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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) คือ “การเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทย” ด้วยการน�ำเสนอข่าว
และข่าวสารที่แม่นย�ำ ข่าวธุรกิจและบทความเชิงไลฟ์สไตล์ที่รวดเร็วและสอดคล้องกับยุคสมัย ความต้องการ และความสนใจ
ของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลรูปแบบต่างๆ

พันธกิจ

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) จะด�ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุ “วิสัยทัศน์” ดังระบุข้างต้น
n
สื บ ค้ น แหล่ ง ข่าวและเผยแพร่เนื้อหาที่แม่นย�ำ รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการและไลฟ์ส ไตล์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
n
ขยายฐานของสือ่ ทีม่ อี ยูแ่ ละเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ท�ำให้การรายงานข่าวสารครอบคลุมทัง้ ในเชิงกว้างและลึกยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เข้าถึงฐานผูอ้ า่ น
และผู้ชมได้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
n ใช้ความแข็งแกร่งด้านข้อมูลข่าวสาร ความเชี่ยวชาญด้านสื่อ ชื่อเสียงของแบรนด์ และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ผ่านการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจในการพิมพ์ การผลิตเนื้อหาดิจิตอล การแพร่ภาพกระจายเสียง รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ขยายธุรกิจ ลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา และฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
n มองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ในธุรกิจสื่อและการสื่อสารจากสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและสื่อการแพร่ภาพและเสียงที่เกิดขึ้นใหม่
เพื่อท�ำให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายการเข้าถึง และน�ำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมาย
ได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรักษาผลการด�ำเนินการทางการเงินในระยะยาว
n ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ในฐานะที่ เ ป็ น บริ ษั ท มหาชน รวมทั้ ง ยึ ด มั่ น ใน
จริยธรรมทางธุรกิจในทุกด้านของการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีในการด�ำเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
อีกทั้งช่วยปกป้องและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสภาพแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน
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ความส�ำเร็จและภาพรวมการด�ำเนินงาน ปี 2558
ภาพรวมธุรกิจสื่อโฆษณา	
รางวัลเกียรติยศที่ได้รับในปี 2558
งานอีเว้นท์ในปี 2558
สินค้าและบริการ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
18

ภาพรวมกิจกรรมเพื่อสังคม

การบริหารองค์กร
20
23
24
32
37
38
39
40
41

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการ ผู้บริหาร และก�ำหนดค่าตอบแทน
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ
บันทึกการเข้าประชุมประจ�ำปี 2558
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลผู้ลงทุน
44
45
45
45
45
46
46
46
47

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นโยบายการจ่ายปันผล
การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ปัจจัยความเสี่ยง
พันธะผูกพันในการออกหุ้นกู้ในอนาคต
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
รายการระหว่างกัน

รายงานและงบการเงินรวม
48
49

		

49
51
52
54
55
57
58

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกระแสเงินสด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
82
82
82
83

		

84
84
84

ส�ำนักงาน
เว็บไซต์
ข้อมูลบริษัท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
นายทะเบียนหุ้น
ผู้สอบบัญชีอิสระ
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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ภาพรวมการดำ�เนินงาน

ภาพรวมการดำ�เนินงาน

รายงานต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

สรุปตัวเลขทางการเงินที่ส�ำคัญ
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2554

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่นๆ
รายได้รวม
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ – ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลตอบแทนต่อยอดขาย (%)
สินทรัพย์รวม
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
กำ�ไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)

1,963.3
31.2
1,994.5
50.6
2.5
1,868.1
1,072.9
795.2
2.7
6.4
0.10

2555

2,376.1
37.0
2,413.1
126.4
5.2
1,981.8
1,137.5
844.3
6.4
15.0
0.25

2556

2557

2,446.9
28.0
2,474.9
128.9
5.2
2,082.7
1,225.6
857.1
6.2
15.0
0.26

2,184.3
50.8
2,235.1
(168.7)
(7.5)
2,164.4
1,560.1
604.3
(7.8)
(27.9)
(0.34)

2558

2,172.6
39.0
2,211.6
(241.3)
(10.9)
3,074.6
2,089.6
985.0
(7.8)
(24.5)
(0.50)

(หน่วย: ล้านบาท)
2555

2556

				
รายได้จากการขายโฆษณา	
1,464.5
1,855.3
1,936.1
รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์
428.3
437.5
424.6
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
70.5
82.4
86.3
รายได้จากโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
31.2
37.9
27.9
รวมรายได้หลัก
1,994.5
2,413.1
2,474.9
ส่วนแบ่งกำ�ไรในกิจการร่วมค้า				
รายได้อื่น				
รวมรายได้
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

ลังจากสถานการณ์ทางการเมืองและความผันผวนของเศรษฐกิจในปี
2557 สงบลง บรรยากาศทางการเมืองในปี 2558 เริ่มส่งสัญญาณที่ดี
ประกอบกับการบริหารจัดการเชิงรุกของรัฐบาล ท�ำให้สภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้อัตราการเติบโตของจีดีพี
รายไตรมาสปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5-3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่
ผ่านมา และอัตราการเติบโตของจีดีพีตลอดปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7-2.8
(เทียบกับปี 2557 ที่มีอัตราการเติบโตของจีดีพีเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.8)

เอกชนและรัฐบาล อัตราการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีผ่ นั ผวน ประกอบ
กับสภาวะความแห้งแล้งที่ส่งผลต่อการเกษตร รวมถึงราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำ
อย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตของจีดีพีจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ อันเป็นผลจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
หลายปัจจัยตลอดทั้งปี อาทิ ปริมาณการส่งออกของไทยในปี 2558 ลดลง
ร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา และเทียบกับปี 2557
ที่มีอัตราการหดตัวร้อยละ 0.4 ทั้งนี้ เป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว
น้อยกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน
ทวีปยุโรป รวมถึงการหดตัวของเศรษฐกิจในระดับมหภาคและการหดตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่ส�ำคัญในการส่งออกของประเทศไทย
ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการหดตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ
ปริมาณการบริโภคภายในประเทศที่ลดน้อยลง การหดตัวด้านการลงทุนทั้งภาค

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกทางด้านเศรษฐกิจ 2 ประการเกิดขึ้นในปี 2558
คือ ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
ภายในประเทศลดลง รวมทั้งต้นทุนด้านโลจิสติกส์และพลังงานก็ลดลงเช่นกัน
นอกจากนี้ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็ฟื้นตัวอย่างชัดเจน และ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่สร้างความตื่นตระหนก
ในใจกลางกรุงเทพมหานคร เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2558 และท�ำให้ปริมาณ
นักท่องเทีย่ วของไตรมาสที่ 3 ลดลงในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ก็ตาม โดยภาพรวมแล้ว
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยตลอดปี 2558 มีถึง 30
ล้านคน มากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ที่ 28.5-29.0 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13
เที ย บกั บ ปี 2557 ตลอดทั้ ง ปี ซึ่ ง เป็ น ปริ ม าณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
เมื่อเทียบกับปี 2556 ตลอดทั้งปี) ท�ำให้เมื่อรวมกับรายได้จากการท่องเที่ยว
ภายในประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากแผนรณรงค์ เชิ ง รุ ก ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทยแล้ว ตลอดปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง
2.1 ล้านล้านบาท

มีการคาดการณ์ว่า การเมืองยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องในปี 2559
เนือ่ งจากความล่าช้าในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และการก�ำหนดวันเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ซึง่ คาดว่าจะเกิดขึน้ ได้ในปลายปี 2560 รวมทัง้ ยังมีปจั จัยด้านลบทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ได้แก่ การหดตัวอย่างต่อเนือ่ งของเศรษฐกิจโลกและภูมภิ าคทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกของไทย สถานการณ์ความแห้งแล้งทีส่ ง่ ผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
และราคาสินค้าทางการเกษตร รวมทัง้ การบริโภคภายในประเทศทีล่ ดลง
อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ยังคงมีโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ การ
กระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค แม้ในท่ามกลางความ
กังวลเกี่ยวกับการหดตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีน การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ท�ำให้ฐานผู้บริโภคชนชั้นกลางขยายตัว
อย่างรวดเร็ว และเกิดโอกาสทางการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศสมาชิกฯ
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาคการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งคาดว่าจะมีอัตรา

นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน เติบโตร้อยละ 8-10
เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันในปีทผี่ า่ นมา และจะสร้างรายได้ทงั้ ปีประมาณ 2.3-2.4
ล้านล้านบาท การบริหารจัดการเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างต่อเนือ่ งผ่านโครงการใหม่ๆ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของฐานเอสเอ็มอีขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งชุมชน
ท้องถิ่น และการพัฒนาและสนับสนุนภาคเกษตรกรรม การเพิ่มการลงทุนจาก
ภาคเอกชนในโครงการระบบขนส่งขนาดใหญ่ ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ
ถนนสายหลักภายในจังหวัด และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางระบบราง เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน นอกจากนัน้ ยังมีการเพิม่
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปี ซึ่งปัจจัยด้านบวกเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการเติบโตของจีดพี ขี องประเทศในปี 2559 โดยคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
ร้อยละ 3.0-3.3 และมีปริมาณอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา

จากการวิเคราะห์ล่าสุดโดย บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า ในปี
2558 บรรยากาศโดยรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ ภายในประเทศมีแนวโน้ม
ไปในทิศทางทีเ่ ป็นบวก อุตสาหกรรมสือ่ โฆษณาของไทยมีอตั ราการเติบโตร้อยละ
3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา (เทียบกับปี 2557 ตลอดทั้งปี
ทีล่ ดลงร้อยละ 2.0) ซึง่ สอดคล้องกับทีไ่ ด้คาดการณ์ไว้กอ่ นหน้านีใ้ นเดือนมกราคม
2558 โดยตลอดทั้งปี 2558 มีการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาทั้งสิ้น
122.3 พันล้านบาท เปรียบกับปี 2557 ซึ่งมีการใช้จ่ายอยู่ที่ 118.4 พันล้านบาท

ที่เข้ามาดึงดูดความสนใจของนักการตลาดและผู้บริโภคที่ชื่นชอบเทคโนโลยี
ทันสมัย โดยเฉพาะเด็กรุน่ ใหม่ทเี่ สพติดการใช้อปุ กรณ์สอื่ สารดิจติ อล ซึง่ ปัจจุบนั มี
ความหลากหลายและราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ ทัง้ ราคาตัวเครือ่ งและค่าใช้จา่ ยรายเดือน
สมาคมโฆษณาดิจทิ ลั (ประเทศไทย) เปิดเผยข้อมูลว่า ในปี 2558 การโฆษณาผ่าน
สือ่ ดิจติ อลตลอดทัง้ ปีมมี ลู ค่าประมาณ 9.9 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 60 เมือ่
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 และคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าโฆษณา
ทั้งหมดในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา โดยแนวโน้มการขยายตัวของสื่อและการใช้
อุปกรณ์สื่อสารดิจิตอลที่ทันสมัยมากขึ้น จะยังมีอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559
และในปีต่อๆ ไป ซึ่งจะท�ำให้เกิดโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ส�ำหรับผู้ที่มีต�ำแหน่ง
ทางการตลาดที่ดี ให้สามารถน�ำเสนอสื่อดิจิตอลรูปแบบต่างๆ และคอนเทนต์ที่
ตอบสนองผูบ้ ริโภคทีช่ ื่นชอบเทคโนโลยีได้มากขึ้น

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคปี 2559 และอนาคตต่อจากนั้น

รายได้โดยสรุป
2554

เศรษฐกิจมหภาคในปี 2558

2557

(ปรับปรุงใหม่)
1,637.5
388.7
84.5
73.7
2,184.3
24.9
26.0
2,235.1

2558

1,590.6
343.8
71.6
166.7
2,172.6
11.3
27.7
2,211.6

ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา

อย่างไรก็ตาม การเกิดการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ครัง้ ส�ำคัญในพืน้ ทีส่ อื่ โฆษณา
ทัง้ หมดของประเทศไทย โดยทีวดี จิ ติ อลซึง่ เป็นสือ่ เกิดใหม่เข้ามามีสว่ นแบ่งตลาด
เพิม่ มากขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ (คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 26 ในปี 2558 เมือ่ เทียบกับ
เพียงร้อยละ 12 ในปี 2557) รวมถึงสื่อโฆษณาดิจิตอลรูปแบบใหม่ๆ อาทิ สื่อ
โฆษณากลางแจ้งและภายในร้านค้า และสือ่ โฆษณาส�ำหรับผูบ้ ริโภคประเภทอืน่ ๆ

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

5

ภาพรวมการดำ�เนินงาน

ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2558
ปี 2558 กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงมุ่งมั่นรักษาต�ำแหน่งความเป็นผู้น�ำในธุรกิจ
สือ่ สิง่ พิมพ์ ด้วยการน�ำเสนอสิง่ พิมพ์ทเี่ ป็นทีย่ อมรับและข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ อาทิ
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ ‘บางกอกโพสต์’ ที่ฉลองครบรอบ 69 ปี ในปี
2558 และมีชื่อเสียงด้านข่าวสารที่เชื่อถือได้ ทั้งข่าวใหม่รายวัน ข่าวธุรกิจ และ
สารคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสังคมและไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบนั หนังสือพิมพ์
รายวันแนวธุรกิจภาษาไทย ‘โพสต์ทูเดย์’ ที่ฉลองครบรอบ 12 ปี เมื่อปี 2558
หนังสือพิมพ์แจกฟรีรายวันภาษาไทย ‘M2F’ ที่ฉลองครบรอบ 4 ปี ในปี 2558
มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งข่าวสารและไลฟ์สไตล์ ได้รับความนิยมสูง และเป็นผู้น�ำ
ในตลาดสิ่งพิมพ์แจกฟรี และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ‘สติวเด้นท์
วีคลี’่ ทีถ่ อื เป็นแหล่งของการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษส�ำหรับนักเรียนไทย ด้วยเนือ้ หา
สาระ ทั้งข่าว บันเทิง สารคดีพิเศษ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโพสต์ยังมีนิตยสาร
หัวต่างประเทศชั้นน�ำต่างๆ ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมเรื่องแฟชั่น ตกแต่งบ้าน
งานอดิเรก และไลฟ์สไตล์ ดังนั้น กลุ่มบริษัทโพสต์จึงยังคงเดินหน้าพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง โดยเพิ่ม
หัวหนังสือและเนื้อหาสาระใหม่ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนหรือร่วมสนับสนุนการจัด
งานอีเว้นท์ส�ำคัญๆ เพื่อตอกย�้ำการรับรู้และจดจ�ำของผู้บริโภค รวมทั้งขยาย
ฐานผู้อ่านและฐานผู้ซื้อโฆษณาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน ตัง้ แต่ปี 2557 กลุม่ บริษทั โพสต์ได้เริม่ ด�ำเนินการตามกลยุทธ์ทมี่ ี
เป้าหมายที่จะท�ำให้กลุ่มบริษัทอยู่ในต�ำแหน่งที่มั่นคง ด้วยการน�ำเสนอข้อมูล
ข่าวสารทัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ละข่าวใหม่ ซึง่ ได้นำ� เสนอผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ของบริษทั มาต่อยอด
ไปน�ำเสนอผ่านสือ่ ดิจติ อลทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ ผ่านอุปกรณ์มอื ถือ
ดิจิตอลที่หลากหลาย (บริการสมาชิกออนไลน์เพื่อให้บริการข้อมูลเฉพาะด้าน
รวมถึงข่าวทัว่ ไปล่าสุด ข่าวธุรกิจ สารคดีพเิ ศษ ข้อมูลด้านการท่องเทีย่ ว บันเทิง
และร้านอาหาร) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยเฉพาะเมื่อมีเครือข่ายระบบ 4G ลูกค้าที่เสพติดอุปกรณ์มือถือและ
เทคโนโลยีจะได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นจากการเชื่อมต่อที่ไร้ขีดจ�ำกัดนี้
กลยุทธ์ด้านสื่อดิจิตอลของกลุ่มบริษัทโพสต์มุ่งเน้นที่จะมีบทบาทส�ำคัญในธุรกิจ
กระจายเสียงและภาพทางทีวีดิจิตอลที่ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างสูง โดยผ่าน
การด�ำเนินธุรกิจของ บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และ
คอนเทนต์ให้แก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ดังนั้น กลุ่มบริษัทโพสต์จึงได้ร่วมทุน
และเข้าซื้อธุรกิจผลิตรายการสื่อดิจิตอลขนาดกลาง เพื่อขยายการด�ำเนินการ
ด้านสื่อดิจิตอล และสร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้น โดยในเดือนกันยายน 2558
กลุ่มบริษัทโพสต์ได้ลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของ บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

สร้างรายได้ให้ธุรกิจของโพสต์ ทีวี และเพิ่มการผลิตเนื้อหาให้กับช่องทีวีระบบ
ดิจติ อลและแอนะล็อก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลยุทธ์ทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างฐาน
ธุรกิจทีม่ นั่ คงให้กลุม่ บริษทั โพสต์ภายในระยะเวลา 3-5 ปี และสามารถสร้างรายได้
จากการผสมผสานธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิมและธุรกิจสื่อใหม่ในรูปแบบ
ดิจติ อล ตามวิสยั ทัศน์ทกี่ ลุม่ บริษทั โพสต์ได้กำ� หนดไว้ตงั้ แต่เริม่ แรก และสร้างมูลค่า
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ บนพืน้ ฐานของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ฉลองครบรอบการด�ำเนินธุรกิจเป็นปีที่ 70 ในปี 2559 นี้ ในฐานะผู้จัดพิมพ์และจัดจ�ำหน่าย
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ) หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ (หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย)
หนังสือพิมพ์ M2F (หนังสือพิมพ์ข่าวและไลฟ์สไตล์รายวันภาษาไทย จันทร์ถึงศุกร์ แจกฟรี) และหนังสือพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่
(หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ส�ำหรับกลุ่มนักเรียนมัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย และผู้อ่านทั่วไป)

นอกจากนี้ กลยุทธ์ดา้ นสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ ดิจติ อลยังมุง่ ส่งเสริมให้กลุม่ บริษทั โพสต์
ขยายฐานผู้อ่านและผู้ชมให้ลึกและกว้างขึ้นกว่าเดิม
ตลอดปี 2558 กลุ่มบริษัทโพสต์ในฐานะพลเมืองบรรษัท ยังคงมุ่งมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งเน้นการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยภาระหน้าที่ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่ท�ำให้กับชุมชน
ในท้องถิ่นและสังคมโดยรวม
ปี 2558 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขาดทุน
รวม 241.30 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนรวม 168.69 ล้านบาท ในปี
2557 ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.50 บาท ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุน
ต่อหุ้น 0.34 บาท ในปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) รายรับรวมและรายได้ของ
กลุ่มบริษัทโพสต์เท่ากับ 2,172.63 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 2,184.27
ล้านบาท ในปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.53
การขาดทุ น สุ ท ธิ เ กิ ด จากการขาดทุ น ในการด� ำ เนิ น งาน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านการพิมพ์ การขนส่ง และต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการสื่อสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มจ�ำนวนพิมพ์
ของหนังสือพิมพ์รายวันแจกฟรี M2F ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการ
ส�ำรองเงินให้กู้ยืมจากการลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์

นปี 2555 กลุม่ บริษทั โพสต์ได้บกุ เบิกผลิตหนังสือพิมพ์ M2F แจกฟรี รายวัน
จันทร์ถงึ ศุกร์ และแจกจ่ายตรงถึงกลุม่ คนท�ำงานระดับวิชาชีพ ที่อาศัยอยู่ใน
เมือง และคนเดินทางไปกลับเป็นประจ�ำจากออฟฟิศในกรุงเทพฯ รวมทัง้ ในปี
2557 ได้ขยายการแจกจ่ายออกไปถึงใจกลางเมืองในจังหวัดหลักๆ ของประเทศไทย
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2489 กลุ่มบริษัทโพสต์ได้พัฒนาและขยายธุรกิจ
การพิมพ์ข่าวสารและสาระ และธุรกิจการจัดจ�ำหน่าย ด้วยการริเริ่มเชิงกลยุทธ์
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมสื่อและกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นที่นิยม
รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ทางการสือ่ สารและการบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เพือ่ รักษาและขยายการเข้าถึงฐานกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้มากขึน้ ได้แก่
n

n

คณะกรรมการบริษัทจึงลงความเห็นให้งดการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2558
และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ใน
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 8 อาคารบางกอกโพสต์
เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 11
มีนาคม 2559 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
n

แผนงานในอนาคต
กลุ่มบริษัทโพสต์จะฉลองครบรอบ 70 ปีในเดือนสิงหาคม 2559 และจะยังคง
มุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้น�ำในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในฐานะที่เป็นหนังสือพิมพ์ภาษา
อังกฤษที่ได้รับความเชื่อถือสูง พร้อมกับการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย
ทั้งรูปแบบและการน�ำเสนอ รวมถึงการให้บริการผ่านออนไลน์ นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงเน้นขยายธุรกิจสื่อดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ผลิตภัณฑ์
และการบริการ โดยในปี 2557 และ 2558 ถือเป็นช่วงเวลาของการลงทุนใน
ธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจในรูปแบบสื่อดิจิตอลต่างๆ แต่ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป
จะเป็นเวลาของการสร้างรายได้จากการลงทุนนี้ โดยให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของกลุ่มบริษัทโพสต์ที่ต้องการสร้างธุรกิจที่สมดุล และสร้างรายได้จากธุรกิจ
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สื่อสิ่งพิมพ์ดั้งเดิมและธุรกิจสื่อดิจิตอลใหม่ รวมถึงการขยายฐานผู้อ่านทั้ง
แนวลึกและแนวกว้าง เพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้อ่านหรือผู้ชมผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจ
และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อ
รักษาความเป็นผู้น�ำในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อ
ดิ จิ ต อลที่ มี บทบาทมากขึ้ นเรื่ อ ยๆ ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม บริ ษัทคาดว่ า จะสามารถมี ผ ล
ประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2559

กลุ่มบริษัทโพสต์ด�ำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด และบริษัทร่วมทุน
บริษทั โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด จัดพิมพ์และจัดจ�ำหน่ายนิตยสารหัวต่างประเทศ
ยอดนิยมต่างๆ ฉบับภาษาไทย ที่ครอบคลุมเนื้อหาข่าวสาร ทั้งธุรกิจ สังคม
แฟชั่น ตกแต่งบ้าน ไลฟ์สไตล์ และท่องเที่ยว อาทิ นิตยสารแอล แอลเมน
แอล เดคคอเรชั่น แมรี แคลร์ ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ไซคลิ่ง พลัส ฟอร์บส
และคลีโอ
บริษทั โพสต์ ทีวี จ�ำกัด เป็นผูผ้ ลิตและแพร่ภาพกระจายเสียง (ผ่านช่องฟรีทวี ี
และทีวดี จิ ติ อล) รายการข่าวและสารคดีตา่ งๆ ออกอากาศทางโทรทัศน์ อาทิ
ช่อง 5 ช่อง 11 ช่องเวิรค์ พอยท์ และช่องอมรินทร์ ถึงแม้กลุม่ บริษทั โพสต์จะ
ไม่ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลในปี 2556 ก็ตาม แต่กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงมุ่งมั่นด�ำเนิน
กลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อความส�ำเร็จในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการผลิต
รายการข่าว รายการธุรกิจ และรายการบันเทิงอื่นๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ
ทีวีดิจิตอลใหม่ 24 ช่อง และช่องแอนะล็อกเดิม
การกระจายเสียงและการสือ่ สารบริการข้อมูลข่าวสาร ทัง้ ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย ผ่านสื่อดิจิตอลและแอปพลิเคชันบนมือถือ ให้แก่สมาชิกผู้อ่าน
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้เว็บไซต์ bangkokpost.com
และ posttoday.com เป็นหน้าต่างของโลกสูป่ ระเทศไทย นอกจากนี้ ยังมี
สือ่ ดิจติ อลรูปแบบอืน่ และแอปพลิเคชันบนมือถือ (ส�ำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ในส�ำนักงานหรือบ้าน แล็ปท็อป และอุปกรณ์มอื ถือดิจติ อล ทีก่ ลุม่ ลูกค้าคน

