173		 	28,377,902	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	69,723,903		 	62,028,442		 	50,718,483		 	32,219,401		 	25,990,931	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   1,054,971,712   889,953,666   859,267,165   918,799,731   871,868,280 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 11  10,233,312   –   –   –   – 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 12  –   –   –   279,582,450   100,892,450 

เงินลงทุนในการร่วมค้า	 13 32,919,178  29,834,289   35,841,016   –   – 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม		 14  –   –   –   –   – 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 15 –   –  –   –   – 

ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน	 12  132,240,788   –   –   –  – 

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 16 1,589,666,798  982,601,945   940,334,714   1,504,895,055   881,787,168 

ค่าความนิยม		 12  53,769,227   53,769,227   53,769,227   –   – 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	–	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 17  128,109,293   145,478,336   116,760,510   98,781,320   117,269,469 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 27  64,992,879   50,828,863   44,659,461   53,320,607   32,412,407 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	7,680,184		 	11,941,717		 	13,653,608		 	1,097,701		 	1,996,377	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   2,019,611,659   1,274,454,377   1,205,018,536   1,937,677,133   1,134,357,871 

รวมสินทรัพย์   3,074,583,371   2,164,408,043   2,064,285,701   2,856,476,864   2,006,226,151 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่
หมายเหตุ	 31	ธันวาคม	2558	 31	ธันวาคม	2557	 1	มกราคม	2557	 31	ธันวาคม	2558	 31	ธันวาคม	2557
	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	 	
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 	 	 	 	 	 	
	 จากสถาบันการเงิน	 18  871,817,382   448,000,000   396,795,538   867,000,000   448,000,000 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 8, 19  311,446,924   388,917,625   287,533,553   262,314,545   323,575,150 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ       
	 ควบคุมของบริษัทย่อย	 20  5,880,000   5,880,000   5,880,000   –   – 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระ
	 ภายในหนึ่งปี	 21  191,666,000   241,666,000   100,000,000   191,666,000   241,666,000 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำาหนด       
	 ชำาระภายในหนึ่งปี   74,886  –   –   –   – 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนด       
	 ชำาระภายในหนึ่งปี 22  3,424,864   4,859,905   4,371,743   3,424,864   4,859,905 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 	2,019,981		 –		 	–		 –		 –	
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี	 	 	72,237,390		 	76,532,436		 	78,122,833		 	58,814,213		 	64,615,776	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	93,944,732		 	93,755,047		 	101,365,359		 	67,464,231		 	74,860,201	
รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,552,512,159   1,259,611,013   974,069,026   1,450,683,853   1,157,577,032 
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาว	–	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด       
	 ชำาระภายในหนึ่งปี 21  302,667,500   208,334,000   150,000,000   302,667,500   208,334,000 
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	–	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด      
	 ชำาระภายในหนึ่งปี 22 –     3,471,550   8,574,147  –   3,471,550 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 27  144,344,859  –    –     144,344,859  – 
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23  90,096,082   88,738,413   74,519,842   82,841,797   84,640,921 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   537,108,441   300,543,963   233,093,989   529,854,156   296,446,471 
รวมหนี้สิน    2,089,620,600   1,560,154,976   1,207,163,015   1,980,538,009   1,454,023,503 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	 	 	 	 	
	 ทุนจดทะเบียน		 	 	 	 	 	 	
	 	 หุ้นสามัญ	505,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	505,000,000		 	505,000,000		 	505,000,000		 	500,000,000		 	505,000,000	
	 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว       
	 	 หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	500,000,000		 	500,000,000		 	500,000,000		 	500,000,000		 	500,000,000	
กำาไรสะสม        
	 จัดสรรแล้ว	–	สำารองตามกฎหมาย 24  50,500,000   50,500,000   50,500,000   50,500,000   50,500,000 
			ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	(194,935,720)	 	56,825,091		 	309,180,217		 	(251,940,579)	 	1,702,648	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	577,379,434		 –		 	–		 	577,379,434		 	–	
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	932,943,714		 	607,325,091		 	859,680,217		 	875,938,855		 	552,202,648	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	52,019,057		 	(3,072,024)	 	(2,557,531)	 	–		 –	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   984,962,771   604,253,067   857,122,686   875,938,855   552,202,648 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   3,074,583,371   2,164,408,043   2,064,285,701   2,856,476,864   2,006,226,151

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่
หมายเหตุ	 31	ธันวาคม	2558	 31	ธันวาคม	2557	 1	มกราคม	2557	 31	ธันวาคม	2558	 31	ธันวาคม	2557
	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)54 55

กำาไรขาดทุน:      

รายได้      

รายได้จากการขายและบริการ	 25  2,172,630,902   2,184,266,804   1,698,199,758   1,809,036,868 

ต้นทุนขายและบริการ	 	 	(1,730,303,865)	 	(1,711,895,456)	 	(1,326,373,099)	 	(1,353,901,383)

กำาไรขั้นต้น   442,327,037   472,371,348   371,826,659   455,135,485 

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	(353,328,988)	 	(334,069,125)	 	(261,121,876)	 	(247,743,003)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 	(334,172,934)	 	(332,650,101)	 	(245,973,073)	 	(266,446,208)

หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	 	 –		 	–				 	(155,993,000)	 	(96,300,000)

ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ	 	 	(245,174,885)	 	(194,347,878)	 	(291,261,290)	 	(155,353,726)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 13  11,296,849   24,854,393  –  – 

รายได้อื่น	 	 	27,665,148		 	25,998,447		 	59,107,826		 	34,836,372	

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายเงินได้	 	 	(206,212,888)	 	(143,495,038)	 	(232,153,464)	 	(120,517,354)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 	(42,832,107)	 	(28,436,562)	 	(42,397,962)	 	(28,137,813)

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายเงินได้	 	 	(249,044,995)	 	(171,931,600)	 	(274,551,426)	 	(148,655,167)

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้		 27  7,747,591   3,245,241   20,908,199   3,866,341 

ขาดทุนสำาหรับปี	 	 	(241,297,404)	 	(168,686,359)	 	(253,643,227)	 	(144,788,826)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:      

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	 	 	 	 	 	

	 ประกันภัย	 23	 –		 	(17,565,699)	 –		 	(16,912,199)

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	 16  721,724,293  –   721,724,293  – 

หัก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง	 27	 	(144,344,859)	 	3,382,439		 	(144,344,859)	 	3,382,439	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี		 	 	577,379,434		 	(14,183,260)	 	577,379,434		 	(13,529,760)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	 	 	336,082,030		 	(182,869,619)	 	323,736,207		 	(158,318,586)

การแบ่งปันกำาไร	      

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	(251,760,811)	 	(168,171,866)	 	(253,643,227)	 	(144,788,826)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	10,463,407		 	(514,493)	

	 	 (241,297,404)	 	(168,686,359)

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	325,618,623		 	(182,355,126)	 	323,736,207		 	(158,318,586)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	10,463,407		 	(514,493)	

	 	 336,082,030		 	(182,869,619)

กำาไรต่อหุ้น 28     

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      

	 ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	(0.50)	 	(0.34)	 	(0.51)	 	(0.29)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	หมายเหตุ	 2558					 2557      2558     2557
	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน      

ขาดทุนก่อนภาษี	 	(249,044,995)	 	(171,931,600)	 	(274,551,426)	 	(148,655,167)

ปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)		 	 	 	 	 	

	 จากกิจกรรมดำาเนินงาน	      

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	11,444,462		 	4,186,002		 	5,911,884		 	3,073,321	

				ค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 	3,927,253		 	108,240		 	3,927,253		 	108,240	

	 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(กลับรายการ)	 	771,134		 	(1,719,450)	 	3,698,432		 	(2,457,111)

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	 	–		 	–		 	155,993,000		 	96,300,000	

	 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	–		 	–		 	–		 	25,000,000	

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  169,080,893   136,999,059   135,377,334   119,905,739 

	 กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์	 	(740,074)	 	(963,097)	 	(740,074)	 	(963,664)

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์	 	–		 	4,144,912		 	–		 	–	

	 โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 	(91,185)	 	(179,069)	 	(91,185)	 	(179,069)

	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	(11,296,849)	 	(24,854,393)	 	–		 	–	

	 ปรับปรุงเงินส่วนเพิ่มที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ	 	8,800,000		 	–		 	8,800,000		 	–	

	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  7,928,706   10,789,577   6,612,549   8,218,966 

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 	63,247,804		 	28,586,927		 	42,397,962		 	28,167,529	

กำาไร	(ขาดทุน)	จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน      

	 สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน	 	4,027,149		 	(14,832,892)	 	87,335,729		 	128,518,784	

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง		      

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	(125,367,676)	 	(2,031,395)	 	(36,789,182)	 	14,421,283	

	 สินค้าคงเหลือ	 	1,180,673		 	11,582,568		 	2,936,530		 	13,101,304	

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	1,693,296		 	13,384,889		 	477,205		 	18,824,397	

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	4,261,533		 	1,711,891		 	898,676		 	716,251	

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)      

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	(91,371,944)	 	90,838,474		 	(80,311,690)	 	84,221,392	

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	(7,723,446)	 	(9,200,709)	 	(13,197,533)	 	(17,761,976)

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	(8,411,673)	 	(14,136,705)	 	(8,411,673)	 	(13,410,969)

เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน	 	(221,712,088)	 	77,316,121		 	(47,061,938)	 	228,630,466	

	 จ่ายดอกเบี้ย	 	(62,667,610)	 	(23,563,712)	 	(40,602,051)	 	(27,220,307)

	 จ่ายภาษีเงินได้	 	(30,000,839)	 	(23,070,002)	 	(25,046,272)	 	(28,971,003)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน	 	(314,380,537)	 	30,682,407		 	(112,710,261)	 	172,439,156	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558     2557      2558     2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558
งบกระแสเงินสดงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	 –		 	–		 	(197,000,000)	 	(187,000,000)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น	 	(188,762)	 	–		 	–		 –	

