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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) คือ “กำรเป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรมสื่อของประเทศไทย” ด้วยกำร 
น�ำเสนอข่ำวและข่ำวสำรที่แม่นย�ำ ข่ำวธุรกิจและบทควำมเชิงไลฟ์สไตล์ที่รวดเร็วและสอดคล้องกับยุคสมัย ควำมต้องกำร และ

ควำมสนใจของกลุ่มผู้อ่ำนและผู้ชมเป้ำหมำยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลรูปแบบต่ำงๆ

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

n  สืบค้นแหล่งข่ำวและเผยแพร่เนื้อหำที่แม่นย�ำ รวดเร็ว และสอดคล้องกับควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลำ 
ของกลุ่มผู้อ่ำนและผู้ชมเป้ำหมำยที่มีควำมหลำกหลำย

n   ขยำยฐำนของสือ่ทีม่อียูแ่ละเนือ้หำทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ท�ำให้กำรรำยงำนข่ำวสำรครอบคลมุทัง้ในเชงิกว้ำงและลกึยิง่ขึน้ เพือ่ให้เข้ำถงึฐำนผูอ่้ำน
และผู้ชมได้กว้ำงที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้

n   ใช้ควำมแข็งแกร่งด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ควำมเชี่ยวชำญด้ำนสื่อ ชื่อเสียงของแบรนด์ และช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย ผ่ำนกำรสร้ำงพันธมิตร
ทำงธุรกิจในกำรพิมพ์ กำรผลิตเนื้อหำดิจิตอล กำรแพร่ภำพกระจำยเสียง รวมทั้งกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยำย
ธุรกิจ ลูกค้ำผู้ซื้อโฆษณำ และฐำนลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

n  มองหำโอกำสใหม่ๆ อยู่เสมอ ในธุรกิจสื่อและกำรสื่อสำรจำกสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสื่อกำรแพร่ภำพและเสียงที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อ
ท�ำให้กลุ่มบริษัทสำมำรถขยำยกำรเข้ำถึง และน�ำเสนอเน้ือหำที่ตรงกับควำมสนใจของกลุ่มผู้อ่ำนและผู้ชมเป้ำหมำยได้อย่ำง

ยั่งยืน พร้อมทั้งรักษำผลกำรด�ำเนินกำรทำงกำรเงินในระยะยำว
n   ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในฐำนะท่ีเป็นบริษัทมหำชน รวมทั้งยึดม่ันในจริยธรรม

ทำงธุรกิจในทุกด้ำนของกำรด�ำเนินธุรกิจ และเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีในกำรด�ำเนินกิจกรรมด้ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

อีกทั้งช่วยปกป้องและพัฒนำสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
รวมทั้งสภำพแวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื
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โครงสร้ำงองค์กร 

คณะกรรมกำรบริษัท 

ผู้บริหำรระดับสูง 
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บันทึกกำรเข้ำประชุมประจ�ำปี 2559 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป

ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด

นำยทะเบียนหุ้น

ผู้สอบบัญชีอิสระ

ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย

3รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



สถานการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อปี 2559

ภาพรวมการดำาเนินงาน

รายงานต่อผู้ถือหุ้นของ 
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)

ปี 2559 เศรษฐกิจไทยไตรมำส 4 มีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี อยู่
ที่ 3.0% ท�ำให้จีดีพีโดยรวมของปี 2559 ขยำยตัวที่ 3.2% เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 
ที่ขยำยตัว 2.9% กำรเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 เป็นกำรเติบโตด้วย
ฐำนที่มั่นคง จำกกำรท�ำงำนของเครื่องยนต์ทำงเศรษฐกิจหลำยตัวที่ช่วยขับ
เคลื่อน โดยเฉพำะกำรส่งออกที่กลับมำขยำยตัว 3.4% ในไตรมำส 4 ท�ำให้ทั้งปี
กำรส่งออกไม่ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี 

กำรลงทุนภำครัฐยังเป็นเครื่องยนต์หลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมี
อัตรำกำรขยำยตัว 9.9% ในปี 2559 ขณะที่ก�ำลังซื้อภำยในประเทศเริ่มกลับมำ
ขยำยตัว โดยไตรมำส 4 ของปี 2559 กำรบริโภคครัวเรือนขยำยตัว 2.5% กำร
ลงทุนภำคเอกชนขยำยตัว 1.8% ภำคกำรเกษตรขยำยตัว 2.9% ส่วนภำคกำร
ท่องเที่ยวขยำยตัว 11% รำยได้รวม 2.5 ล้ำนล้ำนบำท

ภำพรวมอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ มีมูลค่ำใช้จ่ำยรวม 1.07 
แสนล้ำนบำท ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มียอดโฆษณำรวม 1.2 แสน
ล้ำนบำท ทั้งนี้ สื่อที่มียอดโฆษณำลดลงมำกที่สุด ได้แก่ เคเบิล และทีวีดำวเทียม 

แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2560 จะมีอัตรำกำรขยำยตัว 3-4% โดยมีปัจจัยสนับสนุน

จำกภำคกำรส่งออกที่คำดว่ำจะกลับมำขยำยตัว 2.9% ตำมแนวโน้มกำรค้ำโลก

ที่ขยำยตัว 3.6% ขณะที่อัตรำแลกเปลี่ยนคำดว่ำจะอยู่ที่ 35.5-36.5 บำท/

เหรียญสหรัฐ โดยธุรกิจโฆษณำจะเติบโตเพิ่มขึ้น 10% จำกปี 2559 โดยมีมูลค่ำ

ตลำดรวมมำกกว่ำ 1 แสนล้ำนบำท   

ที่ปัจจัยบวกจะมำจำกกำรใช้จ่ำยภำครัฐที่เร่งลงทุนระบบสำธำรณูปโภค โดย

เฉพำะกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเร่งด่วน 20 โครงกำร ซึ่งในปี 2560 จะมี

โครงกำรลงทุนวงเงินรวม 5 แสนล้ำนบำท ที่จะเริ่มลงทุนและเบิกจ่ำยในปีนี้ 

รวมทั้งรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและเทคโนโลยีที่เข้ำมำช่วยลดต้นทุน

ผลดังกล่ำวท�ำให้โครงสร้ำงกำรใช้งบโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ เติบโตเพิ่มขึ้น โดย

เฉพำะสื่อออนไลน์ เนื่องจำกพฤติกรรมผู้บริโภคหันมำเสพสื่อออนไลน์มำกขึ้น  

สื่อที่คำดว่ำจะเติบโตรองลงมำคือสื่อเคลื่อนที่ เนื่องจำกภำครัฐขยำยเส้นทำง

รถไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นหลำยสำย จึงเป็นโอกำสของสื่อเคลื่อนที่ ขณะที่เป็นสื่อในโรง

ภำพยนตร์ซึ่งมีกำรขยำยสำขำเพิ่มต่อเนื่องก็เติบโตได้ดี 

-42.28% มูลค่ำใช้จ่ำยรวม 3,495 ล้ำนบำท จำกปีก่อน 6,055 ล้ำนบำท รองลง
มำ ได้แก่ สื่อนิตยสำร -31.37% มูลค่ำรวม 2,929 ล้ำนบำท จำกปีก่อน 4,268 
ล้ำนบำท และสื่อสิ่งพิมพ์ -20.12% มูลค่ำรวม 9,843 ล้ำนบำท จำกปีก่อนมี
ยอดใช้จ่ำยรวม 12,323 ล้ำนบำท

สื่อโทรทัศน์ยังคงมียอดโฆษณำสูงสุด มูลค่ำประมำณ 6.7 หมื่นล้ำนบำท แบ่ง
เป็น ทีวีระบบอนำล็อก 47,121 ล้ำนบำท ลดลง 17.92% เทียบกับปีก่อนที่มี
ยอดใช้จ่ำยรวม 57,412 ล้ำนบำท ทีวีดิจิตอล มูลค่ำ 20,393 ล้ำนบำท ลดลง 
2.57% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 
ด้ำนสื่อที่มีอัตรำกำรขยำยตัวสูงสุด ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต 63.61% มูลค่ำ 
1,731 ล้ำนบำท ตำมด้วยสื่อกลำงแจ้ง ขยำยตัว 35.20% มูลค่ำ 5,665 ล้ำน
บำท และสื่อรถเคลื่อนที่ ขยำยตัว 18.39% มูลค่ำ 5,311 ล้ำนบำท โดยมีเม็ด
เงินโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิตอลโดยรวมของปี 2559 มูลค่ำรวม 9,883 ล้ำนบำท มี
อัตรำกำรขยำยตัว 22% จำกปี 2558

แนวโน้มกำรเติบโตของสื่อในปี 2560 เติบโตมำกที่สุดอันดับ 1. สื่ออินเทอร์เน็ต 

2. สื่อกลำงแจ้ง 3. สื่อเคลื่อนที่ 4. สื่อในร้ำนค้ำ 5. สื่อโรงภำพยนตร์ 6. สื่อทีวี 

7. สื่อวิทยุ 8. สื่อหนังสือพิมพ์ 9. สื่อเคเบิลทีวี และ 10. สื่อนิตยสำร โดยปี 

2560 คำดกำรณ์ว่ำ กำรโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิตอลจะขยำยตัวในสัดส่วน 20% เช่น

เดียวกัน หรือมีมูลค่ำโฆษณำ 1.2 หมื่นล้ำนบำท

อย่ำงไรก็ตำม จำกสถำนกำรณ์อัตรำกำรเจริญเติบโตของโฆษณำในสื่อนิตยสำร

ในปี 2559 ตดิลบสงูถงึ -31% ขณะทีก่ลุม่เคเบลิทีวแีละทวีดีจิติอลจ�ำนวนมำกที ่

อำจจะต้องปิดตวัลง เป็นโอกำสทีเ่มด็เงนิโฆษณำจะเพ่ิมในสือ่ทีม่คีวำมแขง็แกร่ง 

มำกขึ้น

ทั้งนี้ คำดกำรณ์ว่ำ งบโฆษณำโดยภำพรวมของปี 2560 น่ำจะเติบโตเพิ่มขึ้น

ประมำณ 10% จำกปี 2559 หรือมีมูลค่ำ 133,666 ล้ำนบำท โดยกลุ่มสินค้ำที่

ยังมีกำรใช้งบโฆษณำสูงปีนี้คือ 1. กลุ่มเครื่องดื่ม 2. สินค้ำคอนซูเมอร์ 3. รถยนต์ 

4. ค้ำปลีก 5. โทรศัพท์มือถือ และ 6. อุตสำหกรรมท่องเที่ยว

แนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อปี 2560

4 รายงานประจำาปี 2559
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ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี พ.ศ. 2559

มองไปข้างหน้า

จำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประกอบกับภำวะซบเซำของเศรษฐกจิ 
ในภำพรวม ท�ำให้ปี พ.ศ.2559 ที่ผ่ำนมำ เป็นปีที่ท้ำทำยส�ำหรับอุตสำหกรรม 
สิ่งพิมพ์ของไทยและของกลุ่มโพสต์ อย่ำงไรก็ตำม ถือเป็นโชคดีที่ผลงำนด้ำน 
สิ่งพิมพ์ของกลุ่มยังคงเป็นผู้น�ำในตลำดของแต่ละกลุ่มกิจกำร ไม่ว่ำจะเป็น 
บำงกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์รำยวันภำษำอังกฤษ ซึ่งได้เฉลิมฉลองกำรก่อตั้งมำ
ครบ 70 ปี เป็นหนังสือพิมพ์ที่เก่ำแก่ที่สุดของประเทศไทย ที่ยังคงเป็นผู้น�ำ และ
เป็นที่เชื่อถือ ในฐำนะผู้ให้ข่ำวสำรและข้อมูล ทั้งที่เกี่ยวกับประเทศไทย ภูมิภำค 
เหตุกำรณ์ และทิศทำงของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั่วโลก โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์
ธุรกิจรำยวัน เอ็มทูเอฟ หนังสือพิมพ์แจกฟรีรำยวันภำษำไทย ซึ่งมียอดพิมพ์
มำกที่สุดในตลำด รวมไปถึงสติวเด้นท์ วีคลี่ นิตยสำรด้ำนกำรศึกษำภำษำ
อังกฤษรำยสัปดำห์ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักเรียน ในฐำนะสื่อกำรสอนภำษำ และ
นิตยสำรหัวต่ำงประเทศภำษำไทยที่มีเนื้อหำครอบคลุมทั้งด้ำนแฟชั่นสตรี 
สุภำพบุรุษ ธุรกิจ และไลฟ์สไตล์
 
นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มโพสต์ยังคงพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำน
สือ่สิง่พมิพ์ ด้วยสิง่พมิพ์พเิศษ กำรจัดกิจกรรมท่ีมคีวำมน่ำเช่ือถอื ทีมุ่ง่ตอบสนอง 
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งผู้อ่ำนและผู้ลงโฆษณำใหม่ๆ ประกอบกับมีกำรริเริ่มกลยุทธ์
ขยำยบริกำรสื่อดิจิตอลในแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่ำงๆ เป็นกำรสร้ำง
ควำมนิยม ตอบสนองควำมต้องกำรที่เพ่ิมขึ้นของผู้บริโภคชำวไทย ที่ต้องกำร
ข่ำวสำรและข้อมูลดิจิตอลด้วย
 
ตั้งแตปี พ.ศ.2558 กลุม่โพสต์ได้เข้ำไปถอืหุ้นร้อยละ 51 ในบรษิทั มชัรูม เทเลวชิัน่ 
จ�ำกัด ผู้ประกอบกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มโพสต์ได้ขยำยฐำน
ธุรกิจออกไปสู่กำรพัฒนำสื่อใหม่ ทั้งมัลติมีเดีย วิดีโอ รำยกำรโทรทัศน์ และ 
สื่อดิจิตอล

ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มโพสต์จะยังคงเป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรมหนังสือพิมพ์และ
นิตยสำร และยังจะขยำยกิจกำรออกไปในช่องทำงอื่นๆ เพื่อเพ่ิมรำยได้ของ
บริษัท โดยใช้จุดแข็งจำกกำรเป็นผู้น�ำด้ำนข่ำวและข้อมูลชั้นน�ำของประเทศ

กลุ่มโพสต์ยังคงจะให้ควำมส�ำคัญในกำรน�ำเสนอเนื้อหำที่มีคุณภำพแก่ผู้บริโภค
ผ่ำนสื่อหลำกหลำยช่องทำง รวมถึงสื่อออนไลน์ในรูปแบบใหม่ต่ำงๆ และยังจะ

ไม่เพียงเท่ำนั้น กลุ่มโพสต์ยังได้ริเริ่มโครงกำรต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรท�ำก�ำไร เป็นกำรปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีควำมคล่องตัว และเป็นกำรเพิ่ม
มูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกัน กลุ่มโพสต์ก็ยังคงมุ่งมั่นในกำรเป็นองค์กร
ที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมำภิบำล และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำง
แน่วแน่ด้วย

ปี 2559 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ ขำดทุน
รวม 217.40 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับขำดทุนรวม 244.40 ล้ำนบำท ในปี 
2558 ขำดทุนต่อหุ้นเท่ำกับ 0.43 บำท ในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับขำดทุน
ต่อหุ้น 0.51 บำท ในปี 2558 (ปรับปรุงใหม่) รำยรับรวมและรำยได้ของกลุ่ม
บริษัทโพสต์เท่ำกับ 1,803.56 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ 2,172.60 ล้ำน
บำท ในปี 2558 ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 16.98 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ปรับโครงสร้ำงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง
กำรลดต้นทุน และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ส่งผลให้มีก�ำไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจ�ำหน่ำย ส�ำรองค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน เป็นต้นและส่วนแบ่ง
ก�ำไรจำกกำรลงทุนเท่ำกับ 60.9 ล้ำนบำท เทียบกับติดลบ 24.5 ล้ำนบำท ในปี
ก่อน หรือเพิ่มขึ้น 348.6% 

ทั้งนี้ จำกผลกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวคณะกรรมกำรบริษัทจึงลงควำมเห็นให้งด
กำรจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับปี 2559 และคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เรียก
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี ในวันพฤหัสที่ 27 เมษำยน 2560 เวลำ 
14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อำคำรบำงกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษำ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ
ปรำกฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 17 มีนำคม 2560 เข้ำร่วมประชุมใน
ครั้งนี้

ขยำยธุรกิจเพื่อน�ำเสนอควำมบันเทิง ไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค และลูกค้ำของบริษัท

นอกจำกนี้  บริษัทยังจะขยำยควำมร่วมมือไปกับบริษัทชั้นน�ำในหลำย
อุตสำหกรรมเพื่อตอบสนองควำมมุ่งมั่นและพันธกิจของกำรให้บริกำร ในฐำนะ
ทีเ่ป็นผูใ้ห้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรท่ีมปีระโยชน์ และเชือ่ถือได้แก่ประชำชนชำวไทย
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 2,376.1 2,446.9 2,184.3 2,172.6 1,803.6
รำยได้อื่นๆ      37.0 28.0 50.8 39.0 61.6
รายได้รวม	 2,413.1	 2,474.9	 2,235.1	 2,211.6	 1,865.2	
ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิ – ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 126.4 128.9 (168.7) (244.4) (217.4)
ผลตอบแทนต่อยอดขาย	(%)	 5.2	 5.2	 (7.5)	 (11.1)	 (11.7)
สินทรัพย์รวม 1,981.8 2,082.7 2,164.4 3,113.0 2,576.9 
หนี้สิน 1,137.5  1,225.6 1,560.1 2,103.1 1,797.0 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 844.3 857.1 604.3 1,009.8 779.9 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(%)	 6.4	 6.2	 (7.8)	 (7.8)	 (8.4)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 15.0	 15.0	 (27.9)	 (24.2)	 (27.9)
ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (บำท) 0.25 0.26 (0.34) (0.51) (0.43)

งบการเงินรวม 25562555 2557 25592558
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: ล้ำนบำท)

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รายได้โดยสรุป

    

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำ  1,855.3   1,936.1   1,637.5 1,590.6 1,179.3 

รำยได้จำกกำรขำยสิ่งพิมพ์  437.5   424.6   388.7 343.8 346.7 

รำยได้จำกกำรรับจ้ำงพิมพ์  82.4   86.3   84.5 71.6 56.5 

รำยได้จำกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย  37.9   27.9   73.7 166.7 221.1 

      รวมรายได้หลัก	 	2,413.1		 	2,474.9		 	2,184.3	 2,172.6	 1,803.6	

ส่วนแบ่งก�ำไรในกิจกำรร่วมค้ำ   24.9 11.3 11.0 

รำยได้อื่น   26.0              27.7 50.6 

      รวมรายได้	 	 	 2,235.1		 							2,211.6	 1,865.2 

25562555 2557 25592558
(ปรับปรุงใหม่)

ภาพรวมการดำาเนินงาน

สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำาคัญ

รายได้
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ภาพรวมการดำาเนินงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) ฉลองครบรอบการดำาเนินธุรกิจเป็นปีที่ 71 ในปี พ.ศ. 2560 นี้ ในฐานะผู้จัดพิมพ์

และจัดจำาหน่ายหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ) หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
(หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย) หนังสือพิมพ์ M2F (หนังสือพิมพ์ข่าวและไลฟ์สไตล์รายวันภาษาไทย จันทร์ถึงศุกร์ 

แจกฟรี) และหนังสือพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่ (หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ สำาหรับกลุ่มนักเรียนมัธยม 
นักศึกษามหาวิทยาลัย และผู้อ่านทั่วไป)

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2489 กลุ่มบริษัทโพสต์ได้พัฒนำและขยำยธุรกิจ
กำรพิมพ์ และกำรจัดจ�ำหน่ำย ด้วยกำรริเริ่มเชิงกลยุทธ์มำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
ครอบคลุมสื่อและกิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ ที่เป็นที่นิยม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทำงกำร
สื่อสำรและกำรบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อรักษำ
และขยำยกำรเข้ำถึงฐำนกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้มำกขึ้น  ได้แก่
• กลุ่มบริษัทโพสต์ด�ำเนินธุรกิจผ่ำนบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์

เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด และบริษัทร่วมทุน 
บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด จัดพิมพ์และจัดจ�ำหน่ำยนิตยสำรหัวต่ำงประเทศ
ยอดนิยมต่ำงๆ ในฉบับภำษำไทย ครอบคลุมเนื้อหำข่ำวสำร ทั้งธุรกิจ 
สังคม แฟชั่น ตกแต่งบ้ำน ไลฟ์สไตล์ และท่องเที่ยว อำทิ นิตยสำรแอล 
แอลเมน แอล เดคคอเรชั่น ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ไซคลิ่ง พลัส ฟอร์บส 
และคลีโอ 

• กลุม่บรษิทัโพสต์ได้บกุเบกิหนงัสือพมิพ์ M2F ท่ีแจกฟรี รำยวนั จนัทร์ถึงศกุร์ 
โดยแจกจ่ำยตรงถึงกลุ่มคนท�ำงำนท่ีอำศัยอยู ่ในเมืองและผู ้ที่เดินทำง 
เป็นประจ�ำด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในกรุงเทพฯ ได้ขยำยกำรแจกจ่ำย
ออกไปถึงใจกลำงเมืองในจังหวัดหลักๆ ของประเทศไทยด้วย

• บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตเนื้อหำวิดีโอและมัลติมีเดียให้กับ
ทั้งโทรทัศน์และสื่อดิจิตอล โดยมีตลำดในประเทศและภูมิภำคเอเชีย

• สื่อกำรกระจำยภำพและเสียง และกำรสื่อสำร กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ทั้งภำษำอังกฤษและภำษำไทย ผ่ำนสื่อดิจิตอลและแอปพลิเคชันบนมือถือ 
ให้แก่สมำชิกผู้อ่ำนชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้
เว็บไซต์ bangkokpost.com และ posttoday.com เป็นหน้ำต่ำงของโลก
สู่ประเทศไทย นอกจำกนี้ ยังมีสื่อดิจิตอลรูปแบบอื่น และแอปพลิเคชันบน
มือถือ ทั้งหมดนี้ บริกำรได้ทั้งส�ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในส�ำนักงำนหรือ
บ้ำน แล็ปท็อป และอุปกรณ์มือถือที่กลุ่มลูกค้ำคนไทยรุ่นใหม่ชื่นชอบ ซึ่ง
พร้อมน�ำเสนอทั้งข่ำวในประเทศ และข่ำวต่ำงประเทศทั่วโลก ข่ำวธุรกิจ 
รวมทั้งเนื้อหำเชิงไลฟ์สไตล์ สำระบันเทิง และอำหำร ทุกวัน ตลอด 24 
ชั่วโมง เพื่อให้เหมำะสมกับไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองของไทยในปัจจุบัน ใน
ส่วนเว็บไซต์หำงำนภำษำไทยของ M2F เว็บไซต์สมัครงำนภำษำอังกฤษ

ของบำงกอกโพสต์ และเว็บไซต์พอร์ทอลสมัครงำนออนไลน์อื่น ต่ำงก็มุ่งที่
จะเข้ำถึงกลุ่มนำยจ้ำงและลูกจ้ำงเป้ำหมำย

• ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือขำยดีจำกต่ำง
ประเทศ ในฉบับแปลเป็นภำษำไทย รวมทั้งหนังสือที่น่ำสนใจ ทั้งฉบับ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่เขียนโดยนักข่ำวและคอลัมนิสต์ของกลุ่ม
บริษัทโพสต์ และนักเขียนไทยอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง ครอบคลุมเนื้อหำที่น่ำ
สนใจอย่ำงหลำกหลำยและกว้ำงขวำง ทั้งทำงธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำร 
ประวัติศำสตร์ในภูมิภำค วัฒนธรรมและศิลปะในภูมิภำคและท้องถิ่น รวม
ทั้งอัตชีวประวัติที่สร้ำงแรงบันดำลใจ

• ธุรกิจสิ่งพิมพ์พำณิชย์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ ให้บริกำรงำนพิมพ์ทั่วไป ทั้ง
งำนภำยในกลุ่มบริษัทโพสต์เอง และงำนของลูกค้ำองค์กร ภำครัฐบำลและ
เอกชน

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) จะยังคงเติบโตและพัฒนำกิจกรรมทำง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโพสต์ รวมทั้งริเริ่มผลิตภัณฑ์ บริกำรงำนพิมพ์และสื่อรูป
แบบใหม่ๆ หนังสือหัวใหม่ๆ ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบสื่อดั้งเดิมและกำรน�ำ
เสนอ เพื่อให้เข้ำถึงฐำนกลุ่มผู้อ่ำนและผู้ชม ทั้งที่เป็นลูกค้ำปัจจุบันและกลุ่ม
ใหม่ๆ ทั้งหมดนี้จะท�ำให้กลุ่มบริษัทโพสต์บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ใน 
“วิสัยทัศน์และพันธกิจ” ของบริษัท เพื่อรักษำกำรเป็นผู้พิมพ์โฆษณำและผู้
จ�ำหน่ำยสื่อหลำกชนิดชั้นน�ำของประเทศไทย รวมทั้งรักษำต�ำแหน่งใน
อุตสำหกรรมสื่อของไทยในฐำนะ “แหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือที่สุด” ของข่ำวและ
บทควำมที่ทันต่อเหตุกำรณ์

กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงไม่หยุดที่จะแสวงหำแหล่งรำยได้ทำงโฆษณำใหม่ๆ จำก
สื่อดิจิตอลที่เกิดขึ้นใหม่ และกำรสื่อสำรในรูปแบบอื่นๆ ควำมหลำกหลำยของ
ธุรกิจสื่อและกำรสื่อสำรจะท�ำให้กลุ่มบริษัทโพสต์มีควำมสมดุลมำกยิ่งขึ้น ทั้ง
ฐำนผู้อ่ำนผู้ชมและฐำนรำยได้ในอีก 3-5 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ ธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทโพสต์จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องบนพื้นฐำนของควำมยั่งยืน
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บางกอกโพสต ์
บำงกอกโพสต์ฉลองครบรอบปีที่ 70 ในปี 2559 พร้อมกับกลุ่มบริษัทโพสต์ ด้วยควำมมั่นคงในต�ำแหน่งผู้น�ำของหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำอังกฤษในประเทศไทย 
ในด้ำนยอดพิมพ์ ฐำนผู้อ่ำน และรำยได้โฆษณำ ของทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล ในฐำนะที่เป็นหนึ่งในแหล่งข่ำวที่ได้รับกำรยอมรับและมีควำมน่ำเชื่อถือมำกที่สุด
ในประเทศไทยและภูมิภำค หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์จึงได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นสื่อคุณภำพสูงที่มีควำมน่ำเชื่อถือส�ำหรับผู้ลงโฆษณำและนักกำรตลำดที่มีควำม
ต้องกำรเข้ำถึงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำตทิีม่กีำรศกึษำและมฐีำนะมัน่คง บริกำรสมัครสมำชกิหนงัสอืพิมพ์แบบออนไลน์ได้รับควำมนยิมมำกขึน้เรือ่ยๆ  
มผีูเ้ข้ำใช้งำนมำกกว่ำ 250,000 ครัง้ต่อวนั และสำมำรถเข้ำถงึฐำนผูอ่้ำนรุ่นเยำว์ทีเ่กำะตดิสือ่ดจิติอลได้มำกยิง่ขึน้ นอกจำกนีย้งัมบีริกำรใหม่ๆ เพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง 
เช่น กำรค้นหำข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เป็นต้น

โพสต์ทูเดย์ 
โพสต์ทูเดย์ฉลองครบรอบ 13 ปี เดือนกุมภำพันธ์ 2559 พร้อมกับกำรขยำยฐำนผู้อ่ำนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนสื่อดิจิตอลใหม่ๆ นอกจำกนี้ โพสต์ทูเดย์ยังวำงแผนปรับ 
รูปแบบกำรน�ำเสนอในช่วงต้นปี 2560  เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจส�ำหรับผู้อ่ำนเดิม และดึงดูดกลุ่มผู้อ่ำนรุ่นใหม่ที่นิยมเสพสื่อดิจิตอลให้มำกขึ้น รูปแบบหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ของโพสต์ทูเดย์ประสบควำมส�ำเร็จ มียอดเข้ำชมมำกกว่ำ 12 ล้ำนครั้งต่อเดือน และมีผู้อ่ำนผ่ำนเฟซบุ๊กโพสต์ทูเดย์มำกถึง 3.2 ล้ำนคน แม้จะมีกำรเพิ่มขึ้น
อย่ำงมีนัยส�ำคัญของกำรอ่ำนออนไลน์ แต่รูปแบบที่เป็นสิ่งพิมพ์ก็ยังได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่อง และยังคงขยำยฐำนผู้อ่ำนตลอดมำ เพรำะควำมเข้มข้นของเนื้อหำ
ข่ำวที่สอดคล้องกับควำมสนใจของผู้อ่ำน เช่น กำรน�ำเสนอประเด็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงเจำะลึก ด้วยข่ำวและข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องมำโดยตลอด ตั้งแต่ปี 
2557 กระทั่งได้มีกำรประกำศเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อปลำยเดือนธันวำคม 2558 นอกจำกนี้ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ยังเพิ่มเนื้อหำ
เกี่ยวกับปัญหำและแนวโน้มทำงเศรษฐกิจระดับมหภำคอย่ำงเจำะลึกมำกยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเน้นให้เห็นถึงปัญหำที่เกี่ยวข้องและกระตุ้นให้ผู้อ่ำนสนใจ
นโยบำยทำงเศรษฐกิจหลักๆ ตลอดจนมำตรกำรเชิงรุกในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจของรัฐบำล

ภาพรวมการดำาเนินงาน

ในช่วงปี 2559 แนวทางการดำาเนินธุรกิจกลุ่มบริษัทโพสต์ คือ การสร้างความเข้มแข็ง ทั้งการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร การปรับเนื้อหา และรูปแบบการนำาเสนอของทุกสิ่งพิมพ์และทุกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิตอล 
รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ และบริการ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทโพสต์คงความทันสมัย ความผูกพัน และทรงคุณค่าอยู่เสมอในฐานะเป็นแหล่งข้อมูลและ 

สิ่งเสริมบุคลิกสำาหรับผู้อ่านและผู้ชม/ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่ขยายวงกว้างขึ้น

กลุ่มบริษัทโพสต์ฉลองครบรอบ 70 ปี ในปี 2559 พร้อมด้วยความตั้งใจที่จะรักษาตำาแหน่งความเป็นผู้นำาใน
อุตสาหกรรมสื่อไทย รวมทั้งพัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ การผลิตคอนเทนต์ การสื่อสาร และกิจกรรมในเครืออื่นๆ 
อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่จะสร้างความเชื่อมโยงและไปในกระแสเดียวกับผู้อ่านและผู้ชม/ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา

การดำาเนินงาน ปี 2559 
และทิศทางการดำาเนินธุรกิจในปี 2560

หนังสือพิมพ ์
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M2F
M2F ยังคงได้รับควำมนิยมและสร้ำงผลก�ำไรอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้มีกำรปรับนโยบำยส�ำคัญด้วยกำรมุ่งขยำยฐำนผู้อ่ำนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
เพื่อรองรับโครงข่ำยคมนำคมรถไฟฟ้ำใต้ดิน ด้วยยอดพิมพ์ทั้งสิ้น 400,000 ฉบับต่อวัน (ตรวจสอบและรับรองโดย HK ABC) มีฐำนผู้อ่ำน 2 ล้ำนคน หรือมำกกว่ำนั้น 
กำรขยำยฐำนผู้อ่ำนประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย ทั้งในแง่ฐำนผู้อ่ำนและฐำนผู้ลงโฆษณำที่กว้ำงขึ้นถึงระดับประเทศ สำมำรถดึงดูดผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้
บริกำรรำยใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลให้รำยได้จำกกำรโฆษณำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง M2F ประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดีในฐำนะหนังสือพิมพ์ภำษำไทยรำยวัน จันทร์ถึง
ศุกร์ แจกฟรี แนวไลฟ์สไตล์และบันเทิง ที่เสนอเนื้อหำสอดคล้องกับกำรด�ำเนินชีวิตของผู้อ่ำน พร้อมทั้งให้ควำมคุ้มค่ำแก่ผู้ลงโฆษณำ ด้วยเนื้อหำและรูปแบบที่มี
พัฒนำกำรอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งถือเป็นต้นแบบให้บริษัทสื่ออื่นๆ ลอกเลียนแบบ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทโพสต์จะยังคงเดินหน้ำพัฒนำ M2F ต่อไปตลอดปี 2560  เพื่อคง
ไว้ซึ่งควำมแข็งแกร่งทำงธุรกิจที่พร้อมสนองตอบควำมต้องกำรของฐำนผู้อ่ำน ซึ่งก�ำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยผ่ำนกำรเสนอข่ำวและบทควำมที่น่ำสนใจและเกี่ยวข้อง
กับผู้อ่ำนมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ลงโฆษณำกลุ่มเป้ำหมำยด้วย

สติวเด้นท์ วีคลี่ 
สติวเด้นท์ วคีลีใ่นปีท่ี 48 ยงัคงได้รบัควำมนยิมไม่เส่ือม ด้วยกำรเสนอเนือ้หำสำระทำงกำรศกึษำทีม่คีณุภำพเยีย่ม ทัง้ในแง่ข่ำวสำรในกระแสและบทควำมพเิศษต่ำงๆ  
รวมทั้งเรื่องรำวเพื่อควำมบันเทิงและไลฟ์สไตล์ ส�ำหรับฐำนผู้อ่ำนที่เป็นนักเรียนนักศึกษำ ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ สติวเด้นท์ วีคลี่ เดินหน้ำพัฒนำรูปแบบให้ทันสมัย 
และน�ำเสนอผ่ำนสื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อเสริมต�ำแหน่งในตลำดให้แข็งแกร่งในฐำนะที่เป็นอุปกรณ์กำรเรียนภำษำอังกฤษที่จ�ำเป็น น่ำสนใจ และให้ควำมสนุกสนำน 
กำรปรับโฉมใหม่นี้ยังมุ่งดึงดูดควำมสนใจของผู้อ่ำนเดิมที่มีควำมภักดีต่อแบรนด์ และฐำนลูกค้ำที่ใส่ใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งก�ำลังขยำยตัวมำกขึ้นเรื่อยๆ โดยจะ
ด�ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ บัญชีทวิตเตอร์ และหน้ำเฟซบุ๊ก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตำมมำกถึง 80,000 รำย และเพิ่มขึ้นทุกวัน กำรเกิดขึ้นของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
ท�ำให้คนไทยมีควำมจ�ำเป็นต้องพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำของตนเอง จึงเป็นโอกำสทำงกำรตลำดที่ดีส�ำหรับสติวเด้นท์ วีคลี่ ซึ่งเป็นสื่อภำษำอังกฤษคุณภำพรำย
สัปดำห์ที่อ่ำนสนุกและให้ควำมบันเทิงส�ำหรับวัยรุ่นชำวไทยในกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้น สติวเด้นท์ วีคลี่ จึงมีส่วนในควำม
ส�ำเร็จของประเทศไทยกับกำรร่วมเป็นหนึ่งในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
 อย่ำงไรก็ตำมในปี 2560 มีพัฒนำกำรส�ำคัญ โดยเปลี่ยนรูปแบบของสติวเด้นท์ วีคลี่ เป็น เอส วีคลี่ เพื่อขยำยฐำนผู้อ่ำนจำกระดับมัธยมศึกษำ มำเป็นผู้อ่ำน 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย และแทรกเข้ำไปในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอำทิตย์ เพื่อเพิ่มยอดผู้อ่ำนทันทีกว่ำ 4 เท่ำตัว รวมถึงดึงดูดโฆษณำใหม่ๆ ให้เข้ำมำ
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เมื่อเดือนกันยำยน 2558 กลุ่มบริษัทโพสต์ได้ลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของ บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ขนำดกลำงที่มีควำม
มั่นคงสูง และผลิตรำยกำรครอบคลุมเนื้อหำหลำกหลำย ทั้งรำยกำรท่องเที่ยว อำหำร บันเทิง และไลฟ์สไตล์ กำรรวมพลังครั้งใหม่นี้ ท�ำให้ธุรกิจโทรทัศน์สำมำรถใช้
ต่อยอดจำกเนื้อหำสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลที่มีอยู่ มำเป็นรำยกำรโทรทัศน์ออกอำกำศในช่องทีวีดิจิตอล รวมทั้งแผนงำนในกำรร่วมพัฒนำและออกอำกำศรำยกำร
ธุรกิจ ‘Academy’ ซึ่งเป็นรีอัลลิตี้โชว์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบกำร SME กำรร่วมทุนธุรกิจใหม่นี้จะท�ำให้กลุ่มบริษัทโพสต์สำมำรถเพิ่มรำยได้ที่หลั่งไหลมำ
จำกแหล่งรำยได้ที่แข็งแกร่งนี้

มัชรูม เทเลวิชั่น

หน่วยธุรกิจสื่อดิจิตอลยังคงประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูง สอดคล้องกับพันธกิจที่มุ่งสู่กำรเป็นพอร์ทอลข่ำวและข้อมูลระบบดิจิตอลชั้นน�ำ ส�ำหรับฐำนสมำชิกออนไลน์ 
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนกำรรเิริม่และด�ำเนนิธุรกิจเว็บไซต์ต่ำงๆ รวมท้ังเวบ็ไซต์บนมอืถือ โดยอำศยัสือ่สงัคมออนไลน์และแอปพลเิคชนับนมอืถือ ทีใ่ช้งำน 
ได้กับแท็บเล็ตและสมำร์ทโฟน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ควบคู่ไปกับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ส�ำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี ซึ่งช่วยเสริม 
ภำพลักษณ์ต�ำแหน่งทำงกำรตลำดให้กลุ่มบริษัทโพสต์ในฐำนะเป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรมสื่อดิจิตอล เว็บไซต์ออนไลน์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ที่มีรำกฐำนที่มั่นคง ได้แก่ 
บำงกอกโพสต์ออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ สติวเด้นท์ วีคลี่ออนไลน์ และเว็บไซต์ในเครืออื่นๆ เป็นเว็บไซต์ที่น�ำเสนอข่ำวและข้อมูลที่ทันเหตุกำรณ์ เข้ำถึงฐำน 
ผู้อ่ำน พร้อมทั้งมุ่งเน้นโอกำสขยำยฐำนผู้ลงโฆษณำให้มำกขึ้น
 หน่วยธุรกิจสื่อดิจิตอลยังมีควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ในปีต่อไปสำมำรถก้ำวขึ้นเป็นผู้น�ำด้ำนบริกำรข้อมูลดิจิตอล รองรับกำรด�ำเนินชีวิตของคนไทยที่
พึ่งพิงข้อมูลดิจิตอลมำกขึ้น โดยผ่ำนข่ำวสำร บทควำมธุรกิจ กำรท่องเที่ยวและบันเทิง และสำระแนวไลฟ์สไตล์ บนแพลตฟอร์มสื่อสิ่งพิมพ์ดั้งเดิมและกิจกรรมสื่อ
ดิจิตอลเกิดใหม่ภำยใต้กลุ่มบริษัทโพสต์ สิ่งนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทโพสต์ขยำย ‘กำรเข้ำถึง’ ฐำนกลุ่มผู้อ่ำน ผู้ชม และผู้ฟังกลุ่มเป้ำหมำยโดยรวมได้มำกยิ่งขึ้น

สื่อดิจิตอล

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด และบริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทโพสต์ ด�ำเนินธุรกิจผลิตนิตยสำรภำษำไทยหัวต่ำง
ประเทศชั้นน�ำหลำกหลำยแนว ทั้งแนวไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และธุรกิจ ได้แก่ นิตยสำรแอล แอลเมน แอล เดคคอเรชั่น แมรี แคลร์ ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ไซคลิ่ง พลัส 
ฟอร์บส และคลีโอ ผลิตภัณฑ์นิตยสำรเหล่ำนี้ยังคงมีผลประกอบกำรที่น่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่กลุ่มบริษัทโพสต์เป็นอย่ำงดี ด้วยเม็ดเงินที่ได้รับจำก
กำรลงโฆษณำที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรเติบโตของธุรกิจนิตยสำรในปีที่ผ่ำนมำ เกิดจำกกำรใช้กลยุทธ์หลักเช่นเดียวกันกับหน่วยธุรกิจหนังสือพิมพ์ นั่นคือ กำรเน้น
ขยำยฐำนผู้อ่ำนและผู้ลงโฆษณำให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ด้วยกำรเป็นผู้สนับสนุนกำรประชุมทำงธุรกิจและงำนสังคมระดับสูงต่ำงๆ

นิตยสาร
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รวมหัวใจชาวไทย

ถวายราชสักการะ

สิ่งพิมพ์พิเศษ

สถิตในหัวใจราษฎร์
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ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔,๙๙๙ วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

	 ฟ้าดับแผ่นดินดับแล้ว

โอ้พระทูลกระหมอ่มแกว้ครรไลสวรรค์

ทุกใจประชาจาบัลย์

สะอื้นอั้นอกร้าวหนาวน้ำาตา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ	ข้าพระพุทธเจ้า	บริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

(เนาวรัตน์	พงษ์ ไพบูลย์	ร้อยกรอง)

สถิตในหัวใจราษฎร์

ราคา ๑๕ บาท

ฉบับพิเศษ ปีที่ ๑๔ วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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om  ความโศกเศร้า	เป็นอย่างไร	ก็ ไม่รู้

ที่เป็นอยู่	คือใจแตก	แหลกสลาย

น้ำาตาหลั่ง	เหือดแห้ง	หมดแรงกาย

เช้าค่ำาสาย	รวยริน	ไร้วิญญา

 อยากจะหยุด	เวลาลง	ที่ตรงนี้

ก่อนนาที	สูญสิ้น	ถวิลหา

เงาของพ่อ	ทาบกลางใจ	ในน้ำาตา

สำานึกค่า	งานพ่อทำา	ย้ำาเตือนใจ

กษัตริย์นักพัฒนา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ	ข้าพระพุทธเจ้า	บริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

(ณ	กาฬ	เลาหะวิไลย	ร้อยกรอง)

ฉบับพิเศษ ปีที่ ๑๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ	ข้าพระพุทธเจ้า	บริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

(ณ	กาฬ	เลาหะวิไลย	ร้อยกรอง)

	 โอ้...ลมฝน	บนฟ้า	ลาแล้ว

ร่มโพธิ์แก้ว	ผ่านฤดู	สู่สวรรค์

โอ้อกเอย	ขมขื่น	ข้ามคืนวัน

เหน็บหนาวสั่น	สุดโศกศัลย์	พรั่นฤดี

	 พระนามพ่อ	สถิตไว้	ในโลกหล้า

เอกราชา	แจ้งประจักษ์	เป็นศักดิ์ศรี

รอยเท้าพ่อ	ครอบแผ่นฟ้า	มหานที

ณ	บัดนี้	ก้มกราบลา	น้ำาตานอง

มหาราชาผู้ยิ่งใหญ่

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ	ข้าพระพุทธเจ้า	บริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

(ณ	กาฬ	เลาหะวิไลย	ร้อยกรอง)
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วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ฉบับพิเศษ   ปีที่ ๑๔

	 เช้าวันนี้	ลูกเฝ้ารอ	พ่ออยู่ไหน

พ่อจากไป	กับเวลา	คราสิ้นฝน

เฝ้าสะอื้น	กล้ำากลืน	สุดฝืนทน

ฟ้ามัวหม่น	ยามพ่อจาก	พรากแสนไกล

	 เราจะรัก	ของเรา	เพียงเท่านี้

เพียงแค่มี	ใจภักดิ์	จะรักได้

เพียงแค่ลม	สุดท้าย	จะหายไป

เพียงแค่ ใจ	ผูกพัน	นิรันดร

ฉบับพิเศษ ปีที่ ๑๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ค�าสอนของพ่อ
 คำาพ่อสอน	คือธรรม	ค้ำาชูชาติ

คำาประกาศ	ครองโดยธรรม	นำาวิถี

คำาของพ่อ	คือสัจจะ	ปฐพี

คำาพ่อนี้	ทรงธรรมแท้	ลูกแน่ ใจ

 จารึกคำา	พ่อไว้	ในแผ่นฟ้า

เคียงดารา	พร่างพราว	สกาวใส

ส่องสว่าง	นำาทางทั่ว	ทุกหัวใจ

เก็บอุ่นไอ	รักพ่อไว้	ในนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ	ข้าพระพุทธเจ้า	บริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

(ณ	กาฬ	เลาหะวิไลย	ร้อยกรอง)

ฉบับพิเศษ ปีที่ ๑๔ วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ใบไม้ปลิว	เคว้งคว้าง	ท่ามกลางฝน

หยาดน้ำาปน	หยดน้ำาตา	เวลาสาย

หยาดน้ำาฝน	สะอื้นเคียง	อยู่เรียงราย

หยาดฝนกลาย	คล้ายน้ำาตา	หยาดอาลัย

 น้ำาใสใส	ไหลริน	ด้วยสิ้นหวัง

น้ำาตาหลั่ง	มึนงง	และสงสัย

น้ำาฝนพรำา	คำาพ่อสอน	สะท้อนใจ

น้ำาตาไหล	คิดถึงคำา	พ่อพร่ำาเตือน

เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ	ข้าพระพุทธเจ้า	บริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

(ณ	กาฬ	เลาหะวิไลย	ร้อยกรอง)

ฉบับพิเศษ ปีที่ ๑๔ วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัทโพสต์พับลิชิง จ�ากัด (มหาชน)

(เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ร้อยกรอง)

 จะบันทึก	เรื่องของพ่อ	ได้พอไหม

หากต้องใช้	แผ่นฟ้า	มาขีดเขียน

จะบันทึก	ความงดงาม	ด้วยความเพียร

เป็นบทเรียน	พ่อแผ่นดิน	แห่งถิ่นไทย

 จะบันทึก	พ่อทำาไว้	อย่างไรหนอ

คงทดท้อ	เกินบันทึก	จารึกไหว

สิ่งพ่อทำา	ย้ำาเตือน	ไม่เลือนไป

พ่อฝากไว้	ให้คงอยู่	คู่แผ่นดิน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ	ข้าพระพุทธเจ้า	บริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จำากัด	(มหาชน)