ไทยรุ่นใหม่ชื่นชอบ) ซึ่งพร้อมน�ำเสนอข่าวชุมชน ข่าวต่างประเทศทั่วโลก
ข่าวธุรกิจ รวมทั้ ง เนื้ อ หาเชิ ง ไลฟ์ ส ไตล์ สาระบั น เทิ ง และบริ ก ารด้ า น
อาหาร ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง เพือ่ ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ชวี ติ คนเมือง
ของไทยในปัจจุบัน ในส่วนเว็บไซต์หางานภาษาไทยของ M2F เว็บไซต์
สมัครงานภาษาอังกฤษของบางกอกโพสต์ และเว็บไซต์พอร์ทอลสมัครงาน
ออนไลน์อื่น ต่างก็มุ่งที่จะเข้าถึงกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างเป้าหมาย
n

n

ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ของกลุม่ บริษทั โพสต์ ซึง่ จัดพิมพ์หนังสือต่างประเทศขายดี
ฉบับแปลเป็นภาษาไทย รวมทั้งหนังสือที่น่าสนใจ ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่เขียนโดยนักข่าวและคอลัมนิสต์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ และ
นักเขียนไทยที่มีชื่อเสียง ครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างหลากหลายและ
กว้างขวาง ทั้งทางธุรกิจ การบริหารจัดการ ประวัติศาสตร์ในภูมิภาค
วัฒนธรรมและศิลปะในภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งอัตชีวประวัติที่สร้าง
แรงบันดาลใจ
ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไป ทั้ง
งานภายในกลุ่มบริษัทโพสต์เอง และงานของลูกค้าองค์กรภาครัฐบาลและ
เอกชน

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) จะยังคงเติบโตและพัฒนากิจกรรมทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโพสต์ รวมทั้งริเริ่มผลิตภัณฑ์ บริการงานพิมพ์และสื่อ
รูปแบบใหม่ๆ หนังสือหัวใหม่ๆ ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบสือ่ ดัง้ เดิม และการน�ำ
เสนอ เพื่อให้สมั พันธ์และเข้าถึงฐานกลุม่ ผูอ้ า่ นและผูช้ มในปัจจุบนั และกลุม่ ใหม่ๆ
ทัง้ หมดนีจ้ ะท�ำให้กลุม่ บริษทั โพสต์บรรลุเป้าหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน “วิสยั ทัศน์
และพันธกิจ” ของบริษัท เพื่อรักษาการเป็นผู้พิมพ์โฆษณาและผู้จ�ำหน่ายสื่อ
หลากชนิดชั้นน�ำของประเทศไทย รวมทั้งรักษาต�ำแหน่งในอุตสาหกรรมสื่อ
ของไทย ในฐานะ “แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด” ของข่าว และบทความที่ทัน
ต่อเหตุการณ์
กลุม่ บริษทั โพสต์ยงั คงไม่หยุดทีจ่ ะแสวงหาแหล่งรายได้ทางโฆษณาใหม่ๆ จากสือ่
ดิจิตอลที่เกิดขึ้นใหม่และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ความหลากหลายของธุรกิจ
สื่อและการสื่อสารจะท�ำให้กลุ่มบริษัทโพสต์มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ทั้งฐานผู้
อ่านผู้ชมและฐานรายได้ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งสร้างความมั่นใจว่า ธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทโพสต์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความยั่งยืน
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ภาพรวมการดำ�เนินงาน

ความส�ำเร็จและภาพรวมการด�ำเนินงาน ปี 2558
ตลอดระยะเวลา 69 ปี ของการด�ำเนินงาน กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงพัฒนาธุรกิจอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงเนื้อหาและ
รูปแบบการน�ำเสนอของทุกสิ่งพิมพ์และทุกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิตอล รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ต่อเนื่อง
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ และบริการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทโพสต์คงความทันสมัย ความผูกพัน และทรงคุณค่าอยู่เสมอ
ในฐานะเป็นแหล่งข้อมูลและสิ่งเสริมบุคลิกส�ำหรับผู้อ่านและผู้ชม/ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่ขยายวงกว้างขึ้น
กลุ่มบริษัทโพสต์ฉลองครบรอบ 70 ปี ในปี 2559 พร้อมด้วยความตั้งใจที่จะรักษาต�ำแหน่งความเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมสื่อไทย
รวมทั้งพัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ การผลิตคอนเทนต์ การสื่อสาร และกิจกรรมในเครืออื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะที่จะสร้างความเชื่อมโยงและไปในกระแสเดียวกับผู้อ่านและผู้ชม/ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา

หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ ฉลองครบรอบปีที่ 70 ในปี 2559 พร้อมกับกลุ่มบริษัทโพสต์
ด้ ว ยความมั่ น คงในต� ำ แหน่ ง ผู ้ น� ำ ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ภาษาอั ง กฤษใน
ประเทศไทย ในด้านยอดพิมพ์ ฐานผูอ้ า่ น และรายได้โฆษณา ของทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ์
และสื่อดิจิตอล ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งข่าวที่ได้รับการยอมรับและมีความ
น่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาค หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
จึงได้รบั การยอมรับว่าเป็นสือ่ คุณภาพสูงทีม่ คี วามทีน่ า่ เชือ่ ถือส�ำหรับผูล้ งโฆษณา
และนักการตลาดที่มีความต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาว
ต่างชาติที่มีการศึกษาและมีฐานะมั่นคง บริการสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์แบบ
ออนไลน์ได้รบั ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ มีผเู้ ข้าใช้งานมากกว่า 70,000 ครัง้ ต่อวัน
และสามารถเข้าถึงฐานผูอ้ า่ นรุน่ เยาว์ทเี่ กาะติดสือ่ ดิจติ อลได้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้
ยังมีบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การค้นหาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
เป็นต้น
โพสต์ทูเดย์ ฉลองครบรอบ 12 ปี เดือนกุมภาพันธ์ 2558 พร้อมกับการขยาย
ฐานผู้อ่านอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อดิจิตอลใหม่ๆ นอกจากนี้ โพสต์ทูเดย์ยังวางแผน
ปรับรูปแบบการน�ำเสนอในช่วงต้นปี 2559 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจส�ำหรับ
ผู้อ่านเดิม และดึงดูดกลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่ที่นิยมเสพสื่อดิจิตอลให้มากขึ้น รูปแบบ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของโพสต์ทูเดย์ประสบความส�ำเร็จ มียอดเข้าชมมากกว่า
300,000 ครั้งต่อวัน และมีผู้อ่านผ่านเฟสบุ๊คโพสต์ทูเดย์มากถึง 2.5 ล้านคน
แม้จะมีการเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญของการอ่านออนไลน์ แต่รปู แบบทีเ่ ป็นสิง่ พิมพ์
ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และยังคงขยายฐานผู้อ่านตลอดมา เพราะ
ความเข้มข้นของเนื้อหาข่าวที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้อ่าน เช่น การ
น�ำเสนอประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเจาะลึก ด้วยข่าวและข้อมูล
ที่เกี่ยวเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2557 กระทั่งได้มีการประกาศเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2558 นอกจากนี้
หนั ง สื อ พิ ม พ์ โ พสต์ ทู เ ดย์ ยั ง เพิ่ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและแนวโน้ ม ทาง
เศรษฐกิจระดับมหภาคอย่างเจาะลึกมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเน้นให้
เห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องและกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจนโยบายทางเศรษฐกิ จ
หลักๆ ตลอดจนมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

M2F ยังคงได้รับความนิยมและสร้างผลก�ำไรอย่างต่อเนื่อง ด้วยยอดพิมพ์ทั้งสิ้น
600,000 ฉบับต่อวัน (ตรวจสอบและรับรองโดย HK ABC) นับตั้งแต่มีการขยาย
ฐานการแจกจ่ายออกสู่อีกกว่า 14 จังหวัดส�ำคัญๆ ของประเทศ เพิ่มเติม
จากกรุงเทพฯ ท�ำให้มีฐานผู้อ่านเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคน หรือมากกว่านั้น ซึ่งนัน่
หมายถึงต้นทุนการพิมพ์และการแจกจ่ายสูงขึน้ ตาม ในปี 2558 การขยายฐาน
ผู้อ่านประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งในแง่ฐานผู้อ่านและฐานผู้ลงโฆษณา
ที่กว้างขึ้นถึงระดับประเทศ สามารถดึงดูดผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริการ
รายใหม่ๆ ซึง่ จะส่งผลให้รายได้จากการโฆษณาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง M2F ประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างดีในฐานะหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน จันทร์ถงึ ศุกร์ แจกฟรี
แนวไลฟ์สไตล์และบันเทิง ทีเ่ สนอเนือ้ หาสอดคล้องกับการด�ำเนินชีวติ ของผูอ้ า่ น
พร้อมทั้งให้ความคุ้มค่าแก่ผู้ลงโฆษณา ด้วยเนื้อหาและรูปแบบที่มีพัฒนาการ
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นต้นแบบให้บริษัทสื่ออื่นๆ ลอกเลียนแบบ ด้วยเหตุน้ี
กลุ่มบริษัทโพสต์จะยังคงเดินหน้าพัฒนา M2F ต่อไปตลอดปี 2559 เพื่อคงไว้ซึ่ง
ความแข็งแกร่งทางธุรกิจทีพ่ ร้อมสนองตอบความต้องการของฐานผูอ้ า่ น ซึง่ ก�ำลัง
เติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ โดยผ่านการเสนอข่าวและบทความทีน่ า่ สนใจและเกีย่ วข้องกับ
ผูอ้ า่ นมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ตอบสนองความต้องการของผูล้ งโฆษณากลุม่ เป้าหมายด้วย
สติวเด้นท์ วีคลี่ ในปีที่ 47 ยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อม ด้วยการเสนอเนื้อหา
สาระทางการศึกษาที่มีคุณภาพเยี่ยม ทั้งในแง่ข่าวสารในกระแสและบทความ
พิเศษต่างๆ รวมทั้งเรื่องราวเพื่อความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ ส�ำหรับฐานผู้อ่านที่
เป็นนักเรียนนักศึกษา ตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2559 นี้
สติวเด้นท์ วีคลี่ จะเดินพัฒนารูปแบบให้ทนั สมัยและน�ำเสนอผ่านสือ่ รูปแบบอืน่ ๆ
เพื่อเสริมต�ำแหน่งในตลาดให้แข็งแกร่งในฐานะที่เป็นอุปกรณ์การเรียนภาษา
อังกฤษที่จ�ำเป็น น่าสนใจ และให้ความสนุกสนาน การปรับโฉมใหม่นี้ยังมุ่ง
ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเดิมที่มีความภักดีต่อแบรนด์ และฐานลูกค้าที่ใส่ใจ
ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งก�ำลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะด�ำเนินการพัฒนา
เว็บไซต์ บัญชีทวิตเตอร์ และหน้าเฟสบุ๊ค ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามมากถึง 80,000
ราย และเพิ่มขึ้นทุกวัน การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท�ำให้
คนไทยมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของตนเอง จึงเป็นโอกาส
ทางการตลาดที่ ดี ส� ำ หรั บสติ ว เด้ นท์ วี ค ลี่ ซึ่ งเป็ นสื่ อ ภาษาอั งกฤษคุ ณ ภาพ
รายสัปดาห์ที่อ่านสนุกและให้ความบันเทิงส�ำหรับวัยรุ่นชาวไทยในการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สติวเด้นท์ วีคลี่ จึงมีส่วนใน
ความส�ำเร็จของประเทศไทยกับการร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นิตยสาร

สื่อดิจิตอล

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด และบริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทโพสต์ ด�ำเนินธุรกิจผลิตนิตยสารภาษาไทย
หัวต่างประเทศชั้นน�ำหลากหลายแนว ทั้งแนวไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และธุรกิจ
ได้แก่ นิตยสารแอล แอลเมน แอล เดคคอเรชัน่ แมรี แคลร์ ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด
ไซคลิ่ง พลัส ฟอร์บส และคลีโอ ผลิตภัณฑ์นิตยสารเหล่านี้ยังคงมีผลประกอบ
การที่น่าพอใจและสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทโพสต์เป็นอย่างดี ด้วย
เม็ดเงินที่ได้รับจากการลงโฆษณาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของธุรกิจ
นิ ต ยสารในปี ที่ ผ ่ า นมา เกิ ด จากการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ห ลั ก เช่ น เดี ย วกั น กั บ หน่ ว ย
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ นั่นคือ การเน้นขยายฐานผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาให้กว้าง
ขวางยิ่งขึ้น ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนการประชุมทางธุรกิจและงานสังคมระดับ
สูงต่างๆ

หน่วยธุรกิจสือ่ ดิจติ อลยังคงประสบความส�ำเร็จอย่างสูง สอดคล้องกับพันธกิจทีม่ งุ่ สู่
การเป็นพอร์ทอลข่าวและข้อมูลระบบดิจติ อลชัน้ น�ำ ส�ำหรับฐานสมาชิกออนไลน์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านการริเริ่มและด�ำเนินธุรกิจเว็บไซต์ต่างๆ
รวมทัง้ เว็บไซต์บนมือถือ โดยอาศัยสือ่ สังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันบนมือถือ
ที่ใช้งานได้กับแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ควบคู่ไปกับไลฟ์สไตล์
ของคนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�ำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี
ซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ต�ำแหน่งทางการตลาดให้กลุ่มบริษัทโพสต์ในฐานะเป็น
ผูน้ ำ� ในอุตสาหกรรมสือ่ ดิจติ อล เว็บไซต์ออนไลน์ของกลุม่ บริษทั โพสต์ทมี่ รี ากฐาน
ทีม่ ั่นคง ได้แก่ บางกอกโพสต์ออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ สติวเด้นท์ วีคลี่
ออนไลน์ และเว็บไซต์ในเครืออื่นๆ เป็นเว็บไซต์ที่น�ำเสนอข่าวและข้อมูลที่ทัน
เหตุการณ์ เข้าถึงฐานผูอ้ า่ น พร้อมทัง้ มุง่ เน้นโอกาสขยายฐานผูล้ งโฆษณาให้มากขึน้

โทรทัศน์

หน่วยธุรกิจสือ่ ดิจติ อลยังมีความพยายามอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ในปีตอ่ ไปสามารถ
ก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำด้านบริการข้อมูลดิจิตอล รองรับการด�ำเนินชีวิตของคนไทยที่
พึ่งพิงข้อมูลดิจิตอลมากขึ้น โดยผ่านข่าวสาร บทความธุรกิจ การท่องเที่ยวและ
บันเทิง และสาระแนวไลฟ์สไตล์ บนแพลตฟอร์มสื่อสิ่งพิมพ์ดั้งเดิมและกิจกรรม
สือ่ ดิจติ อลเกิดใหม่ภายใต้กลุม่ บริษทั โพสต์ สิง่ นีจ้ ะช่วยให้กลุม่ บริษทั โพสต์ขยาย
‘การเข้าถึง’ ฐานกลุ่มผู้อ่าน ผู้ชม และผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายโดยรวมได้มากยิ่งขึ้น

แม้กลุ่มบริษัทโพสต์จะไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการช่องทีวีดิจิตอลที่มีการ
ประมูลเมื่อปลายปี 2556 แต่กลุ่มบริษัทโพสต์ยังมุ่งมั่นด�ำเนินการเชิงรุกเพื่อ
ให้ทัดเทียมกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อในประเทศไทยที่มุ่งไปสู่ระบบดิจิตอล
ทัง้ ในด้านสารสนเทศ การสือ่ สาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสือ่ บันเทิง
กลุ่มบริษัทโพสต์จึงได้ด�ำเนินการริเริ่มกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การขยายตัวของสือ่ ดิจติ อลและธุรกิจบันเทิง ซึง่ ถือเป็นแกนของกลยุทธ์โดยรวม
ของกลุ่มบริษัทโพสต์ ในการกระจายการลงทุน ขยายธุรกิจ และขยายฐาน
ผู้ลงโฆษณา โดยที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทโพสต์ได้ร่วมทุนกับสตูดิโอผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่แล้ว และยังมองหาโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยุโทรทัศน์ ผ่านผูป้ ระกอบการช่องทีวดี จิ ติ อลหลายราย อาทิ การผลิตข่าว
สารคดี และคอนเทนต์ธุรกิจหรือบันเทิง ส�ำหรับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล
เมือ่ เดือนกันยายน 2558 กลุม่ บริษทั โพสต์ได้ลงทุนซือ้ หุน้ ร้อยละ 51 ของ บริษทั
มัชรูม เทเลวิชนั่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ขนาดกลางทีม่ คี วาม
มัน่ คงสูง และผลิตรายการครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย ทั้งรายการท่องเที่ยว
อาหาร บันเทิง และไลฟ์สไตล์ การรวมพลังครั้งใหม่นี้ ท�ำให้ธุรกิจโทรทัศน์
สามารถใช้ต่อยอดจากเนื้อหาสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลที่มีอยู่ มาเป็นรายการ
โทรทัศน์ออกอากาศในช่องทีวีดิจิตอล รวมทัง้ แผนงานในการร่วมพัฒนาและ
ออกอากาศรายการธุรกิจ ‘Academy’ ซึ่งเป็นรีอัลลิตี้โชว์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
และผู้ประกอบการ SME การร่วมทุนธุรกิจใหม่นี้จะท�ำให้กลุ่มบริษัทโพสต์
สามารถเพิ่มรายได้ที่หลั่งไหลมาจากแหล่งรายได้ที่แข็งแกร่งของสื่อทีวีดิจิตอลที่
เกิดขึ้นใหม่นี้

สิ่งพิมพ์พาณิชย์ และส�ำนักพิมพ์
ธุรกิจทั้ง 2 หน่วยนี้ ยังคงมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ โดยที่ธุรกิจสิ่งพิมพ์
มีสว่ นส�ำคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของกลุม่ บริษทั โพสต์ ธุรกิจสิง่ พิมพ์พาณิชย์
ประสบความส�ำเร็จในการประกวดราคางานพิมพ์คณ
ุ ภาพหลายรายการ ทัง้ งาน
ประเภทเอกสาร รายงาน แคตตาล็อกสินค้า และแผ่นพับ จากหน่วยงาน
ราชการ ธนาคาร สถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยมีลกู ค้าราย
ส�ำคัญ อาทิ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ผ่านการท�ำงานและบริการที่เปี่ยมประสบการณ์ในรูปแบบ
‘one-stop printing services solution’ เพื่อตอบโจทย์งานบริการครบวงจร
แบบมืออาชีพ ตัง้ แต่การออกแบบ การจัดหน้า การเขียน และการพิมพ์ จนถึงการ
จัดส่ง หรือกระจายสิ่งพิมพ์ออกไปยังผู้รับที่เป็นเป้าหมายของลูกค้า
โพสต์บุ๊กส์จัดพิมพ์หนังสือมาแล้วมากกว่า 300 ปก และในปี 2558 ได้ผลิต
หนังสือใหม่ออกสูต่ ลาดอีกกว่า 60 ปก รวมทัง้ เล่มขายดี อาทิ ชีวประวัติ แจ็ค หม่า
บริษัทบัฟเฟตต์ ขอดเกล็ดมหาองค์กร กรุยทางผ่านสยามกับโฮจิมินห์ และ
แผน เพื่อแผ่นดิน โดย วิทยา เวชชาชีวะ
ในปี 2559 และปีต่อๆ ไป ทั้ง 2 หน่วยธุรกิจมีแผนที่จะริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ ด้าน
เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ ดิ จิ ต อล รวมทั้งเพิ่ม พูน ศักยภาพและขีดความสามารถ
ด้านบริการต่างๆ อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบเว็บไซต์องค์กร
รวมทั้งมีการเพิ่มเติมช่องทางเชื่อมต่อ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงผู้อ่านและ
ลูกค้าให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น เว็ บไซต์ www.postbooksonline.com และ
www.facebook.com/postbooks ทั้งนี้ เพื่อให้คงความทันสมัยสอดคล้องกับ
แนวนิยมของผูบ้ ริโภคและความต้องการของลูกค้า รวมทัง้ ยังคงความเป็นผูน้ ำ� ใน
กลุ่มธุรกิจนี้ต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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ภาพรวมธุรกิจสื่อโฆษณา
ากการวิเคราะห์ลา่ สุดโดย บริษทั นีลเส็น ประเทศไทย เมือ่ เดือนมกราคม
2559 บรรยากาศโดยรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ ภายในประเทศ
มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่เป็นบวก โดยระบุว่า ภาคธุรกิจสื่อโฆษณา
ของไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.5 เพิ่มขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 2 ในปี 2557
ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้เมื่อต้นปี 2558 โดยได้รายงานไว้แล้วในรายงาน
ประจ�ำปีของปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ครั้งส�ำคัญในธุรกิจสื่อ
โฆษณาตามที่มีการคาดการณ์ไว้ การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ส่งผลให้เกิดส่วนแบ่ง
ทางการตลาดกลุ่มใหม่ในธุรกิจ คือ สื่อทีวีดิจิตอล ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 26 ในปี
2558 จากเพียงร้อยละ 12 ในปี 2557 นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการโฆษณาเกิด
ใหม่บนสือ่ ดิจติ อลอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น การโฆษณาภายในร้านค้า หรือกลยุทธ์
ท�ำการตลาดในร้านค้าปลีก โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดหลายชนิดร่วมกัน
ในร้าน เพื่อดึงดูดลูกค้า รวมทั้งสื่อโฆษณาอื่นๆ ที่สามารถรองรับความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีของทั้งนักการตลาดและผู้บริโภคอีกด้วย
สื่อดิจิตอลนั้นทวีความส�ำคัญยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นที่มี
ความสนใจอุปกรณ์และเทคโนโลยีดจิ ติ อลทีม่ คี วามหลากหลายและราคาทีเ่ ข้าถึง
ได้ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวันไปแล้ว ข้อมูลจากสมาคมโฆษณา
ดิจิทัล (ประเทศไทย) ระบุว่า ในปี 2558 การโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลมีมูลค่า
ประมาณ 9.9 พันล้านบาท นับเป็นอัตราเติบโตถึงร้อยละ 60 จากปี 2557 และ
นับเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา
มีการคาดการณ์วา่ แนวโน้มการเติบโตของสือ่ ดิจติ อลจะยังด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง
ภายในปี 2559 และปีต่อๆ ไป เนื่องด้วยจ�ำนวนผู้ใช้สื่อดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้สอื่ ดิจติ อลผ่านอุปกรณ์สอื่ สารทีม่ กี ารพัฒนาเทคโนโลยี
อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ

ระบบ 4G ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบ
ของการ “เชื่อมต่อ” กับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เอื้อ
ต่อการเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างรวดเร็วส�ำหรับผูท้ ใี่ ห้บริการพืน้ ทีโ่ ฆษณา
หรือผู้ให้บริการคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สนใจด้านเทคโนโลยี
ในปี 2558 มีการใช้จา่ ยในธุรกิจโฆษณาทัง้ สิน้ 122.3 พันล้านบาท เปรียบเทียบกับ
จ�ำนวน 118.4 พันล้านบาทในปี 2557 รายงานของนีลเส็นยังระบุวา่ การใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในธุรกิจโฆษณาสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนตามประเภทของสื่อ
ดังนี้ ทีวีดิจิตอลจ�ำนวน 21 พันล้านบาท (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 143 เปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีทผี่ า่ นมา) ทีวแี อนะล็อกจ�ำนวน 57.5 พันล้านบาท (ลดลง
ร้อยละ 10 จากปี 2557) เคเบิลทีวีจ�ำนวน 6.05 พันล้านบาท (ลดลงร้อยละ 16
จากปี 2557) สื่อสิ่งพิมพ์ในส่วนของนิตยสาร จ�ำนวน 4.2 พันล้านบาท (ลดลง
ร้อยละ 14 จากปี 2557) สื่อสิ่งพิมพ์ในส่วนของหนังสือพิมพ์ จ�ำนวน 12.3
พันล้านบาท (ลดลงร้อยละ 6.5 จากปี 2557) โฆษณากลางแจ้งจ�ำนวน 4.3
พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีทผี่ า่ นมา) โฆษณาในโรงภาพยนตร์จำ� นวน 5.1 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18
จากปี 2557) โฆษณาบนยานพาหนะจ�ำนวน 4.8 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ
17.4 จากปี 2557) และโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตจ�ำนวน 1 พันล้านบาท
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จากปี 2557)
นอกจากนี้ ยังมีสื่อโฆษณาเกิดขึ้นใหม่ คือ โฆษณาภายในร้านค้าที่ร้านค้าปลีก
รายใหญ่ผลิตขึ้นเอง เพื่อใช้ดึงดูดลูกค้า เช่น ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และเทสโก้
โลตัส และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป เนื่องจากการแข่งขันสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมค้าปลีก
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รางวัลเกียรติยศที่ได้รับในปี 2558
ในปี 2558 หนังสือพิมพ์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ ทั้งนักเขียน นักข่าวมืออาชีพ และช่างภาพ ต่างได้รับการยกย่องในการท�ำหน้าที่สื่อสารมวลชน
อย่างยอดเยี่ยม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย เห็นได้จากรางวัลที่ได้รับมากมาย ดังนี้
นางสาวสนิทสุดา เอกชัย ได้รับสองรางวัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่น�ำเสนอข่าวสะท้อนปัญหาสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเหลื่อมล�้ำของสตรีและกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้สังคมได้
ตระหนักถึงการขจัดการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมหรือพรมแดนอีกด้วย นอกจากนี้
ยังมีรางวัลจากเสถียรธรรมสถานในฐานะที่น�ำเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาสังคมมา
ยาวนาน รางวัลทั้งสองนี้ถือเป็นเกียรติประวัติที่น่ายกย่องของผู้รับในฐานะที่ได้
อุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดชีวิตการท�ำงาน

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ที่ได้รางวัลหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยม
สูงสุดระดับนานาชาติ หลังจากที่ได้น�ำเสนอข่าวครบรอบ 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิในเอเชียซึ่งถูก
แพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง โดยสิ่งพิมพ์เล่มพิเศษ Sunday Spectrum ของหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม หรือ Gold Medal for Excellence จาก
WAN-INFRA Asian Media Awards 2015 ในบทความชื่อ “Ten Years, Ten People” ซึ่ง
รางวัลในประเภทนีถ้ อื ว่ามีการแข่งขันอย่างเข้มข้นจากบทความทีไ่ ด้รบั คัดเลือกกว่า 60 บทความ
ทั่วเอเชีย “Ten Years, Ten People” น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นใน
ปี 2547 โดยเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ของผู้ประสบภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดกับชีวิตของพวกเขาตลอด 1 ทศวรรษนับจากวันแห่งโศกนาฏกรรม

ในปี 2559 คาดว่าการใช้จา่ ยส�ำหรับการโฆษณาจะเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในสื่อดิจิตอล เนื่องจากบรรยากาศทางธุรกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

นางสาวกาญจนา กาญจนทวี นักข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รับรางวัล
ข่าวออนไลน์แห่งปีจาก Women’s Empowerment (WE) Journalism
Awards Thailand 2015 ในบทความชื่อ “The River of Dreams” เผยแพร่
ในเดือนมีนาคม 2558 โดยน�ำเสนอเรื่องราวของการต่อสู้อันยาวนานตลอด
24 ปี ของนางสมปอง เวียงจันทร์ แกนน�ำชาวบ้านกลุ่มต่อต้านการสร้างเขื่อน
ปากมูล จ.อุบลราชธานี โดยบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการ
นักอนุรักษ์นิยมสตรีซึ่งตีพิมพ์ในเซกชัน Life ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ภาพข่าวในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และโพสต์ทเู ดย์ได้รบั 5 รางวัล
อันทรงเกียรติจากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
โดยบางกอกโพสต์ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศใน
ประเภทภาพข่าวเศรษฐกิจ จากภาพ “สปาหอยทาก” รางวัลชมเชย
ในประเภทภาพข่ า วเศรษฐกิ จ จากภาพ “ห้ า แสนล้ า น” และ
รางวั ล ชมเชยภาพข่ า วกี ฬ า จากภาพ “ฉลองชั ย ” ในขณะที่
ภาพของโพสต์ทูเดย์ ที่ชื่อว่า “บูรณะ
วั ด อรุ ณ ราชวราราม” ได้ รั บ รางวั ล
ชนะเลิศในประเภทภาพข่าวการเมืองสังคมทั่วไป และภาพ “ช่วยแม่เก็บ
กะหล�่ำปลี” ได้รับรางวัลชมเชย ใน
ประเภทภาพข่าวเศรษฐกิจยอดเยี่ยม
สปาหอยทาก
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บูรณะวัดอรุณราชวราราม

ช่วยแม่เก็บกะหล�ำ่ ปลี

ห้าแสนล้าน

ฉลองชัย

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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งานอีเว้นท์ในปี 2558
เพื่อเป็นการยกระดับแบรนด์ ‘บางกอกโพสต์’ รวมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์
และนิตยสารของกลุ่มบริษัทโพสต์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ทุกหน่วยธุรกิจของกลุ่มบริษัทโพสต์จึงได้ด�ำเนินกลยุทธ์ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมสนับสนุน
งานอีเว้นท์รายการส�ำคัญๆ ทั้งงานเกี่ยวกับธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ กีฬา และการกุศลเพื่อสังคม อาทิ

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n

n

“Bangkok Post Luxury Living” มหกรรมทีร่ วบรวมโครงการบ้านและคอนโดมีเนียม
หรู รวมทัง้ บ้านพักตากอากาศคุณภาพ
“Bangkok Post Career & Education Expo 2015” มหกรรมจัดหางานซึ่งเป็น
ที่นัดพบของบริษัทผู้จ้างงานชั้นน�ำและผู้ที่ก�ำลังหางาน รวมทั้งข้อมูลในการศึกษาต่อจาก
สถาบันการศึกษาชัน้ น�ำทัง้ จากในและต่างประเทศ
“The 7th Bangkok Post International Mini Marathon 2015” การแข่งขันมินิ
มาราธอนประจ�ำปี ซึง่ เริม่ น�ำอุปกรณ์บนั ทึกเวลาระบบ “MYLAPS” มาใช้ เพือ่ ความแม่นย�ำ
ถูกต้อง และรวดเร็ว ตามมาตรฐานสากล
“โพสต์ ฟอรั่ม 2015” งานสัมมนาประจ�ำปี ภายใต้ธีม “ร่วมสร้างเศรษฐกิจไทย พูดคุย
กับทีมเศรษฐกิจใหม่” เสวนากับรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ น�ำโดย รองนายกรัฐมนตรี
ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์
“Tracking the Halal Strategy” งานสัมมนาโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อร่วมผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและ
บริการฮาลาลของไทยสูต่ ลาดโลก
งานสัมมนา “Energy in Myanmar” ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มบริษัทโพสต์และ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อจับคู่ธุรกิจส�ำหรับนักลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมพลังงานในประเทศเมียนมา
งานสัมมนา “Laos, Breakthrough Opportunities” โดยความร่วมมือของกลุม่ บริษทั
โพสต์และบริษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด จัดขึน้ ทีป่ ระเทศลาว
“Driving SMEs Forward with the Digital Economy” มหกรรมการรวมตัวของ
หน่วยงานและสถาบันการเงินการลงทุนชัน้ น�ำเพือ่ ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี
“Make Your Money Grow” มหกรรมการรวมตัวของหน่วยงานและสถาบันการเงิน
การลงทุนชัน้ น�ำ ในโอกาสฉลอง 12 ปี โพสต์ทเู ดย์ จัดขึน้ เพือ่ แสดงวิธกี ารและช่องทาง
ส�ำหรับการลงทุนทีค่ มุ้ ค่า
“Opening New Investment Dimensions in ASEAN Countries” โครงการ
สัมมนาทีจ่ ดั ใน 5 ประเทศสมาชิก AEC ได้แก่ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพือ่ จับ
ทิศทางธุรกิจ และสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจกับทัง้ 5 ประเทศ
“Bangkok Post Fantastic Green Rally 2015” กิจกรรมแรลลีรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
“Bangkok Post Cup Challenge Golf Tournament 2015” การแข่งขัน
กอล์ฟบางกอกโพสต์คพั ครัง้ ที่ 11 ประจ�ำปี 2558 ที่ จังหวัดภูเก็ต
“Bangkok Post Football Tournament” การแข่งขันฟุตบอลบางกอกโพสต์ ใน
เดือนพฤษภาคม 2558

12

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

“2015 บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เท่น แชริต้ี กอล์ฟ แอนด์ กูร์เมต์ ดินเนอร์”
งานแข่งขันกอล์ฟและงานเลี้ยงอาหารการกุศล เพื่อหาทุนมอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์
n “Alternative Investments in Offshore Property Markets” งานสัมมนา
โดยนิตยสารฟอร์บสและธนาคารทิสโก้ เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2558
n “Forbes Thailand Forum: The Next Tycoons” และ “Forbes Thailand
Forum: E-Entrepreneur” งานเสวนาประจ�ำปี จัดโดยนิตยสารฟอร์บส
n “M2F Music Festivals 2015” มหกรรมดนตรีฟรีกบ
ั ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย สร้าง
ความสนุกสนานให้ชาวไทยในทุกภูมภิ าค ทัง้ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ และขอนแก่น
n “M2F Hua Hin Rock Never Dies Music Festival 2015” มหกรรมดนตรีแนวร็อคที่
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
n “M2F Adventure and Fun Rallies 2015” กิจกรรมแรลลีส
่ ดุ สนุกใน 2 เส้นทาง คือ
“The Circus Fantasy” เส้นทางกรุงเทพฯ – พัทยา และ “The Spirit of Cherokee”
เส้นทางกรุงเทพฯ – เขาใหญ่
n “M2F Bangkok Songkran Festival 2015” มหกรรมสงกรานต์กลางกรุง เพื่อร่วม
สืบสานประเพณีการเล่นน�ำ้ สงกรานต์อย่างมีวฒ
ั นธรรม และปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
n บริษท
ั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จ�ำกัด เปิดตัว ‘MAG BOX’ ตูข้ ายนิตยสาร
อัตโนมัตเิ ป็นช่องทางการจ�ำหน่ายใหม่ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
n “Elle Fashion Week 2015” แฟชัน
่ โชว์ครัง้ ยิง่ ใหญ่แห่งปี แสดงผลงานของ 10 ดีไซเนอร์
ระดับแนวหน้าของประเทศไทย เพือ่ แสดงศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยอย่างเต็มตัว
n “Elle Men & Chivas Regal Top 40 x Gents in Conversation on How to
Turn Passion into Business” การรวมพลนักธุรกิจและนักสร้างสรรค์แห่งยุคมาตัง้ วง
สัมมนาพูดคุยเผยเคล็ดลับสูค่ วามส�ำเร็จ พร้อมทัง้ สร้างแรงบันดาลใจ
n “Elle Men Top 40 Gents Party” ปาร์ตี้สุดพิเศษ มีการแสดงดนตรี และมีเหล่า
เซเลบริตเี้ ข้าร่วมงานมากมาย
n “Elle Decoration International Design Awards 2014/2015” การประกวด
ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นการออกแบบระดับนานาชาติ
n “Elle Decoration Young Talent Project 2015” โครงการเพือ
่ เฟ้นหานักออกแบบ
ตกแต่งภายในรุน่ ใหม่ ทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ไม่ซำ�้ ใคร
n “Marie Claire Best Beauty 2015 by Central/Zen” งานกาลาไนท์ การประกาศ
ผลและมอบรางวัล ‘Marie Claire Best Beauty 2015’
n “Cleo-Most Eligible Bachelors 2015” งานประกาศผลรางวัล 50 หนุ่มโสดในฝัน
ทีน่ า่ จับตามองทีส่ ดุ แห่งปี
n “Cycling Plus Adventure Expo 2015” มหกรรมจักรยานและอุปกรณ์ทย
ี่ งิ่ ใหญ่แห่งปี

ภาพรวมการดำ�เนินงาน

สินค้าและบริการ
บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
ที่ครบรอบ 70 ปี ในปี 2559 ยังคงเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทโพสต์ และสามารถ
รักษาตำ�แหน่งผู้นำ�ในฐานะหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
อันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งในด้านจำ�นวนผู้อ่าน
จำ�นวนพิมพ์ และรายได้จากการขายโฆษณา
ซึ่งเป็นความสำ�เร็จจากการมีฐานลูกค้าผู้ลงโฆษณา
ที่หลากหลายและมีความจงรักภักดี ผนวกกับ
ชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนานของหนังสือพิมพ์
และความน่าเชื่อถือของเนื้อหาข่าว
ในขณะที่บางกอกโพสต์ออนไลน์ก็สามารถรักษา
ตำ�แหน่งผู้นำ�ในฐานะเว็บไซต์พอร์ทอลข่าว
ที่กว้างที่สุดในประเทศไทย และได้รับการยอมรับว่า
เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือสูงสำ�หรับผู้ลงโฆษณาและ
นักการตลาดที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ
และกำ�ลังซื้อ ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

บางกอกโพสต์

หลังจากที่ประสบความส�ำเร็จจากการน�ำเสนอข่าวรายสัปดาห์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจเฉพาะทาง
และโอกาสในการลงทุนในภูมิภาคและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ในการยกระดับต�ำแหน่งผู้น�ำและขยายฐานผู้อ่านในภูมิภาคอาเซียน บางกอกโพสต์จะยังพัฒนา
เนื้อหาข่าวและริเริ่มการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน ให้ครอบคลุมในเชิงลึกยิ่งขึ้น เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2558

n

โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย ฉลองครบรอบปีที่
13 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ด้วยการปรับปรุงหนังสือพิมพ์
อย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบเล่ม การรายงานข่าว และเนื้อหาข่าว
โดยในฉบับระหว่างสัปดาห์จะเน้นการนำ�เสนอข่าวเศรษฐกิจ
ข่าวธุรกิจ และเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจ

โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์ยังคงน�ำเสนอเซกชัน C ซึ่งเป็นเซกชันพิเศษ มีเนื้อหาครอบคลุมข่าว
และสาระเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ SME ท�ำให้ดึงดูดผู้อ่านได้
มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส่วนในฉบับวันสุดสัปดาห์ มีนติ ยสารฉบับวันเสาร์นำ� เสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายและอยู่ในความสนใจของผู้อ่านทั่วไป
ในขณะที่เนื้อหาอื่นๆ ในแต่ละฉบับยังเน้นการรายงานข่าวเฉพาะด้านที่อยู่ใน
ความสนใจของกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย นอกจากนั้น จากการที่
ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปไม่ค่อยจะสดใสนัก รัฐบาลจึงเป็นกลจักรส�ำคัญในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต โพสต์ทูเดย์จึงได้ริเริ่มเซกชัน ‘เศรษฐกิจ
ภาครัฐ’ เพือ่ น�ำเสนอข่าวสาระเกีย่ วกับนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาลโดยเฉพาะ
การปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์มี
จุดมุง่ หมายเพื่อสร้างความแตกต่างจากหนังสือพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งเพื่อขยายฐาน
ผู้อ่านสิ่งพิมพ์ ดึงดูดกลุ่มผู้อ่านทางออนไลน์รุ่นใหม่ในอนาคต และเพิ่มฐาน
ผู้ลงโฆษณา
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หนังสือพิมพ์ M2F ฉลองครบรอบ 4 ปีแห่งความสำ�เร็จ ในฐานะเป็นผู้บุกเบิก
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันแจกฟรี ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้อ่านคนทำ�งาน
ระดับกลางถึงระดับบนในกรุงเทพฯ รวมทั้งผู้เดินทางสัญจรไปมาในกรุงเทพฯ
นำ�เสนอเนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับการทำ�งาน การพักผ่อน และไลฟ์สไตล์
โดยในปี 2557 M2F ประสบความสำ�เร็จมียอดพิมพ์ที่ได้รับการรับรองโดย
HK ABC ถึง 600,000 ฉบับต่อวัน และขยายพื้นที่แจกจ่าย
ไปถึงใจกลางเมืองในจังหวัดสำ�คัญๆ ของประเทศไทย

M2F

M2F มี ก ารพั ฒ นาเนื้ อ หาและรู ปแบบการน� ำ เสนออย่ า ง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ รักษาต�ำแหน่งผูน้ ำ� ในตลาดหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทย แจกฟรี และเป็นแหล่งข้อมูลด้านการข่าวและ
สาระทัว่ ไป รวมทัง้ บทความหลากหลายประเภท และบทความ
ชี้แนะเชิงไลฟ์สไตล์ ที่อยู่ในความสนใจและเกี่ยวข้องกับ
ไลฟ์สไตล์ของผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายคนเมืองชาวไทย
เว็บไซต์หางานของ M2F ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
ในฐานะเป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานและโอกาสในการ
ท�ำงาน

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ของกลุ่มบริษัทโพสต์
ยังคงรักษาฐานผู้อ่านเดิมและขยายฐานผู้อ่านใหม่ ด้วยนิตยสารที่มี
ความแข็งแกร่ง อาทิ แอล แอลเมน แอล เดคคอเรชั่น คลีโอ
แมรี แคลร์ ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ไซคลิ่ง พลัส และฟอร์บส
ซึ่งทั้งหมดนี้ทำ�ให้กลุ่มบริษัทโพสต์เป็นผู้พิมพ์โฆษณาที่มี
ธุรกิจนิตยสารใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
และสามารถสร้างผลประกอบการทางการเงินที่ดี
ให้กับกลุ่มบริษัท โดยนิตยสารแอลประสบความสำ�เร็จ
จนฉลองครบรอบปีที่ 21 ในปี 2558

นิตยสาร

กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงทุ่มเทที่จะสร้างความส�ำเร็จจากกลยุทธ์การขยายการรับรู้
และสร้างความแข็งแกร่งในแบรนด์นติ ยสารอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้ปกี ของแบรนด์
‘บางกอกโพสต์’ ทีม่ นั่ คง ด้วยการสนับสนุนหรือร่วมสนับสนุนการจัดงานอีเว้นท์
ส�ำคัญๆ รวมทั้งช่องทางและกิจกรรมออนไลน์ในเครือ นอกจากนี้ บริษัทยังคง
ริ เริ่ ม สิ่ ง ใหม่ ๆ เพื่ อ ขยายหั ว นิ ต ยสาร และให้ ค รอบคลุ ม ตลาดมากขึ้ น ทั้ ง
นิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

การขยายฐานของผูอ้ า่ นและผูล้ งโฆษณา ท�ำให้ M2F ยังคง
เป็ นธุ ร กิ จ สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ส� ำ คั ญ เกิ ด ใหม่ แ ละยั่ งยื น ต่ อ ไป ซึ่ ง
ปัจจุบัน M2F อยู่ในต�ำแหน่งทางการตลาดที่ดี และมีความ
สามารถในการแข่งขันสูงขึน้ แม้ทา่ มกลางการแข่งขันทีเ่ ข้มข้น
ในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ด้วยการเป็นสื่อโฆษณาทางเลือก
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงฐานผู้อ่านที่กว้างขึ้นและ
ทั่วประเทศมากขึ้น

หนังสือพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่ เดินหน้าปรับโครงสร้างและ
ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา เพื่อรักษาสถานะและดึงดูดผู้อ่าน
ในฐานะเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน
ของนักเรียนไทย สติวเด้นท์ วีคลี่ ยังคงรักษา
ฐานผู้อ่านรุ่นเยาว์ที่มีความภักดี จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งต้องการ
อ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการศึกษาและบันเทิง

สติวเด้นท์ วีคลี่

เว็บไซต์ออนไลน์และสื่อเครือข่ายสังคมของสติวเด้นท์ วีคลี่ รวมทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือ
ทวิตเตอร์ และเฟสบุ๊ค ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ต่างได้รับความนิยมเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ จนมีผู้ติดตามถึงกว่า 80,000 ต่อวัน ซึ่งรวมถึงกลุ่มลูกค้ารุ่นเยาว์ที่มีความ
เชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สารระบบดิจติ อล ทีต่ อ้ งการรับข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน
รายวัน ผ่านช่องทางสื่อทางสังคมรูปแบบต่างๆ
การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความต้องการที่จะให้ประชากรในกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความช�ำนาญในการสือ่ สารภาษาอังกฤษมากขึน้ ท�ำให้ สติวเด้นท์
วีคลี่ ยังคงยึดครองต�ำแหน่งทางการตลาดที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในฐานะช่องทางการเรียนภาษา
อังกฤษที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานส�ำหรับเยาวชนไทยรุ่นใหม่
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บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด เป็นธุรกิจที่จะเติบโตเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่
แข็งแกร่งในระยะกลางถึงระยะยาวของกลุ่มบริษัทโพสต์
โพสต์ ทีวีได้ริเริ่มวางกลยุทธ์และลงทุนมาตั้งแต่ปี 2557
และจะดำ�เนินต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของธุรกิจใหม่ที่สำ�คัญนี้ ให้แข็งแกร่ง
จนขึ้นเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และผู้ให้บริการคอนเทนต์ชั้นแนวหน้า
ออกอากาศบนช่องทีวีดิจิตอลใหม่และช่องแอนะล็อกเดิม

โทรทัศน์

กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงมีแผนการลงทุนและการร่วมทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้า
ด�ำเนินการในธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และแหล่งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะขยายขีดความสามารถให้หลากหลาย สามารถผลิตรายการ
โทรทัศน์และคอนเทนต์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและครอบคลุม ทัง้ ข่าวธุรกิจ สารคดี ท่องเทีย่ ว
และพักผ่อน รวมทัง้ ไลฟ์สไตล์
กลยุทธ์หลักนี้ ในระยะกลางและระยะยาวจะสามารถสร้างความสมดุลให้ฐาน
การด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั อย่างต่อเนือ่ ง และสร้างรายได้ให้กลุม่ บริษทั โพสต์
ในอีก 5 ปีขา้ งหน้า ทัง้ ในธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์หลักทีม่ อี ยูแ่ ละธุรกิจสือ่ ดิจติ อลทีเ่ กิดใหม่
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่สื่อสิ่งพิมพ์ลดบทบาทลง ในขณะที่
สื่อในรูปแบบดิจิตอลมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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ธุรกิจสื่อดิจิตอลของกลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงประสบความสำ�เร็จอย่างต่อเนื่อง
ในฐานะเว็บไซต์พอร์ทอลข่าวออนไลน์ชั้นนำ� ดิจิตอลคอนเทนต์สำ�หรับสมาชิก
และเว็บไซต์พอร์ทอลบริการหางาน นอกจากนี้ ธุรกิจสื่อดิจิตอลนี้ยังรวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ
และแอปพลิเคชันบนมือถือสำ�หรับสมาร์ทโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และแท็บเล็ต
อาทิ บางกอกโพสต์ออนไลน์ และโพสต์ทูเดย์ออนไลน์

สื่อดิจิตอล

สมาชิ ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บางกอกโพสต์
โพสต์ทูเดย์ และสติวเด้นท์ วีคลี่ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเพิ่มช่องทางการตลาดและปรับ
วิธีการช�ำระเงินให้ง่ายขึ้น จึงเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่มี
ความสนใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตอล ประกอบกับ
อุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและราคาที่
สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
กิจกรรมสมัครงานออนไลน์ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมี
แนวโน้มทีส่ ดใส อันเป็นอานิสงส์จากการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ท�ำให้การเคลือ่ นย้าย
ทรัพยากรบุคคลในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกฯ ท�ำได้
เสรีมากขึ้น ดังนั้น แอปพลิเคชันนี้จึงต้องมีการปรับปรุง
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถ
ดึงดูดและเข้าถึงทั้งผู้ลงโฆษณาหาพนักงาน และผู้ก�ำลัง
มองหาต�ำแหน่งงาน ได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค
กลุ่มบริษัทโพสต์ยังมุ่งมั่นขยายเนื้อหาและสินค้าบนสื่อ
ดิจิตอลให้กว้างไกลและครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งเพิ่ม
ดิจติ อลแอปพลิเคชันใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบการน�ำเสนอ
ท�ำให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถดึงดูดผู้ใช้งานมากขึ้น
ผ่านสินค้าและบริการออนไลน์ที่หลากหลาย รวมทั้ง
เพิ่มโอกาสในการขยายฐานกลุ่มผู้ลงโฆษณาด้วย