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย	 	(147,195,936)	 	–		 	(121,000,000)	 	–	

เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	10,711,960		 	30,861,120		 	–		 	–	

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	 –		 	–		 	(40,290,000)	 	–	

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  2,839,284   19,969,046   1,455,370   18,536,554 

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	 	(50,428,697)	 	(171,731,086)	 	(28,528,947)	 	(106,862,719)

เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 	(12,622,243)	 	(53,010,170)	 	(5,636,422)	 (27,549,051)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	(196,884,394)	 	(173,911,090)	 	(390,999,999)	 	(302,875,216)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น		 	 	 	 	 		

	 จากสถาบันการเงิน	 	423,817,382		 	51,204,462		 	419,000,000		 	51,204,462	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	 	161,000,000		 	300,000,000		 	161,000,000		 	300,000,000	

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	 	(116,666,500)	 	(100,000,000)	 	(116,666,500)	 	(100,000,000)

เงินสดจ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	 	(53,435)	 	–		 	–		 	–	

เงินสดจ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	 	(5,288,613)	 	(5,306,704)	 	(5,288,613)	 	(5,306,704)

เงินลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  38,710,000   –   –   – 

เงินปันผลจ่าย	 –		 	(70,000,000)	 –		 	(70,000,000)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  501,518,834   175,897,758   458,044,887   175,897,758 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 	(9,746,097)	 	32,669,075		 	(45,665,373)	 	45,461,698	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 	89,048,850		 	56,379,775		 	60,525,406		 	15,063,708	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี   79,302,753   89,048,850   14,860,033   60,525,406 

     –   –   –   – 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม       

รายการที่มิใช่เงินสด	 	 	 	 	 		

	 รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำาระ  3,263,424   26,183,889   2,786,482   11,349,286 

	 รายการขายอุปกรณ์ให้กับบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้รับชำาระ  –   –   –   31,632,082 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558     2557      2558     2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	บาท) งบการเงินรวม
(หน่วย:	บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	หุ้นสามัญ	
	ที่ออกและชำาระ	
	เต็มมูลค่าแล้ว

	รวมส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น	

	ของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุน
จากการ

ตีราคาที่ดิน

รวม
องค์ประกอบอ่ืน 
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

	ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสียที่ไม่มี 
อำานาจควบคุม
	ของบริษัทย่อย

	รวมส่วนของ	
	ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้จัดสรร

	จัดสรรแล้ว	–	
	สำารองตามกฎหมาย 

กำาไรสะสม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2557 500,000,000		 	50,500,000			309,180,217		 	–		 	–		 	859,680,217		 	(2,557,531)	 	857,122,686 

ขาดทุนสำาหรับปี  –		 	–			(168,171,866)	 	–		 	–			(168,171,866)	 	(514,493)	 	(168,686,359)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	  –		 	–		 	(14,183,260)	 	–		 	–		 	(14,183,260)	 	–		 	(14,183,260)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	 	–		 	–			(182,355,126)	 	–		 	–			(182,355,126)	 	(514,493)	 	(182,869,619)

เงินปันผลจ่าย	(หมายเหตุ	31)	 	–		 	–		 	(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	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558  500,000,000		 	50,500,000		 	56,825,091		 	–		 	–		 	607,325,091		 	(3,072,024)	 	604,253,067 

ขาดทุนสำาหรับปี 	–		 	–			(251,760,811)	 	–		 	–			(251,760,811)	 	10,463,407			(241,297,404)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	 –   –   –   577,379,434   577,379,434   577,379,434   –  577,379,434 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	 	–		 	–			(251,760,811)		577,379,434			577,379,434		 	325,618,623		 	10,463,407	  336,082,030 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย           

	 เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย	  –   –   –   –   –   –  44,627,674  44,627,674 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558  500,000,000		 	50,500,000			(194,935,720)		577,379,434			577,379,434		 	932,943,714		 	52,019,057	  984,962,771 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:	บาท)

	หุ้นสามัญ	
	ที่ออกและชำาระ	
	เต็มมูลค่าแล้ว	

	รวมส่วนของ	
	ผู้ถือหุ้น	ยังไม่ได้จัดสรร

	จัดสรรแล้ว	–	
	สำารองตามกฎหมาย	

กำาไรสะสม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2557  500,000,000   50,500,000   230,021,234   –   –   780,521,234 

ขาดทุนสำาหรับปี	 	–		 	–		 	(144,788,826)	 	–		 	–		 	(144,788,826)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี		 –		 –	 	(13,529,760)	 –		 –		 	(13,529,760)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี		 	–		 	–		 	(158,318,586)	 	–		 	–		 	(158,318,586)

เงินปันผลจ่าย	(หมายเหตุ	31)	 	–		 	–		 	(70,000,000)	 	–		 	–		 	(70,000,000)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557  500,000,000   50,500,000   1,702,648   –   –   552,202,648 

       

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558  500,000,000   50,500,000   1,702,648   –   –   552,202,648 

ขาดทุนสำาหรับปี	 	–		 	–		 	(253,643,227)	 –		 	–		 	(253,643,227)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	  –  –  –   577,379,434   577,379,434   577,379,434 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี		 –		 	–		 	(253,643,227)	 	577,379,434		 	577,379,434		 	323,736,207	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	 	500,000,000		 	50,500,000		 	(251,940,579)	 	577,379,434		 	577,379,434		 	875,938,855	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 

ส่วนเกินทุน
จากการ

ตีราคาที่ดิน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบอ่ืน 
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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1.	 ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	 โพสต	์ พับลิชชิง	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย	 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	 คือ	 การผลิตและ
จำาหนา่ยหนงัสอืพมิพ์	นติยสาร	และหนงัสือ	และการผลิตรายการโทรทศัน์	ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนของบริษัทฯอยูท่ีเ่ลขที	่136	ถนนสนุทรโกษา	แขวงคลองเตย	
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

2.	 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1	 งบการเงนิน้ีจัดทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ำาหนดในพระราชบญัญตัวิิชาชพีบญัชี	พ.ศ.	2547	โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามข้อกำาหนด
ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ลงวันที่	28	กันยายน	2554	ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน	ถึงแม้ว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการ
ดำาเนนิงานตอ่เนือ่งของบรษิทัฯ	อยา่งไรกต็าม	ฝา่ยบริหารของบริษัทฯเชือ่มัน่วา่สถาบนัการเงินตา่งๆ	จะใหก้ารสนับสนุนวงเงนิกูย้มืกับบริษัทฯตอ่ไป	เนือ่งจาก 
บริษัทฯชำาระดอกเบ้ียและเงินต้นตามกำาหนดระยะเวลาโดยตลอดและไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำาระหนี้	 จากเหตุผลดังกล่าว	 งบการเงินนี้จึงยังคงจัดทำาข้ึน
ภายใต้ข้อสมมติฐานการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจการ

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2	 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

	 ก)	 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทฯ”)	กับบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

 บริษัทย่อย    

	 บริษัท	โพสต์	ทีวี	จำากัด		 ผลิตรายการโทรทัศน์	 100	 100	 ไทย

	 	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	โพสต์	โฮลดิ้ง	จำากัด) 

	 บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด		 ผลิตและจำาหน่ายนิตยสาร	 100	 100	 ไทย

	 บริษัท	โพสต์-ไอเอ็ม	พลัส	จำากัด	(ถือหุ้น	ร้อยละ	49	 ผลิตและจำาหน่ายนิตยสาร	 100	 100	 ไทย

	 	 โดยบริษัทฯ	และร้อยละ	51	โดยบริษัท	โพสต์	

	 	 อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด)

	 บริษัท	โพสต์	นิว	มีเดีย	จำากัด	 ลงทุน	 100	 100	 ไทย

	 บริษัท	โพสต์	โฮลดิ้ง	จำากัด	 ลงทุน	 100	 100	 ไทย

		 	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	โพสต์	นิว	มีเดีย	จำากัด) 

	 บริษัท	โพสต์	นิวส์	จำากัด		 ผลิตรายการโทรทัศน์	 51	 51	 ไทย

	 บริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จำากัด		 ผลิตรายการโทรทัศน์	 51	 –	 ไทย

จัดตั้งขึ้นในประเทศบริษัท
อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2558
ร้อยละ

2557
ร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ

	 ข)	 บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้	 หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน	
และสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้	

	 ค)	 บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุด 
การควบคุมบริษัทย่อยนั้น

	 ง)	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

	 จ)	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	บริษัทย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว	

	 ฉ)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 คือ	 จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ	 และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3	 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

 ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน	

	 บริษัทฯได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	2557)		และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	มกราคม	2558	มาถือปฏิบัติ	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์	การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	อย่างไร
ก็ตาม	มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีก้ำาหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำาไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรป์ระกนัภยัทนัทใีนกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำาไรขาดทุน	หรือในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือทยอยรับรู้ในกำาไรขาดทุน
ก็ได้

	 มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	เรื่อง	งบการเงินรวม

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	10	กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำางบการเงินรวม	โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำาหรับงบการเงินรวมที่
เดมิกำาหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่27		เรือ่ง	งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ	มาตรฐานฉบบันีเ้ปลีย่นแปลงหลกัการเกีย่วกบัการพจิารณา
ว่าผู้ลงทุนมีอำานาจการควบคุมหรือไม่	 กล่าวคือ	 ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้	หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้
เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน	 และตนสามารถใช้อำานาจในการส่ังการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้	 ถึงแม้ว่าตนจะ
มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม	 การเปล่ียนแปลงที่สำาคัญน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการ
ทบทวนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอำานาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำาบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำางบการเงินรวมบ้าง