(ณ	กาฬ	เลาหะวิไลย	ร้อยกรอง)

บทเพลงแห่งแผ่นดิน

15 บาท

องค์ภัทรศิลปิน ฏ ฎ

ธุรกิจหน่วยนี้ยังคงมีผลประกอบกำรเป็นที่น่ำพอใจ โพสต์บุ๊กส์จัดพิมพ์หนังสือมำแล้วมำกกว่ำ 300 ปก และในปี 2559 ได้ผลิตหนังสือใหม่ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมีแผนที่จะริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ  เพื่อขยำยลูกค้ำให้มำกยิ่งขึ้น เช่น เว็บไซต์ www.postbooksonline.com และ www.facebook.com/postbooks ทั้งนี้  
เพื่อให้คงควำมทันสมัยสอดคล้องกับแนวนิยมของผู้บริโภคและควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งยังคงควำมเป็นผู้น�ำในกลุ่มธุรกิจนี้ต่อไป

ในปี 2559 บริษัทผลิตสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษในช่วงเดือนตุลำคม 2559 โดยในส่วนของหนังสือพิมพ์ ได้มีกำรพิมพ์ฉบับรวมเล่มของบำงกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกำรสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช นอกจำกนั้นยังผลิตสิ่งพิมพ์พิเศษอีก 2 เล่มภำยใต้ชื่อ “ธ สถิตในดวงใจรำษฎร์”  
กับ “31 วันแห่งรักและภักดี” ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ 2 ภำษำทั้งไทยและอังกฤษในเล่มเดียวกัน โดยประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำก

เพื่อเป็นกำรยกระดับแบรนด์ “บำงกอกโพสต์” รวมทั้งเสริมสร้ำงกำรรับรู้ในผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสำรของกลุ่มบริษัทโพสต์ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง
มำกยิ่งขึ้น ทุกหน่วยธุรกิจของกลุ่มบริษัทโพสต์จึงได้ด�ำเนินกลยุทธ์ด้วยกำรเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมสนับสนุนงำนอีเว้นท์รำยกำรส�ำคัญๆ ทั้งงำนเกี่ยวกับธุรกิจ ไลฟ์
สไตล์ กีฬำ และกำรกุศลเพื่อสังคม อำทิ งำนสัมมนำประจ�ำปี “บำงกอกโพสต์ ฟอรัม 2016” ภำยใต้หัวข้อ “เดินหน้ำปฏิรูปประเทศไทย” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ปำฐกถำพิเศษ “เดินหน้ำปฏิรูปประเทศไทย” งำนอบรมและสัมมนำ “SMEs Spring Up 2” โดยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อร่วมผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพธุรกิจสินค้ำและบริกำรของ SME ไทย งำนแข่งขันมินิมำรำธอนประจ�ำปี  
“The 8th Bangkok Post International Mini Marathon 2016” ซึ่งเริ่มน�ำอุปกรณ์บันทึกเวลำระบบ “MYLAPS” มำใช้ เพื่อควำมแม่นย�ำ ถูกต้อง และรวดเร็ว 
ตำมมำตรฐำนสำกล และงำนมหกรรม “Bangkok Post Luxury Living” ที่รวบรวมโครงกำรบ้ำนและคอนโดมิเนียมหรู รวมทั้งบ้ำนพักตำกอำกำศคุณภำพ

กลุ่มบริษัทโพสต์ตัดสินใจยุติกำรด�ำเนินงำนของบริษัท โพสต์ทีวี จ�ำกัด ตั้งแต่กลำงปี 2559 รวมไปถึงควบรวมธุรกิจโพสต์พริ้นต์ที่รับจ้ำงผลิตสิ่งพิมพ์พำณิชย์เข้ำกับ
กิจกำรโรงพิมพ์ เป็นกำรปรับโครงสร้ำงเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์แข่งขันที่รุนแรง โดยกำรรับจ้ำงผลิตไม่ใช่กิจกำรที่เติบโตมำกนัก จึงควบรวมหน่วยย่อยทำงธุรกิจ
เพื่อหำช่องทำงกำรด�ำเนินงำนที่เพิ่มมูลค่ำต่อไปในอนำคต

สำานักพิมพ์

สิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษ

งานอีเว้นท์

การปรับโครงสร้างธุรกิจ

11รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



• ข่ำวยอดเยี่ยม รำงวัลดีเด่น จำกข่ำว “เปิดแผล 
น่ำนฟ้ำไทยอลวน พิษสงมำตรฐำนกำรบิน
บกพร่อง” ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

• ภำพข่ำวดีเด่น จำกภำพ “ลกัเลอืกตัง้” โดยปฏภิทัร 
จันทร์ทอง ช่ำงภำพหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์

•  ภำพข่ำวชมเชย จำกภำพ “แบ่งช่องจรำจร” 
โดยประกฤษณ์ จันทะวงษ์ ช่ำงภำพหนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์

•  รำงวัลข่ำวอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
รำงวัลดีเด่น จำกข่ำว “คุ้ยปม รีสอร์ทรุกภูทับ
เบิกจุดเริ่มต้นโมเดลบูรณำกำรแก้ป้ญหำแหล่ง
ท่องเที่ยว” ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

• รำงวัลชมเชย ภำพข่ำวพระรำชกรณียกิจ ชื่อ
ภำพ “รอยยิ้ม” โดยอภิชำติ จินำกุล ช่ำงภำพ
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์

• รำงวัลชมเชย ภำพข่ำวกำรเมืองสังคมทั่วไป ชื่อ
ภำพ “ขุนศกึขวญัใจเยำวชน” โดยธติ ิวรรณมณฑำ 
ช่ำงภำพหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์

• รำงวัลชมเชย ภำพข่ำวกีฬำ ชื่อภำพ “มือหนึ่ง” 
โดยวชิำญ เจริญเกยีรตภิำกลุ ช่ำงภำพหนังสอืพิมพ์ 
บำงกอกโพสต์

• รำงวัลชมเชย ภำพข่ำวกำรเมอืงสงัคมทัว่ไป ชือ่
ภำพ “เปิดงำนส่งเสริมผูม้รีำยได้น้อย” โดยกจิจำ 
อภิชนรจเรข ช่ำงภำพหนงัสอืพิมพ์โพสต์ทเูดย์

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ งจำกบทควำม 
“Island in the Sun” เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรท่อง
เที่ยวอย่ำงยั่งยืนของชำวเกำะหมำก โดยกำญจนำ 
กำญจนทวี นักข่ำวหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์

รำงวัลชมเชย ประเภทข่ำวออนไลน์ส ่งเสริม
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยคีนไทยยอดเยีย่ม จำกข่ำว 
“‘โลกมอบเเสงแดดให้ฟรี ไม่เอำมำใช้ก็ขำดทุน’ 
เอกชยั รตันะสทิธิ ์เจ้ำของรถสำมล้อพลงัเเสงอำทติย์” 
ของโพสต์ทูเดย์ออนไลน์

รำงวัลบทบรรณำธิกำรชมเชย จำกเรื่อง “ยิ่งเข่นฆ่ำ
ยิ่งแค้น” ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

• รำงวัลชนะเลิศ ด้ำนข่ำวสิทธิมนุษยชน จำก
บทควำมเรื่อง “Military mind game play 
out under strict security” โดยนันท์ชนก 
วงศ์สมุทร นักข่ำวหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์

• รำงวัลรองชนะเลิศ ด้ำนข่ำวชี้แจง (Explanatory 
reporting) จำกบทควำมชดุ “Thailand’s junta 
silencing its critics” โดยนันชนก วงศ์สมุทร 
และชัยยศ ยงค์เจริญชัย นักข่ำวหนังสือพิมพ์
บำงกอกโพสต์

• รำงวัลดีเด่น ข่ำวและสำรคดีเชิงข่ำวส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับชำติ 
จำกข่ำวชุด “พิพำทที่ดินรำไวย์ ปมละเมิดสิทธิ์
ไล่ชำวเลพ้นแผ่นดินเกิด” ของหนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์

• รำงวัลชมเชย ข่ำวและสำรคดีเชิงข่ำวส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อออนไลน์ จำกข่ำว 
“‘คนไม่มีสิทธิ์’ ...40 ปีที่ไร้ตัวตนของชำวลำว
อพยพ” ของโพสต์ทูเดย์ออนไลน์

รางวัลอิศรา อมันตกุล 
ของสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย มูลนิธิ 
อิศรา อมันตกุล และ
ชมรมนักข่าวสิง่แวดล้อม 
สมาคมนักข่าว 

ภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 19 
ประจำาปี 2558-2559  ของสมาคมช่างภาพ
สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ 
ช่างภาพสื่อมวลชน

รางวัลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ประเภทรางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สื่อมวลชน) โดย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 
โดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 

รางวลับทบรรณาธิการหนังสอืพิมพ์ดีเด่น 
ประจำาปี 2558 โดยสภาการหนังสอืพิมพ์แห่งชาติ 

The Society of Publishers in Asia 
(SOPA) 2016 Awards for Editorial 
Excellence

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน 
ประจำาปี 2559 โดยแอมเนสตี้  
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับในปี 2559
ตลอด 70 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มบริษัทโพสต์ ทั้งนักข่าว นักเขียน และช่างภาพของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และ 

โพสต์ทูเดย์ต่างได้รับการยกย่องในบทบาทหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชนที่ดี ยึดมั่นในประโยชน์ของสังคมและประเทศไทย 
มาโดยตลอด อันสะท้อนได้จากรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับมากมาย อาทิ

ภาพรวมการดำาเนินงาน

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2558

12 รายงานประจำาปี 2559
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บำงกอกโพสต์ยังคงรักษำชื่อเสียงในฐำนะแหล่งของข่ำวสำรและข้อมูลที่มีควำม 
น่ำเชือ่ถือสงูส�ำหรบัผูอ่้ำนภำษำองักฤษในประเทศไทยและทัว่โลก ซ่ึงเพ่ิมจ�ำนวนข้ึน 
เรือ่ยๆ และทีน่่ำสนใจคือ กว่ำร้อยละ 60 ของจ�ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์บำงกอกโพสต์ 
ทีน่บัจำก IP Address ท่ีไม่ซ�ำ้กัน 300,000 ต่อวัน เป็นผู้อ่ำนท่ีอยูน่อกประเทศไทย 
ยิ่งไปกว่ำนั้น  จ�ำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์บำงกอกโพสต์ท�ำสถิติสูงสุดเมื่อวันที่ 13 
ตุลำคม 2559 ที่ 1.04 ล้ำนเพจวิวใน 24 ชั่วโมง
 ด้วยจ�ำนวนเฉลี่ยตลอดปีของกำรเข้ำชมเว็บไซต์บำงกอกโพสต์ที่มำกถึงกว่ำ 
8 ล้ำนเพจวิวต่อเดือน ในปี 2560 บำงกอกโพสต์จึงจะให้ควำมส�ำคัญกับ 
สื่อดิจิตอลมำกขึ้น เพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคตที่ตั้งเป้ำหมำยไว้

ในส่วนของโพสต์ทูเดย์บนสื่อดิจิตอล เว็บไซต์ www.posttoday.com เป็น
เว็บไซต์ข่ำวภำษำไทยที่ได้รับควำมนิยมอันดับต้นๆ ในกลุ่มผู้อ่ำนชำวไทย และ 
เฟซบุ๊กแฟนเพจของโพสต์ทเูดย์มจี�ำนวนผูต้ดิตำมมำกถึง 3.2 ล้ำนคน 

บางกอกโพสต์ยังคงเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษชั้นน�
ของไทยในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีที่หนังสือพิมพ์ฉลองครบรอบ 
70 ปี ด้วยกลุ่มผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาที่หลากหลายและมีความ 
เชื่อมั่นในแบรนด์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์จึงได้รับการจัดอันดับ
ว่าเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษอันดับหน่ึงด้านจ�นวน 
ผู้อ่าน ยอดพิมพ์ และรายได้จากการโฆษณา

โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย ครบ
รอบ 14 ปี ในปี 2560 ยังคงเน้นการน�เสนอข้อมูล
ข่าวสารในเชิงลึกทางด้านเศรษฐกิจ ข่าวธุรกิจ และเรื่อง
ราวที่อยู ่ในความสนใจ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนา
เนื้อหาและรูปแบบอย่างต่อเน่ือง มีการเพิ่มเน้ือหาที่
เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจภาค
รัฐ และ SME ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
ของไทยและของโลกในปัจจุบัน ไม่เฉพาะข่าวสารทางด้าน
เศรษฐกิจเท่านั้น โพสต์ทูเดย์ยังน�เสนอข่าวสารที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ 
โดยเฉพาะในนิตยสารแทรกฉบับต่างๆ เช่น แมกซ์ Xtra 
และ @Weekly 

ภาพรวมการดำาเนินงาน

สินค้าและบริการ

บางกอกโพสต์

โพสต์ทูเดย์

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับในปี 2559
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หนังสือพิมพ์ M2F ครบรอบปีที่ 5 ในการน�เสนอ
ข่าวสารสู่ผู้อ่านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นับจากวัน
แรกถึงวันนี้ยังคงประสบความส�เร็จในสถานะผู ้น�
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยแจกฟรี โดยได้รับการต้อนรับ
อย่างดีย่ิงจากกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายคือกลุ่มคนท�งานใน
กรุงเทพฯ และน�มาซึ่งการเป็นผู้น�ในฐานะตัวเลือกอันดับ
แรกของเจ้าของสินค้าในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรี

M2F

ในปี 2559 หนังสอืพมิพ์ M2F ยนืระดบัยอดพมิพ์เพ่ือแจกจ่ำยฟรีแก่ผูอ่้ำน 
400,000 ฉบบัต่อวนั ภำยใต้กำรตรวจสอบรับรองของสถำบนัระดบันำนำชำต ิ 
HK ABC อีกธุรกิจของหนังสือพิมพ์ M2F นอกเหนือจำกกำรเป็นเจ้ำตลำด
หนงัสือพมิพ์แจกฟร ีคอืกำรจัดกิจกรรมทำงธุรกิจสร้ำงรำยได้เพิม่ เช่น งำนอีเว้นท์
ต่ำงๆ ซ่ึงประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงด ีทัง้ทำงด้ำนจ�ำนวนผูเ้ข้ำร่วมงำนและรำยได้

 หนงัสอืพิมพ์ M2F ยงัคงพัฒนำเนือ้หำและรูปแบบอย่ำงไม่หยดุยัง้ให้สอดรบั
กับควำมต้องกำรท่ำมกลำงโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และพัฒนำให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำนยิง่ๆ ข้ึนไป เพ่ือรักษำควำมเป็นผูน้�ำในตลำดหนงัสอืพมิพ์
รำยวนัภำษำไทยแจกฟรี

เอส วีคลี่ ยังคงวำงต�ำแหน่งอยู่ในสถำนะเช่นเดียวกับสติวเด้นท์ วีคลี่ คือ เป็น 
สิง่พมิพ์หลกัเพือ่กำรเรยีนภำษำองักฤษท่ีทันสมัย มีเนือ้หำสำระตอบรับควำมสนใจ 
ของกลุม่ผูอ่้ำนท่ีหลำกหลำย ท้ังนกัศึกษำมหำวิทยำลัย คนเมืองวัยเริม่ท�ำงำนและ 
เด็กนักเรยีนซ่ึงเป็นกลุ่มผูอ่้ำนหลัก โดยเพิม่เนือ้หำเชงิไลฟ์สไตล์มำกข้ึน ในขณะที่
ยงัคงเน้นพฒันำทกัษะภำษำองักฤษให้ผู้อ่ำน ท้ังกลุ่มผู้สอนและผู้เรยีน
 เอส วคีลี ่ น�ำเน้ือหำออนไลน์ไปอยูใ่นเว็บไซต์บำงกอกโพสต์ โดยรวมไปกบั
เนื้อหำเก่ียวกับกำรเรียนภำษำอังกฤษ นอกจำกนี้ยังมีวิดีโอสัมภำษณ์คนดังที ่
เผยแพร่ทำงเว็บไซต์บำงกอกโพสต์และเฟซบุ๊กของเอส วีคล่ี ซึ่งมีผู ้ติดตำม
มำกกว่ำ 80,000 คน
 เนือ้หำหลกัของ เอส วีคล่ี ยงัคงเป็นบทสัมภำษณ์บคุคลท่ีมีชือ่เสยีง ทัง้คน
ไทยและคนต่ำงประเทศทัว่โลก ในวงกำรโทรทัศน์ เพลง ภำพยนตร์ และกฬีำ 
ครอบคลมุดำรำใหม่ล่ำสดุและโด่งดังท่ีสุดเพ่ือให้ได้บทควำมภำษำองักฤษทีเ่ข้ำถึง
ผูอ่้ำน นอกจำกนีย้งัมีข่ำวและแบบฝึกหดัภำษำองักฤษท่ีอยูใ่นกระแสควำมนิยม
และควำมสนใจของผูอ่้ำนด้วย
 เอส วคีลี ่ มุง่มัน่รักษำสถำนะกำรเป็นผู้น�ำส่ิงพมิพ์ด้ำนกำรศึกษำและบันเทงิ
ส�ำหรับผูอ่้ำน นักเรยีน และผู้สอนคนไทยในยคุนีแ้ละยคุต่อๆ ไปในอนำคต

กว่า 40 ปีที่สติวเด้นท์ วีคลี่ ผลิตเนื้อหาคุณภาพทั้งสาระและบันเทิง เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส�หรับวัยรุ่นไทยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเพื่อสะท้อนความสนใจของกลุ่ม 
ผู้อ่านที่กว้างขึ้น สติวเด้นท์ วีคลี่ จึงปรับโฉมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เอส วีคลี่” และแทรก
ไปกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

สติวเด้นท์ วีคลี่
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บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�กัด เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์
ชั้นน�าของไทย ด�าเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
มากว่า 12 ปี สร้างสรรค์รายการมาแล้วกว่า 100 
รายการ โดยใน 1 ปีสามารถผลิตชิ้นงานโฆษณา
มากกว่า 60 ชิ้น และจัดอบรมสัมมนามากกว่า 16 
ครั้ง ให้กับองค์กรของรัฐและเอกชน

รายการโทรทัศน์

นอกจำกนั้นยังเป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้ำของรำยกำร “อำยุน้อยร้อยล้ำน” ที่มี
เครือข่ำยนักธุรกิจ SME ในแฟนเพจเฟซบุ๊กกว่ำ 500,000 คน และยังได้ขยำย
ฐำนธุรกิจไปสู่กลุ่มประเทศในอำเซียน โดยกำรน�ำรำยกำรอำยุน้อยร้อยล้ำนไป
ออกอำกำศ และสร้ำงแรงบันดำลใจใหม่ๆ ให้กับนักธุรกิจในกลุ่มประเทศ
อำเซียน ท�ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ และเกิดกำรขยำยธุรกิจไปได้
อย่ำงมำกมำยและต่อเนือ่ง รวมทัง้ยงัเปิดสตดูโิอส�ำหรับให้เช่ำถ่ำยท�ำ ทัง้ภำพนิง่ 
และวิดีโออีกด้วย

กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงขยำยเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง รวมถึงจัดอีเว้นท์มำกมำย
ส�ำหรับนิตยสำรแต่ละหัว และยังมุ่งมั่นพัฒนำสื่อ
ดิจิตอลและออนไลน์ รวมถึงตั้งเป้ำหมำยในกำรใช้
สื่อดิจิตอลเข้ำมำพัฒนำเนื้อหำอย่ำงเต็มรูปแบบ

ตัง้แต่ปี 2537 บริษัท โพสต์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย จ�กัด มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้พิมพ์
นิตยสารชั้นน�าแปดหัวของไทย ได้แก่ Elle, 
Elle Men, Elle Decoration, Marie Claire, 
Forbes, Cleo, Science Illustrated และ 
Cycling Plus ซึ่งท�ให้กลุ่มบริษัทโพสต์เป็น 
ผู ้พิมพ์นิตยสารท่ีใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพล 
มากที่สุดของประเทศ

นิตยสาร
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ผู้นำ�ไร้ตำ�แหน่งโรบิน ชาร์มา เขียน  
เจด้า จฎาภา แปล

ตำาแหน่งงานไม่ใช่ตัวแปรสำาคัญ ท่ีทำาให้เรามีอำานาจ ชื่อเสียง หรือเงินทอง
“…แนวทางว่าด้วยความเป็นผู้นำาท่ีผมนำามาแบ่งปันจะถูกถ่ายทอดสู่คุณ 

ในรูปแบบนิยาย ซ่ึงมีเบลก เดวิส เป็นตัวเอก ทอมม่ี ฟลินน์ คือผู้ให้คำาปรึกษา 

แสนน่าจดจำา และยังมีอาจารย์ช้ันยอดอีกส่ีท่านท่ีเป็นผู้เปล่ียนวิธีการทำางาน 

และใช้ชีวิตของเขา ตัวละครท้ังหมดถูกสร้างข้ึนจากจินตนาการสุดโต่งของผม 

แต่เช่ือได้ว่าระบบความเป็นผู้นำา รวมท้ังหลักการ เคร่ืองมือและกลยุทธ์ต่างๆ 

ท่ีถูกสร้างสรรค์ข้ึนมาน้ันเป็นของจริงแท้แน่นอน และได้ช่วยผู้คนหลายแสน 

คนในองค์กรท่ีประสบความสำาเร็จท่ีสุดจำานวนมากบนโลกให้มีชัยในวงการธุรกิจ

และเป็นผู้นำาในสาขาน้ันๆ มาแล้ว
“ผู้ถูกกระทำาพรำา่บ่นถึงปัญหา ผู้นำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ความหวังจาก 

ใจของผมก็คือ อยากให้ ผู้นำ�ไร้ตำ�แหน่ง ช้ีนำาคุณและองค์กรท่ีคุณทำางานอยู่ 

ไปยังวิธีเปล่ียนเกมเพ่ือไปสู่ตัวตนยอดเย่ียมแท้จริงในช่วงเวลาแสนวุ่นวายและ 

ไร้ความแน่นอนอย่างมาก”
 

  
 