สำ�นักพิมพ์โพสต์บุ๊กยังคงสร้างผลกำ�ไร
อย่างต่อเนื่องให้กลุ่มบริษัทโพสต์
ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือมากกว่า 300
ปก และพิมพ์ซ�้ำหนังสือขายดีอีก 10 ปก
หนังสือของโพสต์บุ๊กได้รับการตอบรับ
ที่ดีจากฐานผู้อ่านเดิม ซึ่งชื่นชอบหนังสือ
แนวธุรกิจ และสาระความรู้อื่นๆ อาทิ
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ปัจจุบัน ศิลปะ
และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รวมทั้งนวนิยายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ในปี 2558 โพสต์บุ๊ก
ได้ผลิตหนังสือใหม่ออกสู่ตลาดกว่า
60 ปก ในขณะที่ ในปี 2559
จะมุ่งเน้นผลิตหนังสือดีทรงคุณค่า
ทั้งแนวสารคดีและบันเทิง
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สิ่งพิมพ์พาณิชย์
ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ภายใต้ชื่อ ‘โพสต์พรินต์’ มีผลประกอบการดี
อย่างต่อเนื่อง โดยประสบความสำ�เร็จในการประมูลงานสิ่งพิมพ์จากหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจธนาคาร กลุ่มธุรกิจอาหาร สถาบันการศึกษา
บริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหน่วยงานระดับแนวหน้าของประเทศ เช่น
นิตยสาร “happiness” และวารสาร “สื่อชุมชน” ของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
จุลสาร “ชุมชนของเรา” ของ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) จุลสาร “โรงเรียน
ธนาคาร ธ.ก.ส.” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ด้วยปัจจัยทางการขายที่ดี ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุกเบิกเข้าสู่สื่อดิจิตอลรูปแบบใหม่ ตลอด
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โพสต์พรินต์สามารถน�ำเสนอ “ศูนย์การพิมพ์ครบวงจร” ให้ลูกค้าทั้งเก่า
และใหม่ ให้บริการแบบ “จุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ที่เน้นคุณภาพในทุกขั้นตอน และครอบคลุมทั้งงาน
ออกแบบ งานเขียน และงานพิมพ์ทุกประเภท เช่น นิตยสาร จดหมายข่าว แผ่นพับ แคตตาล็อก และ
แผ่นปลิว นอกจากนั้น โพสต์พรินต์ยังมีจุดเด่นด้วยการให้บริการจัดส่งสิ่งพิมพ์แจกฟรี ให้กับกลุ่ม
เป้าหมายของลูกค้าทางไปรษณีย์และช่องทางอื่นๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้
ผลิตจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง และเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย
ปัจจัยทั้งหมดนี้สามารถท�ำให้โพสต์พรินต์สร้างรายได้ที่มากขึ้นและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงในปี 2558 ด้วย ส�ำหรับปี 2559 และปีต่อไป โพสต์พรินต์จะยังคง
ให้บริการผลิตงานพิมพ์แก่หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษัทโพสต์ และลูกค้าทั่วไป ในขณะเดียวกัน
มุง่ ขยายธุรกิจการผลิตบนสือ่ ดิจติ อล ได้แก่ ออกแบบ เขียน และท�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แคตตาล็อก
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งออกแบบเว็บไซต์ให้บริษัทต่างๆ

ส�ำนักพิมพ์

แม้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นกับผู้ค้าออนไลน์ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โพสต์บกุ๊ ได้เพิม่ ช่องทางตลาดไปสูธ่ รุ กิจออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์ postbooksonline.com
และเฟสบุ๊ค facebook.com/postbooks ถึงกระนั้นก็ตาม โพสต์บุ๊กยังคงเดินหน้าประชาสัมพันธ์หนังสือ
ในรูปสิ่งพิมพ์ ด้วยการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านขายหนังสือและงาน
อีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวมกิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่มบริษัทโพสต์มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจทุกประเภทภายใต้หลักธรรมาภิบาล
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทโพสต์จึงให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยในแต่ละปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย ซึ่งพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำกิจกรรม ในปี 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

ด้านการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

The 8th Bangkok Post Charity Wine Dinner  
งานเลี้ ย งอาหารค�่ ำ การกุ ศ ลครั้ ง ที่ 8 จั ด ขึ้ น ที่
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2558 โดยน�ำรายได้มอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์
เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสที่อยู่
ภายใต้การดูแลของมูลนิธิบางกอกโพสต์

2015 บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เท่น แชริตี้ กอล์ฟ แอนด์ กูร์เมต์ ดินเนอร์
มูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกับแบล็คเมาท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน จัดแข่งขันกอล์ฟและงานเลี้ยงอาหารค�่ำ
การกุศล เมือ่ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ แบล็คเมาท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน เพือ่ หารายได้มอบให้กบั
มูลนิธบิ างกอกโพสต์ ในการสนับสนุนการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
เชลล์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด บริ ษั ท คอลเกตปาล์ ม โอลี ฟ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด และ บริ ษั ท
ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขบวนแห่
เทียนพรรษา ไปถวายวัดคลองเตยใน เมื่อวันอังคาร
ที่ 28 กรกฎาคม 2558

เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ
ให้กับ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและ
ตาบอดพิการซ�้ำซ้อนลพบุรี
Post MTP และ Happy Creation Team ได้รับ
เงินบริจาคและสิ่งของจากพนักงานและผู้มีจิตกุศล
น� ำ ไปจั ด กิ จ กรรมเลี้ ย งอาหารกลางวั น และมอบ
สิ่งของเครื่องใช้ และเงินเป็นจ�ำนวน 83,500 บาท
ให้ กั บ โรงเรี ย นการศึ ก ษาคนตาบอดและตาบอด
พิการซ�ำ้ ซ้อนลพบุรี เมือ่ วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

Ghost Run 2015
บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน
วิ่งการกุศล Ghost Run 2015 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2558 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อสมทบโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาให้เด็ก
ด้อยโอกาส ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด บริษทั คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษทั ล็อกซเล่ย์
จ�ำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บริจาคโลหิต เพือ่ ถวาย
เป็นพระราชกุศล” โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2558 บริษทั ร่วมเป็นเจ้าภาพและจัดการรับบริจาค
โลหิต ณ อาคารบางกอกโพสต์

ฟาร์มโชคชัย แอนด์ บางกอกโพสต์ ทัวร์ เดอ ฟาร์ม 5
การแข่งขันจักรยานประจ�ำปีที่ได้รับความนิยมสูงจากนักปั่นจักรยาน โดยในปี 2558 จัดภายใต้สโลแกน
“เปลี่ยนความกลัวให้เป็นจุดหมาย” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 ณ ฟาร์มโชคชัย 3 ถนนธนะรัชต์
อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และพร้อมมอบเงิน 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปกป้องผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ด้านสิ่งแวดล้อม
บางกอกโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
มินิมาราธอน 2015
งานวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล ปีที่ 7 นี้ จัดขึ้นเมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เพื่อฉลองในโอกาส
ครบรอบเดือนเกิดของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
รายได้จากค่าสมัครทัง้ หมดมอบให้มลู นิธบิ างกอกโพสต์
เพื่อเด็กด้อยโอกาส
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Bangkok Post Foundation Raffle 2015
มูลนิธบิ างกอกโพสต์จำ� หน่ายสลากการกุศล “ท�ำบุญ
ลุน้ โชคกับมูลนิธบิ างกอกโพสต์” เพือ่ หาทุนช่วยเหลือ
เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

Post Today Charity Rally 2015 –
“Rocks Never Die”
แชริตี้แรลลี่การกุศลเพื่อส่งมอบรอยยิ้มให้แก่น้องๆ
ด้วยการเดินทางไปบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและ
อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

Bangkok Post Fantastic Green Rally 2015  
กิจกรรมแรลลี่เพื่อสิ่งแวดล้อม เส้นทางกรุงเทพฯพัทยา คณะผู้จัดท�ำน�ำผู้ร่วมกิจกรรม ท�ำกิจกรรม
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ปล่อย
ปลาฉลามทราย ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2558

กิจกรรมปลูกป่าธรรมชาติ (ต้นผึ้ง) งานวันครอบครัวประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) น�ำพนักงานและครอบครัวไปปลูกป่าธรรมชาติ (ต้นผึ้ง) ที่บ้าน
ผางาม รีสอร์ท อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันครอบครัว ที่ให้พนักงานและ
ครอบครัวมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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การบริหารองค์กร

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการ
ทั้งหมด 14 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 8 ท่าน คือ

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ
5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
6. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ
7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายฮู ยี เชียง โรบิน
กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการทีเ่ ป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน คือ
1. ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4. นายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ
5. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน คือ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ

วันที่ 21 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารได้
แต่งตั้ง นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล ด�ำรงต�ำแหน่ง
หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยการเงิ น และบั ญ ชี และ
นายธวัชชัย เชาวน์รัตนะ ด�ำรงต�ำแน่งผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2559 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายเจริญชัย
กิตติสวุ รรณ ด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยคณะกรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั และมติของทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการ
หนึ่งคนหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น กระท�ำหน้าที่
ใดๆ แทนคณะกรรมการได้ โดยให้ทำ� เป็นลายลักษณ์
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อักษรลงนาม โดยกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพัน
บริษทั กรรมการผูล้ งชือ่ ผูกพันบริษทั ได้ในปัจจุบนั คือ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
3. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
คณะกรรมการได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ คณะกรรมการในการก� ำ กั บ และ
ติดตามการด�ำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ประกอบด้วยกรรมการของบริษทั จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน คณะกรรมการบริหารเลือก
กรรมการบริ ห ารคนหนึ่ ง เป็ น ประธานกรรมการ
บริหาร โดยประธานกรรมการบริหารจะต้องไม่เป็น
ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานประจ�ำของบริษทั

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

โดยมี นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริ ห ารจะก� ำ หนดหน้ า ที่ ข อง
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ และมี หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตามก�ำกับดูแลผลการด�ำเนินการของบริษัท
และบริษัทย่อยเป็นประจ�ำทุกเดือน
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่ง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมี
จ�ำนวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
3. อนุมัติการเข้าท�ำการเปิดบัญชี การท�ำสัญญา
กั บ สถาบั น การเงิ น ตามที่ เ ห็ น สมควร และ
รายงานต่อคณะกรรมการ
4. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน
และอ�ำนาจการอนุมัติ
5. แต่งตัง้ และก�ำหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริ ษั ท ยกเว้ น กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร และบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย
1. ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
โดยมี นางภัทริกา ชุตชิ เู ดช ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การบริหารความเสี่ยง
ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
อย่างสม�่ำเสมอ
2. การควบคุมภายใน
1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการ
ส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อมของการควบคุม”
ที่เหมาะสมโดยการสื่อสารถึงความส�ำคัญของ
การควบคุมภายในและการจัดการกับความเสีย่ ง
และด้วยการท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงานเข้าใจ
ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็น
อย่างดี
2) พิจารณาประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงิน
รายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี รายงาน
การตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความ
ปลอดภั ย และการควบคุ ม ระบบสารสนเทศ
ของบริษัท
3) พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อ
การประเมินและความคุ้มครองความสูญเสีย
และความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบ
การปฏิบัติการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินส�ำหรับกรณี
ที่ระบบการเงินและการปฏิบัติงานตามปกติ
ของบริษัทล้มเหลวอย่างไร
4) ติดตามการด�ำเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในตามที่ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะน�ำมา
3. รายงานทางการเงิน
3.1 ทั่วไป
1) ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่
สูงสุดในปัจจุบนั และการจัดการของฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร
2) ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการกระท�ำผิดกฎหมาย
ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็น
อื่นที่คล้ายคลึงกัน

3) สอบทานประเด็นทางบัญชีทสี่ ำ� คัญและประเด็น
เกี่ ย วกั บ การรายงานต่ า งๆ รวมถึ ง ประกาศ
ข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด
และท�ำความเข้าใจถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ งบการเงิน
4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ความเสียหายที่มีนัยส�ำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและ
แผนในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่งผล
กระทบอย่างส�ำคัญต่องบการเงิน
3.2 งบการเงินประจ�ำปี
1) สอบทานงบการเงินประจ�ำปีวา่ ถูกต้องครบถ้วน
และสอดคล้องกับข้อมูลทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่างบการเงิน
ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่
เหมาะสมแล้วหรือไม่
2) ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ซับซ้อน
และ/หรือผิดปกติ
3) ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งที่ ต ้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
ตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์และ
หนี้ สิ น การค�้ ำ ประกั น ภาระหนี้ สิ น เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม การตั้งส�ำรองเผื่อ
ความเสียหายทีเ่ กิดจากการฟ้องร้อง ภาระผูกพัน
และภาระหนี้สินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4) ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาต ในการสอบทานงบการเงินและผลของ
การตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่พบ
5) ให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมการ เพื่อน�ำเสนองบ
การเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
3.3 งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน และมีความถูกต้องตามควร รวมทัง้ รับทราบ
ค�ำอธิบายจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน ซึง่ สืบเนือ่ ง
จากการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก
บั ญ ชี ข องบริ ษัท เหตุ ก ารณ์ ห รื อ รายการผิ ด ปกติ
และการควบคุ ม ด้ า นการเงิ น และการปฏิ บั ติ ง าน
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
4. การตรวจสอบภายใน
1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า สายงาน
ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดย
อิสระ ปราศจากข้อจ�ำกัดใดๆ ทีไ่ ม่สมเหตุสมผล
2) เพือ่ ส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูอ้ นุมตั ิ
การสรรหา การเลือ่ นต�ำแหน่ง การโยกย้าย และ
การเลิกจ้างของผูอ้ ำ� นวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกับ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจ
สอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี
3) สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ กระบวนการรายงานและการควบคุมดูแล
การปฏิบตั งิ านของสายงานตรวจสอบภายใน

4) ประชุมเป็นการส่วนตัวกับผูอ้ ำ� นวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เห็นสมควร
5) ดูแลเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่า ผูบ้ ริหารได้รบั และ
ปรึกษาหารือผลการตรวจสอบและค�ำแนะน�ำที่
ส�ำคัญในระยะเวลาอันควร
6) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มีการ
ด� ำ เนิ น การซึ่ ง เป็ น ผลมาจากค� ำ แนะน� ำ ของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาอันควร
7) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่า สายงานตรวจสอบ
ภายใน มีการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผใู้ ห้บริการจาก
ภายนอกทีบ่ ริษทั ว่าจ้างมา ได้แก่ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต ทีป่ รึกษา เป็นต้น ในการให้ความเชือ่ มัน่
หรือให้ค�ำปรึกษา เพื่อให้เกิดความครอบคลุม
อย่างเหมาะสม และลดการท�ำงานซ�้ำซ้อน
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็น
อิสระของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อ
ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2) พิ จ ารณาขอบข่ า ยของบริ ก ารอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ
บริการให้คำ� ปรึกษาทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ได้วา่ จ้างมา
3) อนุ มั ติ บ ริ ก ารอื่ น ใดที่ ไ ม่ ใช่ ง านตรวจสอบซึ่ ง
กระท�ำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4) ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการในการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5) สอบทานขอบเขตและวิถที างของการสอบบัญชี
ทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตเสนอมาและด�ำเนินการ
ให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ จะไม่มกี ารก�ำหนดข้อจ�ำกัดใดๆ ไว้
ในขอบเขตของผูส้ อบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล
6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
7) ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของ
ส�ำนักงานผู้สอบบัญชี และดูแลว่ามีการคิดค่า
สอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล
8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อที่
จะเชื่ อ มั่ น ได้ ว ่ า เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมแก่
สถานการณ์
9) จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เฉพาะกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาตโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมปีละ
1 ครั้ง
10) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตจะน�ำเสนอผลการตรวจสอบและ
ค�ำแนะน�ำในเวลาอันสมควร
11) สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้อง
ออกให้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตและให้ ค วาม
สนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
12) สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตและติดตามว่าฝ่ายบริหารได้
ตอบชี้แจงผลการตรวจสอบและค�ำแนะน�ำของ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ในระยะเวลาอันควร
13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณี
ทีน่ า่ สงสัยว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ หี น้าที่
รั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ได้
กระท� ำ การอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ท าง
กฎหมาย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจะต้องรายงาน
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ กรณี ดั ง กล่ า วให้ ค ณะ

กรรมการตรวจสอบทราบในทันที เพื่อจะได้มี
การสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า
6. การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ
1) สอบทานประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การ
สื บ สวนการทุ จ ริ ต และการติ ด ตามของฝ่ า ย
บริหารเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งการลงโทษ
ทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ
2) รับรายงานเกีย่ วกับประเด็นในทางกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ จากฝ่ายบริหารและ/หรือ
สายงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ
3) สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณา
ประเด็นในทางกฎหมายในการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินแล้ว
4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดย
หน่วยราชการที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล
5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้น ของกรณีที่
น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั
ได้กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทาง
กฎหมาย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐทีก่ ำ� กับดูแลและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนดไว้
7. การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน
และจรรยาบรรณของบริษัท
1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการจัดท�ำนโยบาย
วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัทไว้
เป็นลายลักษณ์อกั ษร และด�ำเนินการให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
2) ประเมินฝ่ายบริหารได้ท�ำตนเป็นตัวอย่าง โดย
การสื่ อ สารถึ ง ความส� ำ คั ญ ของนโยบายวิ ธี
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ รวมทั้งแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงานทุกระดับ
รับทราบหรือไม่
3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการ
ก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน
และจรรยาบรรณของบริษัท
4) รับรายงานอย่างสม�่ำเสมอเกี่ยวกับการก�ำกับ
ดูแลให้ปฏิบัติตาม นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และ
จรรยาบรรณของบริษัทจากฝ่ายบริหาร
8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีการในการด�ำเนิน
การของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ
2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น
รายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อันอาจ
ไม่เหมาะสม และอื่นๆ ให้เป็นความลับ
3) ดูแลเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ได้วา่ บริษทั มีขนั้ ตอน
การด�ำเนินการต่างๆ เพื่อให้มีผู้สอบสวนอิสระ
ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่าง
เพียงพอ และให้มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทราบ
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9. การรายงาน
1) รายงานให้คณะกรรมการทราบถึงการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คำ� แนะน�ำ
ที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
2) เชื่ อ มั่ น ได้ ว ่ า คณะกรรมการได้ ท ราบถึ ง
เหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท อย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญ
3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการตรวจ
สอบจะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ใน
รายงานประจ�ำปีโดยมีประเด็นที่ต้องรายงาน
ดังนี้
n จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
n ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
n ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท
n ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท
n การปฏิบต
ั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
n ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
n รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์
n ข้อสังเกตอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พบมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
กฎบัตร
n รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้
ลงทุ น ทั่ ว ไปควรได้ รั บ ทราบภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
10. ความรับผิดชอบอื่นๆ
1) ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลอืน่ ใด ตามที่
คณะกรรมการบริษัทร้องขอ
2) จั ดให้ มี ก ารสื บสวนพิ เ ศษ หรื อ จ้ า งที่ ปรึ ก ษา
หรื อ ผู ้ ช� ำ นาญการเพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ใน
กรณีที่จ�ำเป็น
3) สอบทานและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รของคณะ
กรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบนั เพือ่ เสนอขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

การบริหารองค์กร

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
ประกอบด้วย
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.ศิริ การเจริญดี
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กลุ่มโพสต์
คณะกรรมการบริษัท

โดยมี นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
มีหน้าทีส่ อบทาน ประเมิน และแนะน�ำคณะกรรมการ
ในเรื่องเกี่ยวกับ
1. กระบวนการประเมิ น คณะกรรมการและ
กรรมการบริษัท
2. จ�ำนวนและคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมของกรรมการ
อิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ
5. นโยบายในการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและ
บ�ำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการ
6. การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
7. แผนการสื บ ทอดการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง และ
กระบวนการสรรหา กรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ตาม
ล�ำดับ
8. กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ตามล�ำดับ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ
และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ซึง่ จะด�ำเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ตามล�ำดับ
10. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

รักษาการ
หัวหนาเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและนิตยสาร

ฝาย
ตรวจสอบ
ภายใน

บริษัท
โพสต
ทีวี

ผูชวย

ฝาย
ฝาย
คณะกรรมการ
ทรัพยากร บริหาร และ นิวดิจิตอล
บุคคล
โปรเจ็ค
เลขานุการ

ฝาย
นิวทีวี
โปรเจ็ค

บริษัท

บริษัท
มัชรูม

ที่ปรึกษา

หัวหนาเจาหนาที่
ฝายการเงินและบัญชี

หัวหนาเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ

นิตยสาร (บริษัท)

• โพสต
อินเตอรเนชัน่ แนล
มีเดีย
• โพสต-เอซีพี

ฝาย
บุค
พับลิชชิง

ฝาย
โพสต
ดิจิตอล

• ฝายปฏิบัติการ
• ฝายจัดจำหนาย
และจัดสง
• บางกอกโพสต
• ฝายขาย
• โพสตทูเดย
โฆษณา
• เอ็มทูเอฟ
หนังสือพิมพ
(ฝาย)

• ฝายปฏิบัติการ
• ฝายจัดจำหนายและจัดสง

ฝายการเงิน
และบัญชี

ฝายจัดซื้อ

ฝายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

* อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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การบริหารองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ดร.ศิริ การเจริญดี

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 34 ปี
สัญชาติไทย อายุ 73 ปี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี
สัญชาติไทย อายุ 67 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 96,096,150 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.22
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: บุตรสาวสมรสกับ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ และบิดา
นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาบริหาธุรกิจ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
n ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
n ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
n ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
n ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
n อนุปริญญาวิศวกรเครื่องกล
South-West Essex Technical
College ประเทศอังกฤษ
n วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
n Directors Accreditation
Program (DAP 68/2008)
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ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
n กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน  
n รองประธานกำ�กับการบริหาร
บริษัทในเครือเซ็นทรัล
n กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย
จำ�กัด
n กรรมการ บริษท
ั โพสต์ ทีวี จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท โพสต์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551
นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จำ�นวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
จำ�นวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยโมนาช
ประเทศออสเตรเลีย
n ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
n ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
n Audit Committee Program
(ACP 6/2005)
n Directors Certification
Program (DCP 60/2004)
n Directors Accreditation
Program (DAP 4/2003)
n หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 5/2550
n หลักสูตร Advanced
Management Program (AMP)
Harvard Business School
รุ่นที่ 113/1995
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ไรมอน แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไรมอน แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด
(มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการคณะธรรมาภิบาล สรรหา
และก�ำหนดผลตอบแทน
บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน บริษัท โพสต์ พับลิชชิง
จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 รองประธาน
กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 22 ปี
สัญชาติไทย อายุ 61 ปี

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี
สัญชาติมาเลเซีย อายุ 38 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 36,350,960 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
n พ.ศ. 2522 ปริญญาโท นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
n พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประธานกรรมการ
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษทั โพสต์ โฮลดิง้ จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ประธานกรรมการ
บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ บริษทั โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
จ�ำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2544 ปริญญาตรี East Asian Studies
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำ�กัด (ฮ่องกง)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท เคอร์รี่ โฮสดิงส์ จำ�กัด (ฮ่องกง)
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
n พ.ศ. 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำ�กัด (ฮ่องกง)
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จำ�นวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
จำ�นวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการการลงทุน (พ.ศ. 2553)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด และ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 อนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน
และงบประมาณ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 อนุกรรมการจัดท�ำบันทึก
ข้อตกลง และประเมินผลการด�ำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) กระทรวงการคลัง
n พ.ศ. 2554-2557 คณะกรรมการก�ำกับการ
บริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
n พ.ศ. 2552-2557 คณะกรรมการ
และคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
n พ.ศ. 2548-2557 รองประธานกรรมการ
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2550-2555 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการผลตอบแทน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2551-2552 คณะกรรมการนโยบายสถาบัน
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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นายจรูญ อินทจาร