	 การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	11	เรื่อง	การร่วมการงาน	

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	11	ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	31	เรื่อง	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป	มาตรฐานฉบับนี้กำาหนด
ใหก้จิการทีล่งทนุในกจิการใดๆ	ตอ้งพจิารณาวา่ตนมกีารควบคมุรว่ม	(Joint	control)	กบัผูล้งทนุรายอืน่ในกจิการน้ันหรอืไม่	หากกจิการมีการควบคมุรว่มกบั
ผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน	(Joint	arrangement)	หลังจากนั้น	กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกำาหนด
ประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็นการดำาเนินงานร่วมกัน	(Joint	operation)	หรือ	การร่วมค้า	(Joint	venture)	และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้
เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน	กล่าวคือ	หากเป็นการดำาเนินงานร่วมกัน	 ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่ายแต่ละ 
รายการของการดำาเนินงานร่วมกันตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน	แต่หากเป็นการร่วมค้า	 ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนใน 
การร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	หรืองบการเงินรวม	(หากมี)	และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 การนำามาตรฐานขา้งตน้มาใชท้ำาใหบ้รษิทัฯตอ้งเปลีย่นวธิใีนการบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุในการรว่มคา้จำานวน	1	แหง่	จากวธิรีวมตามสดัสว่นมาเปน็วธิสีว่นไดเ้สยี	
บรษิทัฯไดป้รบัยอ้นหลังงบการเงนิปก่ีอนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบเพือ่สะทอ้นผลของการเปล่ียนแปลงข้างตน้	ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชดีงักลา่ว
แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น	

	 มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย	 การร่วมการงาน	 บริษัทร่วม	 รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้าง
เฉพาะตัว	มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มาตรฐานฉบบันีก้ำาหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรมและการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรม	กล่าวคอื	หากกจิการต้องวดัมลูคา่ยตุธิรรม
ของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำาหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น	กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยน
ทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้	

	 มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

 ข.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2558)	 และฉบับใหม่	 รวมถึงแนวปฏิบัติทาง 
บัญชี	จำานวนหลายฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2559	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่	 รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเม่ือ
นำามาถือปฏิบัติ

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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4	 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 3	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญในระหว่างปีปัจจุบัน	 เน่ืองจากการนำา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	 11	 เรื่อง	 การร่วมการงานมาถือปฏิบัติ	 บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ	 เพื่อสะท้อน
ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	โดยรับรู้ผลการดำาเนินงานของการร่วมค้าจากวิธีรวมตามสัดส่วนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย

	 จำานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

 งบแสดงฐานะการเงิน    

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง	 	 (13)	 (21)	 –	 –

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง	 	 (34)	 (29)	 –	 –

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง	 	 (47)	 (50)	 –	 –

	 เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น	 	 30	 36	 –	 –

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ	ลดลง	 	 (5)	 (4)	 –	 –

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	 	 25	 32	 –	 –

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง	 	 (14)	 (12)	 –	 –

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	ลดลง	 	 (8)	 (6)	 –	 –

	 รวมหนี้สินหมุนเวียนลดลง	 	 (22)	 (18)	 –	 –

	 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

	 กำาไรขาดทุน:  

	 รายได้จากการขายและบริการลดลง	 (14)	 –

	 ต้นทุนขายและบริการลดลง	 5	 –

	 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง	 1	 –

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง	 1	 –

	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 5 –

	 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น	 1	 –

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง	 1	 –

 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ
				31	ธันวาคม	2557						1		มกราคม	2557						31	ธันวาคม	2557						1		มกราคม	2557

(หน่วย:	ล้านบาท)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557
(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

5.1	 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

	 รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนท่ีมนัียสำาคัญของความเป็นเจา้ของสนิค้าใหก้บัผูซ้ือ้แล้ว	รายไดจ้าก
การขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์

	 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์รับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก

 รายได้ค่าบริการ

	 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

	 รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น	ซึ่งตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิ้นลงเมื่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณาได้ออกจำาหน่ายแล้ว

 ดอกเบี้ยรับ

	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	 ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา 
ไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

5.3	 ลูกหนี้การค้า

	 ลูกหนีก้ารคา้แสดงมลูคา่ตามจำานวนมลูคา่สุทธิท่ีจะได้รับ	บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสำาหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกิดขึน้จาก
การเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้มไ่ด	้ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณก์ารเกบ็เงนิและการวเิคราะหอ์ายหุนี	้และคา่เผือ่สนิคา้รบัคนื	ซึง่พจิารณาจากประสบการณ์
ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น

5.4	 สินค้าคงเหลือ

	 สินคา้สำาเรจ็รปูแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ	(วธิเีขา้กอ่น-ออกกอ่น)	หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะต่ำากวา่ราคาทุนดงักลา่วหมายถงึตน้ทุนในการผลติ
ซึ่งประกอบด้วย	ค่าวัตถุดิบ	ค่าแรงงานและค่าโสหุ้ยการผลิต

	 วัตถุดิบ	 สารเคมี	 อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน	 (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน)	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	 และจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับสำาหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้า

5.5	 เงินลงทุน

	 ก)	 เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย	

	 ข)	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

	 ค)	 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)		

5.6	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

	 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่	อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)

	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	 	 อาคาร	 20	 ปี

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 3	ถึง	15	 ปี

	 	 เครื่องตกแต่ง	อุปกรณ์สำานักงานและยานพาหนะ	 4	และ	5	 ปี

	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน	และเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

	 บรษิทัฯตดัรายการท่ีดนิ	อาคาร	และอปุกรณ	์ออกจากบญัช	ีเมือ่จำาหนา่ยสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไม่ไดร้บัประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการ
จำาหน่ายสนิทรพัย	์รายการผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหนา่ยสนิทรพัย	์(ผลตา่งระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจำาหนา่ยสนิทรพัยกั์บมลูคา่ตามบญัชี
ของสินทรัพย์นั้น)	จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.7	 ต้นทุนการกู้ยืม

	 ตน้ทนุการกูย้มืของเงนิกูท่ี้ใชใ้นการไดม้าหรอืกอ่สรา้งสนิทรัพยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการทำาให้อยูใ่นสภาพพรอ้มใช้	ไดถ้กูนำาไปรวมเปน็ราคาทนุของสินทรพัย์
จนกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มท่ีจะใชไ้ดต้ามทีมุ่ง่ประสงค	์	สว่นตน้ทนุการกูย้มือืน่ถอืเปน็คา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิรายการ	ตน้ทนุการกูย้มืประกอบดว้ย
ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

5.8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น

	 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตัดจำาหนา่ยสินทรัพยไ์มม่ตัีวตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จำากัดอยา่งมีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยน้ั์น	และจะประเมิน
การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ดงักลา่วเมือ่มีขอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยน์ัน้เกดิการดอ้ยคา่	บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจำาหนา่ยและวธีิการตดัจำาหนา่ย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำาไรหรือขาดทุน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัด	คือ	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์	3	ถึง	10	ปี

		 ไม่มีการคิดค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

5.9	 ค่าความนิยม 

	 บรษิทัฯบนัทกึมลูคา่เริม่แรกของคา่ความนยิมในราคาทนุ	ซึง่เทา่กับต้นทนุการรวมธุรกิจส่วนทีสู่งกว่ามลูคา่ยติุธรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ด้มา	หากมูลคา่ยตุธิรรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ	บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำาไรในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที

		 บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	 และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี	 หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีข้อบ่งช้ีของ 
การด้อยค่าเกิดขึ้น
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		 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม	บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดข้ึนจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด	(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ	และบริษัทฯจะทำาการประเมินมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ	(หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชี	บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	และบริษัทฯไม่สามารถกลับ
บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

5.10		ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์
ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยบนัทึกภาษเีงินไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน
กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ	 แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	 รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำาไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี
ดังกล่าว	 หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วน
ของผู้ถือหุ้น		

5.11	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ	หมายถงึ	บคุคลหรอืกจิการทีม่อีำานาจควบคมุบรษิทัฯ	หรอืถกูบรษิทัฯควบคมุไมว่า่จะเปน็โดยทางตรงหรือทางออ้ม	
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจากนีบ้คุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถงึบริษัทหรือบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึง่ทำาใหม้อิีทธพิลอยา่งเปน็สาระสำาคญั
ต่อบริษัทฯ	ผู้บริหารสำาคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

5.12	 สัญญาเช่าระยะยาว

	 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน	สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็น
รายจา่ยฝา่ยทนุด้วยมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรพัยท์ีเ่ชา่หรอืมลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองจำานวนเงินทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชา่แลว้แตม่ลูคา่ใดจะต่ำากวา่	ภาระผกูพนัตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	 ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า	 สินทรัพย์ 
ท่ีได้มาตามสญัญาเชา่การเงนิจะคดิคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรพัย์ทีเ่ชา่	หรืออายขุองสญัญาเชา่	หากบรษิทัฯคาดวา่จะไมซ้ื่อสนิทรัพยดั์งกล่าว	
ณ	วันสิ้นสุดของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำากว่า	

	 สญัญาเชา่อปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสว่นใหญไ่มไ่ดโ้อนไปใหก้บัผู้เชา่ถอืเปน็สัญญาเชา่ดำาเนนิงาน	จำานวนเงนิทีจ่า่ยตามสัญญา
เช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.13	 เงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	รายการต่างๆ	ของแต่ละกิจการ
ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	 วันที่เกิดรายการ	 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

5.14	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ
และบรษิทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งชีว้า่สนิทรพัยด์งักลา่วอาจดอ้ยคา่	และจะทำาการประเมนิการดอ้ยค่าของคา่ความนยิมเป็นรายปี	บรษัิทฯและบรษิทัยอ่ยรับรู้ขาดทนุ
จากการดอ้ยคา่เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรพัยม์มูีลคา่ต่ำากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน้ั์น	ทัง้น้ีมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืหมายถงึมลูคา่ยตุธิรรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