 
โรบิน ชาร์มา

เป็นเวลากว่าสิบห้าปีท่ีโรบิน ชาร์มาแบ่งปันสูตรแห่งความ 

สำาเร็จอย่างเงียบๆ ให้กับบริษัทยักษ์ ใหญ่ใน Fortune 

และคนรำ่ารวยมหาศาลอีกจำานวนมาก จนทำาให้เขาเป็น 

หนึ่งในผู้ให้คำาปรึกษาด้านความเป็นผู้นำาซ่ึงเป็นที่ต้อง 

การมากที่สุดในโลก นี่ เป็นครั้งแรกที่ชาร์มาทำาให้กระบวนอันเป็น 

กรรมสิทธิ์ของเขาเผยสู่คุณ เพื่อให้คุณสามารถไปสู่ตัวตนยอดเยี่ยม 

แท้จริง ขณะที่ช่วยให้องค์กรของคุณก้าวกระโดดสู่ชัยชนะในอีกระดับ 

ที่น่าประทับใจท่ามกลางช่วงเวลาไม่แน่นอนอย่างที่สุดนี้
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หนงัสือกลุม่สำรคด ี“มหำวิทยำลัยบนคันนำ ชำวนำอจัฉรยิะ 1 ไร่ 1 แสน” โดย 
ปรกรณมั ทบัเทีย่ง ได้รบักำรคัดเลือกเป็นหน่ึงในหนงัสือดเีด่น ประเภทสำรคดี 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ในงำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ และได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
ประเภทสำรคด ีรำงวลัเซเว่นบุค๊อวอร์ด ครัง้ท่ี 13 ประจ�ำปี 2559
 ในปี 2560 น้ี แม้ว่ำเศรษฐกิจโดยรวมจะประสบภำวะชะลอตวั ทำงส�ำนกั
พิมพ์ฯ ยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรคัดสรรหนังสือเพื่อจัดพิมพ์หนังสือดีมีคุณค่ำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ภูมิปัญญำตะวันออก แนวคิดจำกนักธุรกิจไทยและเอเชีย 

ส�นักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ได้จัดพิมพ์หนังสือหลากหลายแนว
วางจ�หน่ายในตลาดมาตั้งแต่ปี 2551 และในปี 2559 
ได้ผลิตหนังสือใหม่ออกสู่ตลาดกว่า 40 ปก ซึ่งได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่าน และยังคงมีหนังสือขายดี
พิมพ์ซ�้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหมวดบริหารธุรกิจ พัฒนา
ตนเอง สาระความรู้อิงประวัติศาสตร์ หรือนิยายแปล

สำ�นักพิมพ์

ส�ำนักพิมพ์ฯ ยังได้เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงกลุ่มผู้อ่ำนให้มำกขึ้น ผ่ำนทำง  
www.postbooksonline.com และ www.facebook.com/postbooks 
หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์หรืออบีุก๊ส์ ตลอดจนขยำยพ้ืนทีแ่ละควำมถีใ่นกำรออกบธู 
เพ่ือให้ผูอ่้ำนได้สมัผสัและเลอืกซือ้หนังสอืของส�ำนักพิมพ์ได้อย่ำงสะดวกสบำยยิง่ขึน้

ธุรกิจสื่อดิจิตอลของกลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงประสบความส�เร็จ
อย่างต่อเนื่อง ในฐานะเว็บไซต์พอร์ทอลข่าวออนไลน์ชั้นน�า
ดิจิตอลคอนเทนต์ส�หรับสมาชิกและเว็บไซต์พอร์ทอลบริการหา
งาน ธุรกิจสื่อดิจิตอลนี้ยังรวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ และแอปพลิเคชัน
บนมือถือส�าหรับสมาร์ทโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและ
แท็บเล็ต อาทิ บางกอกโพสต์ออนไลน์ และโพสต์ทูเดย์ออนไลน์

สื่อดิจิตอล

สมำชกิหนงัสอืพิมพ์อเิลก็ทรอนกิส์บำงกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ และสตวิเด้นท์ วคีลี่ 
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งกิจกรรมสมัครงำนออนไลน์ยังคงเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ และมีแนวโน้มที่ดี จำกกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงเป็น

ทำงกำร ท�ำให้กำรเคล่ือนย้ำยทรัพยำกรบคุคลในระหว่ำงกลุม่ประเทศสมำชกิฯ 
ท�ำได้เสรีมำกข้ึน แอปพลเิคชันนีจ้งึต้องมกีำรปรับปรุงอยูต่ลอดเวลำ เพือ่ให้กำรใช้
งำนง่ำยข้ึน เร็วข้ึน สำมำรถดงึดดูและเข้ำถึงทัง้ผู้ลงโฆษณำหำพนกังำนและผูก้�ำลัง
มองหำต�ำแหน่งงำน ได้อย่ำงครอบคลุมทัว่ทัง้ภมูภิำค
 กลุม่บริษัทโพสต์ยงัมุง่มัน่ขยำยเน้ือหำและสนิค้ำบนสือ่ดจิติอลให้กว้ำงไกล
และครอบคลมุมำกข้ึน รวมทัง้เพ่ิมดจิิตอลแอปพลิเคชนัใหม่ๆ ปรับปรงุรปูแบบ
กำรน�ำเสนอท�ำให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน สำมำรถดงึดดูผูใ้ช้งำนมำกข้ึนผ่ำนสินค้ำและ
บริกำรออนไลน์ทีห่ลำกหลำย รวมทัง้เพ่ิมโอกำสในกำรขยำยฐำนกลุม่ผู้ลงโฆษณำ
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ป รั ช ญ า ชี วิ ต ข อ ง แ  จ็  ค    ห  ม่  า 
จางเยี่ยน  张 燕 :  เขียนและเรียบเรียง | ชาญ ธนประกอบ : แปล

ป รั ช ญ า ชี วิ ต ข อ ง แ จ็ ค  ห ม่ า ความใจกว้างของลูกผู้ชายขยายได้ด้วยความคับข้อง 

ยิ่งมีเรื่องคับข้องใจมาก จิตใจก็จะยิ่งกว้างขวาง ความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าที่สะสมมา 

ขอเพียงผมไม่ตาย ผมจะลุกขึ้นสู้อีก  อุปสรรคเฉพาะหน้าไม่ใช่สิ่งสำาคัญที่สุด 

ประเด็นอยู่ที่ต้องรักษาอุดมการณ์ มุ่งมั่นในอนาคต 

มองโลกในแง่บวกและรู้จักเปลี่ยนแปลงตนเอง

อนาคตที่งดงามของพวกเราในวันนี้ ได้มาจากประสบการณ์ที่โหดร้ายเมื่อห้าปีก่อน

วันนี้โหดร้าย พรุ่งนี้โหดร้ายยิ่งกว่า มะรืนจะงดงาม 

แต่คนส่วนใหญ่มักตายเสียตั้งแต่ในคืนพรุ่งนี้ จึงไม่ได้เห็นดวงตะวันของวันมะรืน 

นี่เป็นเหตุผลที่ทำาไมพวกเราจึงต้องยืนหยัดอยู่ให้ ได้

คนเราถ้าไม่มีฝัน ไม่โรแมนติกบ้าง จะไม่มีวันสำาเร็จ 

การสร้างธุรกิจ การทำาธุรกิจ ความจริงแล้วง่ายมาก 

ต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า –– คุณอยากทำาอะไร คุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไร 

หลังคุณคิดอย่างกระจ่างแล้ว ต้องยืนหยัดให้ถึงที่สุด  

ข้อคิดที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ชีวิตของแจ็ค หม่า 

และ 20 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัทอาลีบาบา 

บอกเล่าอดีตและความคิดอย่างตรงไปตรงมา

อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่า

ทำาไมแจ็ค หม่าจึงประสบความสำาเร็จ
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หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์จัดงำน อำทิ งำนสัมมนำประจ�ำปี “บำงกอกโพสต์ 
ฟอรัม” ในหัวข้อ “เดินหน้ำปฏิรูปประเทศไทย” โดยมี พล.อ. ประยุทธ์  
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แสดงปำฐกถำพิเศษ งำนสัมมนำ “อี-เพย์เมนต์  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ซึ่งมีนำยอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลงั กล่ำวปำฐกถำ นอกจำกนีย้งัมงีำนวิง่เพือ่สุขภำพและกำรกุศล 
“บำงกอกโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มินิมำรำธอน” และกิจกรรมแรลลี่อนุรักษ์
ธรรมชำติ “Bangkok Post Fantastic Green Rally”

หนงัสือพมิพ์โพสต์ทเูดย์จัดงำน อำทิ งำนสัมมนำประจ�ำปี “Post Forum 2016” 
งำนสัมมนำ “ONE BELT ONE ROAD โอกำสไทย-จีน” และปำฐกถำ 
หัวข้อ “นโยบำยลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน โอกำสที่เปิดกว้ำง” โดยมี นำยอำคม  
เตมิพิทยำไพสฐิ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม เปิดกำรสัมมนำ และ มร.หนงิ 
ฟู่ขุย เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีนประจ�ำประเทศไทย ร่วมปำฐกถำ 
งำนอบรม “SMEs Spring Up รุ่น 2” ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม ที่จัดขึ้นโดยคัดเลือกผูป้ระกอบกำร SMEs กว่ำ 100 คน 
ที่มีศักยภำพมำเสริมองค์ควำมรู้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนำธุรกิจ SMEs ไทยให ้
เจริญเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน และงำน “SME Matching Day 2016 มหกรรม 
จับคู่ดี SME แห่งชำติ” จัดร่วมกับพันธมิตรทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อจับคู่ธุรกิจ
ของผู้ประกอบกำร SME กับผู้ค้ำและตัวแทนกำรค้ำ สร้ำงโอกำสให้เข้ำถึง 
ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยใหม่ที่มีศักยภำพและเพิ่มยอดขำย

งานอีเว้นท์

กลุ ่มบริษัทโพสต์ยังคงให้ความส�าคัญกับกิจกรรมอีเว้นท์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559 โดยเป็นทั้งผู ้จัดเอง 
ผู ้สนับสนุน และผู ้ร ่วมสนับสนุนอีเว้นท์ส�าคัญๆ หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ กีฬา และการกุศล
เพื่อสังคม โดยใช้ความแข็งแกร่งด้านการข่าวของหนังสือพิมพ์และนิตยสาร มาช่วยให้ธุรกิจของกลุ่มโพสต ์

เป็นที่รับรู ้กว้างขวางยิ่งขึ้น งานอีเว้นท์ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ ่มเป้าหมาย  
และสร้างรายได้จากการโฆษณา

ส่วนหนังสือพิมพ์ M2F จัดงำน อำทิ “M2F Bangkok Music Festival 2016” 
งำนมหกรรมแสดงดนตรีและคอนเสิร ์ตฟรี จำกศิลปินดังระดับประเทศ 
งำนประจ�ำปี “M2F Bangkok Songkran Festival 2016” เพื่อฉลองเทศกำล
สงกรำนต์ งำนแข่งขัน “M2F Cycling Championship” ชิงถ้วยพระรำชทำน
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และงำนแรลลี่ “M2F  
Adventure Rally Olympic World 2016” เส้นทำงกรุงเทพฯ-หัวหิน

นิตยสำรจัดงำน อำทิ Cycling Plus Thailand “Drive to Ride by ชีพจร 
ลงล้อ @ Phetchaburi” กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และกระตุ้นกำรปั่น
จักรยำนท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตและควำมงดงำมของสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ใน
จังหวัดเพชรบุรี “CLEO Lady Runner” กิจกรรมที่เปลี่ยนประสบกำรณ์กำรวิ่ง
จำกแนวรำบเป็นแนวดิ่ง วิ่งขึ้นตึกสูง 40 ชั้น ส�ำหรับสำวๆ “The Cleo 50 
Most Eligible Bachelors 2016” งำนประกวดสุดยอดหนุ่มโสดในฝันของ
นิตยสำรคลีโอที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี “Elle Elle Men Fashion Week Fall/
Winter 2016” แฟชั่นอีเว้นท์ประจ�ำปีของนิตยสำร Elle และ Elle Men 
“ELLE Decoration The A-List Design” นิทรรศกำรที่รวบรวมสุดยอด 
ผลงำนสร้ำงสรรค์จำก 30 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องในโอกำสฉลองครบรอบ 
20 ปีของนิตยสำร Elle Decoration ประเทศไทย และ “Forbes Thailand 
Forum 2016: The Next Tycoons” งำนเสวนำประจ�ำปีของนิตยสำร Forbes 
Thailand
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งำนเลี้ยงอำหำรค�่ำกำรกุศลครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่โรงแรม แกรนด ์
ไฮแอท เอรำวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2559 เพื่อน�ำ 
รำยได้มอบให้มูลนิธิบำงกอกโพสต์ ในกำรสนับสนุนและช่วยเหลือ
เด็กผู้ด้อยโอกำสที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของมูลนิธิบำงกอกโพสต์

งำนวิ่งเพื่อสุขภำพและกำรกุศลประจ�ำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 เมื่อ
วันที่ 6 สิงหำคม 2559 เพ่ือฉลองในโอกำสครบรอบเดือน
เกิดของหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ และน�ำรำยได้จำกค่ำสมัคร
ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิบำงกอกโพสต์เพื่อเด็กด้อยโอกำส

มูลนิธิบำงกอกโพสต์ร่วมกับแบล็คเมำท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน 
จัดแข่งขันกอล์ฟและงำนเล้ียงอำหำรค�่ำกำรกุศล เม่ือวันท่ี 9 
มกรำคม 2559 ณ แบล็คเมำท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน เพื่อหำ 
รำยได้มอบให้กับมูลนิธิบำงกอกโพสต์ ในกำรสนับสนุนกำรศึกษำ
ของเด็กด้อยโอกำส

ภาพรวมกิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่มบริษัทโพสต์ดำาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมุ่งมั่นทำาความด ี
คืนสู่สังคม ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยบริษัทให้ความสำาคัญ 
ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม CSR ต่างๆ ตลอดปี 2559 ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

9th Bangkok Post Charity Wine Dinner

บางกอกโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
มินิมาราธอน 2016 (ครั้งที่ 8)

2016 บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เท่น  
แชริตี้ กอล์ฟ แอนด์ กูร์เมต์ ดินเนอร์

18 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัท โพสต์ พับลชิชงิ จ�ำกดั (มหำชน) บริษัท คอลเกต-ปำล์มโอลฟี 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียน
พรรษำไปถวำยวัดคลองเตยใน เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559

กจิกรรมแรลลีเ่พ่ือสิง่แวดล้อม เส้นทำงกรุงเทพฯ-หัวหนิ คณะผูจ้ดั 
น�ำผู ้ร ่วมท�ำกิจกรรมล่องเรือปลูกต้นล�ำพู คืนระบบนิเวศให้
ชุมชน ณ ชุมชนตลำดน�้ำท่ำคำ จังหวัดสมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 19 
มีนำคม 2559

คณะผู้จัดโพสต์ทูเดย์ แชริตี้แรลลี่ 2016 ซึ่งเป็นแรลลี่เส้นทำง
กรงุเทพฯ-พทัยำ พำผูร่้วมกิจกรรมบรจิำคส่ิงของท่ีจ�ำป็นแด่ผู้สูงอำย ุ
ให้กับศูนย์พัฒนำกำรสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนบำงละมุง 
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2559

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ บริษัท คอลเกต-
ปำล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 
จ�ำกัด และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหำชน) จัดโครงกำร “บริจำค
โลหิต เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล” ตลอดปี 2559 โดยบริษัทร่วม
เป็นเจ้ำภำพและจัดกำรรับบริจำคโลหิตที่อำคำรบำงกอกโพสต์ 
ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559

ภาพรวมกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

Bangkok Post Fantastic Green Rally 
2016 – Arabian the Adventure

โพสต์ทูเดย์ แชริตี้ แรลลี่ 2016 –
Superhero the Adventure

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

19รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำร
ทั้งหมด 13 ท่ำน มีรำยชื่อดังนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำานวน 7 ท่าน คือ
1. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 
 ประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำร

บริหำร
2. นำยชำติศิริ โสภณพนิช กรรมกำร
3. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร 
 กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำน

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
4. นำยศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมกำร
5. นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ 
 กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง
6. นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ กรรมกำร
7. นำยธีระเกียรติ จิรำธิวัฒน์ กรรมกำร และ

กรรมกำรบริหำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 
1 เมษำยน 2559)

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
จำานวน 6 ท่าน คือ
1. ดร.ศิริ กำรเจริญดี 
 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
2. นำยจอห์น ทอมพ์สัน 
 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี 
 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
4. นำยจรูญ อินทจำร กรรมกำรอิสระ
5. นำยวุฒิศักดิ์ ลำภเจริญทรัพย์ กรรมกำรอิสระ
6. นำยรัสเซล เลตัน เคคูเอวำ กรรมกำรอิสระ 

และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรอิสระ ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2559)

ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการ
บริหาร จำานวน 1 ท่าน ได้แก่
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

วันท่ี 1 สิงหำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำร 
ได้แต่งตั้ง นำยอุเมสนัส ปำนเดย์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ และนำย
วฒุ ินนท์ฤทธิ ์ด�ำรงต�ำแหน่งบรรณำธกิำรหนงัสอืพมิพ์ 
โพสต์ทูเดย์

วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำรบริหำรได้
แต่งตั้ง นำยโชคดี วิศำลสิงห์ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยปฏิบัติกำรธุรกิจหนังสือพิมพ์ 
และนำยพรชยั แสงอรุณ ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำร 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
 
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่บริหำรกิจกำรของบริษัทให้
เป็นไปตำมข้อบังคบัของบริษัท และมตขิองท่ีประชมุ 
ผู้ถอืหุน้ คณะกรรมกำรอำจมอบอ�ำนำจให้กรรมกำร 
หนึ่งคนหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่น กระท�ำหน้ำที่
ใดๆ แทนคณะกรรมกำรได้ โดยให้ท�ำเป็นลำยลกัษณ์ 
อกัษรลงนำม โดยกรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำมผกูพัน 
บรษิทั กรรมกำรผู้ลงชือ่ผกูพนับริษัทได้ในปัจจบุนั คอื
1. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์
2. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร
3. นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ
4. นำยธีระเกียรติ จิรำธิวัฒน์

คณะกรรมกำรได้มกีำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรชดุย่อย 
เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมกำรในกำรก�ำกับและ
ติดตำมกำรด�ำเนินงำนของบริษัท รวมทั้งรำยงำน 
ต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ คณะกรรมกำร
ชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ซึ่ งคณะกรรมกำรชุดย ่อยแต ่ละชุดมีขอบเขต
อ�ำนำจหน้ำที่ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบรหิำรเลอืกกรรมกำรบริหำรคนหนึง่ 
เป็นประธำนกรรมกำรบริหำร โดยประธำนกรรมกำร 
บริหำรจะต้องไม่เป็นผู้บริหำร หรือพนักงำนประจ�ำ
ของบริษัท

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
1. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร
3. นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ
4. นำยธีระเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 

โดยมี นำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกุล เลขำนุกำรบริษัท 
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำรจะก�ำหนดหน ้ำที่ ของ
กรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ และมีหน้ำท่ีและควำม 
รับผิดชอบในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตำมก�ำกับดูแลผลกำรด�ำเนินกำรของบริษัท 

และบริษัทย่อยเป็นประจ�ำทุกเดือน
2. อนุมัติค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกงบประมำณซึ่ง

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรแล้ว โดยมี
จ�ำนวนเงินไม่เกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท

3. อนุมัติกำรเข้ำท�ำกำรเปิดบัญชี กำรท�ำสัญญำ
กบัสถำบนักำรเงนิ ตำมทีเ่หน็สมควร และรำยงำน 
ต่อคณะกรรมกำร

4. ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร นโยบำยกำรจ้ำงงำน 
และอ�ำนำจกำรอนุมัติ

5. แต่งตั้งและก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับ
สูงของบริษัท ยกเว้น กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
หวัหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบตักิำร และบรรณำธิกำร 
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์

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

โดยม ีนำงภทัรกิำ ชตุชิเูดช ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัตรวจสอบ 
ภำยใน เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	การบริหารความเสี่ยง
ประเมินควำมเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
อย่ำงสม�่ำเสมอ

2.	 การควบคุมภายใน
1) ประเมินประสิทธิภำพของฝ่ำยบริหำรในกำร 

ส่งเสริมให้มี “สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม”  
ที่เหมำะสมโดยกำรสื่อสำรถึงควำมส�ำคัญของ
กำรควบคมุภำยในและกำรจดักำรกับควำมเส่ียง 
และด้วยกำรท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำพนักงำนเข้ำใจ
ถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของตนเองเป็น
อย่ำงดี

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

3) พิจำรณำว่ำฝ่ำยบริหำรมีควำมรับผิดชอบต่อ
กำรประเมินและควำมคุ้มครองควำมสูญเสีย
และควำมปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบ
กำรปฏิบัติกำร รวมทั้งแผนฉุกเฉินส�ำหรับกรณี
ที่ระบบกำรเงินและกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ
ของบริษัทล้มเหลวอย่ำงไร

4) ติดตำมกำรด�ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับ
กำรควบคุมภำยในตำมที่ผู ้ตรวจสอบภำยใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญำตได้แนะน�ำมำ

3.	 รายงานทางการเงิน
3.1	ทั่วไป
1) ท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน

ที่สูงสุดในปัจจุบัน และกำรจัดกำรของฝ่ำย
บริหำรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวได้ผลเป็นอย่ำงไร
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2) ปรึกษำหำรือกับผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตถึงกำรทุจริตท่ีอำจเกิดขึ้นหรือ
ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงกำรกระท�ำผิดกฎหมำย 
ควำมบกพร่องในกำรควบคมุภำยใน หรอืประเดน็ 
อื่นที่คล้ำยคลึงกัน

3) สอบทำนประเดน็ทำงบญัชทีีส่�ำคญัและประเดน็ 
เกี่ยวกับกำรรำยงำนต่ำงๆ รวมถึงประกำศ 
ข้อบังคับในทำงวิชำชีพและทำงกฎหมำยล่ำสุด 
และท�ำควำมเข้ำใจถึงผลกระทบที่มีต่องบกำร
เงิน

4) สอบถำมฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เกี่ยวกับควำมเสี่ยงและ
ควำมเสียหำยท่ีมีนัยส�ำคัญที่อำจจะเกิดขึ้นและ
แผนในกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว

5) สอบทำนประเด็นในทำงกฎหมำยที่อำจส่งผล 
กระทบอย่ำงส�ำคัญต่องบกำรเงิน

3.2	งบการเงินประจ�าปี
1) สอบทำนงบกำรเงนิประจ�ำปีว่ำถกูต้องครบถ้วน 

และสอดคล้องกบัข้อมลูทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้รับทรำบแล้ว รวมทั้งประเมินว่ำงบกำรเงิน
ดังกล่ำวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักกำรบัญชีที่
เหมำะสมแล้วหรือไม่

2) ให้ควำมสนใจเป็นพิเศษในรำยกำรท่ีซับซ้อน 
และ/หรือผิดปกติ

3) ให ้ควำมส�ำคัญในเรื่องที่ต ้องใช ้ดุลยพินิจ
ตัวอย่ำงเช่น มูลค่ำที่แท้จริงของสินทรัพย์และ
หนี้สิน กำรค�้ำประกัน ภำระหนี้สินเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม กำรตั้งส�ำรองเผื่อ
ควำมเสยีหำยท่ีเกิดจำกกำรฟ้องร้อง ภำระผกูพนั 
และภำระหนี้สินอื่นใดที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต

4) ประชุมร่วมกับผู ้บริหำรและผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญำตในกำรสอบทำนงบกำรเงินและผลของ
กำรตรวจสอบ รวมทั้งปัญหำที่พบ

5) ให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมกำร เพ่ือน�ำเสนองบ
กำรเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