นายจอห์น ทอมพ์สัน

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
สัญชาติไทย อายุ 71 ปี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี
สัญชาติไทย อายุ 51 ปี

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 24 ปี
สัญชาติไทย อายุ 56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเซีย
n ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
n ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
n เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
n ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Directors Certification Program
(DCP 176/2556)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา
n พ.ศ. 2557-กันยายน 2558 กรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ สำ�นักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
n พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำ�นวน 4 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
n Associate Chartered Accountant (ACA),
The Institute of Chartered Accountants in
England & Wales (ICAEW) ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program
(DAP 57/2006)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร
บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
n พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
n วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
n วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Worcester Polytechnic Institute
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 กรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการ สำ�นักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่

กรรมการ

กรรมการ และกรรมการบริหาร
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี
สัญชาติจีน อายุ 48 ปี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ
TRG Management LP
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ
TRG Allocation LLC
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ
Bangkok Bank (China) Company Limited
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ
Board of Trustees มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
n พ.ศ. 2547-2559 กรรมการ
Board of Trustees,
Singapore Management University*
n พ.ศ. 2553-2557 ประธานสมาคมธนาคารไทย
n พ.ศ. 2546-2552 กรรมการ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำ�นวน 3 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
n

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

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2528 โรงเรียนสตรีเซนต์ แคร์
ประเทศฮ่องกง
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n พ.ศ. 2554 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำ�กัด (ฮ่องกง)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n กรรมการ บริษัท ไชน่า วิสดอม แอดเวอร์ไทซิ่ง
จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท เอชเค แม๊กกาซีน มีเดีย จำ�กัด
(ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท เอชเค แม๊กกาซีน ออนไลน์
จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท ไมซิน แอดเวอร์ไทซิ่ง
คอมมูนิเคชั่น (ปักกิ่ง) จำ�กัด (จีน)
n กรรมการ บริษัท พีค เอชเค แม๊กกาซีน มีเดีย
จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท รีครูทเมนท์ คอนซัลทิง
เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ ฮ่องกง
จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ แม็กกาซีน
จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ พับลิเคชั่น
จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี นิวส์เปเปอร์ จำ�กัด
(หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน)

กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี เอาท์ดอร์ มีเดีย
จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี รีเทลลิ่ง จำ�กัด
(หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน)
n กรรมการ บริษัท เซียงไฮ ฮู หยิง แอดเวอร์ไทซิ่ง
จำ�กัด (จีน)
n กรรมการ บริษัท เซียงไฮ นาน ฮ่อง อินฟอเมชั่น
เซอร์วิส จำ�กัด (จีน)
n กรรมการ บริษัท เซาธ์ไชน่ามอนิ่งโพสต์ จำ�กัด
(สิงคโปร์)
n กรรมการ บริษัท เซาธ์ไชน่ามอนิ่งโพสต์
พับลิชเชอร์ส จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท เดอะลีส แม็กกาซีน มีเดีย
จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท เว็ลธิ ฮาร์เบอร์ อินเวอร์สเมนท์
จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท แวร์ฮ่องกง พับลิชชิง จำ�กัด
(ฮ่องกง)
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จำ�นวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
จำ�นวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
n
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นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
สัญชาติไทย อายุ 61 ปี

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
สัญชาติไทย อายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี n พ.ศ. 2546-ธันวาคม 2557 กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
บริษัท สยามซิต้ปี ระกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2521 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
n พ.ศ. 2546-กันยายน 2557 กรรมการ
มหาวิทยาลัยเซาธ์เทิร์น นิวแฮมเชียร์
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
n พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
n พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยแฟรงคลิน เพียร์ซ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
n พ.ศ. 2549-2553 กรรมการ และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
กรรมการบริหาร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำ�กัด (สถาบันประกันภัยไทย)
n Advanced Audit Committee Program
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
(AACP 16/2014)
n Director Certification Program
จำ�นวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(DCP 92/2007)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
จำ�นวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ
ค่าตอบแทน จำ�นวน 1 ครั้ง จากทัง้ หมด 1 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ จากทั้งหมด 1 ครั้ง
ของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2522 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
University of Chicago
ประเทศสหรัฐอเมริกา
n พ.ศ. 2514 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program
(DAP 80/2009)
n Directors Certification Program
(DCP 126/2009)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 สำ�นักสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 กรรมการสภาการศึกษา
แห่งชาติ
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการข้าราชการตำ�รวจ
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมือง
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการในคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
กรรมการ

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
สัญชาติไทย อายุ 69 ปี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
n พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด
กระทรวงการคลัง
n พ.ศ. 2552-2557 กรรมการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
กระทรวงคมนาคม
n พ.ศ. 2552-2554 ประธานกรรมการบริหาร
กิจการสำ�นักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
n พ.ศ. 2551-2552 ประธานกรรมการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
n พ.ศ. 2548-2554 คณบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
n พ.ศ. 2547-2552 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง
n พ.ศ. 2546-2555 ประธานกรรมการโครงการ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
โครงการการจัดการทางการเมือง
n พ.ศ. 2541-2555 ประธานกรรมการโครงการ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
สำ�หรับนักบริหาร
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จำ�นวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
n พ.ศ. 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
n พ.ศ. 2507 บัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program (DAP) 2008
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ
บริษัท อีเทอเนิล เอ็นเนอยี จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ บริษทั เอสเอสยูที จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ บริษทั พีพที ซี ี จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ
บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ประธานกรรมการ
บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2538 กรรมการ บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ประธานกรรมการ
บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คอม-ลิงค์ จำ�กัด
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำ�นวน 3 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมผูถ
้ อื หุน้ จำ�นวน 0 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
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นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กรรมการ และกรรมการบริหาร
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี
สัญชาติไทย อายุ 53 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 13,325,900 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2537 ปริญญาโท สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
n พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
การขนส่ง Royal Melbourne Institute of
Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program
(DAP 66/2007)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ
บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
n ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
n ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
n ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ
บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
n ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2557 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2554 ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มหาชน)

30

ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จำ�กัด
บริษัท คริสตัลเจด-มายเบรด จำ�กัด
บริษัท คริสตัลเจด คอนเฟ็กชั่นเนอร์รี่ จำ�กัด
และ บริษัท คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเปา
(ประเทศไทย) จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร
บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
n พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ และ
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำ�นวน 4 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 8 ครั้ง
จากทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
n
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นายฮู ยี เชียง โรบิน

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจหนังสือพิมพ์

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี
สัญชาติสิงคโปร์ อายุ 57  ปี

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี
สัญชาติไทย อายุ 48 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2525 ปริญญาโท คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเวลส์ สหราชอาณาจักร
n พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเคนท์ แคนเทอเบอรี่ สหราชอาณาจักร
n ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ด้านการสื่อสารและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเคนท์ สหราชอาณาจักร
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จำ�กัด (ฮ่องกง)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n กรรมการ บริษัท ไชน่า วิสดอม แอดเวอร์ไทซิ่ง จำ�กัด
(ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท เคลีย ซัคเซส อินเวสเมนท์ จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท ครอสไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท ฮาร์เวส กู๊ด อินเวสเมนท์ จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท ไลทอน อินเวสเมนท์ จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท มาเชียร์ พร็อพเพอตี้ จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท โอ๊คไลด์ อินเตอร์ไพรซ์ จำ�กัด
n กรรมการ บริษท
ั พีค เอชเค แม๊กกาซีน มีเดีย จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท รีครูทเมนท์ คอนซัลทิง
เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี (1994) จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี แชริตี้ จำ�กัด
n กรรมการ บริษท
ั เอสซีเอ็มพี เฮิรท์ ส์ ฮ่องกง จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษท
ั เอสซีเอ็มพี เฮิรท์ ส์ แม็กกาซีน จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษท
ั เอสซีเอ็มพี เฮิรท์ ส์ พับลิเคชัน่ จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี แม๊กกาซีน พับลิชชิง
(ฮ่องกง) จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี แม๊กกาซีน พับลิชชิง จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี นิวส์เปเปอร์ จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี นอมินี จำ�กัด
n กรรมการ บริษท
ั เอสซีเอ็มพี เอาท์ดอร์ มีเดีย จำ�กัด (ฮ่องกง)

กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี พร็อพเพอตี้
อินเวสเมนท์ จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี พับลิชั่น จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มพี รีเทลลิ่ง จำ�กัด
n กรรมการ บริษท
ั เอสซีเอ็มพี ดอท คอม โฮลดิง้ จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท เซาธ์ไชน่ามอนิ่งโพสต์
พับลิชเชอร์ส จำ�กัด (ฮ่องกง)
n กรรมการ บริษัท สตาร์ แอทเทรคชั่น จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท สตรองเน็ตดอทคอม จำ�กัด
n กรรมการ บริษท
ั ซันนีบ่ ริงท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
n กรรมการ บริษท
ั ซัน ซัคเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดกู๊ด อินเวสเมนท์ จำ�กัด
n กรรมการ ประธานกรรมการ ฝ่ายกฎหมาย
และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซียงไฮ ฮู หยิง
แอดเวอร์ไทซิ่ง จำ�กัด (จีน)
n กรรมการ ประธานกรรมการและฝ่ายกฎหมาย
บริษัท เซียงไฮ นาน ฮ่อง อินฟอเมชั่น เซอร์วิส
จำ�กัด (จีน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
n 2552-2555 ผู้อำ�นวยการอาวุโส
บริษัท สิงคโปร์เพรส โฮลดิ้ง จำ�กัด (จีน)
n 2545-2547 กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสากล)
ซิงเทล เอ็นซีเอส จำ�กัด
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำ�นวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 2 ครั้ง
จากทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
n

สัดส่วนการถือหุ้น: 3,244,755 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
สมรสกับบุตรสาวของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Gonville and Caius College
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n The Characteristics of Effective Directors
n Directors Accreditation Program
(DAP 66/2007)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2552 หัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร
ธุรกิจหนังสือพิมพ์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด

ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ
บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
ตำ�แหน่งกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2558
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำ�นวน 4 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
n

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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การบริหารองค์กร

ผู้บริหารระดับสูง

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์
สัญชาติไทย อายุ 48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 3,244,755 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
สมรสกับบุตรสาวของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Gonville and Caius College
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n The Characteristics of Effective Directors
n Directors Accreditation Program
(DAP 66/2007)
ประสบการณ์การทำ�งาน
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั มัชรูม เทเลวิชน่ั จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษทั โพสต์ โฮลดิง้ จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษทั โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษทั โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ บริษทั แฟลช นิวส์ จำ�กัด
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล

รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและนิตยสาร
สัญชาติไทย อายุ 30 ปี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
สัญชาติไทย อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 3,000,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
เป็นบุตรชายของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2558 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
n พ.ศ. 2553 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์น บอสตัน
สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การท�ำงาน
n ตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 รักษาการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและนิตยสาร
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2537 ปริญญาโท การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
n พ.ศ. 2534 ประกาศนียบัตรชัน
้ สูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
n พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (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�ำงาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2553-2558 รองกรรมการผู้จัดการส่วนงาน
สนับสนุน กลุ่มบริษัทน�้ำตาลเอราวัณ
ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป
n พ.ศ. 2553-2556 ผูอ
้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชี การเงิน
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์

นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย

บรรณาธิการบริหาร และบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
สัญชาติไทย อายุ 59 ปี

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
สัญชาติไทย อายุ 61 ปี

รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์
สัญชาติไทย อายุ 50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2522 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการหนังสือพิมพ์ Queensland University
ประเทศออสเตรเลีย
n พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการเมืองและการปกครอง
James Cook University of North Queensland
ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ์การทำ�งาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 บรรณาธิการบริหาร
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 บรรณาธิการบริหาร
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2537-2545 บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
n พ.ศ. 2536-2537 เลขานุการของ ดาโต๊ะ อาจิต ซิงห์
เลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
n พ.ศ. 2523-2535 ผูส
้ อ่ื ข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
ประสบการณ์อื่นๆ
n กรรมการบริหาร WAN-IFRA (World Association
of Newspapers and News Publishers)
n ประธานคณะกรรมการบริหาร
IFRA Asia Pacific Regional Committee
n ประธานมูลนิธิบางกอกโพสต์
n ประธานมูลนิธโ
ิ รคเรือ้ นพุดหง ในพระบรมราชูปถัมภ์
n ประธานกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2521 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
n หลักสูตรการอบรมผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ชั้นสูง ศาลยุติธรรม
ประสบการณ์การท�ำงาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2549-2556 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2545-2549 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2540 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
n พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (หนังสือพิมพ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
n พ.ศ. 2556 หลักสูตรสถาบันวิทยาการพลังงาน รุน
่ ที่ 3
n พ.ศ. 2556 หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)
n พ.ศ. 2556 หลักสูตร Advanced Retail
Management รุ่นที่ 12
n พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง รุ่นที่ 2
n พ.ศ. 2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 (TEPCoT2)
n พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
ประสบการณ์การท�ำงาน
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2556 รองบรรณาธิการบริหารกลุม่ โพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2549-2556 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2554-2555 บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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นายมนตรี ปูชตรีรัตน์

ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ

นายอนิล ปิ่นเรณู

นายวรวรรธน์ จุลจิตต์วัชร์

นางเรืองรอง องค์พัฒนกิจ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด และ
รองหัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร ธุรกิจหนังสือพิมพ์
สัญชาติไทย อายุ 45 ปี

ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
สัญชาติไทย อายุ 58 ปี

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2526 อนุปริญญา วิทยาลัยการค้า
ประสบการณ์การท�ำงาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ M2F
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2554-2555 รองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ M2F
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2551-2554 ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี การเงิน
มหาวิทยาลัยอีลอน นอร์ท แคโรไลนา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
n The 7 Habits of Highly Effective People
n หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุนรุ่นที่ 9
n The Crestcom Bullet Proof Manager
Program
ประสบการณ์การทำ�งาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจหนังสือพิมพ์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด
n พ.ศ. 2551-2557 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
และจัดจ�ำหน่าย
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเดลฮี ประเทศอินเดีย
การอบรม
n พ.ศ. 2551 Crestcom Trainers to the World
ประสบการณ์การทำ�งาน
n		ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2543-2552 ผู้จัดการฝ่าย
Output & Page Archiving
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเรขศิลป์ (Graphic Design)
(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
n หลักสูตร eRev ส�ำหรับผู้บริหาร
จัดโดย WAN-IFRA
ประสบการณ์การทำ�งาน  
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 อนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการการจัดท�ำสื่อดิจิตอล
เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์
n พ.ศ. 2556-2558 นายกสมาคม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์
n พ.ศ. 2554 ผู้จัดการโครงการอบรม
นักข่าวสื่อดิจิตอล รุ่นที่ 2
ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญาตรี การตลาด
วิทยาลัยกิลฟอร์ด/มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำ�งาน
n ตั้งแต่ มิถุนายน พ.ศ. 2557
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโฆษณา
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2552-2557 ผู้จัดการกลุ่มโฆษณาดิสเพลย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2551-2552 ผู้จัดการแผนกอาวุโส –
วางแผนกลยุทธ์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2545 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
n พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
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 หลักจิตวิทยาการดูแลและ
สื่อสารกับลูกค้า, 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
ประสบการณ์การทำ�งาน
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2558 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2555-2557 ผูอ
้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2553-2555 ผูอ
้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F
สัญชาติไทย อายุ 56 ปี
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้อำ�นวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย
สัญชาติไทย อายุ 43 ปี    

ผู้อำ�นวยการฝ่ายโฆษณา
สัญชาติ ไทย อายุ 44 ปี

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัญชาติไทย อายุ 46 ปี

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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การบริหารองค์กร

การสรรหากรรมการ ผู้บริหาร
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ตามข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งกรรมการต้องท�ำการเลือกตั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

นายธวัชชัย เชาวน์รัตนะ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สัญชาติไทย อายุ 61 ปี    
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2522 ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
n พ.ศ. 2526 MBA School of Business
Administration,
Business Computer Information Systems
University of North Texas
ประสบการณ์การท�ำงาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2555-2558 ที่ปรึกษาด้าน IT
n พ.ศ. 2540-2554 CIS and Planning Director
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด

36

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ

ผูช้ ว่ ยคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทั
สัญชาติไทย อายุ 52 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2532 MBA in Information System
and Finance, Xavier University, Ohio,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
n พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ประสบการณ์การท�ำงาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยคณะกรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2556-2557 กรรมการและที่ปรึกษา
คณะกรรมการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ำกัด
n พ.ศ. 2553-2555 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บริษัท ซิกโก้ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
n พ.ศ. 2551-2552 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
n		พ.ศ. 2549-2551 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

นางภัทริกา ชุติชูเดช

รองผู้อำ�นวยการสายงานตรวจสอบภายใน
สัญชาติไทย อายุ 44 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2548 Certified Internal Auditor (CIA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
n พ.ศ. 2539 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ด้านการเงิน Wichita State University
รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
n พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
n พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
Post Mini MBA โคยคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำ�งาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 สายงานตรวจสอบภายใน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่า
เป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจ�ำนวน
บุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กบั บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึง่ เสียง
ต่อหุน้ แต่ละหุน้ ทีต่ นเองถืออยูห่ รือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี
ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เลือกโดยวิธจี บั ฉลาก
เพื่อให้ได้จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งเป็น
จ�ำนวนหนึง่ ในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่
ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับ
ต�ำแหน่งอีกก็ได้
ในกรณีที่ต�ำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมการ
ทีว่ า่ ง เว้นแต่วาระในต�ำแหน่งของกรรมการทีว่ า่ งลงนัน้ จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่จ�ำนวนกรรมการว่างลงจน
กรรมการทีเ่ หลืออยูม่ จี ำ� นวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการทีเ่ หลืออยูจ่ ะกระท�ำการ
ในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อท�ำการเลือกตั้ง

กรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
จะต้องกระท�ำภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่จ�ำนวนกรรมการว่างลง ซึ่งท�ำให้
ไม่ครบองค์ประชุม บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่
ว่างลงจะด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงเท่าก�ำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะ
อยู่ได้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะน�ำคณะกรรมการใน
เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการ
ถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส�ำเนาใบหุ้นและหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดย
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น ส�ำเนา
บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือส�ำคัญต่างๆ ของบริษทั เสนอบุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับ การเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้ โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท ซึ่งได้น�ำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท
การแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อ�ำนาจของ
คณะกรรมการบริหาร ยกเว้นต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งต้องน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
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การสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษัทมิได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่ อยล� ำดั บ เดี ย วกั น ผู ้ ถื อหุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่ จ ะได้ รั บ การเสนอให้ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารหรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของ
บริษัท และบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

5.

6.

7.
8.

9.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่
กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ กู ้ ยื ม ค�้ ำ ประกั น การให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
ทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการทีป่ รึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาท
ต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ
เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตั ด สิ นใจในการด� ำ เนิ นกิ จ การของบริ ษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีแ่ นะน�ำคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท
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การบริหารองค์กร

บันทึกการเข้าประชุมประจ�ำปี 2558
ชื่อ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายจรูญ อินทจาร
กรรมการอิสระ
4. นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
6. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
8. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
9. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการอิสระ
10. ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
11. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
กรรมการ
12. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
13. นายฮู ยี เชียง โรบิน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

3/4

8/8

0/4

0/8

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

4/4
4/4		

5/5

3/4
1/4

1/8

4/4		
4/4

4/5

1/1

8/8		

1/1

3/4
4/4		

5/5

1/1

3/4
4/4

8/8

1/4

2/8

4/4

8/8

หมายเหตุ
ดร.ศิริ การเจริญดี นายวรชัย พิจารณ์จิตร นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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การบริหารองค์กร

การบริหารองค์กร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการทุกคนในปี พ.ศ. 2558

ชื่อ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
3. นายจรูญ อินทจาร
4. นายจอห์น ทอมพ์สัน
5. นายชาติศิริ โสภณพนิช
6. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
7. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
8. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
9. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
10. ดร.ศิริ การเจริญดี
			
11. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
12. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
13. นายฮู ยี เชียง โรบิน
14. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ

				
ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปี 2558 เท่ากับ 46,321,800 ล้านบาท
ค. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารในปี 2558 เช่น เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 2,844,142 ล้านบาท

ค่าตอบแทน
กรรมการ
(หน่วย: พันบาท)
1,180
720
560
780
540
760
780
980
540
920
540
960
780
0
10,040

บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งจัดท�ำโดยศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard
โดยมีหลักการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

40

แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส�ำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยัน
การถื อ หุ ้ น ที่ อ อกโดยบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น ส�ำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
หรือหนังสือส�ำคัญต่างๆ ของบริษัท

บริษัทมีการก�ำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปีล่วงหน้า และได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม รวมถึงเรื่องที่ต้อง
ตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัด
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุน และอ�ำนวยความ
สะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้
จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ส�ำหรับคัสโตเดียน สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความ
เหมาะสม ก่อนการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีต่อไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2558 นั้น มีกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน เสนอตัวเพื่อให้ที่
ประชุมเลือกตัง้ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ บริษทั ได้นำ� เสนอรายละเอียด
และประสบการณ์การท�ำงานของกรรมการดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากที่ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้น

บริษทั ได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบทีก่ ำ� หนดรายละเอียดในการออกเสียง
แต่ละวาระอย่างชัดเจน และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ บริษัทได้จัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มี
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการ บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายกรรมการอย่างชัดเจน
โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคลได้

บริษัทอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยก�ำหนดเวลาประชุม
ในระหว่างเวลาท�ำงานปกติที่อาคารบางกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อ
รองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง อาคาร
บางกอกโพสต์ตงั้ อยูไ่ ม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศนู ย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดในการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากร
แสตมป์ส�ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ในทุกวาระการประชุม โดยบริษทั จะเก็บเฉพาะบัตรทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมีข้อ
โต้แย้ง

ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี 2558 นายสุ ท ธิ เ กี ย รติ จิ ร าธิ วั ฒ น์
ประธานกรรมการ ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้
จัดสรรเวลาส�ำหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใน
การแสดงความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการทีเ่ ข้าร่วม
ในการประชุมครั้งนี้ มีจ�ำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึง
ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

n

บริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือน
เมษายน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
n ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ทั้งหมดของบริษัท

n

บริษัทได้จัดท�ำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี อิ ส ระ ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกครั้ง

บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
เพือ่ สร้างความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้อ่าน ผู้ซื้อสื่อโฆษณา พนักงานของบริษัท
ผู้จัดจ�ำหน่าย เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดก�ำไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราที่เหมาะสมในระยะยาว บริษัทจะเก็บผลก�ำไรบางส่วนเพื่อคืนหนี้สถาบัน
การเงินและลงทุนเพือ่ อนาคตของบริษทั เงินก�ำไรทีเ่ หลือจะจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในรูปของเงินปันผล
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ผู้อ่าน

เจ้าหนี้

นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้พฒ
ั นากลายเป็น
หนึ่งในผู้น�ำของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพื้นเอเชีย
อันเนือ่ งมาจากความไว้วางใจและความนับถือทีไ่ ด้รบั จากผูอ้ า่ น ทัง้ นี้ เป็นผลลัพธ์
ที่เกิดจากอุดมการณ์ที่ยึดมั่นมายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวอย่าง
ถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลาง ซึ่งขนบธรรมเนียมดังกล่าวได้เปลี่ยนมาเป็น
หลักจรรยาบรรณครอบคลุมถึงหนังสือพิมพ์ฉบับอืน่ ของบริษทั ได้แก่ หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ และล่าสุด หนังสือพิมพ์ M2F

บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ธุรกรรมดังกล่าว
ได้แก่ เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว การออกหนังสือค�้ำประกัน และ
การออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสัง่ ซือ้ กระดาษหนังสือพิมพ์
จากต่างประเทศ บริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคาร และ
ส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เหมาะสม การกู้ยืม
ทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน บริษัทติดตามและปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด

บริษัทด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการการบริโภคข่าวสาร จึงท�ำให้สามารถปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหา
ให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่มี
ประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ผู้ซื้อสื่อโฆษณา
บริษทั ปรับปรุงเครือ่ งพิมพ์และกระบวนการพิมพ์อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ มีผลให้คณ
ุ ภาพ
ของหนังสือพิมพ์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์ดีขึ้นเป็นล�ำดับ นอกจากนี้ บริษัท
ยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาได้
พบปะสังสรรค์กับผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทได้โดยตรง การปรับโครงสร้าง
ของกองบรรณาธิการช่วยให้บริษทั ขยายการเสนอข่าวผ่านสือ่ ต่างๆ หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทสามารถขายสื่อโฆษณาได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และอื่นๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและขยายการด�ำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติม
จากสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐานมาเป็นธุรกิจมัลติมีเดีย ท�ำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กรของบริษัทมากพอสมควร โดยในส่วนของการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานนั้น บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงาน
มากกว่า 50 หลักสูตร โดยจะเป็นการอบรมโปรแกรมไมโครซอฟท์รวมถึง
หลักสูตรมัลติมีเดีย และโซเชียลมีเดีย ส�ำหรับนักข่าว หลักสูตรการเขียนและ
รายงานข่าว หลักสูตรด้านภาษาพม่าเพื่อเตรียมรองรับการเปิด AEC และ
หลักสูตรเกี่ยวกับบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจ�ำปี และจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ตามผลงาน
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ได้แก่ การสอบทานขั้นตอนในการด�ำเนินการ
ของบริษทั เกีย่ วกับข้อร้องเรียน การสอบทานระบบการร้องเรียนเกีย่ วกับรายงาน
ทางการเงิน การควบคุม และอื่นๆ ให้เป็นความลับและการด�ำเนินการให้มีการ
สอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้รายงานเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทราบ

ผู้จัดจ�ำหน่าย
ช่องทางส�ำคัญช่องทางหนึ่งในการจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์ ได้แก่ ผู้จัดจ�ำหน่าย
และแผงหนังสือ บริษัทเพิ่มจ�ำนวนผู้จัดจ�ำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายหนังสือพิมพ์
ในการด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดให้มีค่านายหน้า ส่วนลด และระยะเวลา
การช�ำระเงินที่เหมาะสมแก่ผู้จัดจ�ำหน่ายและแผงหนังสืออย่างเหมาะสม โดย
พนักงานของบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจ�ำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดจัดจ�ำหน่าย และลดยอดหนังสือคืน
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บริษัท บริษัทในเครือ และมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันท�ำกิจกรรมระดมเงิน
บริจาคเพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือในด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง โดย
ต้องการให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ได้แก่
“บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เท่น 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
ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปี ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษผ่ า นช่ อ งทางอื่ นๆ เช่ น เว็ บ ไซต์ ข อง
บริษัทด้วย ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจ�ำปีของบริษัท แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และงบการเงิน ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัท เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใส
และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่
บริษทั ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ ส�ำหรับจ�ำนวนครั้งของการ
ประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ได้แสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปี เรื่องบันทึกการเข้าประชุมประจ�ำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ก�ำหนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการของบริษทั เป็นจ�ำนวนรวมส�ำหรับปีนน้ั ๆ
โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจ�ำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น
ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทน
ที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทมีกรรมการ 14 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ส�ำหรับวาระในการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกปี ผู้เป็น
กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่ได้อยู่
ในต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อก กรรมการทีอ่ อกไปนัน้ จะเลือกเข้ารับต�ำแหน่ง
อีกก็ได้ บริษัทมิได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด กล่าวโดยสรุปคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ
1 และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจ�ำจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระ

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งและประวัติของกรรมการ
ทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี เรื่องโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัท แยกบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการออกจาก
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจ
อย่ า งไม่ จ� ำ กั ด โดยคณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง ให้ ก รรมการอิ ส ระด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ประธานกรรมการ และมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท
ในส่วนของการให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนื อ จากคณะกรรมการตรวจสอบที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย
ขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
n ประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท
n พิ จ ารณากระบวนการสรรหา จ� ำ นวน และคุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมของ
กรรมการอิสระ การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษัท
n ก�ำหนดนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทน และบ�ำเหน็จของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
n พิจารณาให้มีก ารประกัน ภัยผู้บ ริหาร ให้กับ คณะกรรมการและผู้บ ริหาร
ระดับสูงของบริษัท
n พิ จ ารณาแผนการสื บ ทอดการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง และกระบวนการสรรหา
กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ จะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามล�ำดับ
n พิ จ ารณากระบวนการประเมิ น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร และ
เจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามล�ำดับ
n ก� ำ หนดนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร
และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามล�ำดับ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน
และกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน และเพื่อให้การท�ำหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำงานเป็นอิสระอย่างแท้จริง
ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน หรือกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้
พิจารณาเรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการ
แต่ ล ะคนก็ มี ค วามเป็ น อิ ส ระที่ จ ะเสนอเรื่ อ งและความเห็ น ของตนเองให้
คณะกรรมการพิจารณา
บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุม
คณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ อาจมีเอกสาร
เพิ่มเติมก็ให้น�ำแจกในที่ประชุมเพื่อให้น�ำอภิปรายกันในที่ประชุมด้วย
บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะ
อภิปรายกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพือ่ ให้รายละเอียดเพิม่ เติม และเพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั รูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูง
ส�ำหรับใช้ประเมิน และพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
บริษัทจัดท�ำข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่กรรมการ
ของบริษัท เพื่อคณะกรรมการสามารถติดต่อขอข้อมูลที่จ�ำเป็นได้จากหัวหน้า
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร หรือเลขานุการบริษทั และเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้ติดต่อสื่อสารกันเองตามต้องการ โดยมิต้อง
ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัท

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การประเมิ น ตนเองแล้ ว ส่ ว น
คณะกรรมการของบริษัทยังมิได้ด�ำเนินการประเมินตนเอง

5.6 ค่าตอบแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท
เป็นจ�ำนวนรวมส�ำหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจ�ำนวนดังกล่าว
ให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะ
เห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ
ของบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะ
กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดภายใต้แผนงานงบประมาณ
ประจ�ำปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือนและโบนัส สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหาร
แต่ละคน

5.3 บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5.7 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั และติดตามดูแลให้คณะผูบ้ ริหารด�ำเนินงาน
ตามนโยบายและแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดท�ำหลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานของผู้บริหารและพนักงานบริษัท

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ซึ่งอาจเป็นการภายในบริษัท
หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกด้วย ในปีนี้ บริษัทจัดให้มีสัมมนา POST
Mini MBA 2015 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งจัดให้กรรมการและ
ผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตรส�ำหรับกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัท พยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ และแนะน�ำบริษัทแก่กรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคน
ทราบก�ำหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถ
เข้าร่วมประชุมได้
ในเบื้องต้น บริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน
และจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารในเดื อ นที่ มิ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะท�ำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก�ำกับควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

บริษัทยังมิได้จัดท�ำแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และ
พยายามจะจัดให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลผู้ลงทุน

การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
	ารควบคุมภายในเป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้บริษทั มีการด�ำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่
เหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ อย่าง
เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้อ�ำนาจและ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวทางการปฏิ บัติ ที่ดี ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ และหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ก�ำหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรับฟังความคิดเห็นจากสายงาน
ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์
เพื่อจะเชื่อมั่นได้ว่า รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ส�ำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็นสาระส�ำคัญ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มกี ารประเมินการปฎิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินแสดงถึงการปฎิบัติงานเป็นที่
น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้นำ� ผลการประเมินมาพิจารณาแนวทางเพือ่ ให้บริษทั มีการก�ำกับดูแลทีด่ ยี งิ่ ขึน้
สายงานตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ านโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบกระบวนการท�ำงานต่างๆ ในบริษัท
และรวมถึงบริษทั ในเครือ เพือ่ ท�ำการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การด�ำเนินงาน การบริหาร
ความเสีย่ ง และการก�ำกับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ
ทัง้ นี้ สายงานตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ านโดยยึดถือกฎบัตรของสายงานตรวจสอบ
ภายในและปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านในทางวิชาชีพทีเ่ ป็นสากล
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เพื่อส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล สายงานตรวจสอบภายในยังท�ำ
หน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี ต่อการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน ให้กบั ฝ่ายงานต่างๆ โดยเริม่ จากผูป้ ฏิบตั งิ านจนถึงผูบ้ ริหาร
หน่วยงาน ซึ่งความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
จิตส�ำนึกและจริยธรรมในการปฎิบัติงาน อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อน�ำไปสู่การควบคุมที่ดีขึ้น
ในส่วนของการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายในวางแผน
การปฏิบัติงานโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาล�ำดับความส�ำคัญตามความเสี่ยง
และค�ำนึงถึงข้อกังวลของผู้บริหาร ในการปฏิบัติงาน สายงานตรวจสอบภายใน
จะน�ำเอาหลักวิชาการและวิธีการท�ำงานที่เป็นระบบเข้ามาใช้ในการสอบทาน
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นอกจากนั้น สายงานตรวจสอบภายในจะ
ติดตามผลการด�ำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการรับทราบความคืบหน้าเป็นระยะตาม
สมควร
ส�ำหรับในปี 2558 สายงานตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการตรวจสอบ เสนอแนะ
ประเด็น และรายงานผลให้กับผู้บริหารเพื่อน�ำไปพิจารณาปรับปรุงการควบคุม
ภายในของแต่ละส่วนงาน เช่น การบริหารจัดการงานจัดส่ง ซึ่งได้น�ำเสนอ
ข้อแนะน�ำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรต่างๆ ของ
ฝ่ายจัดส่งให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และการตรวจสอบกระบวนการขายสิง่ พิมพ์
ให้กบั สมาชิก ซึง่ การเสนอแนะให้ปรับปรุงเรือ่ งการควบคุมภายในโดยจะเน้นหนัก
ไปที่ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบันทึกและติดตามงานขายสิ่งพิมพ์สมาชิก
ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายในได้แจ้งเน้นย�้ำต่อผู้บริหารที่ดูแลในกระบวนการ
ต่างๆ ถึงความส�ำคัญของการจัดให้มแี ละการท�ำให้เป็นปัจจุบนั ของเอกสารส�ำคัญ
เช่น คู่มือการปฎิบัติงาน รายงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการปฎิบัติงานในแนวทางที่
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ ได้ถูกรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการเพื่อการพิจารณาต่อไป
การพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของผู ้ ต รวจสอบภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น
สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ ดังนั้น บริษัท
จึงมีการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้รับการพัฒนาทั้งในด้าน
วิชาชีพการตรวจสอบและความรอบรู้ทางธุรกิจ โดยการส่งเสริมผู้ตรวจสอบ
ภายในเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และร่วมการประชุม
สัมมนาทางวิชาชีพตามความเหมาะสม

ข้อมูลผู้ลงทุน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละของ
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

101,375,750
96,096,150
56,000,000
36,350,960
18,463,480
13,911,790
13,325,900
11,866,420
10,892,730
8,586,860

20.28
19.22
11.20
7.27
3.69
2.78
2.67
2.37
2.18
1.72

ที่มา: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

นโยบาย
การจ่ายปันผล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบาย
การจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของ
ก�ำไรสุทธิของทุกๆ ปี ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการ
จ่ายเงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและ
สภาพคล่องของกิจการ

การดูแลการใช้
ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้อง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท และบริษัท
จะน� ำ เสนอสรุ ป รายงานดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท ไอเซนเทีย
มอนิเตอริง เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ�ำ กัด และพวก เมื่อ เดือ นมี นาคม
ปี 2558 ในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญ ญัติลิขสิ ท ธิ์ ซึ่ ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มีค�ำสั่งรับฟ้องคดี

44

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลผู้ลงทุน

ข้อมูลผู้ลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยง

รายการระหว่างกัน

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทพอสรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

บริษทั ประกอบธุรกิจทางด้านสิง่ พิมพ์ ดังนัน้ กระดาษจึงเป็นวัตถุดบิ หลักอย่างหนึง่ ของ
ธุรกิจซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านปริมาณตลอดจนราคาตามอุปสงค์และ
อุปทานของตลาดโลก แต่บริษทั ได้มกี ารติดตามและวางแผนการจัดซือ้ ล่วงหน้าและเก็บ
กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ในปริมาณที่คาดว่าเพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งได้สั่งซื้อจาก
แหล่งผลิตในประเทศมากขึ้น
นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายควบคุมต้นทุนการใช้กระดาษอย่างเคร่งครัด เช่น
การควบคุมประสิทธิภาพในการผลิตให้มตี น้ ทุนของเสียน้อยทีส่ ดุ รวมทัง้ การบริหารการ
จัดจ�ำหน่ายเพือ่ ลดปริมาณหนังสือคืน

2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการซื้อ
สินค้าและบริการและอุปกรณ์เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครัง้ คราวตามความเหมาะสม เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหาร
ความเสี่ยง

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ นีเ้ กิดขึน้ จากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดการเงิน
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด เนือ่ งจากมีเงินฝากกับสถาบัน
การเงิน เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากธนาคาร สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบัน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยจึงอยู่ในระดับต�่ำ

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการก�ำหนดราคาที่สามารถ
เทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

6. ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา

รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าโฆษณา ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
คงที่ ผลการด�ำเนินงานของบริษทั จึงขึน้ อยูก่ บั ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา ทัง้ นี้ ค่าใช้จา่ ย
ด้านการโฆษณามักจะผันแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว
จะส่งผลให้มกี ารใช้งบโฆษณาผ่านสือ่ ต่างๆ มากขึน้ และหากเป็นภาวะทีเ่ ศรษฐกิจชะลอตัว
การโฆษณาจะลดลงเช่นกัน ดังนัน้ เพือ่ ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนดังกล่าว บริษทั
จึงก�ำหนดแผนกลยุทธ์และนโยบาย เพิม่ พืน้ ทีโ่ ฆษณากระจายไปนอกเหนือจากสือ่ สิง่ พิมพ์
รักษาความสามารถเชิงแข่งขัน รวมทัง้ บริหารจัดการค่าใช้จา่ ยอย่างรัดกุม และเหมาะสม

1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด

5. บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด

7. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความไม่สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการก�ำหนดราคา

ประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาอุทกภัยร้ายแรง และความไม่สงบอันเนือ่ งมาจากการชุมนุม
ทางการเมืองในมาหลายปีทผี่ า่ นมา เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อยอดขาย
โฆษณาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือในสื่อวิทยุ โทรทัศน์
และอินเทอร์เน็ต หากเกิดเหตุดงั กล่าวอีกในอนาคตก็จะเกิดภาวะชะงักงันในการใช้จา่ ย
งบโฆษณาของลูกค้าของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค

พัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกระจายเสียงและออกอากาศ รวมถึงการสื่อสารแบบ
ไร้สายและเทคโนโลยีดิจิตอล ท�ำให้มีการน�ำเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อได้หลากหลาย
มากขึ้น
ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริโภคไม่จ�ำเป็นต้องเสียเงินเพื่อซื้อหาข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป เรื่องดังกล่าวมี
ผลกระทบในทางลบต่อการจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทจึงต้อง
พัฒนาการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ ต่างๆ เพิม่ เติมจากสือ่ สิง่ พิมพ์ซงึ่ เป็นธุรกิจหลัก
ของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นทางเลือกให้ผบู้ ริโภคข้อมูลข่าวสาร และผูซ้ อื้ สือ่ โฆษณา

ผลิตและจ�ำหน่ายนิตยสาร “แอล” “แอล เมน”
“แอล เดคคอเรชัน่ ” “ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด”
“ไซคลิง่ พลัส” “ฟอร์บส” และ “แมรี แคลร์”
ความสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
จ�ำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 32.8
ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.5 ล้านบาทจากเงินกู้ยืม
จากบริษัท มูลค่า 92.0 ล้านบาท เช่าส�ำนักงาน
จากบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า
7.3 ล้านบาท
นโยบายการก�ำหนดราคา อัตราคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอื่นเป็น
ไปตามราคาตลาด

2. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์

บริษทั มีความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งโดยก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการ
ควบคุมการขายเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมาะสม

เพือ่ รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษทั ได้ผลิตนิตยสารหัวข้อใหม่ๆ ทีต่ รงกับกลุม่ เป้าหมาย
ยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาที่หลากหลาย อันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า
และบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

ผลิตและจ�ำหน่ายนิตยสาร
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และ บริษัท โพสต์
อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จ�ำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน
ไม่มี
นโยบายการก�ำหนดราคา ไม่มี

ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการขายเชื่อ
นอกเหนือจากจ�ำนวนทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ในบัญชีคา่ เผือ่ หนีส้ ญ
ู ไว้แล้ว นอกจากนี้ การขายเชือ่
ของบริษทั ไม่มกี ารกระจุกตัว เนือ่ งจากมีฐานลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมากราย

9. ความเสี่ยงด้านการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความสามารถ

3. บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด

4. ความเสี่ยงด้านเครดิต

5. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ดังนั้น จึงมี
ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเป็น
การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงจัดให้มีการติดตามผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วม โดยวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน และ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้และรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
บริษัทตามระยะเวลาที่ก�ำหนดเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเท่าที่สามารถจะกระท�ำได้

พันธะผูกพันในการ
ออกหุ้นกู้ในอนาคต
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บุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการผลิตเนือ้ หาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ บริษทั ได้ใช้จา่ ยลงทุนพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถในการท�ำงาน อย่างไรก็ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ พื้นที่
และช่องทางในการโฆษณาสื่อสารท�ำให้เกิดปัญหาการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความสามารถอยู่พอสมควร

ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน

ผลิตรายการโทรทัศน์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
ดอกเบี้ย 0.4 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัท
มูลค่า 6.1 ล้านบาท
นโยบายการก�ำหนดราคา อัตราคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม

4. บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับ
หุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

ผลิตและจ�ำหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน
จ�ำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 12.4
ล้านบาท เช่าส�ำนักงานจากบริษทั และค่าใช้จา่ ย
อื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.04 ล้านบาท
นโยบายการก�ำหนดราคา ราคาตลาด

ผลิตรายการวิทยุ
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
ไม่มี
ไม่มี

6. บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จ�ำกัด)
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน

ผลิตคอนเทนต์ และรายการโทรทัศน์
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ขายโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กบั บริษทั 19.3 ล้านบาท
ซื้อโฆษณาจากบริษัท 0.9 ล้านบาท เช่าส�ำนักงาน
จากบริษทั และค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง มูลค่า 14.8
ล้านบาท ดอกเบีย้ 14.4 ล้านบาทจากเงินกูย้ มื จาก
บริษัท มูลค่า 337.0 ล้านบาท
นโยบายการก�ำหนดราคา อัตราคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอื่นเป็นไป
ตามราคาตลาด

7. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการก�ำหนดราคา

ลงทุน
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ไม่มี
ไม่มี

8. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการก�ำหนดราคา

ลงทุน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
ไม่มี
ไม่มี

9. บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการก�ำหนดราคา

ผลิตคอนเทนต์ และรายการโทรทัศน์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รับผลิตทางโทรทัศน์ให้กับบริษัท 0.5 ล้านบาท
ราคาตลาด

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

ด�ำเนินการเต็มปี (จากการเริม่ ต้นในไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2557) คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้
รับทราบถึงแนวโน้มด้านลบของการด�ำเนินงานต่างๆ
และผลประกอบการของบริษทั และได้พจิ ารณากลยุทธ์
ที่เหมาะสม รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน เพื่อจะจัดการกับ
สถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความส�ำคัญกับการยกระดับการควบคุม
ภายใน เพือ่ ส่งเสริมให้การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จา่ ย
รวมถึงการน�ำสินทรัพย์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะให้คณะกรรมการ
บริษทั น�ำงบการเงินและงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง
จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
คื อ ดร.ศิ ริ การเจริ ญ ดี (ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ) นายจอห์น ทอมพ์สัน และนายณัฐดนัย
อินทรสุขศรี
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตาม
ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
หลักการของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ หน้าที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน
ประจ� ำ ปี แ ละงบการเงิ น ระหว่ า งกาล การควบคุ ม
ภายใน รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจ
เกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง และพิจารณา
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ในส่ ว นของความเสี่ ย งและการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสือ่ สารกับฝ่ายจัดการ
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ ง
และกลยุ ท ธ์ บ ริ ห ารความเสี่ ย งได้ ถู ก น� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ เพือ่ พิจารณาใน
หลายโอกาส คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความ
สนใจเป็นพิเศษกับการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
สภาพคล่องของกิจการ และได้ติดตามเกี่ยวกับการ
ด�ำ เนินงานของบริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง ใหม่ บริ ษั ท มั ชรู ม
เทเลวิชั่น จ�ำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของ
บริษัท ส�ำหรับปี พ.ศ. 2558 จากข้อมูลที่ได้รับจาก
ฝ่ า ยจั ด การ สรุ ป ได้ ว ่ า การจั ด ท� ำ งบการเงิ น และ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป รวมทั้งข้อก�ำหนดในทางกฎหมายต่างๆ
งบการเงินรวมประจ�ำปี 2558 ของบริษัทมีผลการ
ด�ำเนินงานเป็นลบ ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจ
โลกและของประเทศไทย รายได้รวมของกลุ่มบริษัท
ลดลง อันเป็นผลสืบเนือ่ งจากสภาพเศรษฐกิจทีก่ ระทบ
ต่อธุรกิจสือ่ และโฆษณา นอกจากนี้ ต้นทุนและค่าใช้จา่ ย
ต่างๆ กลับไม่ลดลง เนื่องจากมีต้นทุนของโครงการ
ปรับโครงสร้างหน่วยงานบัญชีและการเก็บหนี้ โดยให้
บริษัทภายนอกเป็นผู้ด�ำเนินการ และต้นทุนค่าผลิต
และจั ด แจกหนั ง สื อ พิ ม พ์ M2F ในต่ า งจั ง หวั ด ซึ่ ง

การประชุม
ผู้ร่วมประชุม  
ดร.ศิริ การเจริญดี		
นายจอห์น ทอมพ์สัน
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเกี่ยวกับประเด็น
รายการเกีย่ วโยงและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กีย่ วโยงกั น
ของบริษทั เมือ่ อ้างอิงจากธุรกิจปกติ มีความเป็นธรรม
ทัง้ ในด้านเงือ่ นไขและราคา นอกจากนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังร่วมกับสายงานตรวจสอบภายในและ
ผูส้ อบบัญชีภายนอก สอบทานประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และ
มีความเห็นว่า การควบคุมภายในโดยรวมเหมาะสม
ส� ำ หรั บ สภาพแวดล้ อ มในทางธุ ร กิ จ ในปัจจุบันของ

บริษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บบริ ษั ท โดยผ่ า นทางสายงาน
ตรวจสอบภายใน ทัง้ นี้ บริษทั มิได้มกี ารไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัท
เพื่อให้สายงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิผล คณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากการสอบทานรายงานที่ได้รับจาก
สายงานตรวจสอบภายในแล้ว ยังท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
สายงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในแผนงาน
การตรวจสอบประจ�ำปี รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ
ในกิจกรรมต่างๆ ของสายงานตรวจสอบภายในตาม
ความเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้
มี ก ารประชุ ม เป็ น การเฉพาะกั บ หั ว หน้ า สายงาน
ตรวจสอบภายในอีกด้วย
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อ
สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและงบประจ� ำ ปี
พร้อมทั้งหารือกับสายงานตรวจสอบภายใน ถึงบาง
ประเด็นทีพ่ บจากการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
และได้น�ำเสนอกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเด็นข้อสังเกตต่อคณะกรรมการ
บริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายไตรมาส
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มกี ารประชุม
เป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีในวันที่ 8 พฤษภาคม
2558 และการประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในในวันที่
10 สิงหาคม 2558 โดยที่การประชุมดังกล่าวไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย ซึง่ การประชุมนีถ้ อื เป็น
ส่วนหนึง่ ของการส่งเสริมให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2558 เป็นดังนี้

1

2

3

4

5

23 ก.พ.