5.15	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้	เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบ
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน	ตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ	
ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน	นอกจากนั้น	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ได้แก่	โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำาหนดระยะเวลา

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	 (Projected	Unit	Credit	Method)	 โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

	 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือ
ขาดทุน

5.16	 ประมาณการหนี้สิน

	 บรษิทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทกึประมาณการหนีสิ้นไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผูกพนัซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้	และมีความเปน็ไปไดค้อ่นขา้ง
แน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	 และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	

5.17	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	 (ผู้ร่วมในตลาด)	ณ	วันที่วัดมูลค่า	บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ก่ียวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมลูคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม	ยกเวน้ในกรณทีีไ่ม่มีตลาดทีมี่
สภาพคลอ่งสำาหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งได	้บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะประมาณ
มลูคา่ยติุธรรมโดยใชเ้ทคนคิการประเมนิมูลคา่ทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ	์และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท่ี้เกีย่วขอ้งกับสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิท่ี
จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

	 ลำาดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูคา่และเปดิเผยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิในงบการเงนิออกเปน็สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนำามาใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	 ระดับ	1		 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

	 ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

6.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ 

	 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ	 
การใช้ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ผลที่ 
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า	

	 ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเชา่วา่เปน็สญัญาเชา่ดำาเนนิงานหรือสญัญาเชา่ทางการเงิน	ฝา่ยบรหิารไดใ้ช้ดลุยพนิจิในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีด
ของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย	
โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น	
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 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน

	 ในการประมาณค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการรับคืนสินค้า	 โดยคำานึงถึง
ประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

	 บรษิทัฯจะต้ังค่าเผ่ือการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุเมือ่ฝ่ายบรหิารใชด้ลุยพินจิในการพิจารณาวา่มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมสีาระสำาคญัและ
เป็นระยะเวลานานหรอืเมือ่มขีอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่	การทีจ่ะสรปุวา่เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมสีาระสำาคญัหรือเปน็ระยะเวลานานหรอืไมน้ั่นจำาเปน็ต้อง
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร
และอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

	 บริษทัฯแสดงมูลคา่ของทีด่นิดว้ยราคาทีตี่ใหม	่ซึง่ราคาทีต่ใีหมน่ีไ้ดป้ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ	โดยใช้วิธเีปรยีบเทยีบราคาตลาดสำาหรบัสนิทรัพยป์ระเภท
ที่ดิน	ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ	ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ	16

	 นอกจากนี้	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่ 
คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย 
ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ค่าความนิยม 

	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม	ณ	วันที่ได้มา	ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์	 หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมือ่มคีวามเปน็ไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะมกีำาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินนั้นได้	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษี 
เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด	โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั	ซึง่ตอ้งอาศยัข้อสมมติฐานตา่งๆ	ในการประมาณการน้ัน	เชน่	อัตราคิดลด	อัตราการข้ึนเงินเดอืนในอนาคต	อัตรามรณะ	และอัตราการเปล่ียนแปลง
ในจำานวนพนักงาน	เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง

	 บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะ
ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

7.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

	 เงินสด	 48	 113	 48	 113

	 เงินฝากธนาคาร	 79,255	 88,936	 14,812	 60,412

	 รวม	 79,303	 89,049	 14,860	 60,525

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
      2558     2557      2558     2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	พันบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.1	ถึง	1.75	ต่อปี	(2557:	ร้อยละ	0.4	ถึง	2.25	ต่อปี)

8.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหวา่งป	ีบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมรีายการธุรกิจท่ีสำาคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	รายการธุรกจิดงักลา่วเปน็ไปตามเงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์
ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 นโยบายการกำาหนดราคา
      2558      2557       2558      2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)	 	 	 	 	

ซื้อสินค้า	 –	 –	 33	 54	 ราคาตลาด

รายได้ค่าเช่า	 –	 –	 22	 19	 ราคาตลาด

รายได้ค่าโฆษณา	 –	 –	 1	 –	 ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ	 –	 –	 18	 2	 อัตราร้อยละ	3.17	

	 	 	 	 	 	 ถึง	5.25	ต่อปี

ค่าเช่าเวลาออกอากาศโทรทัศน์จ่าย	 –	 –	 –	 2	 ราคาตลาด

ค่าบริการในการผลิตรายการโทรทัศน์	 –	 –	 19	 –	 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า     

ซื้อสินค้า	 12	 10	 12	 10	 ราคาตลาด

รายได้ค่าบริการจัดการ	 7	 6	 –	 –	 ราคาตามสัญญา

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีรายละเอียดดังนี้	

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	9)    

	 บริษัทย่อย		 –	 –	 9,538	 71,795

	 การร่วมค้า	 837	 396	 74	 808

	 หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 –	 –	 (533)	 –

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 837 396 9,079 72,603

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	19)    

	 บริษัทย่อย		 –	 –	 21,842	 20,151

	 การร่วมค้า	 4,219	 6,939	 4,056	 6,885

	 กรรมการของบริษัทย่อย	 26,200	 –	 26,200	 –

 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30,419 6,939 52,098 27,036

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558     2557      2558     2557

(หน่วย:	พันบาท)

 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีราย
ละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2558เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2557ลักษณะความสัมพันธ์เงินให้กู้ยืม

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนช่ันแนล	มีเดีย	จำากัด		 บริษัทย่อย	 67,000	 25,000	 92,000

บริษัท	โพสต์	นิวส์	จำากัด	 บริษัทย่อย	 6,120	 –	 6,120

บริษัท	โพสต์	ทีวี	จำากัด		 บริษัทย่อย	 165,000	 172,000	 337,000

   238,120 197,000 435,120

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 (99,870)	 (155,993)	 (255,863)

รวม		 	 	 138,250	 41,007	 179,257

	 บริษัท	โพสต์	ทีวี	จำากัด	ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯจำานวน	337	ล้านบาท	โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5	ต่อปี

	 บรษิทั	โพสต	์อนิเตอรเ์นชัน่แนล	มเีดยี	จำากดั	ไดร้บัเงนิกูย้มืจากบรษิทัฯจำานวน	92	ลา้นบาท	โดยเงนิใหกู้ย้มืนีมี้กำาหนดชำาระคนืเมือ่ทวงถามและมีอตัราดอกเบีย้
ร้อยละ	5	ต่อปี
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	 บริษัท	 โพสต์	 นิวส์	 จำากัด	 ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯจำานวน	 6.1	 ล้านบาท	 โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับ
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา	(MLR)	ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น	 90	 93	 51	 50

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 1	 2	 1	 1

	 รวม	 91	 95	 52	 51

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
      2558     2557      2558     2557

(หน่วย:	ล้านบาท)

9.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	

 ลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

	 อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ    

	 	 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 60 40 107 16,092

	 	 ค้างชำาระ    

	 	 	 ไม่เกิน	3	เดือน	 –	 –	 111	 879

	 	 	 3-6	เดือน	 –	 –	 –	 37

	 รวมลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 60	 40	 218	 17,008

 ลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    

	 อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ    

	 	 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 247,886 270,156 159,093 211,750

	 	 ค้างชำาระ    

	 	 	 ไม่เกิน	3	เดือน	 384,590	 305,878	 287,115	 214,673

	 	 	 3-6	เดือน	 77,788	 34,387	 62,878	 29,353

	 	 	 6-12	เดือน	 52,268	 12,082	 47,355	 10,706

	 	 	 มากกว่า	12	เดือน	 29,661	 18,409	 18,768	 9,856

	 รวม	 	 792,193	 640,912	 575,209	 476,338

	 หัก:	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (25,457)	 (15,470)	 (11,365)	 (6,896)

						 	 	 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 (11,009)	 (7,081)	 (11,009)	 (7,081)

	 รวมลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	สุทธิ	 755,727	 618,361	 552,835	 462,361

	 รวมลูกหนี้การค้า	–	สุทธิ	 755,787	 618,401	 553,053	 479,369

 ลูกหนี้อื่น    

	 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 777	 356	 9,394	 55,595

	 หัก:	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 –	 –	 (533)	 –

	 รวมลูกหนี้อื่น	–	สุทธิ	 777	 356	 8,861	 55,595

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	–	สุทธิ	 756,564	 618,757	 561,914	 534,964

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
      2558     2557      2558     2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	พันบาท)

10.	 สินค้าคงเหลือ

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับราคาทุน สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินรวม

สินค้าสำาเร็จรูป	 58,686	 59,104	 (38,483)	 (40,226)	 20,203	 18,878

วัตถุดิบ	 52,760	 51,630	 (1,333)	 (1,071)	 51,427	 50,559

วัตถุดิบระหว่างทาง	 30	 4,197	 –	 –	 30	 4,197

อื่นๆ	 	 12,458	 12,748	 (1,205)	 (1,517)	 11,253	 11,231

รวม	 	 123,934	 127,679	 (41,021)	 (42,814)	 82,913	 84,865

      2558     2557      2558      2557 2558      2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)								

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับราคาทุน สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินค้าสำาเร็จรูป	 46,420	 45,943	 (26,037)	 (22,806)	 20,383	 23,137

วัตถุดิบ	 52,760	 51,630	 (1,333)	 (1,071)	 51,427	 50,559

วัตถุดิบระหว่างทาง	 30	 4,197	 –	 –	 30	 4,197

อื่นๆ	 	 6,490	 6,867	 (1,205)	 (1,000)	 5,285	 5,867

รวม	 	 105,700	 108,637	 (28,575)	 (24,877)	 77,125	 83,760

      2558     2557      2558      2557 2558      2557        

11.	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน		

	 ยอดคงเหลือนี้	คือ	เงินฝากประจำาซึ่งบริษัทย่อยได้นำาไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อ

12.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุนสัดส่วนเงินลงทุน เงินปันผลรับทุนชำาระแล้วชื่อบริษัท