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

4.	 การตรวจสอบภายใน
1) สอบทำนกิจกรรมและโครงสร้ำงของสำยงำน

ตรวจสอบภำยในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำ สำยงำน
ตรวจสอบภำยในจะสำมำรถปฏิบัติงำนได้โดย
อสิระ ปรำศจำกข้อจ�ำกดัใดๆ ทีไ่ม่สมเหตสุมผล

2) เพือ่ส่งเสรมิควำมเป็นอสิระของสำยงำนตรวจสอบ 
ภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้อนมัุต ิ
กำรสรรหำ กำรเล่ือนต�ำแหน่ง กำรโยกย้ำย และ 
กำรเลกิจ้ำงของผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบ 
ภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะร่วมกับ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนตรวจ
สอบภำยในเป็นประจ�ำทุกปี

3) สอบทำนประสิทธิผลของสำยงำนตรวจสอบ
ภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อควำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตังิำน 
รวมทัง้กระบวนกำรำยงำนและกำรควบคมุดแูล 
กำรปฏิบัติงำนของสำยงำนตรวจสอบภำยใน

4) ประชมุเป็นกำรส่วนตวักับผูอ้�ำนวยกำรสำยงำน 
ตรวจสอบภำยใน ในเรื่องที่เห็นสมควร

5) ดแูลเพ่ือให้เกดิควำมเช่ือมัน่ว่ำ ผูบ้ริหำรได้รับและ 
ปรึกษำหำรือผลกำรตรวจสอบและค�ำแนะน�ำท่ี
ส�ำคัญในระยะเวลำอันควร

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

7) ดูแลให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำ สำยงำนตรวจสอบ
ภำยใน มกีำรแบ่งปันข้อมลูให้แก่ผูใ้ห้บริกำรจำก 
ภำยนอกทีบ่ริษัทว่ำจ้ำงมำ ได้แก่ ผูส้อบบญัชรัีบ 
อนญุำต ทีป่รึกษำ เป็นต้น ในกำรให้ควำมเชือ่มัน่ 
หรือให้ค�ำปรึกษำ เพื่อให้เกิดควำมครอบคลุม
อย่ำงเหมำะสม และลดกำรท�ำงำนซ�้ำซ้อน

5.		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) ดูแลให้เกิดควำมเชื่อมั่นได้ในเร่ืองควำมเป็น

อสิระของผูส้อบบัญชรัีบอนญุำต คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบจะพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ที่อำจขัดต่อ
ประสิทธิภำพและกำรปฏิบัติงำนในทำงวิชำชีพ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

2) พิจำรณำขอบข่ำยของบริกำรอื่นๆ เกี่ยวกับ
บรกิำรให้ค�ำปรึกษำทัง้หมดทีบ่ริษัทได้ว่ำจ้ำงมำ

3) อนุมัติบริกำรอ่ืนใดท่ีไม่ใช่งำนตรวจสอบซึ่ง
กระท�ำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

4) ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรในกำรแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

5) สอบทำนขอบเขตและวถิทีำงของกำรสอบบญัชี 
ทีผู่ส้อบบญัชรัีบอนุญำตเสนอมำและด�ำเนินกำร 
ให้เชือ่มัน่ได้ว่ำจะไม่มกีำรก�ำหนดข้อจ�ำกดัใดๆ ไว้ 
ในขอบเขตของผู้สอบบญัชีอย่ำงไม่สมเหตสุมผล

6) สอบทำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต

7) ติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของ
ส�ำนักงำนผู้สอบบัญชี และดูแลว่ำมีกำรคิดค่ำ
สอบบัญชีอย่ำงสมเหตุสมผล

8) สอบถำมถึงระดับกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้
สอบบัญชีรับอนุญำตและผู้ตรวจสอบภำยใน
เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่ำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมแก่
สถำนกำรณ์

9) จัดให้มีกำรประชุมเฉพำะกับผู ้สอบบัญชีรับ
อนญุำตโดยไม่มฝ่ีำยบริหำรเข้ำร่วมประชมุปีละ 
1 ครั้ง

10) ดแูลเพือ่ให้เกดิควำมเช่ือมัน่ได้ว่ำผูส้อบบญัชรีบั 
อนุญำตจะน�ำเสนอผลกำรตรวจสอบและ 
ค�ำแนะน�ำในเวลำอันสมควร

11) สอบทำนหนังสือรับรองที่ฝ่ำยบริหำรจะต้อง
ออกให้ผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตและให้ควำม
สนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน

12) สอบทำนหนงัสอืแจ้งผลกำรตรวจสอบของผูส้อบ 
บัญชีรับอนุญำตและติดตำมว่ำฝ่ำยบริหำรได้
ตอบชี้แจงผลกำรตรวจสอบและค�ำแนะน�ำของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ในระยะเวลำอันควร

13) ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตรวจพบกรณี
ท่ีน่ำสงสยัว่ำ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูม้หีน้ำท่ี 
รับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ได้

กระท�ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติทำง
กฎหมำย ผูส้อบบัญชรัีบอนญุำตจะต้องรำยงำน 
ข ้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล ่ำวให ้คณะ
กรรมกำรตรวจสอบทรำบในทันที เพื่อจะได้มี
กำสอบสวนกรณีดังกล่ำวโดยมิชักช้ำ

6.		การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ
	 กฎระเบียบต่างๆ
1) สอบทำนประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลกำร

ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ กำร
สืบสวนกำรทุจริตและกำรติดตำมของฝ่ำย
บริหำรเกี่ยวกับกำรทุจริต รวมทั้งกำรลงโทษ
ทำงวินัย และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบต่ำงๆ

2) รับรำยงำนเก่ียวกับประเด็นในทำงกฎหมำย
และกฎระเบยีบต่ำงๆ จำกฝ่ำยบริหำรและ/หรอื 
สำยงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงสม�่ำเสมอ

3) สอบทำนให้เป็นที่พอใจว่ำได้มีกำรพิจำรณำ
ประเด็นในทำงกฎหมำยในกำรจัดท�ำรำยงำน
ทำงกำรเงินแล้ว

4) สอบทำนผลกำรตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดย
หน่วยรำชกำรที่มีหน้ำที่ก�ำกับดูแล

5) รำยงำนผลกำรสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที ่
น่ำสงสัยเกี่ยวกับกำรที่กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
ผูม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรด�ำเนนิงำนของบริษทั 
ได้กระท�ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติทำง
กฎหมำย ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐทีก่�ำกบัดแูลและ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตภำยในเวลำที่กฎหมำย
ก�ำหนดไว้

7.		การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย	วิธีปฏิบัติงาน
และจรรยาบรรณของบริษัท

1) ดูแลเพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่ำได้มีกำรจัดท�ำนโยบำย 
วิธีปฏิบัติงำนและจรรยำบรรณของบริษัทไว้
เป็นลำยลกัษณ์อักษร และด�ำเนินกำรให้พนกังำน 
ทุกคนรับทรำบและถือปฏิบัติ

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

3) สอบทำนขั้นตอนกำรติดตำมประเมินผลกำร
ก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตำมนโยบำย วิธีปฏิบัติงำน 
และจรรยำบรรณของบริษัท

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

8.		การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีกำรในกำรด�ำเนิน

กำรของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่ำงๆ
2) สอบทำนระบบกำรร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น

รำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุมต่ำงๆ อันอำจ
ไม่เหมำะสม และอื่นๆ ให้เป็นควำมลับ

3) ดแูลเพ่ือให้เกดิควำมเชือ่มัน่ได้ว่ำ บรษิทัมขีัน้ตอน 
กำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อให้มีผู้สอบสวนอิสระ
ในประเด็นต่ำงๆ รวมทั้งกำรติดตำมผลอย่ำง
เพียงพอ และให้มกีำรรำยงำนเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบั 
ภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพื่อทรำบ

โครงสร้างการจัดการ
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9.		การรายงาน
1) รำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบถงึกำรปฏบิตังิำน 

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำ 
ที่เหมำะสมอย่ำงสม�่ำเสมอ

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

3) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน
ครอบคลุมได้อย่ำงทั่วถึง คณะกรรมกำรตรวจ
สอบจะรำยงำนกิจกรรมต่ำงๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว ้
ในรำยงำนประจ�ำป ี โดยมีประเด็นที่ต ้อง
รำยงำนดังนี้
n จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และกำรเข ้ำร ่วมประชุมของกรรมกำร 
ตรวจสอบแต่ละท่ำน

n ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัท

n ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของ
บรษิทั

n กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำด 
หลักทรัพย์หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

n ควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
n รำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน์
n ข้อสังเกตอื่นใดที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ได้พบมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
n รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผู ้ถือหุ ้นและผู้ลงทุน

ท่ัวไปควรได้รับทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท

10.	ความรับผิดชอบอื่นๆ
1) ปฏบัิตหิน้ำทีเ่กีย่วกบักำรก�ำกับดแูลอืน่ใด ตำมท่ี 

คณะกรรมกำรบริษัทร้องขอ
2) จัดให้มีกำรสืบสวนพิเศษ หรือจ้ำงที่ปรึกษำ 

หรือผู้ช�ำนำญกำรเพื่อให้ควำมช่วยเหลือใน
กรณีที่จ�ำเป็น

3) สอบทำนและปรับปรุ งกฎบัตรของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบให้เป็นปัจจบัุน เพ่ือเสนอขอ 
อนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท

4) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
ประกอบด้วย
1. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
 ก�ำหนดค่ำตอบแทน
2. ดร.ศิริ กำรเจริญดี
3. นำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี

โดยมี นำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกุล เลขำนุกำรบริษัท 
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
มหีน้ำทีส่อบทำน ประเมนิ และแนะน�ำคณะกรรมกำร 
ในเรื่องเกี่ยวกับ
1. กระบวนกำรประเมินคณะกรรมกำรและ

กรรมกำรบริษัท
2. จ� ำ น วนและคุณสม บัติ ที่ เ หม ำะสมของ

กรรมกำรอิสระ
3. กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
4. กำรเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำร

เลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระต่อคณะกรรมกำร
5. นโยบำยในกำรก�ำหนดค ่ำตอบแทนและ

บ�ำเหน็จของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ย่อยชุดต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร

6. กำรจัดให้มีกำรประกันภัยผู้บริหำรให้กับคณะ
กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท

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

8. กระบวนกำรประเมินกรรมกำรผู้จัดกำรและ 
ผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินกำรโดยคณะ
กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ตำม
ล�ำดับ

9. นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จดักำร 
และเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ซึง่จะด�ำเนนิกำรโดยคณะ 
กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร ตำมล�ำดับ

10. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย
1. นำยธีระเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ 
3. นำยรัสเซล เลตัน เคคูเอวำ

โดยมี นำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกุล เลขำนุกำรบริษัท 
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

อำานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดและทบทวนนโยบำย กรอบกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงองค์กร และระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (risk levels) และน�ำเสนอคณะ
กรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ

2. พิจำรณำนโยบำย กลยุทธ์ โครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำม
เสี่ยงขององค์กร

3. ให ้กำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนของคณะ
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4. ประเมินผลและดูแลถึงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
โดยรวมขององค์กร

5. ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำร
บรรลวุตัถุประสงค์ขององค์กร และให้ค�ำแนะน�ำ 
และค�ำปรึกษำคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
และหน่วยงำนอื่นๆ ขององค์กรเพื่อกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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การบริหารองค์กร

โครงสร้างองค์กร
กลุ่มโพสต์

*อนุมัติโดย คณะกรรมกำรบริษัท เม่ือวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2560
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คณะกรรมการบริษัท

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	35	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	74	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 121,096,150 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.22
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	
ผู้บริหาร:	บิดำ  
นำยธีระเกียรติ จิรำธิวัฒน์ และ 
นำยภัสสรกรณ์ จิรำธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สำขำบริหำรธุรกิจ 
วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย

n ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

n ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำธุรกิจกำรโรงแรม
และกำรท่องเที่ยว  
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 

n ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำกำรสื่อสำรมวลชน 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง  

n ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  
(รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

n ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต 
คณะรัฐศำสตร์ (ภำคพิเศษ)  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

n อนุปริญญำวิศวกรเครื่องกล 
South-West Essex Technical 
College ประเทศอังกฤษ

n วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักรไทย 
ภำครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1  

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร

n Directors Accreditation Program 
(DAP 68/2008)  

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ประธำนกรรมกำร บริษัท โรงแรม
 เซ็นทรัลพลำซำ จ�ำกัด (มหำชน)  
n กรรมกำร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ 

จ�ำกัด (มหำชน)  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน  
n รองประธำนก�ำกับกำรบริหำร  

บริษัทในเครือเซ็นทรัล 
n กรรมกำร บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
n กรรมกำร บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด 
n กรรมกำร บริษัท โพสต์ อินเตอร์-

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

จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร 

สภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

n ต้ังแต่ พ.ศ. 2551 นำยกสมำคมศิษย์เก่ำ 
รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 

จ�ำนวน 8 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น  

จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	18	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	68	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญำเอก Monetary 

Economics, and Econometrics 
& Operations Research, Monash 

   University, Australia
n  ปริญญำโท Economic Statistics 

and Monetary Economics, 
University of Sydney, Australia

n  ปริญญำตรี (เกียรตินิยม) 
Economic Statistics, University 
of Sydney, Australia

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
n Audit Committee Program 

ACP 6/2548 สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

n  Directors Certification 
Program (DCP 60/2548) สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

n  Directors Accreditation 
Program (DAP 4/2546) สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

n  หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 5/2550

n  หลกัสตูร Advanced Management 
Program รุ่นที่ 113/2538 
Harvard Business School 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ธันวำคม พ.ศ. 2559 ประธำน 

คณะกรรมกำรบริหำร และ
ประธำนคณะกรรมกำรลงทุน 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด 
(มหำชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประธำน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน)

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

n  ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ  
บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหำชน)

n  ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำรลงทุน  
บริษัท กรุงเทพประกันชวิีต จ�ำกัด (มหำชน)

n  ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
บริษัท กรุงเทพประกันชวิีต จ�ำกัด (มหำชน)

n  ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจกำร บริษัท อินโดรำมำ 
เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหำชน)

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

n  ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n  ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน  
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน)

n  ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมกำรอิสระ  
บริษัท กรุงเทพประกันชวิีต จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกจิการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน	
n ตัง้แต่ พ.ศ. 2559 ประธำนกรรมกำร และ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ		
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

การบริหารองค์กร

24 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



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

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

รำชกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงระบบกำรเงินและ
งบประมำณ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

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

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

n  พ.ศ. 2552-2557 คณะกรรมกำร และ 
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน  
ธนำคำรแห่งประเทศไทย

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

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

n  พ.ศ. 2551-2552 คณะกรรมกำรนโยบำย 
สถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559
n  เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

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

ค่ำตอบแทน จ�ำนวน 2 ครั้ง จำกทั้งหมด 2 ครั้ง 
n  เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น  

จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	23	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	62	ปี

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

มหำวิทยำลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
n พ.ศ. 2519 ปริญญำตรี นิติศำสตร์  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประธำนกรรมกำร  

บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด
n ตัง้แต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร บริษัท โพสต์ โฮลดิง้ จ�ำกดั
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร  

บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด 
n ตัง้แต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร บริษทั โพสต์ ทวี ีจ�ำกดั
n ตัง้แต่ พ.ศ. 2554 กรรมกำร บริษัท โพสต์-เอซพีี จ�ำกดั
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมกำร  

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

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

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ำกัด  
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 4 ครั้ง 
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 8 ครั้ง 

จำกทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 

ค่ำตอบแทน จ�ำนวน 2 ครั้ง จำกทั้งหมด 2 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น  

จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	1	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	47	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 3,339,755 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.66
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:		
บุตรนำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญำโท Hotel Management, Johnson and Wales 

University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
n  ปริญญำตรี Business Administration, Assumption 

University ประเทศไทย 
n  พ.ศ. 2554 หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบบ 

ประชำธิปไตยส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นท่ี 15 สถำบันพระปกเกล้ำ
n  พ.ศ. 2549 หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำฝ่ำยอ�ำนวยกำร  

รุ่นท่ี 99 สถำบันจิตวิทยำควำมม่ันคง สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program (DAP 129/2016)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2545 รองประธำนฝ่ำยจัดซ้ือ โรงแรมและรีสอร์ท 

ในเครือเซ็นทำรำ โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ�ำกัด (มหำชน)
n พ.ศ. 2541-2545 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด กลุ่มโรงแรมและ

รีสอร์ทในเครือเซ็นทำรำ โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ�ำกัด (มหำชน)
n พ.ศ. 2539-2541 เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรขำย กลุ่มโรงแรมและ

รีสอร์ทในเครือเซ็นทำรำ โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมกำร  

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด  
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2559 กรรมกำร บริษัท มัชรูม เทเลวิช่ัน จ�ำกัด 
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2559 กรรมกำร บริษัท โพสต์ โฮลด้ิง จ�ำกัด 
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2559 กรรมกำร บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด 
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมกำร บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด 
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2559 กรรมกำร บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559	
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 4 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 เมษำยน 2559)  
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 4 ครั้ง  

จำกทั้งหมด 8 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 เมษำยน 2559)
n  เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 คร้ัง  

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 เมษำยน 2559)

นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ	กรรมการบริหาร	และ	
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการ	กรรมการบริหาร	และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

25รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	3	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	72	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญำเอก ดุษฎีบัณฑิต สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย
n ปริญญำเอก ดุษฎีบัณฑิต สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
n ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์) 

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
n เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภำ
n ปริญญำตรี นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
n สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n  Director Certification Program (DCP 176/2556)
n หลักสูตรวิทยำกำรตลำดทุน (วตท. 13)
n หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง ด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ 

(TEPCoT4)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย

รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี ผู้ทรงคุณวุฒิ
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมกำรกฤษฎีกำ 
ต�าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของ
บริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2557-กันยำยน 2558 กรรมำธิกำรยกร่ำง

รัฐธรรมนูญ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
n พ.ศ. 2556-พฤษภำคม 2557 ประธำนศำลรฐัธรรมนญู
n 28 พฤษภำคม 2551 ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
n 3 มีนำคม 2549 ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
n 1 ตุลำคม 2546 ผู้พิพำกษำศำลฎีกำ
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	12	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	52	ปี

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

ประเทศอังกฤษ  
n Associate Chartered Accountant (ACA), 

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program  

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 3 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น  

จ�ำนวน 0 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	25	ปี	
สัญชาติไทย	อายุ	57	ปี

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

Sloan School of Management, 
Massachusetts Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

n วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (เคมี) 
Massachusetts Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

n วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester 
Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกำ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Ethical Leadership Program (ELP)  

รุ่น 1/2015
n Directors Accreditation Program (DAP)  

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

รุ่น 2/2001
n Directors Certification Program (DCP)  

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

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

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

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

นายจรูญ อินทจาร
กรรมการอิสระ

นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ

26 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	11	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	54	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	38,194,380 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2537 ปริญญำโท สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
n พ.ศ. 2531 ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์กำรขนส่ง 
 Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) 

ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program (DAP 66/2007) 
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
n ต้ังแต่ กันยำยน พ.ศ. 2559 กรรมกำร บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
n ต้ังแต่ กันยำยน พ.ศ. 2558 กรรมกำร บริษัท มัชรูม เทเลวิช่ัน จ�ำกัด
n ตั้งแต่ สิงหำคม พ.ศ. 2558 กรรมกำร บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด
n ตั้งแต่ สิงหำคม พ.ศ. 2558 กรรมกำร  

บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
n ต้ังแต่ สิงหำคม พ.ศ. 2558 กรรมกำร บริษัท โพสต์ โฮลด้ิง จ�ำกัด
n ต้ังแต่ สิงหำคม พ.ศ. 2558 กรรมกำร บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
n ตั้งแต่ กันยำยน พ.ศ. 2557 กรรมกำร  

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2554 ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหำชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร  

บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จ�ำกัด  
บริษัท คริสตัลเจด-มำยเบรด จ�ำกัด  
บริษัท คริสตัลเจด คอนเฟ็กชั่นเนอร์รี่ จ�ำกัด และ

 บริษัท คริสตัลเจด รำเมนเสี่ยวหลงเปำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2542 กรรมกำรบริหำร บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมกำรผู้จัดกำร  

บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหำชน)  
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2548-2552 กรรมกำร และกรรมกำรรองผู้จัดกำรใหญ่

อำวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหำชน)
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 4 คร้ัง จำกท้ังหมด 4 คร้ัง 
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 8 คร้ัง จำกท้ังหมด 8 คร้ัง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำร 
ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมกำร  
TRG Management LP

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมกำร  
TRG Allocation LLC

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

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมกำร  
Board of Trustees 

 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2547-2559 กรรมกำร  

Board of Trustees,  
Singapore Management 
University* 

n พ.ศ. 2553-2557 ประธำนสมำคม 
ธนำคำรไทย

n พ.ศ. 2546-2552 กรรมกำร  
คณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 3 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง 
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น  

จ�ำนวน 0 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการบริหารความเสี่ยง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	3	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	62	ปี

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

เซำธ์เทิร์น นิวแฮมเชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
n พ.ศ. 2519 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์  

วิทยำลัยแฟรงคลิน เพียร์ซ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Advanced Audit Committee Program  

(AACP 16/2014)
n Director Certification Program (DCP 92/2007)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	
n  ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
n ตัง้แต่ พ.ศ. 2546 กรรมกำร  

บรษิทั สยำมซติีป้ระกนัภยั จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ	
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2546-ธันวำคม 2557 กรรมกำรผู้จัดกำร  

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

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

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม
n พ.ศ. 2549-2553 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 

บริษัท ที.ไอ.ไอ. จ�ำกัด (สถำบันประกันภัยไทย)
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

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

ค่ำตอบแทน จ�ำนวน 2 ครั้ง จำกทั้งหมด 2 ครั้ง 
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ		
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

27รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	3	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	67	ปี

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

University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกำ
n พ.ศ. 2514 ปริญญำตรี รัฐศำสตรบัณฑิต 

(เกียรตินิยม) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program  

(DAP 80/2009)
n Directors Certification Program  

(DCP 126/2009)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
n ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 กรรมกำรสภำกำรศึกษำแห่งชำติ
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย

รำมค�ำแหง
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ	
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2553-2554 กรรมกำร  

บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด  
กระทรวงกำรคลัง

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

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	3	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	71	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2559 ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ประเภททั่วไป 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

n พ.ศ. 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

n พ.ศ. 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

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

บริษัท อีเทอเนิล เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธำนกรรมกำร  

บริษัท เอสเอสยูที จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธำนกรรมกำร  

บริษัท พีพีทีซี จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธำนกรรมกำร  

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

บริษัท ไอ ทำวเวอร์ จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 กรรมกำร  

บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ�ำกัด 
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ประธำนกรรมกำร  

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

บริษัท คอม-ลิงค์ จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 2 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น  

จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการอิสระ

นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
กรรมการ

n พ.ศ. 2554-2557 กรรมกำร 
ในคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

n พ.ศ. 2555-2557 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต�ำรวจ

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

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

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

n พ.ศ. 2547-2552 กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

n พ.ศ. 2546-2555 ประธำนกรรมกำร
โครงกำรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์  
โครงกำรกำรจัดกำรทำงกำรเมือง

n พ.ศ. 2541-2555 ประธำนกรรมกำร
โครงกำรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ส�ำหรับนักบริหำร

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น  

จ�ำนวน 0 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

28 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



เป็นกรรมการตั้งแต่สิงหาคม	2559
สัญชาติอเมริกัน	อายุ	62	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  

สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำรและ 
กำรบริหำรจัดกำรวิศวกรรม  
มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

n วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมโยธำ 
มหำวิทยำลัยแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
n  Director Certification Program  

(DCP 196/2014)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n  กรรมกำรอิสระ  

บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
n  กรรมกำรอิสระ  

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ	
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

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

จำกทั้งหมด 1 ครั้ง  
 (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 15 สิงหำคม 2559)

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	11	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	49	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2531 ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ (เกียรตินิยม) 

สำขำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
Gonville and Caius College  
มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

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

(DAP 66/2007)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษำคณะบริหำร  
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธำนกรรมกำร  

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

บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
ต�าแหน่งกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ	
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2559
n เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น  

จ�ำนวน 0 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
กรรมการอิสระ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร

สัญชาติไทย	ไทย	อายุ	61	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2551 ปริญญำเอก กำรจัดกำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต
n พ.ศ. 2528 ปริญญำโท กำรจัดกำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
n พ.ศ. 2519 ปริญญำตรี กำรบัญชี 
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
การอบรม
n Director Certification Program (DCP) 
 รุ่น 20 ปี 2545
n Audit Committee Program (ACP) 
 รุ่น 30 ปี 2553
n TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุ่น 5 ปี 2553
n Corporate Governance for Capital 
 Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6 
 ปี 2558
ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2542 หัวหน้ำ
 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บมจ. โรงแรม

เซ็นทรัลพลำซำ
n พ.ศ. 2537 - มกรำคม 2542 ผู้อ�ำนวยกำร
 ฝ่ำยกำรเงิน บริษัท ประสิทธิ์พัฒนำ จ�ำกัด 

(มหำชน)
n พ.ศ. 2532-2537 หัวหน้ำผู้อ�ำนวยกำร
 ฝ่ำยกำรเงิน บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ

29รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2545 ปริญญำตรีเกียรตินิยมอันดับ 1  

พำณิชยศำสตร์ มหำวิทยำลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์
n พ.ศ. 2544 Graduate Certificate พำณิชยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์
n พ.ศ. 2529 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
n พ.ศ. 2524 มัธยมศึกษำ โรงเรียนอัสสัมชัญ
การอบรม
n พ.ศ. 2559 Professional Coach Certification 

Program – รุ่นที่ 14, Thailand Coaching Institute
n พ.ศ. 2540 ประกำศนียบัตรกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 

บริกำร Cornell-National University ประเทศสิงคโปร์
ประสบการณ์การท�างาน
n ต้ังแต่ พ.ศ. 2560 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 

ธุรกิจหนังสือพิมพ์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ผู้อ�ำนวยกำร  

บริษัท ที่ปรึกษำธุรกิจร้ำนอำหำร จ�ำกัด
n พ.ศ. 2559-2560 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร 

ตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ�ำกัด (มหำชน)
n พ.ศ. 2557-2559 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ฝ่ำยปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจด้ำนอำหำร  
บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2554-2557 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
- เคเอฟซี บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

n พ.ศ. 2547-2554 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอำวุโส 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด

n พ.ศ. 2536-2547 ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรและกำรบริหำร
งำนหลำยด้ำน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทำรำ

 

นายโชคดี วิศาลสิงห์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	
ธุรกิจหนังสือพิมพ์
สัญชาติไทย	อายุ	51

นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	
ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและนิตยสาร
สัญชาติไทย	อายุ	31	ปี

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

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
n พ.ศ. 2534 ประกำศนียบัตรชั้นสูง 

ทำงกำรสอบบัญชี  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

n พ.ศ. 2533 ปริญญำตรี กำรบัญชี 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

การอบรม
n Directors Accreditation Program 

(DAP) 96/2012
n Company Secretary Program (CSP) 

53/2013
n Board Reporting Program (BRP) 

12/2013
ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 

ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2553-2558 รองกรรมกำรผู้จัดกำร
ส่วนงำนสนับสนุน กลุ่มบริษัทน�้ำตำล
เอรำวัณ ซึ่งเป็นบริษัทภำยใต้ 
บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป   

n พ.ศ. 2553-2556 ผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยบัญชี กำรเงิน  
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

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

สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์
n พ.ศ. 2553 ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์  

มหำวิทยำลัยนอร์ธอีสเทิร์น บอสตัน  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ  

ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559  

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร  
ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและนิตยสำร  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี	และ
เลขานุการบริษัท
สัญชาติไทย	อายุ	50	ปี

ผู้บริหารระดับสูง
การบริหารองค์กร
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นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์	
กลุ่มโพสต์	
สัญชาติไทย	อายุ	51	ปี

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์
สัญชาติไทย	อายุ	47	ปี

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

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

(หนังสือพิมพ์) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
การอบรม
n พ.ศ. 2556 หลักสูตรสถำบันวิทยำกำรพลังงำน 

รุ่นท่ี 3
n พ.ศ. 2556 หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครอง 

ในระบอบประชำธิปไตยส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง  
รุ่นท่ี 16 (ปปร.16)

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

n พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัย 
ระดับสูง รุ่นท่ี 2

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

n พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง  
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นท่ี 7

ประสบการณ์การท�างาน	
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 รองหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 

ฝ่ำยธุรกิจหนังสือพิมพ์กลุ่มโพสต์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)  

n พ.ศ. 2556-2559 รองบรรณำธิกำรบริหำร 
กลุ่มโพสต์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)  

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

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

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2535 ปริญญำตรี อักษรศำสตร์  

University of California ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่ พศ. 2559 ผู้ช่วยหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ฝ่ำยปฏิบัติกำรธุรกิจหนังสือพิมพ์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2553-2559 บรรณำธิกำรบริหำร 
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2545-2553 บรรณำธิกำรข่ำวเศรษฐกิจ 
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2539-2553 บรรณำธิกำรข่ำวกำรเงิน 
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2538-2539 รองบรรณำธิกำรข่ำวเศรษฐกิจ 
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

นายอุเมสนัส ปานเดย์
บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
สัญชาติไทย	อายุ	44	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: หุ้นสำมัญ 1,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2538 ปริญญำตรี กำรเงิน  

มหำวิทยำลัยเบนท์เลย์ รัฐแมสซำชูเสต  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่ สิงหำคม พ.ศ. 2559 บรรณำธิกำร 

หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2548-กรกฎำคม พ.ศ. 2559  
บรรณำธิกำร เซ็คชั่น เอเชีย โฟกัส  
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
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สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2534 ปริญญำตรี นิเทศศำสตรบัณฑิต  

(กำรโฆษณำ) มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
การอบรม
n พ.ศ. 2550 หลักสูตรผู้น�ำกำรเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 4 

สถำบันพระปกเกล้ำ
n พ.ศ. 2552 หลกัสตูร Mini MBA คณะพำณชิยศำสตร์ 

และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
n พ.ศ. 2552 หลักสูตรสื่อสำรมวลชน 

ภำยใต้โลกำภิวัฒน์ทำงกำรเงิน  
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

n พ.ศ. 2558 หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัย 
ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5

n พ.ศ. 2559 หลักสูตรพัฒนำสัมพันธ์ 
ระดับผู้บริหำรกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 13

ประสบการณ์ท�างาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 บรรณำธิกำร หนังสือพิมพ์

โพสต์ทเูดย์ บริษัท โพสต์ พับลชิชงิ จ�ำกดั (มหำชน)
n พ.ศ. 2554-2559 บรรณำธิกำรข่ำว หนังสือพิมพ์

โพสต์ทเูดย์ บริษัท โพสต์ พับลชิชงิ จ�ำกดั (มหำชน)
n พ.ศ. 2553-2554 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยข่ำว  

บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
n พ.ศ. 2549-2553 บรรณำธิกำรข่ำวกำรเมือง 

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2546-2549 หวัหน้ำข่ำวกำรเมอืง หนังสอืพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ บริษัท โพสต์ พับลชิชงิ จ�ำกดั (มหำชน)

n พ.ศ. 2537-2546 ผูส้ือ่ข่ำว หนังสอืพิมพ์บำงกอกโพสต์  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2542 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
n พ.ศ. 2517 ปริญญำตรี รัฐศำสตรบัณฑิต 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
การอบรม
n กำรดูงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล  

บริษัท โตโยต้ำ และมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น 
n หลักสูตร THE BOSS ของ 

สถำบันกำรบริหำรและจิตวิทยำ
n สัมมนำผู้น�ำไตรภำคีของมูลนิธิ KOILAF  

ประเทศเกำหลี
ประสบการณ์การท�างาน
n พ.ศ. 2548-2556 ผู้อ�ำนวยกำร 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

n พ.ศ. 2557-มกรำคม พ.ศ. 2560  
ที่ปรึกษำทรัพยำกรมนุษย์  
บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

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

หนังสือพิมพ์ M2F  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)  

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

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

นายพรชัย แสงอรุณ
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัญชาติไทย	อายุ	64	ปี

นายมนตรี ปูชตรีรัตน์
บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ
สัญชาติไทย	อายุ	57	ปี

นายวุฒิ นนทฤทธิ์
บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
สัญชาติไทย	อายุ	49	ปี
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สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2548 Certified Internal Auditor (CIA) 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ
n พ.ศ. 2539 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

ด้ำนกำรเงิน Wichita State University  
รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกำ

n พ.ศ. 2536 ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การอบรม
n พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหำรธุรกิจ  

Post Mini MBA โดย 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ส�ำนักตรวจสอบภำยใน  

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

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

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  
สำขำบัญชีต้นทุน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

n พ.ศ. 2526 MBA School of Business 
Administration, Business Computer 
Information Systems,  
University of North Texas

ประสบการณ์การท�างาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ผู้อ�ำนวยกำร 

ฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)

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

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด

นางภัทริกา ชุติชูเดช
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน
สัญชาติไทย	อายุ	45	ปี

นายธวัชชัย เชาวน์รัตนะ
ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สัญชาติไทย	อายุ	62	ปี
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การบริหารองค์กร

นายอรรฆรัตน์ นิติพน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางภูมิจิต พลางกูร
ผู้จัดการทั่วไป

ม.ล. พอยศ  กัลยาณะวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางธัชหทัย ธรรมประภาส
ผู้จัดการทั่วไป

ผู้บริหาร มัชรูม เทเลวิชั่น

ผู้บริหาร โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
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1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่ำ
เป็นผู้ถือหุ้น

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

3. บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็น
กรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี หรอืจะพงึเลือกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณี
ที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมีหรอืจะพงึเลือกต้ังในครัง้นัน้ ให้เลือกโดยวธิจีบัฉลำก
เพื่อให้ได้จ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

ในกรณีที่ต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออก
ตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรมีมติแต่งต้ังบุคคลขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมกำร 
ทีว่่ำง เว้นแต่วำระในต�ำแหน่งของกรรมกำรท่ีว่ำงลงนัน้จะเหลือน้อยกว่ำสองเดอืน 
มติของคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่จ�ำนวนกรรมกำรว่ำงลงจน
กรรมกำรทีเ่หลอือยูม่จี�ำนวนไม่ครบองค์ประชมุ กรรมกำรท่ีเหลืออยูจ่ะกระท�ำกำร
ในนำมของคณะกรรมกำรได้เฉพำะกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อท�ำกำรเลือกตั้ง

กรรมกำรเข้ำมำแทนกรรมกำรที่ว่ำงลงเท่ำนั้น และกำรประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่ำว
จะต้องกระท�ำภำยในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่จ�ำนวนกรรมกำรว่ำงลง ซึ่งท�ำให้
ไม่ครบองค์ประชุม บุคคลใดที่ได้รับกำรเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแทนกรรมกำรที่
ว่ำงลงจะด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำก�ำหนดเวลำที่กรรมกำรท่ีว่ำงลงนั้นชอบที่
จะอยู่ได้

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่แนะน�ำคณะกรรมกำรใน
เรื่องเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ และกำรเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระต่อคณะกรรมกำร

บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของ
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท พร้อมทั้งแสดงหลักฐำนกำร 
ถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส�ำเนำใบหุ้นและหนังสือยืนยันกำรถือหุ้นท่ีออกโดย
บริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐำนกำรแสดงตน เช่น ส�ำเนำ
บตัรประชำชน หนงัสอืเดนิทำง หรือหนงัสอืส�ำคญัต่ำงๆ ของบริษัท เสนอบคุคล 
ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ำม เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้ โดยปฏิบัติตำม 
ขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของ
บริษัท ซึ่งได้น�ำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท

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

ตามข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งกรรมการต้องทำาการเลือกตั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

การสรรหากรรมการ ผู้บริหาร 
และกำาหนดค่าตอบแทน

การบริหารองค์กร
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การสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ

การบริหารองค์กร

บริษัทมิได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ 
รำยนั้นๆ ด้วย

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

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

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

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท

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

โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมหีน้ำทีแ่นะน�ำคณะกรรมกำร
บริษัทในเร่ืองเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณสมบัติที่เหมำะสมของกรรมกำรอิสระ 
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ และกำรเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม 
เข้ำรบักำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระต่อคณะกรรมกำรบริษัท

36 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



1.	 นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน์ 4/4 8/8
 ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
2.	 นางสาวคว๊อก	ฮุย	ควอง 0/4 0/8
 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร (ได้ออกจำกกำรเป็นกรรมกำร 
 ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2559)
3.	 นายจรูญ	อินทจาร 4/4
 กรรมกำรอิสระ 
4.	 นายจอห์น	ทอมพ์สัน 3/4  4/4
 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
5.	 นายชาติศิริ	โสภณพนิช 3/4
 กรรมกำร 
6.	 นางสาวชุง	ฮอย	ซี	เอลซี่ 0/4 0/8
 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร (ได้ออกจำกกำรเป็นกรรมกำร 
 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559) 
7.	 นายณัฐดนัย	อินทรสุขศรี 4/4  4/4 2/2
 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ
 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
8.	 นายวรชัย	พิจารณ์จิตร 3/4 8/8  2/2
 กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
9.	 นายวุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์ 4/4
 กรรมกำรอิสระ 
10.	 ดร.ศิริ	การเจริญดี 4/4  4/4 2/2
 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
11.	 นายศิริธัช	โรจนพฤกษ์ 2/4
 กรรมกำร
12.	 นายเอกฤทธิ์	บุญปิติ 4/4 8/8
 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
13.	 นายฮู	ยี	เชียง	โรบิน	 0/4 0/8
 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร (ได้ออกจำกกำรเป็นกรรมกำร 
 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559)
14.	 นายศุภกรณ์	เวชชาชีวะ 1/4 
 กรรมกำร 
15.	 นายธีระเกียรติ	จิราธิวัฒน์ 3/4 4/8
 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559)
16.	 นายรัสเซล	เลตัน	เคคูเอวา 1/4
 กรรมกำรอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
 ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2559)

หมายเหตุ
• นำยชำติศิริ โสภณพนิช นำยจอห์น ทอมพ์สัน และนำยจรูญ อินทจำร ได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำเป็นกรรมกำรในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2559  
 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559
• นำยธีระเกียรติ จิรำธิวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559

ชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ บันทึกการเข้าประชุมประจำาปี 2559

การบริหารองค์กร

37รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



 1. นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์  ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 971

 2. นำงสำวคว๊อก ฮุย ควอง  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 286

 3. นำยจรูญ อินทจำร  กรรมกำรอิสระ 464

 4. นำยจอห์น ทอมพ์สัน  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 644

 5. นำยชำติศิริ โสภณพนิช  กรรมกำร 444

 6. นำงสำวชุง ฮอย ซี เอลซี่  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 156

 7. นำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 704

 8. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 865

 9. นำยวุฒิศักดิ์ ลำภเจริญทรัพย์  กรรมกำรอิสระ 464

 10. ดร.ศิริ กำรเจริญดี  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 824

 11. นำยศิริธัช โรจนพฤกษ์  กรรมกำร 424 

 12. นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 845

 13. นำยฮู ยี เชียง โรบิน  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 156

 14. นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ กรรมกำร -

 15. นำยธีระเกียรติ จิรำธิวัฒน์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 589

 16. นำยรัสเซล เลตัน เคคูเอวำ กรรมกำรอิสระ 164

    8,000

ก. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมกำรทุกคนในปี พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทน
กรรมการ

(หน่วย: พันบาท)
ต�าแหน่งชื่อ

ข. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหำรในปี 2559 เท่ำกับ 33,131,954 ล้ำนบำท

ค. ค่ำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหำรในปี 2559 เช่น เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เท่ำกับ 1,941,899 ล้ำนบำท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การบริหารองค์กร

38 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งจัดทำาโดย 
ศูนย์พัฒนาการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

โดยหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนได้ปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยมีหลักการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีกำรก�ำหนด วัน เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ�ำปีล่วงหน้ำ และได้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุม รวมถึงเรื่องที่
ต้องตัดสินใจในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี เช่น กำรเลือกตั้งกรรมกำร
บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทรำบ เพื่อพิจำรณำก่อนล่วงหน้ำ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีให้
แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุนและอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ รวมถงึนกัลงทุนสถำบันในกำรเข้ำประชมุผูถื้อหุน้ บริษัท 
ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข แนบไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ส�ำหรับคัสโตเดียน สำมำรถ
ดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2559 นั้น มีกรรมกำรที่จะต้องออกจำก
ต�ำแหน่งตำมวำระ และเสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้ำเป็นกรรมกำร
อีกวำระหนึ่ง บริษัทได้น�ำเสนอรำยละเอียดและประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของ
กรรมกำรดังกล่ำว และผู้ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรใหม่ 
ไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชมุ บรษัิทได้เผยแพร่หนงัสือเชญิประชุมและเอกสำร 
กำรประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ นอกเหนือจำกที่
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่ โดยก�ำหนดเวลำประชุมใน
ระหว่ำงเวลำท�ำงำนปกติที่อำคำรบำงกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อ
รองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพอเพียง อำคำร
บำงกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT สถำนีศูนย์กำรประชุมแห่ง
ชำติสิริกิติ์ พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอ 
สำมำรถมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดในกำร
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระกำรประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอำกร
แสตมป์ส�ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำปี 2559 นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 
ประธำนกรรมกำร ท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม โดยประธำนในที่ประชุมได้
จัดสรรเวลำส�ำหรับกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม และได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใน
กำรแสดงควำมเห็น และซักถำมข้อสงสัยได้ในแต่ละวำระ โดยกรรมกำรที่เข้ำ
ร่วมในกำรประชุมครั้งนี้มีจ�ำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งรวมถึง
ประธำนกรรมกำรบรหิำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
สำมัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของ
บริษัทก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือน
เมษำยน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นสำมัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท จะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้

n ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท

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

n แสดงหลักฐำนกำรแสดงตน เช่น ส�ำเนำบัตรประชำชน หนังสือเดินทำง 
หรือหนังสือส�ำคัญต่ำงๆ ของบริษัท

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

บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบท่ีก�ำหนดรำยละเอียดในกำรออกเสียง
แต่ละวำระอย่ำงชัดเจน และตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ บริษัทได้จัดท�ำบัญชีรำยชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มี
กรรมกำรอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวำระพิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำร บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรำยกรรมกำรอย่ำงชัดเจน 
โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิในกำรลงคะแนนเสียงพิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรเป็น
รำยบุคคลได้

ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ในทกุวำระกำรประชมุ โดยบริษทัจะเก็บเฉพำะบตัรทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย 
และงดออกเสียง เพื่อควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมีข้อ
โต้แย้ง

บริษัทได้จัดท�ำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และ 
ผู ้สอบบัญชีอิสระ ให ้แก ่คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ�ำทุกครั้ง
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทส่งเสริมให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และควำมยัง่ยนืของกจิกำร ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ดังกล่ำวประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้อ่ำน ผู้ซื้อสื่อโฆษณำ พนักงำนของบริษัท  
ผู้จัดจ�ำหน่ำย เจ้ำหนี้ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดก�ำไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตรำที่เหมำะสมในระยะยำว บริษัทจะเก็บผลก�ำไรบำงส่วนเพื่อคืนหนี้สถำบัน
กำรเงินและลงทนุเพ่ืออนำคตของบริษทั เงนิก�ำไรทีเ่หลอืจะจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้
ในรูปของเงินปันผล

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารองค์กร

39รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



ผู้อ่าน

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

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

นอกจำกนี้ บริษัทยังมีภำระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและกำรส่งเสริมกำรขำยที่มี
ประโยชน์ต่อผู้อ่ำนและสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง

ผู้ซื้อสื่อโฆษณา

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

พนักงาน

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

บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงำนประจ�ำปี และจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำน 
ตำมผลงำน

คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบดูแลในกำรตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส ได้แก่ กำรสอบทำนขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำร
ของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรสอบทำนระบบกำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุม และอื่นๆ ให้เป็นควำมลับและกำรด�ำเนินกำร
ให้มีกำรสอบสวนและติดตำมผลอย่ำงเพียงพอ และให้รำยงำนเรื่องที่เก่ียวข้อง
เพือ่ทรำบ

ผู้จัดจ�าหน่าย

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

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

เจ้าหนี้

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

ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

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

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1	โครงสร้างคณะกรรมการ

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

40 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



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

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

5.2	คณะกรรมการชดุย่อย

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

กรรมกำรอิสระ กำรเสนอผู ้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรอิสระ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท

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

n พิจำรณำให้มีกำรประกันภัยผู้บริหำร ให้กับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดับสูงของบริษัท

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

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

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

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

5.3	บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

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

5.4	การประชุมคณะกรรมการ

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

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

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร เป็นผู้
พิจำรณำเรื่องเพื่อเข้ำสู่วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยกรรมกำร
แต่ละคนก็มีควำมเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองและควำมเห็นของตนเองให้ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมกรรมกำรพร้อมเอกสำรประชุม
คณะกรรมกำรเป็นเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน นอกจำกนี้ อำจมีเอกสำร 
เพิ่มเติมก็ให้น�ำแจกในที่ประชุมเพื่อให้น�ำอภิปรำยกันในที่ประชุมด้วย

บริษัทได้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเรื่อง และกรรมกำรจะ
อภิปรำยกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังสนับสนุนให้
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรเชิญผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือให้รำยละเอียดเพ่ิมเตมิ และเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทรู้จกัผูบ้รหิำรระดบัสงู
ส�ำหรับใช้ประเมิน และพิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำน

บริษัทจัดท�ำข้อมูลกำรติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่กรรมกำร
ของบริษัท เพื่อคณะกรรมกำรสำมำรถติดต่อขอข้อมูลที่จ�ำเป็นได้จำกหัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำรหรือเลขำนกุำรบริษทั และเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
ให้กับกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรได้ติดต่อสื่อสำรกันเองตำมต้องกำร โดยมิต้อง
ผ่ำนฝ่ำยบริหำรของบริษัท

5.5	การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรด�ำเนินกำรประเมินตนเองแล้ว ส ่วน 
คณะกรรมกำรของบริษัทยังมิได้ด�ำเนินกำรประเมินตนเอง

5.6	ค่าตอบแทน

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

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

5.7	การพฒันากรรมการและผู้บรหิาร

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

ฝ่ำยบริหำรร่วมกับเลขำนุกำรบริษัท พยำยำมที่จะจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ และแนะน�ำบริษัทแก่กรรมกำรใหม่

บริษัทยังมิได้จัดท�ำแผนกำรพัฒนำและสืบทอดงำน อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบัน 
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบัติกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำผู้บริหำร และ
พยำยำมจะจัดให้มีกำรอบรมและพัฒนำผู้บริหำรตลอดปี
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำร
ด�ำเนินงำนทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส 
จึงมุ่งเน้นให้มีกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อ
จัดกำรกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วน 
เพื่อปฏิบัติงำนภำยใต้อ�ำนำจและหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบริษัท ที่ปรำกฏในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และหลกักำรกำรก�ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี ก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งกฎหมำย 
ข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของ 
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท โดยรับฟังควำมคิดเห็นจำกส�ำนักตรวจสอบ
ภำยในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชื่อมั่น 
ได้ว่ำ กำรรำยงำนทำงกำรเงนิของบริษทัมีควำมน่ำเชือ่ถือ รวมท้ังกำรปฏบัิตงิำน 
ต่ำงๆ ของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ำยจัดกำรจะได้รับเชิญให้เข้ำร่วมใน
กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่ำงๆ ส�ำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็นสำระส�ำคัญ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำง
เหมำะสม

ส�ำนักตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนโดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำร
ท�ำงำนต่ำงๆ ในบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือ เพื่อท�ำกำรประเมินผลกำร 
ควบคุมภำยในของหน่วยงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน 
กำรด�ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรก�ำกับดูแล เสนอต่อคณะ
กรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยจัดกำร ทั้งนี้ ส�ำนักตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำน
โดยยดึถอืกฎบตัรของส�ำนกัตรวจสอบภำยในและปฏบิตัติำมกรอบกำรปฏบิตังิำน 
วิชำชีพตรวจสอบภำยใน ซึ่งรวมถึงจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพและมำตรฐำนกำร
ปฏบิตังิำนในทำงวชิำชพีทีเ่ป็นสำกล เพือ่ให้กำรปฏบิตังิำนตรวจสอบมปีระสทิธภิำพ 
และได้มำตรฐำน

เพื่อส่งเสริมให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล ส�ำนักตรวจสอบภำยในยังท�ำ
หน้ำที่เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ดีต่อกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยใน ให้กับฝ่ำยงำนต่ำงๆ โดยเริ่มจำกผู้ปฏิบัติงำนจนถึง 
ผู้บริหำรหน่วยงำน ซึ่งผู้ที่อยู่ในสำยกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ รับทรำบหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของตนเอง ที่จะท�ำให้เกิดกระบวนกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
มีจริยธรรม และมีกำรควบคุมที่เหมำะสม กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้จะเป็นจุด
เริ่มต้นของกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน

ในส่วนของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ส�ำนักตรวจสอบภำยในวำงแผน
กำรปฏิบัติงำนโดยใช้หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำล�ำดับควำมส�ำคัญตำมควำมเสี่ยง
และค�ำนึงถึงข้อกังวลของผู้บริหำร ในกำรปฏิบัติงำน ผู้ตรวจสอบภำยในจะน�ำ
เอำหลักวิชำกำรและวิธีกำรท�ำงำนที่เป็นระบบเข้ำมำใช้ในกำรสอบทำน 
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรก�ำกับดูแล กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน โดยมีกำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำรและ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนั้น ส�ำนักตรวจสอบภำยในจะติดตำมผลกำร
ด�ำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและผู้บริหำรระดับสูงได้รับทรำบควำมคืบหน้ำเป็นระยะตำมสมควร

ส�ำหรับในปี 2559 ส�ำนักตรวจสอบภำยในได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบ เสนอแนะ
ประเด็น และรำยงำนผลให้กับผู้บริหำรเพื่อน�ำไปพิจำรณำปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยในของแต่ละส่วนงำน เช่น กำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิต
และจัดส่งหนังสือพิมพ์ในต่ำงจังหวัด กำรสอบทำนกระบวนกำรกำรขำยอันน�ำ
ไปสู่กำรปรับปรุงหน้ำที่งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น กำรบันทึกรำยได้ กำรเก็บหนี้ 
กำรคิดค�ำนวณค่ำคอมมิชชั่น เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่ำวได้มีกำรน�ำเสนอ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำต่อไป

กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่องเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่จะท�ำให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในมีคุณภำพ ดังนั้น บริษัทจึงมี
กำรสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทได้รับกำรพัฒนำทั้งในด้ำนวิชำชีพ
กำรตรวจสอบและควำมรอบรู้ทำงธุรกิจ โดยกำรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภำยใน
เข้ำรับกำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร และเข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำ
ทำงวิชำชีพตำมควำมเหมำะสม

การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายใน

ข้อมูลผู้ลงทุน

42 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



นโยบาย
การจ่ายปันผล

การดูแลการใช้
ข้อมูลภายใน

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

 1 นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 121,096,150 24.22
  2 บริษัท คอม-ลิงค์ จ�ำกัด 56,000,000 11.20 
 3 ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 43,463,480 8.69
   4  นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ 38,194,380 7.64
   5 นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร 36,350,960 7.27
 6 นำยธีระยุทธ จิรำธิวัฒน์                                  21,245,255 4.25
 7 นำงสุจิตรำ มงคลกิติ                                        19,767,000 3.95
   8 บริษัท วัชรพล จ�ำกัด 13,911,790 2.78
 9 นำงนิจพร จรณะจิตต์ 11,866,420 2.37 
  10 Mrs. Arunee Chan 8,672,590 1.73

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น
ร้อยละ

ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

ที่มา: บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชี มีหน้ำท่ีต้อง
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท และบริษัท
จะน�ำเสนอสรุปรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ที่ประชุม 
คณะกรรมกำรเพื่อทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุม

ข้อมูลผู้ลงทุน

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



ปัจจัยความเสี่ยง

ข้อมูลผู้ลงทุน

พันธะผูกพันในการ
ออกหุ้นกู้ในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับ
หุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

ปัจจัยความเส่ียงที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทพอสรุปได้ดังน้ี

1. ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 
รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าโฆษณา ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
คงที ่ผลการด�าเนินงานของบริษทัจงึขึน้อยู่กบัภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา ทัง้นี ้ ค่าใช้จ่าย
ด้านการโฆษณามกัจะผนัแปรไปตามภาวะเศรษฐกจิ หากภาวะเศรษฐกิจมแีนวโน้มขยายตวั 
จะส่งผลให้มกีารใช้งบโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ มากข้ึน และหากเป็นภาวะทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวั 
การโฆษณาจะลดลงเช่นกัน  ดงันัน้ เพ่ือลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนดังกล่าว  บรษิทั 
จงึก�าหนดแผนกลยทุธ์และนโยบาย เพิม่พืน้ทีโ่ฆษณากระจายไปนอกเหนอืจากสือ่สิง่พมิพ์ 
รกัษาความสามารถเชงิแข่งขัน รวมทัง้บริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม และเหมาะสม

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค
พัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกระจายเสียงและออกอากาศ รวมถึงการส่ือสารแบบ
ไร้สายและเทคโนโลยีดิจิตอล ท�าให้มีการน�าเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อได้หลากหลาย
มากขึ้น 

ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริโภคไม่จ�าเป็นต้องเสียเงินเพื่อซื้อหาข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป เรื่องดังกล่าวมี
ผลกระทบในทางลบต่อการจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์ของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทจึงต้อง
พฒันาการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ต่างๆ เพิม่เตมิจากสือ่สิง่พมิพ์ซึง่เป็นธรุกจิหลัก
ของบริษทัอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นทางเลอืกให้ผูบ้ริโภคข้อมลูข่าวสาร และผูซ้ือ้ส่ือโฆษณา

เพือ่รกัษาส่วนแบ่งทางการตลาด บรษิทัได้ผลตินติยสารหวัข้อใหม่ๆ ทีต่รงกบักลุม่เป้าหมาย
ยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาที่หลากหลาย อันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า
และบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด 

3. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บรษิทัประกอบธรุกจิทางด้านสิง่พมิพ์ ดงันัน้ กระดาษจึงเป็นวตัถุดบิหลกัอย่างหนึง่ของ
ธุรกิจซึ่งมักจะมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านปริมาณตลอดจนราคาตามอุปสงค์และ
อปุทานของตลาดโลก แต่บริษทัได้มกีารติดตามและวางแผนการจัดซือ้ล่วงหน้าและเกบ็
กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ในปริมาณที่คาดว่าเพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งได้สั่งซื้อจาก
แหล่งผลิตในประเทศมากขึ้น

นอกจากน้ัน บริษัทยังมีนโยบายควบคุมต้นทุนการใช้กระดาษอย่างเคร่งครัด เช่น 
การควบคมุประสทิธภิาพในการผลติให้มต้ีนทนุของเสยีน้อยทีส่ดุ รวมทัง้การบริหารการ
จดัจ�าหน่ายเพือ่ลดปรมิาณหนงัสอืคนื

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้นีเ้กดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดการเงิน 
ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานและกระแสเงินสด เนือ่งจากมเีงินฝากกบัสถาบัน
การเงิน เงินให้กูย้มืแก่บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เงินกูย้มืระยะส้ันและเงินกูย้มืระยะยาว
จากธนาคาร สินทรพัย์และหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัขึน้ลงตาม
อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบัน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยจึงอยู่ในระดับต�่า

5. ความเสี่ยงด้านเครดิต
บรษิทัมคีวามเส่ียงด้านเครดติท่ีเกีย่วเนือ่งกบัลูกหนีก้ารค้าและเงินให้กูย้มืแก่บรษิทัย่อย
และบรษิทัร่วม ฝ่ายบรหิารควบคุมความเส่ียงโดยก�าหนดให้มนีโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมการขายเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมาะสม

ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการขายเช่ือ 
นอกเหนอืจากจ�านวนท่ีได้บนัทึกไว้ในบัญชค่ีาเผ่ือหนีสู้ญไว้แล้ว นอกจากน้ี การขายเชือ่
ของบริษทัไม่มีการกระจกุตวั เน่ืองจากมีฐานลูกค้าท่ีหลากหลายและมอียู่จ�านวนมากราย

6. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ดังนั้น จึงมี
ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ เพื่อเป็น 
การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงจัดให้มีการติดตามผลการด�าเนินงานของ
บรษิทัย่อย กจิการท่ีควบคมุร่วมกนัและบรษิทัร่วม โดยวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงาน และ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้และรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
บริษัทตามระยะเวลาที่ก�าหนดเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเท่าที่สามารถจะกระท�าได้

7. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความไม่สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุม
ทางการเมือง
ประเทศไทยเคยเผชญิปัญหาอทุกภยัร้ายแรง และความไม่สงบอนัเนือ่งมาจากการชมุนมุ
ทางการเมอืงในมาหลายปีท่ีผ่านมา เหตกุารณ์ดงักล่าวมผีลกระทบในทางลบต่อยอดขาย
โฆษณาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
และอนิเทอร์เนต็ หากเกิดเหตดุงักล่าวอกีในอนาคตกจ็ะเกดิภาวะชะงักงนัในการใช้จ่าย
งบโฆษณาของลูกค้าของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

8. ความเสี่ยงด้านการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ 
และความสามารถ
บคุลากรเป็นปัจจยัหลกัในการผลติเนือ้หาทีม่คุีณภาพ  บรษิทัได้ใช้จ่ายลงทนุพฒันาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถในการท�างาน อย่างไรก็ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ พื้นที่
และช่องทางในการโฆษณาสื่อสารท�าให้เกิดปัญหาการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ 
และความสามารถอยู่พอสมควร
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1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยนติยสำร “แอล” “แอล เมน” 

“แอล เดคคอเรช่ัน” “ไซแอนซ์ อลิลสัเตรเตด็” 
“ไซคล่ิง พลัส” “ฟอร์บส” และ “แมรี แคลร์”

ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน จ�ำหน่ำยนิตยสำรให้กับบริษัท มูลค่ำ 24.4 

ล้ำนบำท ดอกเบี้ย 3.4 ล้ำนบำทจำกเงินกู้ยืม
จำกบริษัท มูลค่ำ 44.0 ล้ำนบำท เช่ำส�ำนักงำน
จำกบริษัท และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่ำ 
7.6 ล้ำนบำท

นโยบายการก�าหนดราคา อัตรำคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรำยกำรอื่นเป็น
ไปตำมรำคำตลำด

2. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยนิตยสำร 
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และ บริษัท โพสต์ 

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

3. บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน ดอกเบี้ย 0.4 ล้ำนบำทจำกเงินกู้ยืมจำกบริษัท 

มูลค่ำ 6.1 ล้ำนบำท
นโยบายการก�าหนดราคา อัตรำคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม 

4. บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยนิตยสำร “คลีโอ”
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด

ถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน จ�ำหน่ำยนิตยสำรให้กับบริษัท มูลค่ำ 7.0 

ล้ำนบำท ค่ำบริหำรจัดกำร ค่ำเช่ำส�ำนักงำน
จำกบริษัทและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่ำ 
7.4 ล้ำนบำท

นโยบายการก�าหนดราคา รำคำตลำด

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคล 

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการกำาหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับ
ราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5. บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรำยกำรวิทยุ
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ  40
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการก�าหนดราคา ไม่มี 

6. บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จ�ากัด)
ลักษณะธุรกิจ ผลติคอนเทนต์ รำยกำรโทรทัศน์ และให้เช่ำสตูดโิอ 
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ขำยโฆษณำทำงโทรทศัน์ให้กบับริษัท 13.1 ล้ำนบำท 

ซือ้โฆษณำจำกบริษัท 0.9 ล้ำนบำท เช่ำส�ำนกังำน
จำกบริษัทและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง มลูค่ำ 4.4 
ล้ำนบำท ดอกเบีย้ 17.9 ล้ำนบำทจำกเงนิกูย้มืจำก
บริษัท มลูค่ำ 344.9 ล้ำนบำท และขำยอปุกรณ์
ส�ำนักงำนให้กบับริษัท 15.1 ล้ำนบำท

นโยบายการก�าหนดราคา อัตรำคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรำยกำรอื่นเป็นไป
ตำมรำคำตลำด

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

8. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ลงทุน
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการก�าหนดราคา ไม่มี

9. บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ากัด
ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์ และรำยกำรโทรทัศน์
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการก�าหนดราคา รำคำตลำด

ข้อมูลผู้ลงทุน

รายการระหว่างกัน

45รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



เรียน ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง 
จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 
คอื ดร.ศริ ิการเจรญิด ี(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) 
นายจอห์น ทอมพ์สัน และนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หลกัการของการก�ากับดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องต่างๆ หน้าท่ีของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน
ประจ�าปีและงบการเงนิระหว่างกาล การควบคุมภายใน 
รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดขึ้น
ได้ นอกจากน้ันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังม ี
หน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งต้ังและพิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ในปี 
2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัด
ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ได้รับมา
ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 
ส�าหรับปี พ.ศ. 2559 ทัง้ของบรษิทัและงบการเงินรวม 
ของบ ริษัทและบริ ษัทในเครือที่ ถู ก จัดท� าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การจัดท�างบการเงิน
และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องตามกฎหมาย 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะให้คณะกรรมการ
บริษัทน�าเสนองบการเงินและงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาต่อไป

ปี 2559 เป็นปีที่ยากล�าบากของอุตสาหกรรมสื่อ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์หลายแห่ง
ต้องลดขนาดหรือปิดตัวลงในปีท่ีผ่านมา เพ่ือรับมือ
กบัสถานการณ์ดงักล่าว บรษิทัต้องปรบัปรงุประสทิธผิล 

เชงิต้นทนุ โดยการยกเลกิการด�าเนนิธุรกจิบางส่วนงาน 
เช่น หนังสือพิมพ์ M2F ในต่างจังหวัด ธุรกิจโทรทัศน์ 
และธรุกจิสิง่พมิพ์พาณชิย์ สบืเนือ่งจากการเปลีย่นแปลง 
ในธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและการบริหารความเสี่ยงเป็น
รายไตรมาส และได้มกีารสือ่สารข้อมลูนัน้ไปยงัผูบ้รหิาร 
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับความ
เสี่ยงและกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องนั้นได้ถูกรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทในหลายโอกาส ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ติดตามความเสี่ยงทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น 
รวมถงึประสทิธผิลของกลยทุธ์ทางธุรกิจต่างๆ ทีผู่บ้รหิาร 
ได้ริเริ่มเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ  

ในปัจจุบนั ผูบ้รหิารของบรษิทัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ 
สร้างนโยบายที่เกี่ยวกับการเข้าท�ารายการทางธุรกิจ
กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�าเนินการเป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลท่ี
ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ท้ังนี้ เม่ือนโยบายดังกล่าวได้รับ
การพัฒนาจนเสรจ็สิน้ รายการทางธุรกจิกับกจิการท่ีมี 
ความเก่ียวเนื่องกันจะถูกจัดท�าและก�ากับอย่างเป็น
ระบบต่อไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความร่วมมือของผู้
ตรวจสอบภายในและผู ้สอบบัญชี ได ้สอบทาน
ประสิทธิภาพและความพอเพียงของการควบคุม
ภายในของบริษัท ในทุกการประชุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ
ท�างานของผู้ตรวจสอบภายในและการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามผล
การปรับปรุงการควบคุมภายในอยู่เป็นประจ�า เพื่อ
การรับทราบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า การควบคุมภายในของบริษัทในภาพรวมมีความ
เพียงพอกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน ในปีที่ผ่านมา การ
ควบคุมภายในหลายๆ ส่วนงานทีส่�าคญัได้ถกูปรบัปรงุ 
ให้ดีขึ้น และไม่พบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่จะส่งผลต่องบการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยส�าคัญ

ในปี 2559 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรในบาง
ส่วน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ได้
ถูกปรับเปลี่ยน และยังคงมีความเป็นอิสระจากการ
ปฏิบัติงานประจ�าของธุรกิจ  และรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ี 
ในการดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และให้ 
ค�าแนะน�าในการปฏิบัติงานตามสมควร การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีตัวแทนจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเข้าร่วม โดยผู้บริหารระดับสูงจะ 
เข้าร่วมประชุมเพียงเพ่ือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามความจ�าเป็น นอกจากนี้ ในระหว่าง 
ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับ 
ผู้สอบบัญชี โดยท่ีไม่มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
เข้าร่วม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดเตรียม
งบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับฟังข้อมูล 
ความผิดปกติที่อาจพบ และเป็นตัวบ่งชี้ถึงการกระท�า
อันอาจเป็นการทุจริต 

จากผลการปฏิบัติงานที่ผ ่านมาอันเป็นที่น่าพอใจ 
ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความเป็นอิสระของ 
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นควร
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้น�ารายชื่อ 
ผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หมายเลข 4434 และ/หรอื นางสาวทพิวลัย์ นานานุวฒัน์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3459 และ/หรือ 
นางสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
หมายเลข 3970 ของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2560 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส�าหรับการสอบทานงบ
การเงินบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวมท้ังรายไตรมาสและประจ�าปี พ.ศ. 2560 
ทั้งสิ้นจ�านวน 1.2 ล้านบาท และส�าหรับบริษัทย่อย
และกิจการร่วมค้า แต่ไม่รวม บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น  
จ�ากัด รวม 1.31 ล้านบาท

(ดร.ศิริ กำรเจริญดี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานและงบการเงินรวม

46 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานและงบการเงินรวม

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดท�ำงบกำรเงินของบริษัท และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับ 
อนุญำตตรวจสอบงบกำรเงินดังกล่ำวก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี

คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีภำยในบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีประสิทธิภำพโปร่งใส และนำ่เชื่อถือ คณะกรรมกำร
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงเป็นคณะกรรมกำรย่อยของคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีควำมรับผิดชอบหลักในกำรสอบทำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวไว้ในรำยงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในโดยทั่วไปเหมำะสมส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และงบกำรเงิน 
ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ได้รับกำรเปิดเผยอย่ำงเหมำะสม ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

โทรทัศน์ 68,105         69,249       63,775       57,526 47,121

เคเบิลทีวี – –   6,546         6,055 3,495

ทีวีดิจิตอล – –       12,726 20,930 20,933

หนังสือพิมพ์     18,604 19,243 16,276        15,042 11,743

ภำพยนตร์ 7,906 5,369 4,352         5,134 5,445

วิทยุ 6,358 6,321 5,610         5,675 5,262

นิตยสำร 5,626 5,706 4,857          4,231 2,928

สื่อกลำงแจ้ง 4,544 4,167 3,989          4,265 5,665

คมนำคม 2,960 3,529 3,813          4,478 5,311

ภำยในอำคำร 2,732 2,656 1,970             639 700

อินเทอร์เน็ต 573 877 950          1,058 1,731

รวมทั้งหมด	 117,406	 117,118	 124,860	 				125,033	 110,331

บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ตำรำงแสดงกำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำในสื่อประเภทต่ำงๆ ตั้งแต่ปี 2555-2559

ในปี 2559 ภำพรวมเศรษฐกิจมีกำรฟื้นตัวแต่ยังเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำโดยเฉพำะในไตรมำสที่ 1 และ 2 ผู้บริโภคได้ชะลอกำรใช้จ่ำย เนื่องจำกยังขำดควำมมั่นใจในกำร
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ท�ำให้ส่งผลกระทบในวงกว้ำง ประกอบกับกำรเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร ในเดือนตุลำคม 2559 ทำงภำครัฐจึงได้ขอควำมร่วมมือจำกภำคเอกชนและประชำชนในกำรงดจัดงำนรื่นเริง 
ท�ำให้มีกำรชะลอกำรใช้จ่ำยในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลกระทบต่อภำพรวมของบริษัทในปี 2559

ที่มา: บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย

25562555ประเภทของสื่อ 2557 25592558

(หน่วย: ล้ำนบำท)
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมคิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 16.99 จำก 2,172.63 ล้ำนบำท ในปี 2558 เป็น 1,803.56 ล้ำนบำท ในปี 2559 ประกอบด้วย  
ยอดขำยหนงัสอืพิมพ์เพิม่ข้ึนร้อยละ 6.49 จำกกำรตดิตำมข่ำวเรือ่งกำรเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช มหติลำธเิบศรรำมำธบิดี  
จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร ขณะที่ยอดโฆษณำของหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 28.53 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ยอดโฆษณำของ
นิตยสำรลดลงร้อยละ 20.64 รำยได้จำกกำรขำยนิตยสำรลดลงร้อยละ 22.02 รำยได้จำกธุรกิจโทรทัศน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.61 เนื่องจำกในเดือนกันยำยน 2558 
บริษัทได้เข้ำลงทุนใน บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์และรำยกำรโทรทัศน์