8 พ.ค.

10 ส.ค.

18 ก.ย.

9 พ.ย.

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
–

รวม

ร้อยละ

5
5
4

100
100
80

สืบเนื่องจากผลการปฏิบัติงานในอดีตของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หมายเลข 4434 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3459 และ/หรือ นางสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3970
ของ บริษัทส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส�ำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับรอบระยะเวลาปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นจ�ำนวน 3.045 ล้านบาท โดยเมื่อค�ำนึงถึงปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้น อัตราค่าสอบบัญชีในท้องตลาด และต้นทุนในการให้บริการในปีที่ก�ำลังจะมาถึง เห็นว่าค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจ�ำนวนที่เหมาะสม เห็นสมควรให้
น�ำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

(ดร.ศิริ การเจริญดี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
		
ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดท�ำงบการเงินของบริษัท
		
และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีผู้สอบบัญชี
		
รับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้บริษทั มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ภี ายในบริษทั
เพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ คณะกรรมการบริษัทได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีความรับผิดชอบหลักในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบ

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แสดงความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยทั่วไป
เหมาะสมส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และงบการเงินประจ�ำปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รบั การเปิดเผยอย่างเหมาะสม ถูกต้องครบถ้วน
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บทสรุปและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ตารางแสดงการใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2554-2558

ประเภทของสื่อ

2554

(ล้านบาท)

2555

(ล้านบาท)

2556

2557

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558

(ล้านบาท)

โทรทัศน์
เคเบิลทีวี
ทีวีดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ภาพยนตร์
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อกลางแจ้ง
คมนาคม
ภายในอาคาร
อินเทอร์เน็ต

62,238
–
–
17,723
7,224
5,918
5,848
4,278
2,643
1,618
470

68,105
–
–
18,604
7,906
6,358
5,626
4,544
2,960
2,732
573

69,249
–
–
19,243
5,369
6,321
5,706
4,167
3,529
2,656
877

63,775
6,546
12,726
16,276
4,352
5,610
4,857
3,989
3,813
1,970
950

57,526
6,055
20,930
15,042
5,134
5,675
4,231
4,265
4,478
639
1,058

รวมทั้งหมด

107,960

117,406

117,118

124,860

125,033

(ที่มา: บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย)

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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ภายหลังวิกฤติการณ์น�้ำท่วม ไตรมาสที่สี่ ปี 2554 ลูกค้าได้ยกเลิกและเลื่อนการ
โฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม
จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ต่อมาในปี 2555 ยอดการใช้จ่ายโฆษณาในสื่อ
หนังสือพิมพ์มีการเติบโตเป็นอัตราร้อยละ 4.97 และลดลงเหลืออัตราร้อยละ
3.43 ในปี 2556 จากมาตรการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำทั่วประเทศ และในปี
2557 ยอดการใช้จา่ ยโฆษณาในสือ่ หนังสือพิมพ์ลดลงอย่างมาก เป็นอัตราร้อยละ
15.42 เนื่องจากเศรษฐกิ จ มี ทิศทางชะลอตั วลง เป็ น ผลมาจากมาตรการ
ภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจสิ้นสุดลง รวมทั้งการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของ
ภาครัฐเกิดการล่าช้า และการเมืองมีความไม่แน่นอนสูง ในปี 2558 ยอดการ
ใช้จ่ายโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์น่าจะกลับมาดีขึ้น แต่จากเหตุวางระเบิดที่แยก
ราชประสงค์ เดือนสิงหาคม 2558 และที่ท่าน�้ำสาทร เดือนกันยายน 2558
ส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุนและลดการโฆษณาลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ท�ำให้
การเติบโตในปี 2558 ลดลงเป็นอัตราร้อยละ 7.58 เมื่อเทียบกับ ปี 2557

ยอดจัดจ�ำหน่าย

รายได้จากการขายและบริการรวมลดลงอัตราร้อยละ 0.53 จาก 2,184.27 ล้าน
บาท ในปี 2557 เป็น 2,173.63 ล้านบาท ในปี 2558 ประกอบด้วย ยอดขาย
หนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 6.92 ขณะทีย่ อดโฆษณาของหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ
6.76 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีกอ่ น โดยทีย่ อดโฆษณาของหนังสือพิมพ์
M2F ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยแจกฟรี ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.06 ยอดโฆษณาของนิตยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32 ขณะที่รายได้จาก
การขายนิตยสารลดลงร้อยละ 29.48 รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์เพิ่มขึ้นร้อยละ
138.85 เนื่องจากในเดือนกันยายน 2558 บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท มัชรูม
เทเลวิชั่น จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ

ต้นทุนขายและบริการรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 จาก 1,711.89 ล้านบาท ในปี
2557 เป็น 1,730.30 ล้านบาท ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.75 จาก 334.07 ล้านบาท เป็น 353.33 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.46 จาก 332.65 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 334.17 ล้านบาท ในปี
2558 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.62 จาก 28.44 ล้านบาท เป็น
42.83 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากขึ้น จาก
898 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,366.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.13
เนือ่ งจากผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน และเพือ่ ลงทุนใน บริษทั มัชรูม เทเลวิชนั่
จ�ำกัด ต้นทุนกระดาษหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81 ตามการขยายตัวของ
หนังสือพิมพ์ M2F จาก 400,000 เป็น 600,000 ฉบับต่อวัน ต้นทุนการผลิต
นิตยสารและกองบรรณาธิการลดลงร้อยละ 4.73 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการท�ำ
การตลาด การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย และการท�ำการตลาดส�ำหรับการ
สมัครสมาชิก เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25 เป็น 138.85 ล้านบาท

ผลการด�ำเนินงาน

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) มีขาดทุนรวมส�ำหรับปี 2558 ในส่วนที่
เป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (251.76) ล้านบาท (หรือคิดเป็น (0.50) บาทต่อหุน้ )
เปรียบเทียบกับขาดทุนรวมส�ำหรับปี 2557 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
(168.17) ล้านบาท (หรือคิดเป็น (0.34) บาท ต่อหุ้น) และมีก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทส�ำหรับปี 2558 จ�ำนวน 336.08 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2557 ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
จ�ำนวน (182.87) ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 ได้มีการประเมินราคาทีด่ นิ ของ
กลุม่ บริษทั เพือ่ สะท้อนมูลค่าปัจจุบนั โดยมีสว่ นเกินทุนจากการประเมินราคาทีด่ นิ
จ�ำนวน 721.73 ล้านบาท หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องจ�ำนวน 144.34
ล้านบาท ซึง่ ท�ำให้เกิดก�ำไรเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี 2558 จ�ำนวน 577.38 ล้านบาท

ความสามารถในการท�ำก�ำไร

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจ�ำหน่าย “EBITDA”
มากขึ้นอัตราร้อยละ (471.61) หรือ (30.64) ล้านบาทจาก (6.49) ล้านบาท
ในปี 2557 เป็น (37.13) ล้านบาทในปี 2558 อัตราส่วน EBITDA ต่อยอดรายได้
จากการขายและบริการในปี 2558 เท่ากับร้อยละ (1.71) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อัตราร้อยละ (0.30)
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานและงบการเงินรวม

อัตราส่วนขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทและรายได้จากการขายและ
บริการในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 11.59 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน (ปรับปรุงใหม่) ที่อัตราร้อยละ 7.70
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2558 ลดลงร้อยละ 7.85 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น (ปรับปรุงใหม่) ทีอ่ ตั ราร้อยละ 7.79
และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 24.50 ในปี 2558 เมื่อ
เปรียบเทียบกับร้อยละ 27.92 ในปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ลูกหนีก้ ารค้าทัง้ หมดก่อนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญและสินค้ารับคืน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
23.60 จาก 640.91 ล้านบาท ในปี 2557 (ร้อยละ 29.34 ของยอดขาย) เป็น
792.19 ล้านบาท ในปี 2558 (ร้อยละ 36.46 ของยอดขาย)
ในปี 2558 บริษทั มีลกู หนีก้ ารค้าทีย่ งั ไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 247.89 ล้านบาท
หรือร้อยละ 43.91 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2557
จ�ำนวน 270.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.15 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ในปี 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ค้างช�ำระไม่เกินสามเดือนจ�ำนวน 384.59
ล้านบาท หรือร้อยละ 48.55 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี
2557 จ�ำนวน 305.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.73 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ส�ำหรับลูกหนี้การค้าทั้งหมดที่ค้างช�ำระเกินสามเดือนถึงหกเดือนจ�ำนวน 77.79
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.82 ของลูกหนีก้ ารค้าทัง้ หมด เปรียบเทียบกับในปี 2557
จ�ำนวน 34.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.37
ในปี 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้าทั้งหมดที่ค้างช�ำระเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่ง
ปีจ�ำนวน 52.27 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 6.59 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด
เปรียบเทียบกับในปี 2557 จ�ำนวน 12.08 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 1.89
ส�ำหรับลูกหนีก้ ารค้าทีค่ า้ งช�ำระเกินหนึง่ ปี ในปี 2558 มีจำ� นวน 29.66 ล้านบาท
หรือร้อยละ 3.74 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2557 จ�ำนวน
18.41 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 2.87
ส�ำหรับลูกหนี้ห้าสิบรายแรกเป็นหน่วยงานราชการและบริษัทโฆษณาชั้นน�ำ
รายใหญ่เป็นส่วนใหญ่ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ
และเชื่อว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้ในอนาคต
สินค้าคงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ลดลงจาก
84.87 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 82.91 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทเชื่อว่า
กระดาษคงเหลืออยูใ่ นสภาพดี ใช้ในการผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือเพือ่ ขายได้
ในอนาคต และบริษทั เชือ่ ว่าได้ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับอย่างเพียงพอ

สภาพคล่อง

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ใช้ จ ่ า ยลงทุ น ในการจั ด หาอุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง
ทดแทน เช่น เครื่องยิงเพลท CTP คอมพิวเตอร์ ระบบเมล์และการสื่อสารระบบ
เครือข่ายหลักและเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ส�ำนักงาน และอุปกรณ์กล้องส�ำหรับ
ธุรกิจโทรทัศน์ จ�ำนวนรวม 63.05 ล้านบาท ในปี 2558 เปรียบเทียบกับจ�ำนวน
224.74 ล้านบาท ในปี 2557 และในปี 2558 บริษัทได้เข้าท�ำการลงทุนใน
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด เป็นเงินจ�ำนวน 147.19 ล้านบาท
เงินกู้ยืมธนาคารทั้งหมดเพิ่มขึ้น 468.15 ล้านบาท จาก 898 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2557 เป็น 1,366.15 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 44.34
ล้านบาท จาก 450 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 494.34 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2558 ขณะที่บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 423.81
ล้านบาท จาก 448 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2557 เป็น 871.82 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2558
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเป็น 2.12 เท่า ในปี 2558 เปรียบเทียบกับ 2.58 เท่าในปี
2557 (ปรับปรุงใหม่) บริษทั ได้รบั อนุญาตจากผูใ้ ห้กยู้ มื ให้รกั ษาอัตราทางการเงิน
ในอัตราสูงกว่าที่ตกลงกันไว้ในสัญญากู้ยืมในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินปี 2558
ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ ง
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของ
กิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่า หลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

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						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
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

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
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ							
ควบคุมของบริษัทย่อย
20
5,880,000
5,880,000
5,880,000
–
–
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
21
191,666,000
241,666,000
100,000,000
191,666,000
241,666,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำ�หนด							
ชำ�ระภายในหนึ่งปี		
74,886
–
–
–
–
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด							
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
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 – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด							
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
21
302,667,500
208,334,000
150,000,000
302,667,500
208,334,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด						
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
22
–
3,471,550
8,574,147
–
3,471,550
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
27
144,344,859
–
–
144,344,859
–
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
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
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว							
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
กำ�ไรสะสม								
จัดสรรแล้ว – สำ�รองตามกฎหมาย
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
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2558    
2557
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
กำ�ไรขาดทุน:						
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)
กำ�ไรขั้นต้น		
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)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
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
ขาดทุนสำ�หรับปี
(241,297,404)
(168,686,359)
(253,643,227)
(144,788,826)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
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
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
577,379,434
(14,183,260)
577,379,434
(13,529,760)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
336,082,030
(182,869,619)
323,736,207
(158,318,586)
การแบ่งปันกำ�ไร 						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(251,760,811)
(168,171,866)
(253,643,227)
(144,788,826)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
10,463,407
(514,493)
(241,297,404)
(168,686,359)
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
325,618,623
(182,355,126)
323,736,207
(158,318,586)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
10,463,407
(514,493)
336,082,030
(182,869,619)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557
(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน						
ขาดทุนก่อนภาษี
(249,044,995)
(171,931,600)
(274,551,426)
(148,655,167)
ปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน 						
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
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
169,080,893
136,999,059
135,377,334
119,905,739
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
(740,074)
(963,097)
(740,074)
(963,664)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
–
4,144,912
–
–
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(91,185)
(179,069)
(91,185)
(179,069)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
(11,296,849)
(24,854,393)
–
–
ปรับปรุงเงินส่วนเพิ่มที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
8,800,000
–
8,800,000
–
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
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
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน						
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
4,027,149
(14,832,892)
87,335,729
128,518,784
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (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
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (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) กิจกรรมดำ�เนินงาน
(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) กิจกรรมดำ�เนินงาน
(314,380,537)
30,682,407
(112,710,261)
172,439,156

กำ�ไรต่อหุ้น
28					
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(0.50)
(0.34)
(0.51)
(0.29)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557
(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน							
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
–
–
(197,000,000)
(187,000,000)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกันเพิ่มขึ้น
(188,762)
–
–
–
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
(147,195,936)
–
(121,000,000)
–
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
10,711,960
30,861,120
–
–
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
–
–
(40,290,000)
–
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
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
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(116,666,500)
(100,000,000)
(116,666,500)
(100,000,000)
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
(53,435)
–
–
–
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(5,288,613)
(5,306,704)
(5,288,613)
(5,306,704)
เงินลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
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
รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
3,263,424
26,183,889
2,786,482
11,349,286
รายการขายอุปกรณ์ให้กับบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้รับชำ�ระ
–
–
–
31,632,082

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนของผู้มี
รวม
กำ�ไรสะสม
หุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุน องค์ประกอบอืน่ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม รวมส่วนของ
ที่ออกและชำ�ระ จัดสรรแล้ว –
จากการ
ผู้ถือหุ้น
ของส่วนของ
เต็มมูลค่าแล้ว สำ�รองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ตีราคาที่ดิน
ของบริษทั ฯ ของบริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 500,000,000 50,500,000
ขาดทุนสำ�หรับปี
–
–
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
–
–
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
–
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
–
–
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 500,000,000 50,500,000

309,180,217
(168,171,866)
(14,183,260)
(182,355,126)
(70,000,000)
56,825,091

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

859,680,217 (2,557,531) 857,122,686
(168,171,866) (514,493) (168,686,359)
(14,183,260)
– (14,183,260)
(182,355,126) (514,493) (182,869,619)
(70,000,000)
– (70,000,000)
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
ขาดทุนสำ�หรับปี
–
– (251,760,811)
–
– (251,760,811) 10,463,407 (241,297,404)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
–
–
– 577,379,434 577,379,434 577,379,434
– 577,379,434
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
– (251,760,811) 577,379,434 577,379,434 325,618,623 10,463,407 336,082,030
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
										
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
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสะสม
หุ้นสามัญ
ที่ออกและชำ�ระ จัดสรรแล้ว –
เต็มมูลค่าแล้ว สำ�รองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

(หน่วย: บาท)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาที่ดิน

รวมองค์ประกอบอืน่
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
500,000,000
50,500,000 230,021,234
–
–
780,521,234
ขาดทุนสำ�หรับปี
–
– (144,788,826)
–
– (144,788,826)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
–
– (13,529,760)
–
–
(13,529,760)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
– (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
ขาดทุนสำ�หรับปี
–
– (253,643,227)
–
– (253,643,227)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
–
–
– 577,379,434 577,379,434
577,379,434
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
– (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
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำ เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและ
จำ�หน่ายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือ และการผลิตรายการโทรทัศน์ ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯอยูท่ เี่ ลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ �ำ หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำ�หนด
ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ถึงแม้ว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการ
ดำ�เนินงานต่อเนือ่ งของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯเชือ่ มัน่ ว่าสถาบันการเงินต่างๆ จะให้การสนับสนุนวงเงินกูย้ มื กับบริษทั ฯต่อไป เนือ่ งจาก
บริษัทฯชำ�ระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำ�หนดระยะเวลาโดยตลอดและไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำ�ระหนี้ จากเหตุผลดังกล่าว งบการเงินนี้จึงยังคงจัดทำ�ขึ้น
ภายใต้ข้อสมมติฐานการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจการ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) กับบริษัทย่อยดังต่อไปนี้
อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัทย่อย				
บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
ผลิตรายการโทรทัศน์
100
100
(ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด)
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
100
100
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด (ถือหุ้น ร้อยละ 49
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
100
100
โดยบริษัทฯ และร้อยละ 51 โดยบริษัท โพสต์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด)
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
ลงทุน
100
100
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ลงทุน
100
100
(ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด)
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
ผลิตรายการโทรทัศน์
51
51
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด
ผลิตรายการโทรทัศน์
51
–
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน
และสามารถใช้อำ�นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษัทฯนำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำ�นาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุด
การควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯจัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
บริษัทฯได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ �ำ หนดให้กจิ การต้องรับรูร้ ายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำ�ไรขาดทุน หรือในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
ก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ�งบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำ�หรับงบการเงินรวมที่
เดิมกำ�หนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  เรือ่ ง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนีเ้ ปลีย่ นแปลงหลักการเกีย่ วกับการพิจารณา
ว่าผู้ลงทุนมีอำ�นาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้
เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำ�นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะ
มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการ
ทบทวนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอำ�นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำ�บริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำ�งบการเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนด
ให้กจิ การทีล่ งทุนในกิจการใดๆ ต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับผูล้ งทุนรายอืน่ ในกิจการนัน้ หรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกับ
ผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกำ�หนด
ประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็นการดำ�เนินงานร่วมกัน (Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้
เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดำ�เนินงานร่วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละ
รายการของการดำ�เนินงานร่วมกันตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนใน
การร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การนำ�มาตรฐานข้างต้นมาใช้ท�ำ ให้บริษทั ฯต้องเปลีย่ นวิธใี นการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าจำ�นวน 1 แห่ง จากวิธรี วมตามสัดส่วนมาเป็นวิธสี ว่ นได้เสีย
บริษทั ฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินปีกอ่ นทีแ่ สดงเปรียบเทียบเพือ่ สะท้อนผลของการเปลีย่ นแปลงข้างต้น ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าว
แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้าง
เฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนีก้ �ำ หนดแนวทางเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยน
ทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทาง
บัญชี จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อ
นำ�มาถือปฏิบัติ
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ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
5.2
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญในระหว่างปีปัจจุบัน เนื่องจากการนำ�
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงานมาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อน
ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยรับรู้ผลการดำ�เนินงานของการร่วมค้าจากวิธีรวมตามสัดส่วนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย
5.3
จำ�นวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
   31 ธันวาคม 2557     1  มกราคม 2557      31 ธันวาคม 2557      1  มกราคม 2557
5.4
งบแสดงฐานะการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
(13)
(21)
–
–
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
(34)
(29)
–
–
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง
(47)
(50)
–
–
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
30
36
–
–
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง
(5)
(4)
–
–
5.5
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
25
32
–
–
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
(14)
(12)
–
–
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ลดลง
(8)
(6)
–
–
รวมหนี้สินหมุนเวียนลดลง
(22)
(18)
–
–
5.6
(หน่วย: ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
กำ�ไรขาดทุน:		
รายได้จากการขายและบริการลดลง
(14)
–
ต้นทุนขายและบริการลดลง
5
–
ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง
1
–
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง
1
–
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
5
–
รายได้อื่นเพิ่มขึ้น
1
–
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง
1
–
5.7
5. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
5.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
5.8
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั สำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว รายได้จาก
การขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์
ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์รับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน
รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น ซึ่งตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิ้นลงเมื่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณาได้ออกจำ�หน่ายแล้ว
5.9
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ และค่าเผือ่ สินค้ารับคืน ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์
ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
สินค้าคงเหลือ
สินค้าสำ�เร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธเี ข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�่ำ กว่าราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิต
ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุ้ยการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า และจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับสำ�หรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้า
เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
3 ถึง 15 ปี
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำ�นักงานและยานพาหนะ
4 และ 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน และเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
บริษทั ฯตัดรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ่ จำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการ
จำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใี่ ช้ในการได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลานานในการทำ�ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ ได้ถกู นำ�ไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพย์นนั้ จะอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามทีม่ งุ่ ประสงค์  ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จ�ำ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมิน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธกี ารตัดจำ�หน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัด คือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 3 ถึง 10 ปี
ไม่มีการคิดค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
ค่าความนิยม
บริษทั ฯบันทึกมูลค่าเริม่ แรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึง่ เท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทไี่ ด้มา หากมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่าเกิดขึ้น
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำ�การประเมินมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับ
บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำ�นวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำ�ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับลดมูลค่าตามบัญชี
ดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วน
ของผู้ถือหุ้น  
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี �ำ นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั หรือบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึง่ ทำ�ให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
ต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำ�นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็น
รายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�่ำ กว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์
ทีไ่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี่ ช่า หรืออายุของสัญญาเช่า หากบริษทั ฯคาดว่าจะไม่ซอื้ สินทรัพย์ดงั กล่าว
ณ วันสิ้นสุดของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำ�กว่า
สัญญาเช่าอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญา
เช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการ
ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูข้ าดทุน
จากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต�่ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

62

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ
ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำ�หนดระยะเวลา
บริษัทฯและบริษัทย่อยคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรหรือ
ขาดทุน
5.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้าง
แน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาดทีม่ ี
สภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเี่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ที่
จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ �ำ มาใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำ�เป็นในการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์และ
หนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ�
6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ
การใช้ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียด
ของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย
โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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7.

8.

ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
ในการประมาณค่าเผื่อสินค้ารับคืน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับคืนสินค้า โดยคำ�นึงถึง
ประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษทั ฯจะตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนเมือ่ ฝ่ายบริหารใช้ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาว่ามูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญและ
เป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นนั้ จำ�เป็นต้อง
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร
และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริษทั ฯแสดงมูลค่าของทีด่ นิ ด้วยราคาทีต่ ใี หม่ ซึง่ ราคาทีต่ ใี หม่นไี้ ด้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบราคาตลาดสำ�หรับสินทรัพย์ประเภท
ที่ดิน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ 16
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ค่าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำ�นวณหามูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะมีก�ำ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินนั้นได้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลง
ในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะ
ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
เงินสด
48
113
48
113
เงินฝากธนาคาร
79,255
88,936
14,812
60,412
รวม
79,303
89,049
14,860
60,525
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ�มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 1.75 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.4 ถึง 2.25 ต่อปี)
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ �ำ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์
ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกำ�หนดราคา
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
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
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)				
บริษัทย่อย
–
–
21,842
การร่วมค้า
4,219
6,939
4,056
กรรมการของบริษัทย่อย
26,200
–
26,200
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
30,419
6,939
52,098

20,151
6,885
–
27,036

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีราย
ละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
เงินให้กู้ยืม
ลักษณะความสัมพันธ์
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จำ�กัด บริษทั ย่อย
บริษทั โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
บริษทั ย่อย
บริษทั โพสต์ ทีวี จำ�กัด
บริษทั ย่อย
			
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

67,000
6,120
165,000
238,120
(99,870)
138,250

25,000
–
172,000
197,000
(155,993)
41,007

92,000
6,120
337,000
435,120
(255,863)
179,257

บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯจำ�นวน 337 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จำ�กัด ได้รบั เงินกูย้ มื จากบริษทั ฯจำ�นวน 92 ล้านบาท โดยเงินให้กยู้ มื นีม้ กี �ำ หนดชำ�ระคืนเมือ่ ทวงถามและมีอตั ราดอกเบีย้
ร้อยละ 5 ต่อปี
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บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯจำ�นวน 6.1 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับ
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น
90
93
51
50
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1
2
1
1
รวม
91
95
52
51
9.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
2558

งบการเงินรวม
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ราคาทุน
2558
สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
อื่นๆ
รวม

2557
(ปรับปรุงใหม่)
59,104
51,630
4,197
12,748
127,679

58,686
52,760
30
12,458
123,934

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557
(ปรับปรุงใหม่)
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ				
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
60
40
107
16,092
ค้างชำ�ระ				
ไม่เกิน 3 เดือน
–
–
111
879
3-6 เดือน
–
–
–
37
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
60
40
218
17,008
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ				
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
247,886
270,156
159,093
211,750
ค้างชำ�ระ				
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

รายงานประจ�ำปี 2558
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10. สินค้าคงเหลือ

ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
อื่นๆ
รวม

2558
46,420
52,760
30
6,490
105,700

2557
45,943
51,630
4,197
6,867
108,637

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
(38,483)
(40,226)
(1,333)
(1,071)
–
–
(1,205)
(1,517)
(41,021)
(42,814)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2558
2557
(26,037)
(22,806)
(1,333)
(1,071)
–
–
(1,205)
(1,000)
(28,575)
(24,877)

(หน่วย: พันบาท)
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)        
20,203
18,878
51,427
50,559
30
4,197
11,253
11,231
82,913
84,865
(หน่วย: พันบาท)
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
2558
2557
20,383
23,137
51,427
50,559
30
4,197
5,285
5,867
77,125
83,760

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน  
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำ�ซึ่งบริษัทย่อยได้นำ�ไปค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อ
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

ทุนชำ�ระแล้ว
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชีตาม
สัดส่วนเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2558
2557
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
49
49
2
2

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
50,000
50,000
(และถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
อีกร้อยละ 51)
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
25,000
25,000
100
100
มีเดีย จำ�กัด
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
10,000
10,000
51
51
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด
80,000
1,000
51
–
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
25,000
25,000
100
100
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
						

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลรับ
2558
2557
–

–

100,890

–

–

5,100
5,100
178,690
–
25,000
25,000
309,682 130,992
(30,100) (30,100)
279,582 100,892

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

100,890
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บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
มูลค่าของเงินลงทุนส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัทย่อยนี้ ณ วันลงทุนเพิ่มในปี 2551 มีจำ�นวน 59.3 ล้านบาท
ซึ่งแสดงเป็นค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ต่อมาค่าความนิยมจำ�นวนนี้ลดลงเป็นจำ�นวน 5.5 ล้านบาท เหลือ 53.8 ล้านบาท เนื่องจากการเริ่ม
ถือปฏิบัตินโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด ในปี 2552
เงินลงทุนในบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 (“วันที่ซื้อ”) บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด จำ�นวน 5,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนที่ออกและ
จำ�หน่ายแล้วทัง้ หมดจากผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ดังกล่าว โดยได้ช�ำ ระเงินในวันทีซ่ อื้ แล้วเป็นจำ�นวน 121 ล้านบาท นอกจากนีภ้ ายใต้สญ
ั ญาจะซือ้ จะขาย บริษทั ฯ
ตกลงที่จะชำ�ระเงินส่วนเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวอีกเป็นจำ�นวนเงินระหว่าง 0 ถึง 32 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการสำ�หรับปี 2558 ของ
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด ณ วันที่ซื้อ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯประมาณการว่าบริษัทฯจะต้องจ่ายเงินส่วนเพิ่มเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 17.4 ล้านบาท
จากผลประกอบการสำ�หรับปี 2558 ของบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯคาดว่าจะต้องจ่ายเงินส่วนเพิ่มเป็นจำ�นวนเงิน
26.2 ล้านบาท ส่วนต่างของเงินส่วนเพิ่มจากจำ�นวนที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯประมาณการไว้ ณ วันที่ซื้อจำ�นวน 8.8 ล้านบาทได้รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาของบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด ณ วันที่ซื้อธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
27,811
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7,924
อาคารและอุปกรณ์
5,377
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น – ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
236
้
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ�ประกัน		10,044
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
368
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2,500
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
(26,196)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(10,407)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(3,740)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(1,841)
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
12,076
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยในสัดส่วนที่บริษัทลงทุน (ร้อยละ 51)
6,159
บวก: ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจกับ
มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิจากการซื้อธุรกิจ
132,241
เงินสดจ่ายและเงินส่วนเพิ่มที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
138,400
ในปัจจุบัน บริษัทฯกำ�ลังอยู่ระหว่างดำ�เนินการจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจ
ให้แก่รายการดังกล่าว ซึ่งจะต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับจากวันที่ซื้อธุรกิจตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่านี้ บริษัทฯจะทำ�การปรับปรุงย้อนหลังประมาณการที่เคย
รับรูไ้ ว้ ณ วันทีซ่ อื้ ธุรกิจ และรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนีส้ นิ เพิม่ เติม และปรับปรุงกำ�ไรเพือ่ ให้สะท้อนข้อมูลเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม
ที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ
10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 80 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำ�นวน 790,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาทเพื่อเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงิน 40.3 ล้าน
บาท โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนนี้กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
13. เงินลงทุนในการร่วมค้า
13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
การร่วมค้า

ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย – สุทธิ

2557

2558

2557

11,500
–
11,500

30,568
2,351
32,919

29,834
–
29,834

13.2 ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนแบ่งกำ�ไร/ขาดทุนจาก ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินปันผลที่บริษัทฯรับ
เงินลงทุนในการร่วมค้า
การร่วมค้า
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
2558
2557
2558
2557
2558
2557
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
11,445
24,854
–
–
–
–
กิจการร่วมค้า กันตนา และ มัชรูม
(148)
–
–
–
–
–
11,297
24,854
–
–
–
–
13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำ�คัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน
บริษัท
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท

บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
สุทธิ

ทุนชำ�ระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
16
16

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตรายการวิทยุ

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
104
103

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
51
51

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน

ไทย

2558 2557
ร้อยละ ร้อยละ
40
40

รายได้รวมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
132
166

ราคาทุน

2558

2557

10,000 10,000
(10,000) (10,000)
–
–

14.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
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สัดส่วนเงินลงทุน

2558
2557
2558
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
70
70
11,500
กิจการร่วมค้า กันตนา และ มัชรูม
อยู่ระหว่างชำ�ระบัญชี
50
–
2,500
					 14,000

บริษัท
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ลักษณะธุรกิจ

(หน่วย: พันบาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
23
23

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
8
4

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
8
3

รายได้รวมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
17
15

(หน่วย: ล้านบาท)
กำ�ไรสำ�หรับ     
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558 2557
22
49

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย –
สุทธิ

2558

2557

2,704 2,704
(2,704) (2,704)
–
–
(หน่วย: ล้านบาท)
กำ�ไรสำ�หรับ     
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558 2557
(2)
(2)
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15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทต่อไปนี้
ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ
–

2558

Singapore Press Holdings Limited
27,393,300
16
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
(16)
			 –
16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2557

16
(16)
–

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ราคาที่ตีใหม่
ราคาทุน
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ เครื่องจักรและ
เครื่องจักรและ สำ�นักงานและ อุปกรณ์ระหว่าง
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน
อุปกรณ์
ติดตัง้
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
จำ�หน่าย
–
–
(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
จำ�หน่าย
–
–
(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
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
13,742
53,806
45,468
–
113,016
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(22,999)
(73,879)
–
(96,878)
ณ 31 ธันวาคม 2557 – ปรับปรุงใหม่
–
690,261
705,702
131,164
–
1,527,127
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
13,734
41,767
78,798
–
134,299
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(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
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2557 (จำ�นวน 96 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			 113,016
2558 (จำ�นวน 113 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			 134,299
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาที่ตีใหม่
ราคาทุน
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ เครื่องจักรและ
เครื่องจักรและ สำ�นักงานและ อุปกรณ์ระหว่าง
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน
อุปกรณ์
ติดตั้ง
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
จำ�หน่าย
–
–
(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
จำ�หน่าย
–
–
(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
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
13,742
53,806
29,844
–
97,392
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(22,999)
(73,879)
–
(96,878)
31 ธันวาคม 2557
–
690,261
695,305
104,743
–
1,490,309
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
13,734
52,164
45,263
–
111,161
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(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
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี						
2557 (จำ�นวน 84 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			 97,392
2558 (จำ�นวน 88  ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			 111,161
ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่ใช้ในการประเมินราคาที่ดินข้างต้นสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาต่อตารางวา (บาท)
30,000 - 250,000
30,000 - 250,000
หากราคาต่อตารางวาของที่ดินที่ประเมินนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง) อย่างมีสาระสำ�คัญ จะมีผลทำ�ให้ราคาที่ตีใหม่ของที่ดินเพิ่มขึ้น (ลดลง) อย่างมีสาระสำ�คัญด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 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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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม   
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
ราคาทุน 			
1 มกราคม
327,902
289,198
291,451
277,834
ซื้อเพิ่ม
16,419
52,636
5,636
27,549
จำ�หน่าย
–
(13,932)
–
(13,932)
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี
360
–
–
–
31 ธันวาคม
344,681
327,902
297,087
291,451
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม				
1 มกราคม
182,110
168,563
173,868
161,785
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี		
34,115
23,978
24,215
22,514
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสมของส่วนที่จำ�หน่าย
–
(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
ค่าตัดจำ�หน่าย				
รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต
29,168
21,254
21,075
20,303
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
4,947
2,724
3,140
2,211
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี		
34,115
23,978
24,215
22,514
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯได้รวมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้งเป็นจำ�นวน 1 ล้านบาท (2557: 11 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำ�หน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 107 ล้านบาท (2557: 107 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 97 ล้าน
บาท (2557: 97 ล้านบาท))
18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

MOR
MMR

งบการเงินรวม
2558
2557
4,817
–
867,000
448,000
871,817
448,000

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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งบการเงินรวม   
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
4,106
6,885
148,045
150,711
26,313
54
95,005
148,336
37,978
82,932
311,447
388,918

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
–
–
867,000
448,000
867,000
448,000

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
24,487
100,799
27,611
73,537
35,881
262,315

26,239
100,014
797
133,646
62,879
323,575

20. เงินกู้ยืมจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมสกุลบาทจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งและมีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม
21. เงินกู้ยืมระยะยาว
ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทของบริษัทฯจากธนาคารภายในประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2557
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
การชำ�ระคืนเงินต้น
2558
1
อัตราคงที่สำ�หรับสองปีแรกและ
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: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
(191,666)
(241,666)
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี			
302,668
208,334
(*MLR: อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีประเภทเงินกู้ยืมแบบมีกำ�หนดระยะเวลา)
ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำ�รงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.25 เท่า อย่างไรก็ตาม ในเดือน
กันยายน 2558 บริษทั ฯได้รบั การผ่อนผันจากธนาคารให้สามารถดำ�รงอัตราส่วนทางการเงินในอัตราทีส่ งู กว่าอัตราทีก่ �ำ หนดในสัญญาเงินกูย้ มื ได้เฉพาะสำ�หรับ
งบการเงินปี 2558 โดยธนาคารจะพิจารณาการดำ�รงอัตราส่วนทางการเงินครั้งต่อไปในไตรมาสที่สองของปี 2559
22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
2558
2557
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

3,515
(90)
3,425
–
3,425		

8,804
(472)
8,332
(4,860)
3,472

บริษทั ฯได้ท�ำ สัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพือ่ เช่ายานพาหนะใช้ในการดำ�เนินงานของกิจการโดยมีก�ำ หนดการชำ�ระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา
มีระยะเวลา 4 ปี
บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำ�ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1 - 4 ปี
ไม่เกิน 1 ปี
รวม
ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
3.5
–
3.5
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
(0.1)
–
(0.1)
่
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นตำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
3.4
–
3.4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1 - 4 ปี
ไม่เกิน 1 ปี
่
ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นตำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
5.3
3.5
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                            (0.4)
(0.1)
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
4.9
3.4

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
8.8
(0.5)
8.3
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23. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม   
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี		
88,738
74,520
84,641
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี
1,841
–
–
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
6,383
7,577
5,128
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,546
1,767
1,485
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
    
และข้อสมมติทางการเงิน
–
15,349
–
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
–
2,216
–
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(8,412)
(12,691)
(8,412)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี		
90,096
88,738
82,842
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน		

72,921
–
6,505
1,714

14,805
2,107
(13,411)
84,641

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม   
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
5,903
6,272
2,026
3,072
7,929
9,344

4,942
1,671
6,613

5,337
2,882
8,219

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำ�นวนประมาณ 12 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: จำ�นวน 12 ล้านบาท) (2557: จำ�นวน 8 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำ�นวน 8 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 10.2 ถึง
29.6 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10.2 ปี) (31 ธันวาคม 2557: 10.2 ถึง 16.8 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10.2 ปี)
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
2558
2557
(ร้อยละต่อปี)
(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

2.0 - 3.8
3.0
3.4 - 27.4

2.0 - 3.8
3.0
3.4 - 27.4

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำ�คัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม   
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน
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    เพิ่มขึ้น 1%      ลดลง 1%      
(5)
6
5
(4)
(7)
7

เพิ่มขึ้น 1%     
(4)
4
(6)

ลดลง 1%
5
(3)
7

24. สำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่ง
บริษัทฯได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายนี้ไว้ครบถ้วนแล้ว สำ�รองตามกฎหมาย ไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
25. รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการได้รวมรายได้จากการขายสินค้าและรายได้คา่ โฆษณาทีไ่ ม่ได้รบั ชำ�ระเป็นตัวเงินแต่เกิดจากการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการทีม่ ี
ลักษณะไม่เหมือนกันกับบริษัทอื่นเป็นจำ�นวน 45 ล้านบาท (2557: 40 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 25 ล้านบาท (2557: 23 ล้านบาท))
26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม   
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
767
864
539
631
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย		
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
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ� 		
4
4
3
3
27. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม   
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี		 6,048
–
–
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
–
(458)
–
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
(13,796)
(2,787)
(20,908)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(7,748)
(3,245)
(20,908)

–
(719)
(3,147)
(3,866)

จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม   
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไร                                                 
จากการตีราคาที่ดิน
(144,345)
–
(144,345)
–
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน                                                 
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
–
3,382
–
3,382
(144,345)
3,382
(144,345)
3,382
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รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
งบการเงินรวม   
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
(249,045)
(171,932)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
(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)
–
–
ผลขาดทุนทางภาษีสำ�หรับปีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้บันทึก
เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
30,572
33,325
–
–
ผลทางภาษีของค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุน
ซึ่งไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
–
–
33,065
24,260
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษี
2,790
1,790
801
599
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
–
(67)
–
(41)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
(2,289)
(4,971)
–
–
อื่นๆ
137
(11)
136
(98)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(7,748)
(3,245)
(20,908)
(3,866)
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม   
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
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
สำ�รองค่าใช้จ่าย
–
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 บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 284 ล้านบาท (2557: 171 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม   
2558
2557
–
–
–
–
5
5
136
166
143
–
284
171

31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
				

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

28. กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้น
สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
29. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานทีน่ �ำ เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯทีผ่ มู้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม�่ำ เสมอ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษทั ฯและบริษทั ย่อย
มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
• ส่วนงานสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
• ส่วนงานผลิตรายการโทรทัศน์
• ส่วนงานอื่นๆ
ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานและสินทรัยพ์รวมซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ กำ�ไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้
สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา
2558 2557
รายได้จากลูกค้าภายนอก
1,872 1,967
รายได้ระหว่างส่วนงาน
34
40
กำ�ไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 202 263

ผลิตรายการ
โทรทัศน์
2558 2557
152
57
20
15
(47) (123)

อื่นๆ
2558 2557
149 160
–
3
(66)
(1)

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา
2558 2557
2,629 1,952

ผลิตรายการ
โทรทัศน์
2558 2557
897 400

อื่นๆ
2558 2557
69
58

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

(หน่วย: ล้านบาท)
รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
รวมส่วนงาน
งบการเงินรวม
ระหว่างกัน
2558 2557 2558 2557 2558 2557
2,173 2,184
–
– 2,173 2,184
54
58 (54)
(58)
–
–
89 139
(2)
–
87 139
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ส่วนที่แบ่งไม่ได้
งบการเงินรวม
ระหว่างกัน
2558 2557 2558 2557 2558 2557
155
224 (676) (470) 3,074 2,164

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวนหนึ่งราย เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 205 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และโฆษณา
(ปี 2557 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวนหนึ่งราย เป็นจำ�นวนเงิน 244 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และโฆษณา)

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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30. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำ�นวน 37 ล้านบาท (2557: 34 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 28 ล้านบาท (2557: 29 ล้านบาท))
31. เงินปันผล

เงินปันผล
เงินปันผลงวดสุดท้ายสำ�หรับกำ�ไรของปี 2556
รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2557

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่                  
25 เมษายน 2557

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาทต่อหุ้น)

70,000
70,000

0.14
0.14

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ และการจ้างเพื่อการทำ�บัญชีการพัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

32.4
33.

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
จ่ายชำ�ระ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
–
–
46
33
79
0.1 - 1.75
ภายใน 1 ปี
97
50
ลู
ก
หนี
ก
้
ารค้
า
และลู
ก
หนี
อ
้
น
่
ื
–
–
–
757
757
–
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
452
146
			
–
–
46
790
836
หนี้สินทางการเงิน						
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อกระดาษ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
–
–
872
–
872
MMR, MOR
บริษัทย่อยมีภาระผูกพันซึ่งถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปีเกี่ยวกับการซื้อกระดาษพิมพ์นิตยสารตามอัตราและปริมาณที่ระบุไว้ในสัญญา
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
–
–
–
311
311
–
บริษทั ย่อยและการร่วมค้าได้ท�ำ สัญญาเพือ่ รับอนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมายการค้าจากบริษทั ในต่างประเทศ ซึง่ บริษทั ย่อยและการร่วมค้าตกลงทีจ่ ะจ่ายค่าตอบแทน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสีย
ให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
ทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย –
–
6
–
6
อ้างอิงกับอัตรา MLR
การค้ำ�ประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
141
142
211
–
494
4.75, อ้างอิงกับอัตรา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำ�นวน 10 ล้านบาท (2557: 14 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยว
MLR
เนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3
–
–
–
3
อัตราคงที่
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
			
144
142
1,089
311
1,686
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำ�ดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

32.3

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: ล้านบาท)

32.2

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความ
เสี่ยงนี้โดยการกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระ
สำ�คัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกเหนือจากจำ�นวนทีไ่ ด้บนั ทึกค่าเผือ่ ผลขาดทุนไว้แล้ว นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ ง
จากบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ �ำ นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่
คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่
มีอตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของบริษทั ฯและบริษทั
ย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ� 
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ �ำ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และสำ�หรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยก
ตามวันที่ครบกำ�หนด หรือวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน

–

–

923

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

923

34. เครื่องมือทางการเงิน
34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับ
เครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
รวม
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
ได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
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
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

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
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ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

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
รวม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ �ำ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ สินค้าและบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะ
ทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งเมือ่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยพิจารณาว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไม่มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยคือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ
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
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำ�นาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ส�ำนักงาน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2671 9694

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

ข้อมูลบริษัท
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิต
และจำ�หน่ า ยหนั ง สื อพิม พ์รายวันภาษาอังกฤษ “Bangkok Post”
หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทยแจกฟรี “M2F” หนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายสั ป ดาห์ ภ าษาอั ง กฤษ
“Student Weekly” และแมกกาซีนภาษาอังกฤษ 3 ฉบับ ได้แก่
“Guru” “Muse” “Brunch” โดยจะแนบกับหนังสือพิมพ์ Bangkok
Post และแมกกาซีนภาษาไทย 1 ฉบับ “@weekly” จะแนบกับหนังสือ
พิมพ์โพสต์ทูเดย์ บริษัทให้บริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ดิจิตอล รวมทั้งระบบหางานทางเว็บไซต์ “www.m2fjob.com” มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในการให้บริการข่าวสารข้อมูล โดยการผลิต
รายการข่าวออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ และจัดกิจกรรมและสัมมนา
ภายใต้ชื่อ Bangkok Post โพสต์ทูเดย์ และ M2F
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นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านการพิมพ์พาณิชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและ
จัดจำ�หน่ายหนังสือในนามสำ�นักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ บริษัทย่อยและกิจการที่
ควบคุมร่วมกันของบริษทั ยังเป็นผูพ้ มิ พ์ และจำ�หน่ายนิตยสารต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยภายใต้ชอ่ื นิตยสาร “แอล” “แอล เมน” “แอล เดคคอเรชัน่ ”
“ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด” “ไซคลิง่ พลัส” “ฟอร์บส” และ “แมรี แคลร์”
และ “คลีโอ”
n

n

n

หุน้ สามัญของบริษทั มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยใช้ชื่อย่อ “POST”
ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุน้ สามัญจำ�นวน 505,000,000 หุน้ มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท
ทุ น ออกจำ�หน่ า ยและชำ�ระเต็ ม มู ล ค่ า แล้ ว ประกอบด้ ว ยหุ้ น สามั ญ
จำ�นวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
คณะกรรมการ
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทของหุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ายแล้ว (หุ้น)

ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย
สามัญ
250,000
100
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
นิตยสาร		
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4666
โทรสาร 0 2671 3174
2. บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย
สามัญ
100,000
70
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
นิตยสาร
และ
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 		
บุริมสิทธิ
64,000
กรุงเทพมหานคร 10110			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)			
โทรศัพท์ 0 2616 4666		
โทรสาร 0 2671 3174
3. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย
สามัญ
255,000
100
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
นิตยสาร
และ
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 		
บุริมสิทธิ
245,000
กรุงเทพมหานคร 10110			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
โทรศัพท์ 0 2616 4666
โทรสาร 0 2671 3174
4. บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
ดำ�เนินรายการ
สามัญ
255,000
40
48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
วิทยุ		
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 			
15,000
กรุงเทพมหานคร 10310			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
โทรศัพท์ 0 2693 4777 			
(เรียกชำ�ระร้อยละ 80)
โทรสาร 0 2693 3298			
10,000
					
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
					
(เรียกชำ�ระร้อยละ 25)
5. บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
ผลิตคอนเทนต์
สามัญ
250,000
100
(เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำ�กัด)
และรายการ		
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
โทรทัศน์					
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2240 3770
6. บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
ผลิตรายการข่าว
สามัญ
100,000
51
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา 			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2240 3679
7. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
ลงทุน
สามัญ
250,000
100
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา 			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2240 3679
8. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ลงทุน
สามัญ
250,000
100
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา 			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2240 3679
9. บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด
ผลิตคอนเทนต์
สามัญ
800,000
51
23/104 อาร์.ซี.เอ. บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย
และรายการ		
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
โทรทัศน์
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2203 1186-7
โทรสาร 0 2641 4338
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชีอิสระ
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789-90

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ำกัด

ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2256 6311, 0 2256 7750-4
โทรสาร 0 2256 6317-8
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จัดทำ�โดย Creative & Special Publications
พิมพ์ในประเทศไทยโดย โพสต์พรินต์
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136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000 โทรสาร 0 2671 9694
n
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