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท	โพสต์-ไอเอ็ม	พลัส	จำากัด 50,000 50,000 49 49 2 2 – –

(และถือหุ้นโดยบริษัท	โพสต์	

	 อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด	

	 อีกร้อยละ	51)	 	 	 	 	 	 	 	

บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล		 25,000	 25,000	 100	 100	 100,890	 100,890	 –	 –

	 มีเดีย	จำากัด 

บริษัท	โพสต์	นิวส์	จำากัด 10,000 10,000 51 51 5,100 5,100 – –

บริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จำากัด 80,000 1,000 51 – 178,690 – – –

บริษัท	โพสต์	นิว	มีเดีย	จำากัด 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 – –

รวม	 	 	 	 	 309,682	 130,992	 –	 –

หัก:	ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน	 	 	 	 	 (30,100)	 (30,100)	 –	 –

      279,582 100,892 – –

      2558      2557       2558      2557  2558      2557 2558      2557
	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ	



รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)68 69

 บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด

	 มูลค่าของเงินลงทุนส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีระบุได้ของบริษัทย่อยนี้	 ณ	 วันลงทุนเพิ่มในปี	 2551	 มีจำานวน	 59.3	 ล้านบาท	 
ซึ่งแสดงเป็นค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม	ต่อมาค่าความนิยมจำานวนนี้ลดลงเป็นจำานวน	5.5	ล้านบาท	เหลือ	53.8	ล้านบาท	เนื่องจากการเริ่ม
ถือปฏิบัตินโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยบริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด	ในปี	2552

 เงินลงทุนในบริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จำากัด

	 เมื่อวันที่	16	กันยายน	2558	(“วันที่ซื้อ”)	บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จำากัด	จำานวน	5,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	51	ของทุนที่ออกและ
จำาหนา่ยแลว้ทัง้หมดจากผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัดงักลา่ว	โดยไดช้ำาระเงนิในวนัทีซ่ือ้แลว้เปน็จำานวน	121	ลา้นบาท	นอกจากนีภ้ายใตส้ญัญาจะซือ้จะขาย	บรษิทัฯ
ตกลงที่จะชำาระเงินส่วนเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวอีกเป็นจำานวนเงินระหว่าง	0	ถึง	32	ล้านบาท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการสำาหรับปี	2558	ของ
บริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จำากัด	ณ	วันที่ซื้อ	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯประมาณการว่าบริษัทฯจะต้องจ่ายเงินส่วนเพิ่มเป็นจำานวนเงินประมาณ	17.4	ล้านบาท

	 จากผลประกอบการสำาหรับปี	2558	ของบริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จำากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯคาดว่าจะต้องจ่ายเงินส่วนเพิ่มเป็นจำานวนเงิน	
26.2	ล้านบาท	ส่วนต่างของเงินส่วนเพิ่มจากจำานวนที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯประมาณการไว้	ณ	วันที่ซื้อจำานวน	8.8	ล้านบาทได้รับรู้ในกำาไรขาดทุน

	 มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาของบริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จำากัด	ณ	วันที่ซื้อธุรกิจ	มีรายละเอียดดังนี้

	 	 (หน่วย:	พันบาท)

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 27,811

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 7,924

	 อาคารและอุปกรณ์	 	 5,377

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	–	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 	 236

	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน  10,044

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 368

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 2,500

	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	 	 (26,196)

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	 (10,407)

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 (3,740)

	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	 (1,841)

	 สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย	 	 12,076

	 สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยในสัดส่วนที่บริษัทลงทุน	(ร้อยละ	51)	 	 6,159

	 บวก:	 ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจกับ	
	 	 มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิจากการซื้อธุรกิจ	 	 132,241

	 เงินสดจ่ายและเงินส่วนเพิ่มที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ	 	 138,400

	 ในปัจจุบัน	บริษัทฯกำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา	ณ	วันที่ซื้อธุรกิจ	เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจ
ให้แก่รายการดังกล่าว	 ซึ่งจะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับจากวันที่ซื้อธุรกิจตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน	 ฉบับที่	 3	 (ปรับปรุง	 2557)	 การรวมธุรกิจ	 โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าน้ี	 บริษัทฯจะทำาการปรับปรุงย้อนหลังประมาณการที่เคย 
รบัรูไ้ว	้ณ	วนัท่ีซือ้ธรุกจิ	และรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิเพิม่เตมิ	และปรับปรุงกำาไรเพ่ือใหส้ะทอ้นข้อมลูเพ่ิมเตมิทีเ่กีย่วข้องกบัข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้ม
ที่มีอยู่	ณ	วันที่ซื้อธุรกิจ

	 เมื่อวันที่	 16	 กันยายน	 2558	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท	 มัชรูม	 เทเลวิชั่น	 จำากัด	 มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม	 1	 ล้านบาท	 (หุ้นสามัญ	
10,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	เป็น	80	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	800,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	โดยการออกหุ้นสามัญจำานวน	790,000	หุ้น	มูลค่าที่ 
ตราไว้หุ้นละ	100	บาทเพื่อเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาหุ้นละ	100	บาท	บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำานวนเงิน	40.3	ล้าน
บาท	โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนนี้กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	16	กันยายน	2558

13.	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	

13.1	 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ราคาทุนสัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย	–	สุทธิ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจการร่วมค้า

 2558 2557  2558     2557 2558      2557
	 ร้อยละ	 ร้อยละ	

บริษัท	แฟลช	นิวส์	จำากัด	 ผลิตรายการวิทยุ	 ไทย	 40	 40	 10,000	 10,000	 2,704	 2,704
หัก:	ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน	 	 	 	 	 (10,000)	 (10,000)	 (2,704)	 (2,704)
สุทธิ	 	 	 	 	 	 –	 –	 –	 –

รายได้รวมสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

รายได้รวมสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

หนี้สินรวม	
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

หนี้สินรวม	
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

กำาไรสำาหรับ					
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

กำาไรสำาหรับ					
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

ทุนชำาระแล้ว
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ทุนชำาระแล้ว
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

บริษัท

บริษัท

 2558 2557 2558      2557 2558      2557  2558      2557 2558 2557 

 2558 2557 2558      2557 2558      2557  2558      2557 2558 2557 

บริษัท	โพสต์-เอซีพี	จำากัด 16 16 104 103 51 51 132 166 22 49

บริษัท	แฟลช	นิวส์	จำากัด	 23	 23	 8	 4	 8	 3	 17	 15	 (2)	 (2)

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

 2558 2557  2558      2557 2558      2557
	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)	

บริษัท	โพสต์-เอซีพี	จำากัด	 ผลิตและจำาหน่ายนิตยสาร 70 70 11,500 11,500 30,568 29,834

กิจการร่วมค้า	กันตนา	และ	มัชรูม	 อยู่ระหว่างชำาระบัญชี 50 – 2,500 – 2,351 –

     14,000 11,500 32,919 29,834

(หน่วย:	พันบาท)

13.2	 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี	 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดังนี้

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี
เงินปันผลที่บริษัทฯรับ

ในระหว่างปี

ส่วนแบ่งกำาไร/ขาดทุนจาก
เงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมค้า

(หน่วย:	พันบาท)

 2558 2557  2558      2557 2558      2557

บริษัท	โพสต์-เอซีพี	จำากัด 11,445 24,854 – – – –

กิจการร่วมค้า	กันตนา	และ	มัชรูม	 (148)	 –	 –	 –	 –	 –

 11,297 24,854 – – – –

13.3	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำาคัญ

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

14.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	

14.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ราคาทุนสัดส่วนเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย	–	

สุทธิลักษณะธุรกิจบริษัท

(หน่วย:	พันบาท)

14.2	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้
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หัก:	ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน	 	 	 (16)	 (16)

   – –

ราคาทุน
(หน่วย:	พันบาท)

สัดส่วนเงินลงทุนทุนชำาระแล้ว

ร้อยละ

(หน่วย	:	พันบาท)
งบการเงินรวม

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์

สำานักงานและ
ยานพาหนะ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมอาคารที่ดิน

ราคาทุน      

ณ	1	มกราคม	2557	–	ปรับปรุงใหม่	 202,076	 859,916	 1,042,436	 228,093	 118,802	 2,451,323

ซื้อเพิ่ม	 –	 –	 1,074	 55,722	 151,719	 208,515

จำาหน่าย	 –	 –	 (23,011)	 (76,002)	 (46,951)	 (145,964)

โอน		 –	 –	 40,659	 110,417	 (151,076)	 –

ณ	31	ธันวาคม	2557	–	ปรับปรุงใหม่	 202,076	 859,916	 1,061,158	 318,230	 72,494	 2,513,874

ซื้อเพิ่ม	 –	 –	 173	 24,177	 12,434	 36,784

จำาหน่าย	 –	 –	 (39,899)	 (8,380)	 –	 (48,279)

โอน		 –	 –	 9,070	 67,790	 (83,778)	 (6,918)

ส่วนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน	 721,724	 –	 –	 –	 –	 721,724

ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	 –	 –	 –	 17,818	 –	 17,818

ณ	31	ธันวาคม	2558	 923,800	 859,916	 1,030,502	 419,635	 1,150	 3,235,003

ค่าเสื่อมราคาสะสม      

ณ	1	มกราคม	2557	–	ปรับปรุงใหม่	 –	 676,519	 674,895	 159,575	 –	 1,510,989

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี – 13,742 53,806 45,468 – 113,016

ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำาหน่าย	 –	 –	 (22,999)	 (73,879)	 –	 (96,878)

ณ	31	ธันวาคม	2557	–	ปรับปรุงใหม่	 –	 690,261	 705,702	 131,164	 –	 1,527,127

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี – 13,734 41,767 78,798 – 134,299

ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำาหน่าย	 –	 –	 (25,502)	 (6,345)	 –	 (31,847)

ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	 –	 –	 –	 12,441	 –	 12,441

ณ	31	ธันวาคม	2558	 –	 703,995	 721,967	 216,058	 –	 1,642,020

ค่าเผื่อการด้อยค่า      

ณ	31	ธันวาคม	2557	 –	 –	 –	 4,145	 –	 4,145

กลับรายการระหว่างปี	 –	 –	 –	 (829)	 –	 (829)

ณ	31	ธันวาคม	2558	 –	 –	 –	 3,316	 –	 3,316

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

ณ	31	ธันวาคม	2557	–	ปรับปรุงใหม่	 202,076	 169,655	 355,456	 182,921	 72,494	 982,602

ณ	31	ธันวาคม	2558	 923,800	 155,921	 308,535	 200,261	 1,150	 1,589,667

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 

2557	(จำานวน	96	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   113,016

2558	(จำานวน	113	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   134,299

15.	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทต่อไปนี้

16.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

ราคาที่ตีใหม่ ราคาทุน

25572558

ราคาทุน      

1	มกราคม	2557	 202,076	 859,916	 1,028,103	 211,455	 117,518	 2,419,068

ซื้อเพิ่ม	 –	 –	 1,074	 30,246	 67,672	 98,992

จำาหน่าย	 –	 –	 (23,011)	 (76,002)	 (46,951)	 (145,964)

โอน		 –	 –	 40,659	 27,944	 (68,603)	 –

31	ธันวาคม	2557	 202,076	 859,916	 1,046,825	 193,643	 69,636	 2,372,096

ซื้อเพิ่ม	 –	 –	 173	 8,356	 11,437	 19,966

จำาหน่าย	 –	 –	 (25,566)	 (6,885)	 –	 (32,451)

โอน		 –	 –	 9,070	 63,930	 (79,711)	 (6,711)

ส่วนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน	 721,724	 –	 –	 –	 –	 721,724

31	ธันวาคม	2558	 923,800	 859,916	 1,030,502	 259,044	 1,362	 3,074,624

ค่าเสื่อมราคาสะสม      

ณ	วันที่	1	มกราคม	2557	 –	 676,519	 664,498	 148,778	 –	 1,489,795

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี – 13,742 53,806 29,844 – 97,392

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำาหน่าย	 –	 –	 (22,999)	 (73,879)	 –	 (96,878)

31	ธันวาคม	2557	 –	 690,261	 695,305	 104,743	 –	 1,490,309

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี – 13,734 52,164 45,263 – 111,161

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำาหน่าย	 –	 –	 (25,501)	 (6,240)	 –	 (31,741)

31	ธันวาคม	2558	 –	 703,995	 721,968	 143,766	 –	 1,569,729

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31	ธันวาคม	2557	 202,076	 169,655	 351,520	 88,900	 69,636	 881,787

31	ธันวาคม	2558	 923,800	 155,921	 308,534	 115,278	 1,362	 1,504,895

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี      

2557	(จำานวน	84	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   97,392

2558	(จำานวน	88		ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   111,161

(หน่วย	:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์

สำานักงานและ
ยานพาหนะ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมอาคารที่ดิน

ราคาที่ตีใหม่ ราคาทุน

 ในปี	2558	บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด	(Market	Approach)

	 ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่ใช้ในการประเมินราคาที่ดินข้างต้นสรุปได้ดังนี้
	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ราคาต่อตารางวา	(บาท)	 	 	 30,000	-	250,000	 30,000	-	250,000

	 หากราคาต่อตารางวาของที่ดินที่ประเมินนี้เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	อย่างมีสาระสำาคัญ	จะมีผลทำาให้ราคาที่ตีใหม่ของที่ดินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	อย่างมีสาระสำาคัญด้วย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ	894	ล้านบาท	(2557:	1,001	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	877	ล้านบาท	(2557:	
989	ล้านบาท))	

17.	 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

	 มูลค่าตามบัญชีของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	แสดงได้ดังนี้
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	 งบการเงินรวม				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558      2557       2558      2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	พันบาท)

 ราคาทุน	    

	 1	มกราคม	 	 327,902	 289,198	 291,451	 277,834

	 ซื้อเพิ่ม	 	 	 16,419	 52,636	 5,636	 27,549

	 จำาหน่าย	 	 	 –	 (13,932)	 –	 (13,932)

	 ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	 	 360	 –	 –	 –

	 31	ธันวาคม	 	 344,681	 327,902	 297,087	 291,451

 ค่าตัดจำาหน่ายสะสม    

	 1	มกราคม	 	 182,110	 168,563	 173,868	 161,785

	 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี  34,115 23,978 24,215 22,514

	 ค่าตัดจำาหน่ายสะสมของส่วนที่จำาหน่าย	 	 –	 (10,431)	 –	 (10,431)

	 ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	 	 124	 –	 –	 –

	 31	ธันวาคม	 	 216,349	 182,110	 198,083	 173,868

 ค่าเผื่อการด้อยค่า    

	 1	มกราคม	 	 314	 3,875	 314	 3,875

	 โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าบันทึกระหว่างปี	 	 (91)	 (3,561)	 (91)	 (3,561)

	 31	ธันวาคม	 	 223	 314	 223	 314

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม  128,109 145,478 98,781 117,269

 ค่าตัดจำาหน่าย    

	 รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	 	 29,168	 21,254	 21,075	 20,303

	 รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 	 4,947	 2,724	 3,140	 2,211

	 รวมค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี  34,115 23,978 24,215 22,514

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯได้รวมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้งเป็นจำานวน	1	ล้านบาท	(2557:	11	ล้านบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำาหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก
ค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ	107	ล้านบาท	(2557:	107	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	97	ล้าน
บาท	(2557:	97	ล้านบาท))

18.	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558      2557       2558      2557 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	 MOR	 4,817	 –	 –	 –

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 MMR	 867,000	 448,000	 867,000	 448,000

รวม	 		 	 	 871,817	 448,000	 867,000	 448,000

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

(หน่วย:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558      2557       2558      2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	พันบาท)

	 เจ้าหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 4,106	 6,885	 24,487	 26,239

	 เจ้าหนี้การค้า	–	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 148,045	 150,711	 100,799	 100,014

	 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 26,313	 54	 27,611	 797

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 95,005	 148,336	 73,537	 133,646

	 เจ้าหนี้อื่น		 	 37,978	 82,932	 35,881	 62,879

	 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	 311,447	 388,918	 262,315	 323,575

19.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

25572558

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 3,515		 8,804

	 หัก:	ดอกเบี้ยรอการตัดจำาหน่าย	 (90)	 (472)

	 รวม	 3,425		 8,332

	 หัก:	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	 –		 (4,860)

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	–	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 3,425  3,472

25572558การชำาระคืนเงินต้นอัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละต่อปี)เงินกู้

	 1	 อัตราคงที่สำาหรับสองปีแรกและ	 ทุกไตรมาส	งวดละ	25	ล้านบาท	 50,000	 150,000

	 	 หลังจากนั้นมีอัตราซึ่งอ้างอิงกับ	MLR*	 	 เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน	2555

	 2	 อัตราคงที่ร้อยละ	4.75	ต่อปี	 ทุกไตรมาส	งวดละ	16.7	และ		 283,334	 300,000

	 	 	 	 	 18.7	ล้านบาท	เริ่มตั้งแต่เดือน

	 	 	 	 	 ธันวาคม	2558	

	 3	 อัตราซึ่งอ้างอิงกับ	MLR	-1%	 ทุกไตรมาส	งวดละ	12.7	ล้านบาท		 161,000	 –

	 	 	 	 	 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม	2560

หัก:	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	 	 	 (191,666)	 (241,666)

เงินกู้ยืมระยะยาว	–	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี   302,668 208,334

(*MLR:	อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีประเภทเงินกู้ยืมแบบมีกำาหนดระยะเวลา)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

20.	 เงินกู้ยืมจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมสกุลบาทจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อยซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา	(MLR)	ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งและมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม

21.	 เงินกู้ยืมระยะยาว

	 ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทของบริษัทฯจากธนาคารภายในประเทศ	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน	2.25	เท่า	อย่างไรก็ตาม	ในเดือน
กนัยายน	2558	บรษิทัฯไดร้บัการผอ่นผนัจากธนาคารให้สามารถดำารงอตัราสว่นทางการเงนิในอตัราทีส่งูกวา่อตัราทีก่ำาหนดในสญัญาเงนิกูย้มืไดเ้ฉพาะสำาหรบั
งบการเงินปี	2558	โดยธนาคารจะพิจารณาการดำารงอัตราส่วนทางการเงินครั้งต่อไปในไตรมาสที่สองของปี	2559

22.	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	 บรษิทัฯไดท้ำาสญัญาเชา่การเงนิกบับรษัิทลสีซิง่เพ่ือเชา่ยานพาหนะใชใ้นการดำาเนนิงานของกจิการโดยมกีำาหนดการชำาระคา่เช่าเปน็รายเดอืน	อายขุองสญัญา
มีระยะเวลา	4	ปี	

	 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้	
(หน่วย:	ล้านบาท)

รวม1	-	4	ปีไม่เกิน	1	ปี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

	 ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	 3.5	 –	 3.5

	 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี		 (0.1)	 –	 (0.1)

	 มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	 3.4	 –	 3.4

	 ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	 5.3	 3.5	 8.8

	 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี																																																												(0.4)	 (0.1)	 (0.5)

	 มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	 4.9	 3.4	 8.3

(หน่วย:	ล้านบาท)

รวม1	-	4	ปีไม่เกิน	1	ปี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557
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      2558      2557
	 (ร้อยละต่อปี)	 (ร้อยละต่อปี)

	 อัตราคิดลด	 2.0	-	3.8	 2.0	-	3.8

	 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	 3.0	 3.0

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน	(ขึ้นกับช่วงอายุ)	 3.4	-	27.4	 3.4	-	27.4

23.	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	

	 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ	แสดงได้ดังนี้

	 งบการเงินรวม				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558      2557       2558      2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	พันบาท)

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี  88,738 74,520 84,641 72,921

	 ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	 	 1,841	 –	 –	 –

	 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:    

	 	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน		 	 6,383	 7,577	 5,128	 6,505

	 	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 	 1,546	 1,767	 1,485	 1,714

	 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

	 	 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	 	

	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	 	 	 	

					 	 	 	 และข้อสมมติทางการเงิน	 	 –	 15,349	 –	 14,805

	 	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	 	 –	 2,216	 –	 2,107

	 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	 	 (8,412)	 (12,691)	 (8,412)	 (13,411)

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี  90,096 88,738 82,842 84,641

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	

	 งบการเงินรวม				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558      2557       2558      2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	พันบาท)

	 ต้นทุนขาย	 	 5,903	 6,272	 4,942	 5,337

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	 	 2,026	 3,072	 1,671	 2,882

 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน  7,929 9,344 6,613 8,219

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	 1	 ปีข้างหน้า	 เป็นจำานวนประมาณ	 12	 ล้านบาท	 (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ:	จำานวน	12	ล้านบาท)	(2557:	จำานวน	8	ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	จำานวน	8	ล้านบาท)

	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2558	 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ	10.2	ถึง	
29.6	ปี	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	10.2	ปี)	(31	ธันวาคม	2557:	10.2	ถึง	16.8	ปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	10.2	ปี)

	 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯและบริษัทย่อย		ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	สรุปได้
ดังนี้

	 งบการเงินรวม				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 				เพิ่มขึ้น	1%						 ลดลง	1%							 เพิ่มขึ้น	1%						 ลดลง	1%

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 อัตราคิดลด	 	 (5)	 6	 (4)	 5

	 อัตราการขึ้นเงินเดือน		 	 5	 (4)	 4	 (3)

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน	 	 (7)	 7	 (6)	 7

24.	 สำารองตามกฎหมาย

	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	 116	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	 2535	 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่
น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนซึ่ง
บริษัทฯได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายนี้ไว้ครบถ้วนแล้ว	สำารองตามกฎหมาย	ไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

25.	 รายได้จากการขายและบริการ

	 รายไดจ้ากการขายและบรกิารไดร้วมรายได้จากการขายสนิคา้และรายไดค้า่โฆษณาทีไ่มไ่ดร้บัชำาระเป็นตวัเงนิแตเ่กดิจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารท่ีมี
ลักษณะไม่เหมือนกันกับบริษัทอื่นเป็นจำานวน	45	ล้านบาท	(2557:	40	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	25	ล้านบาท	(2557:	23	ล้านบาท))	

26.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

	 งบการเงินรวม				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558      2557       2558      2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	พันบาท)

	 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	 	 767	 864	 539	 631

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  158 137 135 120

	 ค่าโฆษณาจ่าย	 	 113	 139	 89	 100

	 ค่าบริการข้อมูลข่าว	 	 98	 61	 63	 47

	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 	 104	 76	 99	 72

	 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	 	 –	 –	 156	 96

	 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 –	 –	 –	 25

	 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	 	 660	 623	 597	 556

	 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา	  4 4 3 3

27.	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	/	ภาษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	สรุปได้ดังนี้	

	 งบการเงินรวม				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558      2557       2558      2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	พันบาท)

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี  6,048 – – –

	 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	 	 –	 (458)	 –	 (719)

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

	 	 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	 	 (13,796)	 (2,787)	 (20,908)	 (3,147)

 ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (7,748)	 (3,245)	 (20,908)	 (3,866)

	 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	สรุปได้ดังนี้

	 งบการเงินรวม				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558      2557       2558      2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	พันบาท)

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำาไร																																																	

	 	 จากการตีราคาที่ดิน	 (144,345)	 –	 (144,345)	 –

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน																																																	

	 	 จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 –	 3,382	 –	 3,382

	 	 	 	 (144,345)	 3,382	 (144,345)	 3,382



รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)76 77

 รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	 งบการเงินรวม				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558      2557       2558      2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	พันบาท)

	 ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 (249,045)	 (171,932)	 (274,551)	 (148,655)

    

	 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	 20%	 20%	 20%	 20%

	 ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	 (49,809)	 (34,386)	 (54,910)	 (29,731)

	 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	 –	 (458)	 –	 (719)

	 รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีก่อน	 10,851	 1,864	 –	 1,864

	 ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้

	 	 เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 –	 (331)	 –	 –

	 ผลขาดทุนทางภาษีสำาหรับปีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้บันทึก

	 	 เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 30,572	 33,325	 –	 –

	 ผลทางภาษีของค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุน

	 	 ซึ่งไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 –	 –	 33,065	 24,260

	 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:    

	 	 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษี	 2,790	 1,790	 801	 599

	 	 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	 –	 (67)	 –	 (41)

	 	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 (2,289)	 (4,971)	 –	 –

	 	 อื่นๆ	 	 137	 (11)	 136	 (98)

	 ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (7,748)	 (3,245)	 (20,908)	 (3,866)

	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	 งบการเงินรวม				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558      2557       2558      2557
	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	พันบาท)

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17,531 17,441 16,568 16,928

	 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	 38,390	 15,701	 27,681	 6,738

	 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 –	 5,100	 –	 –

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 2,273	 1,519	 2,273	 1,379

	 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 823	 1,184	 823	 545

	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 5,715	 8,037	 5,715	 4,975

	 สำารองค่าใช้จ่าย – 1,461 – 1,461

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 45	 63	 45	 63

	 อื่นๆ	 	 216	 323	 216	 323

 รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 64,993 50,829 53,321 32,412

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	 144,345	 –	 144,345	 –

 รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 144,345 – 144,345 –

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	ขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้	และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำานวน	284	ล้านบาท	(2557:	171	ล้านบาท)	เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์

	 รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

	 งบการเงินรวม				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2558      2557       2558      2557

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 31	ธันวาคม	2559	 –	 –	 –	 –

	 31	ธันวาคม	2560	 –	 –	 –	 –

	 31	ธันวาคม	2561	 5	 5	 –	 –

	 31	ธันวาคม	2562	 136	 166	 –	 –

	 31	ธันวาคม	2563	 143	 –	 –	 –

    284 171 – –

28.	 กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้น
สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

29.	 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

 ข้อมลูส่วนงานดำาเนนิงานทีน่ำาเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทัฯทีผู้่มอีำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน

	 เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการบรหิารงาน	บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจัดโครงสรา้งองคก์รเปน็หนว่ยธุรกิจตามประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร	บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น	3	ส่วนงาน	ดังนี้

	 •	 ส่วนงานสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา

	 •	 ส่วนงานผลิตรายการโทรทัศน์

	 •	 ส่วนงานอื่นๆ	

	 ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน	บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัยพ์รวมซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

	 การบันทึกบัญชีสำาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำาหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

	 ข้อมูลรายได้	กำาไร	และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีดังต่อไปนี้

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

อื่นๆ

อื่นๆ

รวมส่วนงาน

ส่วนที่แบ่งไม่ได้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

 2558 2557  2558      2557 2558      2557  2558 2557 2558 2557 2558 2557

 2558 2557  2558      2557 2558      2557  2558 2557 2558 2557 2558 2557

รายได้จากลูกค้าภายนอก	 1,872	 1,967	 152	 57	 149	 160	 2,173	 2,184	 –	 –	 2,173	 2,184

รายได้ระหว่างส่วนงาน	 34	 40	 20	 15	 –	 3	 54	 58	 (54)	 (58)	 –	 –

กำาไร	(ขาดทุน)	ของส่วนงาน	 202	 263	 (47)	 (123)	 (66)	 (1)	 89	 139	 (2)	 –	 87	 139

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	 2,629	 1,952	 897	 400	 69	 58	 155	 224	 (676)	 (470)	 3,074	 2,164

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว	คือประเทศไทย	ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน	จึงถือเป็นการรายงานตามเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

	 ในปี	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนหนึ่งราย	เป็นจำานวนเงินประมาณ	205	ล้านบาท	ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และโฆษณา	
(ปี	2557	มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนหนึ่งราย	เป็นจำานวนเงิน	244	ล้านบาท	ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และโฆษณา)



รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)78 79

(หน่วย:	ล้านบาท)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

 2558  2557 

	 จ่ายชำาระ  
	 	 ภายใน	1	ปี	 97	 50
	 	 มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 452	 146

เงินปันผลจ่ายอนุมัติโดยเงินปันผล เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาทต่อหุ้น)(พันบาท)

เงินปันผลงวดสุดท้ายสำาหรับกำาไรของปี	2556	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่																		

	 	 	 	 25	เมษายน	2557	 70,000	 0.14

รวมเงินปันผลสำาหรับปี	2557	 	 	 70,000	 0.14

30.	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯและบริษัทย่อย	และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	4	ถึงร้อยละ	8	ของเงินเดือน	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	
(มหาชน)	 และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	 ในระหว่างปี	 2558	 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ 
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน	37	ล้านบาท	(2557:	34	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	28	ล้านบาท	(2557:	29	ล้านบาท))

31.	 เงินปันผล

32.	 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

	 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์	และการจ้างเพื่อการทำาบัญชีการพัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์	ดังนี้	

32.2	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อกระดาษ

 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันซึ่งถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีเกี่ยวกับการซื้อกระดาษพิมพ์นิตยสารตามอัตราและปริมาณที่ระบุไว้ในสัญญา

32.3	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

 บรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้ไดท้ำาสญัญาเพือ่รบัอนญุาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมายการคา้จากบรษิทัในตา่งประเทศ	ซึง่บรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้ตกลงทีจ่ะจา่ยค่าตอบแทน
ให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา	

32.4	 การค้ำาประกัน

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯมีหนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำานวน	10	ล้านบาท	(2557:	14	ล้านบาท)	ซึ่งเกี่ยว
เนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	

33.	 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ระดับ	1	 ระดับ	2	 ระดับ	3	 รวม

	 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 	 	 	
	 	 ที่ดิน	 –	 –	 923	 923

34.	 เครื่องมือทางการเงิน

34.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 107	 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับ
เครื่องมือทางการเงิน”	ประกอบด้วย	 เงินสด	และรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้น	และเงินกู้ยืมระยะยาว	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 ฝ่ายบริหารควบคุมความ
เส่ียงนี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	 ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระ
สำาคญัจากการใหส้นิเชือ่	นอกเหนอืจากจำานวนทีไ่ดบ้นัทกึคา่เผือ่ผลขาดทนุไว้แลว้	นอกจากนี	้การใหส้นิเชือ่ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไมม่กีารกระจกุตวัเนือ่ง
จากบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมฐีานของลูกคา้ทีห่ลากหลายและมอียูจ่ำานวนมากราย	จำานวนเงนิสงูสดุท่ีบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยอาจตอ้งสญูเสยีจากการใหส้นิเชือ่
คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 เงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้น	และเงินกู้ยืมระยะยาว	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่
มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด	หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปจัจบัุน	ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯและบรษิทั
ย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำา	

	 สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีส่ำาคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้	และสำาหรบัสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยก
ตามวันที่ครบกำาหนด	หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	(หากวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 –	 –	 46	 33	 79	 0.1	-	1.75

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 –	 –	 –	 757	 757	 –

   – – 46 790 836 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	 –	 –	 872	 –	 872	 MMR,	MOR

	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 –	 –	 –	 311	 311	 –

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสีย

	 ท่ีไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย	 –	 –	 6	 –	 6	 อ้างอิงกับอัตรา	MLR

เงินกู้ยืมระยะยาว	 141	 142	 211	 –	 494	 4.75,	อ้างอิงกับอัตรา	

	 	 	 	 	 	 	 	 MLR

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 3	 –	 –	 –	 3	 อัตราคงที่

   144 142 1,089 311 1,686 

งบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

มากกว่า
1	ถึง	5	ปีภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)



รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)80 81

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 –	 –	 28	 61	 89	 0.4	-	2.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 –	 –	 –	 618	 618	 –

   – – 28 679 707 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	 –	 –	 448	 –	 448	 MMR,	MOR

	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 –	 –	 –	 389	 389	 –

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วน

	 ได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

	 ของบริษัทย่อย	 –	 –	 6	 –	 6	 อ้างอิงกับอัตรา	MLR	

เงินกู้ยืมระยะยาว	 142	 158	 150	 –	 450	 4.75,	อ้างอิงกับอัตรา	

	 	 	 	 	 	 	 	 MLR

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 5	 3	 –	 –	 8	 อัตราคงที่

   147 161 604 389 1,301 

งบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

มากกว่า
1	ถึง	5	ปีภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 –	 –	 1	 14	 15	 0.25	-	1.75

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 –	 –	 –	 562	 562	 –

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ	 179	 –	 –	 –	 179	 5,	MLR

	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 	

   179 – 1 576 756 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 –	 –	 867	 –	 867	 MMR,	MOR

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 –	 –	 –	 262	 262	 –

เงินกู้ยืมระยะยาว	 141	 142	 211	 –	 494	 4.75,	อ้างอิงกับอัตรา	

	 	 	 	 	 	 	 	 MLR

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 3	 –	 –	 –	 3	 อัตราคงที่

   144 142 1,078 262 1,626 

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

มากกว่า
1	ถึง	5	ปีภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 –	 –	 14	 47	 61	 0.5	-	2.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 –	 –	 –	 535	 535	 –

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ	 136	 –	 3	 –	 139	 5.25,	MLR

	 ที่เกี่ยวข้องกัน	

   136 – 17 582 735 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 –	 –	 448	 –	 448	 MMR,	MOR

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 –	 –	 –	 324	 324	 –

เงินกู้ยืมระยะยาว	 142	 158	 150	 –	 450	 4.75,	อ้างอิงกับอัตรา	

	 	 	 	 	 	 	 	 MLR

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 5	 3	 –	 –	 8	 อัตราคงที่

   147 161 598 324 1,230 

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

มากกว่า
1	ถึง	5	ปีภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่ำาคญัอนัเกีย่วเนือ่งจากการซือ้สนิคา้และบรกิารเปน็เงนิตราตา่งประเทศ	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะ
ทำาสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้	เพือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งเมือ่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยพจิารณาวา่เหมาะสม	อยา่งไรกต็าม	ณ	
วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ไม่มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ	

34.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน	 เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด	 หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่	 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

35.	 การบริหารจัดการทุน 

	 วัตถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุทีส่ำาคญัของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยคอืการจดัให้มซ่ึีงโครงสรา้งทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ
และบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	 โดย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	 2.12:1	 (2557:	
2.58:1)	(เฉพาะบริษัทฯ:	2.26:1	(2557:	2.63:1))

36.	 การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำานาจของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2559



ส�ำนักงำน นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลักในกำรผลิต 
และจ�ำหน่ำยหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำอังกฤษ “Bangkok Post” 
หนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวันภำษำไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์รำยวัน 
ภำษำไทยแจกฟรี “M2F” หนังส ือพิมพ์รำยสัปดำห์ภำษำอังกฤษ 
“Student Weekly” และแมกกำซีนภำษำอังกฤษ 3 ฉบับ ได้แก่ 
“Guru” “Muse” “Brunch” โดยจะแนบกับหนังสือพิมพ์ Bangkok 
Post และแมกกำซีนภำษำไทย 1 ฉบับ “@weekly” จะแนบกับหนังสือ
พิมพ์โพสต์ทูเดย์ บริษัทให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ
ดิจิตอล รวมทั้งระบบหำงำนทำงเว็บไซต์ “www.m2fjob.com” มีกำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องในกำรให้บริกำรข่ำวสำรข้อมูล โดยกำรผลิต
รำยกำรข่ำวออกอำกำศทำงโทรทัศน์และวิทยุ และจัดกิจกรรมและสัมมนำ 
ภำยใต้ชื่อ Bangkok Post โพสต์ทูเดย์ และ M2F

นอกจำกนี้ บริษัทยังให้บริกำรด้ำนกำรพิมพ์พำณิชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและ 
จัดจ�ำหน่ำยหนังสือในนำมส�ำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ บริษัทย่อยและกิจกำรที่ 
ควบคุมร่วมกันของบริษัทยังเป็นผู้พิมพ์ และจ�ำหน่ำยนิตยสำรต่ำงประเทศ 
ฉบับภำษำไทยภำยใต้ช่ือ นิตยสำร “แอล” “แอล เมน” “แอล เดคคอเรช่ัน” 
“ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด” “ไซคล่ิง พลัส” “ฟอร์บส” และ “แมรี แคลร์” 
และ “คลีโอ”

n หุ้นสำมัญของบริษัท มีกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยใช้ชื่อย่อ “POST”

n ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ�ำนวน 505,000,000 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นละ 1 บำท

n ทุนออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้วประกอบด้วยหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

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

2.  บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด ผลิตและจ�ำหน่ำย สำมัญ 100,000 70
 136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ   นิตยสำร และ (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย    บุริมสิทธิ 64,000
 กรุงเทพมหำนคร 10110   (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)   
 โทรศัพท์ 0 2616 4666  
 โทรสำร 0 2671 3174

3.  บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด ผลิตและจ�ำหน่ำย สำมัญ 255,000 100
 136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ   นิตยสำร และ (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย    บุริมสิทธิ 245,000
 กรุงเทพมหำนคร 10110   (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 โทรศัพท์ 0 2616 4666 
 โทรสำร 0 2671 3174

4.  บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด ด�ำเนินรำยกำร สำมัญ 255,000 40
 48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดำภิเษก  วิทยุ  (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง    15,000
 กรุงเทพมหำนคร 10310   (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 โทรศัพท์ 0 2693 4777     (เรียกช�ำระร้อยละ 80)
 โทรสำร 0 2693 3298   10,000
     (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
     (เรียกช�ำระร้อยละ 25)

5.  บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด ผลิตคอนเทนต์  สำมัญ 250,000 100
 (เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำ�กัด) และรำยกำร  (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ   โทรทัศน์     
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
 กรุงเทพมหำนคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสำร 0 2240 3770 

6.  บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด ผลิตรำยกำรข่ำว   สำมัญ 100,000 51
 136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ     (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
 กรุงเทพมหำนคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสำร 0 2240 3679

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

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

9.  บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด ผลิตคอนเทนต์ สำมัญ 800,000 51
 23/104 อำร์.ซี.เอ. บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย และรำยกำร  (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง โทรทัศน์
 กรุงเทพมหำนคร 10310
 โทรศัพท์ 0 2203 1186-7
 โทรสำร 0 2641 4338

คณะกรรมการ
บริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทของหุ้น จ�านวนหุ้น

ที่จ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ร้อยละของจ�านวนหุ้นที่ถือ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสำร 0 2009 9991 

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ  

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777

โทรสำร 0 2264 0789-90

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ากัด
ชั้น 16 อำคำร จีพีเอฟ วิทยุทำวเวอร์ เอ

93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0 2256 6311, 0 2256 7750-4

โทรสำร 0 2256 6317-8

นายทะเบียนหุ้น

ผู้สอบบัญชีอิสระ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)84



จัดท�ำโดย Creative & Special Publications
พิมพ์ในประเทศไทยโดย โพสต์พรินต์

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)
136 ถนนสุนทรโกษำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์ 0 2616 4000  n  โทรสำร 0 2671 9694
www.postpublishing.co.th
www.bangkokpost.com
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