ต้นทุนขำยและบริกำรรวมลดลงร้อยละ 13.52 จำก 1,730.30 ล้ำนบำท ในปี 2558 เป็น 1,496.24 ล้ำนบำท ในปี 2559 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลงร้อยละ 31.67 
จำก 353.33 ล้ำนบำท เป็น 241.40 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงร้อยละ 20.56 จำก 338.06 ล้ำนบำท ในปี 2558 เป็น 268.55 ล้ำนบำท ในปี 2559 มี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 44.23 ล้ำนบำท และในปี 2559 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.78 จำก 42.83 ล้ำนบำท 
เป็น 57.30 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมีเงินกู้ระยะยำวเพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อย กำรลดลงของต้นทุนขำยและบริกำร รวมทั้งกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรขำยและบริหำร เกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ กำรควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตต�่ำลง ส่วนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ มีกำรควบคุมให้ 
ใช้จ่ำยอย่ำงเหมำะสม

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) มีขำดทุนรวมส�ำหรับปี 2559 ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (215.33) ล้ำนบำท (หรือคิดเป็น (0.43) บำทต่อหุ้น) 
เปรียบเทียบกับขำดทุนรวมส�ำหรับปี 2558 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (253.35) ล้ำนบำท (หรือคิดเป็น (0.51) บำท ต่อหุ้น) และมีขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วน
ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวน (212.79) ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2558 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวน 
332.97 ล้ำนบำท เนื่องจำกปี 2558 ได้มีกำรประเมินรำคำที่ดินของกลุ่มบริษัทเพื่อสะท้อนมูลค่ำปัจจุบัน โดยมีส่วนเกินทุนจำกกำรประเมินรำคำที่ดินจ�ำนวน 
721.73 ล้ำนบำท หัก ผลกระทบของภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 144.34 ล้ำนบำท ซึ่งท�ำให้เกิดก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 2558 จ�ำนวน 577.38 ล้ำนบำท

ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อน ดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อม และค่ำตัดจ�ำหน่ำย ส�ำรองต่ำงๆ และส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุน “EBITDA” สูงมำกขึ้น คิดเป็นอัตรำร้อยละ 348.6 หรือ
สูงขึ้น 85.40 ล้ำนบำทจำก (24.5) ล้ำนบำทในปี 2558 เป็น 60.9 ล้ำนบำทในปี 2559

อัตรำส่วนขำดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทและรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในปี 2559 เท่ำกับร้อยละ (11.95) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน 
(ปรับปรุงใหม่) ที่อัตรำร้อยละ (11.66)

อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2559 เท่ำกับร้อยละ 8.43 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน (ปรับปรุงใหม่) ที่อัตรำร้อยละ 7.85 และ
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่ำกับร้อยละ 27.87 ในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 24.20 ในปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมดก่อนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้ำรับคืน ลดลงร้อยละ 39.67 จำก 776.32 ล้ำนบำท ในปี 2558 (ร้อยละ 35.73 ของยอดขำย) เป็น 468.31 
ล้ำนบำท ในปี 2559 (ร้อยละ 25.96 ของยอดขำย)

ในปี 2559 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 200.46 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 46.44 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2558 จ�ำนวน 
239.38 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 32.35 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด

ในปี 2559 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำที่ค้ำงช�ำระไม่เกินสำมเดือนจ�ำนวน 183.47 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 42.50 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2558 
จ�ำนวน 379.90 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 51.34 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด ส�ำหรับลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมดที่ค้ำงช�ำระเกินสำมเดือนถึงหกเดือนจ�ำนวน 27.31 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 6.32 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2558 จ�ำนวน 76.48 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.34

ในปี 2559 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมดที่ค้ำงช�ำระเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีจ�ำนวน 27.93 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 6.47 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด เปรียบ
เทียบกับในปี 2558 จ�ำนวน 50.98 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 6.89 ส�ำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ค้ำงช�ำระเกินหนึ่งปีในปี 2559 มีจ�ำนวน 29.15 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
6.75 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2558 จ�ำนวน 29.58 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 4.00

ส�ำหรับลูกหนี้ห้ำสิบรำยแรกเป็นหน่วยงำนรำชกำรและบริษัทโฆษณำชั้นน�ำรำยใหญ่เป็นส่วนใหญ่ บริษัทเชื่อว่ำ ได้ตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่ำงเพียงพอ และ
เชื่อว่ำสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในอนำคต

สินค้ำคงเหลือสุทธิจำกกำรปรับลดรำคำทุน เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ ลดลงจำก 82.91 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 54.32 ล้ำนบำท ในปี 2559 บริษัทเชื่อว่ำ 
กระดำษคงเหลืออยู่ในสภำพดี ใช้ในกำรผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือเพื่อขำยได้ในอนำคต และบริษัทเชื่อว่ำ ได้ปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่
จะได้รับอย่ำงเพียงพอ

เงินกู้ยืมธนำคำรทั้งหมดลดลง 202.65 ล้ำนบำท จำก 1,366.15 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 1,163.50 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2559 เงินกู้ยืมระยะยำวลดลง 26.70 
ล้ำนบำท จำก 494.34 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 467.63 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2559 ขณะที่บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 175.95 ล้ำนบำท 
จำก 871.82 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 695.87 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2559 กำรลดลงของอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้จำก 
กำรขำย จึงท�ำให้บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช�ำระคืนเงินกู้แก่สถำบันกำรเงินจำก 1,366.15 ล้ำนบำท ในปี 2557 เป็น 1,163.50 ล้ำนบำท ในปี 2558 หรือลดลง
ร้อยละ 14.83

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.30 เท่ำ ในปี 2559 อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำพิจำรณำโดยไม่น�ำขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อย 
มำรวม จะมีผลท�ำให้อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.14 เท่ำ เปรียบเทียบกับ 2.08 เท่ำในปี 2558 (ปรับปรุงใหม่) ทั้งนี้ บริษัทได้รับอนุญำตจำกผู้ให้กู้ยืมให้รักษำอัตรำ
ทำงกำรเงินในอัตรำสูงกว่ำที่ตกลงกันไว้ในสัญญำกู้ยืมในส่วนที่เกี่ยวกับงบกำรเงินปี 2559

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทไม่มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล

ยอดจัดจำาหน่าย

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ

ผลการดำาเนินงาน

ความสามารถในการทำากำาไร

ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง

สภาพคล่อง
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วัน
ที่ 31 ธันวำคม 2559 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่
ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง 
จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2559 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท 
โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบ
ของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจ
สอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัท
ตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู ้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำร
เงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ตำมที่ระบุใน
ข้อก�ำหนดนัน้ด้วย ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีทีข้่ำพเจ้ำได้รับเพียงพอ 
และเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที ่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง
ตำมที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 1.2 กลุ่มบริษัท
มีผลขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีหนี้สิน
หมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียน อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงปีกลุ่มบริษัทได้
ด�ำเนินกำรตำมแผนแก้ไขสถำนกำรณ์ ซึ่งท�ำให้มีแนวโน้มผลประกอบกำรที่ดีขึ้น
จำกปีก่อนๆ และเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินตกลงผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขใน
สัญญำกู้ยืมและ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มบริษัทยังมีสินทรัพย์รวมสุทธิ
และกระแสเงินสดที่ได้มำจำกกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปีเป็นจ�ำนวนมำก ผู้บริหำร
เชื่อว่ำ กลุ่มบริษัทจะสำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่อง งบกำรเงินนี้จึงถูกจัดท�ำขึ้น
โดยใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรท่ีด�ำเนินงำนต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทยังอยู่
ระหว่ำงด�ำเนินกำรให้ส�ำเร็จตำมแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และกำรปรับปรุงกำร
ด�ำเนินงำนในอนำคต ตลอดจนเจรจำเพื่อรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินอย่ำง 
ต่อเนื่องจำกเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงิน ดังนั้นจึงยังคงมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระ
ส�ำคัญซึ่งอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำน
ต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อ
กรณีนี้แต่อย่ำงใด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานและงบการเงินรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน 
ข้ำพเจ้ำได้น�ำเร่ืองเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดย
รวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็น
แยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏบัิตงิำนตำมควำมรับผดิชอบทีไ่ด้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรบัผดิชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวม
ควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวม
วิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธี
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย 
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

นอกจำกเรื่องที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่เก่ียวข้อง
กับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบ
ส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรหลำยรูปแบบ เช่น รำยได้จำกกำรขำย
สิ่งพิมพ์ รำยได้จำกกำรโฆษณำ รำยได้จำกกำรจัดงำน และรำยได้จำกกำร
รับจ้ำงพิมพ์ เป็นต้น นอกจำกนี้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำมีควำม
หลำกหลำย เช่น รำยกำรส่งเสริมกำรขำย ส่วนลดต่ำงๆ เป็นต้น ท�ำให้มีเงื่อนไข
ในกำรรับรู้รำยได้ที่แตกต่ำงกันในแต่ละรูปแบบ ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่ำและระยะ
เวลำในกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯ 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของบริษทัฯ โดยใช้วธิกีำรตรวจสอบทีส่�ำคญั 
ดังนี้
n ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในและระบบสำรสนเทศของ 

บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
กำรท�ำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมและสุ่มตัวอย่ำงรำยกำรเพ่ือทดสอบ
กำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ และให้ควำมส�ำคัญในกำร
ทดสอบเป็นพิเศษโดยกำรขยำยขอบเขตกำรทดสอบกำรควบคุมภำยในที่
ตอบสนองควำมเสี่ยงที่ระบุไว้

n สุ่มตัวอย่ำงสัญญำขำยและบริกำรเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ว่ำเป็นไป
ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำขำยและบริกำรของบริษัทฯ และสอดคล้อง
กับนโยบำยกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯ

n สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีและช่วง
ใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี

n ส่งจดหมำยยืนยันยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี
n สอบทำนใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี
n วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย เพื่อหำควำมผิดปกติ

ที่อำจเกิดข้ึนของกำรรับรู ้รำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี และ 
ตรวจสอบรำยกำรขำยที่ท�ำผ่ำนใบส�ำคัญทั่วไป
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



การรวมธุรกิจ
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบกำรเงินข้อ 12 ในเดือนกันยำยน 2558 
บริษัทฯ ได้เข้ำซื้อหุ้นของบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจผลติรำยกำรโทรทศัน์และส่ือโฆษณำ จ�ำนวนเงนิรวม 138 ล้ำนบำท กำรซ้ือ 
หุ้นดังกล่ำวถือเป็นกำรรวมธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ต้องรับรู้และวัดมูลค่ำสินทรัพย์ที่
ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ตลอดจนรับรู้ค่ำควำมนิยม
ที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจจำกกำรวัดมูลค่ำตำมวิธีซื้อ กำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ที่
ระบุได้ที่ได้รับมำและหนี้สินท่ีรับมำ รวมถึงค่ำควำมนิยมได้เสร็จสิ้นลงในปี 
2559 ข้ำพเจ้ำให้ควำมส�ำคัญกับรำยกำรซื้อธุรกิจนี้เนื่องจำกรำยกำรดังกล่ำว
ถือเป็นรำยกำรที่มีสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินโดยรวมและฝ่ำยบริหำรต้องใช้
ดุลยพินิจในกำรให้ข้อสมมติส�ำหรับกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์
ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำ รวมถึงค่ำควำมนิยมดังกล่ำว
 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญำซื้อขำยธุรกิจ รวมทั้ง
สอบถำมฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับลักษณะและวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำท�ำรำยกำรซื้อ
ดังกล่ำวเพื่อประเมินว่ำรำยกำรซื้อธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมค�ำนิยำมของ            
กำรรวมธุรกิจภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2558) เรื่อง กำรรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบมูลค่ำกำรซื้อ
ธรุกจิกบัเอกสำรประกอบกำรซือ้ธรุกจิและกำรจ่ำยเงนิเพือ่ประเมนิว่ำมลูค่ำดงักล่ำว 
สะท้อนมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้และไม่รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรซื้อธุรกิจ ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและ 
หนี้สินที่รับมำที่ระบุในเอกสำรกำรวัดมูลค่ำตำมวิธีซื้อซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหำร โดย
พิจำรณำวิธีกำรและข้อสมมติต่ำงๆ ท่ีส�ำคัญท่ีผู้บริหำรใช้ในกำรค�ำนวณหำ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน สอบทำนองค์ประกอบในแบบจ�ำลอง 
ทดสอบข้อสมมติที่ส�ำคัญกับข้อมูลในอดีตของบริษัทฯ และข้อมูลเกี่ยวกับ
อตุสำหกรรมและเศรษฐกจิ เช่น อตัรำดอกเบีย้ อตัรำเงนิเฟ้อ เป็นต้น เปรียบเทยีบ 
อัตรำคิดลดกับต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และของอุตสำหกรรม และ
ทดสอบกำรค�ำนวณมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว และพิจำรณำเหตุผลสนับสนุน 
ค่ำควำมนิยมและสอบทำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรซื้อธุรกิจดังกล่ำว
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ บันทึกค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมธุรกิจรวม 
157 ล้ำนบำท ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบกำรเงินข้อ 17 กำรประเมิน
กำรด้อยค่ำของค่ำนิยมถือเป็นประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญที่ฝ่ำยบริหำรต้อง
ใช้ดุลยพินิจอย่ำงสูงในกำรระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและกำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกกลุ ่ม
สินทรัพย์นั้น รวมถึงกำรก�ำหนดอัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตในระยะยำวที่
เหมำะสม ซึ่งจะมีผลต่อควำมเหมำะสมของมูลค่ำของค่ำควำมนิยม

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินกำรก�ำหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและแบบ
จ�ำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ใช้ โดยกำรสอบถำมฝ่ำยบริหำร
และท�ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรว่ำสอดคล้องตำม
ลักษณะกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ท�ำกำร
ทดสอบข้อสมมติทีส่�ำคัญทีใ่ช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะได้รบั 
ในอนำคตจำกสินทรัพย์โดยกำรเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่ำวกับแหล่งข้อมูล
ภำยนอกและภำยในของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมำณกำรกระแส

เงินสดในอดีตกับผลกำรด�ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินกำรใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคต 
ดังกล่ำว และพิจำรณำอัตรำคิดลดที่ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ เลือกใช้โดยกำร
วิเครำะห์ต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของบริษัทฯ และของ
อุตสำหกรรม ตลอดจนทดสอบกำรค�ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวตำมแบบจ�ำลองทำงกำรเงิน และพิจำรณำผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส�ำคัญต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน โดยเฉพำะอัตรำ
คิดลดและอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้สอบ
ทำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม รวม
ถึงผลกระทบของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อ
สมมติที่ส�ำคัญ

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน 89 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 72 ล้ำน
บำท) ซึ่งเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนสะสม ตำมที่เปิดเผยไว้ใน
หมำยเหตุประกอบกำรเงินข้อ 28 โดยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะ
สำมำรถรับรู้รำยกำรได้เมือ่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ และบรษัิทย่อย 
จะมีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้
ประโยชน์ในอนำคตได้ ซึ่งในกำรพิจำรณำว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไร
ทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่ำงชั่วครำวหรือผลขำดทุนทำงภำษี
มำใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรอย่ำงมำกในกำรจัดท�ำ
แผนธุรกิจและประมำณกำรก�ำไรทำงภำษีในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำม
แผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่ำของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชี

ข้ำพเจ้ำได้สอบถำมฝ่ำยบริหำร ท�ำควำมเข้ำใจและทดสอบกำรควบคุมที่ส�ำคัญ
ในกำรจัดท�ำและอนุมัติประมำณกำรก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรับรู้รำยกำร
สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี ข้ำพเจ้ำได้ประเมนิประมำณกำรก�ำไรทำงภำษ ี
ในอนำคตโดยกำรตรวจสอบข้อมูลท่ีจ�ำเป็นและข้อสมมติทำงด้ำนเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญที่ใช้ในกำรจัดท�ำประมำณกำรดังกล่ำว โดยกำรเปรียบเทียบกับแหล่ง
ข้อมูลทั้งภำยนอกและภำยในของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้ให้ควำมส�ำคัญกับ
ข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตรำกำรเติบโตของรำยได้และอัตรำก�ำไร
ขั้นต้นโดยตรง นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ท�ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกับ
อุตสำหกรรมโดยอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลภำยนอก และได้เปรียบเทียบประมำณ
กำรก�ำไรทำงภำษีในอดีตกับก�ำไรทำงภำษีที่เกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมินกำรใช้
ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรก�ำไรทำงภำษีดังกล่ำว ตลอดจน
ทดสอบกำรค�ำนวณประมำณกำรก�ำไรทำงภำษีในอนำคตตำมข้อมูลและ 
ข้อสมมตดิงักล่ำวข้ำงต้น และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงข้อสมมติ 
ที่ส�ำคัญต่อประมำณกำรก�ำไรทำงภำษีในอนำคตโดยเฉพำะอัตรำกำรเติบโต
ของรำยได้ในระยะยำว นอกจำกนี ้ ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนกำรเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบั 
รำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช ้
ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรำยงำน
ประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่
อยู่ในรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินดังกล่ำวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และ
ข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำมเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูล
อื่นนั้น

50 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจ้ำท่ีเก่ียวเนือ่งกับกำรตรวจสอบงบกำรเงนิคือ กำรอ่ำน 
และพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับ
ควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่น
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และ
หำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำ
จะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำรด�ำเนิน
กำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ 
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่อ 
งบการเงิน
ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนีโ้ดยถกูต้อง 
ตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำร
ควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท�ำ งบกำรเงินที่
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะ 
เกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของ
กลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง กำรเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำน
ต่อเนือ่ง ในกรณทีีม่เีรือ่งดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชสี�ำหรับกำรด�ำเนินงำน 
ต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงำน
หรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้ ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่
ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี
ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผล 
ว่ำ งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุ
สมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำง
สมเหตสุมผลได้ว่ำรำยกำรทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรำยกำรหรอืทกุรำยกำรรวมกนั 
จะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจ
และกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และ
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย
n ระบแุละประเมนิควำมเส่ียงทีอ่ำจมกีำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น 

สำระส�ำคญัในงบกำรเงนิ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผิดพลำด ออกแบบ 
และปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น 
และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำร
แสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำก 
ข้อผดิพลำด เนือ่งจำกกำรทุจรติอำจเก่ียวกับกำรสมรูร่้วมคิด กำรปลอมแปลง 
เอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตำมข้อเท็จจริง หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

n ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อ
ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในของกลุ่มบริษัท

n ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุ
สมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู ้
บริหำรจัดท�ำ

n สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่
ด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ 
ว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่
อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ ่ม
บริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่
แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญั ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรำยงำนของผูส้อบบญัช ี
ของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำ 
กำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป 
ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รำยงำนของผู ้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำน 
ต่อเนื่องได้

n ประเมินกำรน�ำเสนอโครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึง
กำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 

n รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัท
เพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก�ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำ
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำ
ของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจำกกำรตรวจ
สอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงข้ำพเจ้ำได้
พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัควำมเป็นอสิระและได้สือ่สำรกับผูม้หีน้ำที ่
ในกำรก�ำกบัดูแลเกีย่วกับควำมสมัพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำ 
มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของ
ข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ
จำกเรื่องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำ
เรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบัน และ
ก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่อง 
ดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำ
ไม่ควรส่ือสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ 
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ผู ้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้คือ 
นำงสำยฝน อินทร์แก้ว

สายฝน	อินทร์แก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4434
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 16 กุมภำพันธ์ 2560

51รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย ์       
สินทรัพย์หมุนเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7  69,571,330   79,302,753   47,045,579   14,860,033 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 8, 9  475,737,813   756,564,205   304,248,347   561,913,689 
สินค้าคงเหลือ		 10  54,320,328   82,913,483   51,986,505   77,125,435 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 8  –   –   82,751,310   179,257,000 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก	ณ	ที่จ่าย	 	 	75,679,362		 	66,467,368		 	50,471,658		 	53,424,173	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	47,300,782		 	69,723,903		 	18,540,690		 	32,219,401	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   722,609,615   1,054,971,712   555,044,089   918,799,731 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน	 11  10,375,019   10,233,312   –   – 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 12  –   –   279,582,450   279,582,450 
เงินลงทุนในการร่วมค้า	 13 23,057,796 32,919,178  –   – 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม		 14  –  –   –   – 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 15  –   –   –   – 
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 16  1,424,140,687  1,589,666,798  1,408,062,258   1,504,895,055 
ค่าความนิยม	 17 156,880,812  156,880,812  –  – 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 18 144,562,994  195,614,249   82,963,082   98,781,320 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 28  89,037,760   64,992,879   71,529,449   53,320,607 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	6,208,833		 	7,680,184		 	1,271,321		 	1,097,701	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,854,263,901   2,057,987,412   1,843,408,560   1,937,677,133 
รวมสินทรัพย์   2,576,873,516   3,112,959,124   2,398,452,649   2,856,476,864

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	หมายเหตุ	 31	ธันวาคม	2559	 31	ธันวาคม	2558	 31	ธันวาคม	2559	 31	ธันวาคม	2558
	 	 	 (ปรับปรุงใหม่) 

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

52 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนี้สินหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 	 	 	 	 	
			จากสถาบันการเงิน	 19  695,869,095   871,817,382   695,869,095   867,000,000 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 8, 20  265,479,328   311,446,924   198,023,535   262,314,545 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ      
	 ควบคุมของบริษัทย่อย	 21  5,880,000   5,880,000  –  – 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 22  192,332,400   191,666,000   192,332,400   191,666,000 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�าหนด      
	 ช�าระภายในหนึ่งปี   –   74,886   –  – 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด      
	 ช�าระภายในหนึ่งปี 23 –   3,424,864   –  3,424,864 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 –		 	2,019,981		 	–		 –	
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี	 	 	59,985,887		 	72,237,390		 	50,752,241		 	58,814,213	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	65,714,609		 	93,944,732		 	47,151,047		 	67,464,231	
รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,285,261,319   1,552,512,159   1,184,128,318   1,450,683,853 
หนี้สินไม่หมุนเวียน      
เงินกู้ยืมระยะยาว	–	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด      
	 ช�าระภายในหนึ่งปี 22  275,301,100   302,667,500   275,301,100   302,667,500 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 28  154,750,644   157,845,849   144,344,859   144,344,859 
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 24  81,660,299   90,096,082   77,557,802   82,841,797 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   511,712,043   550,609,431   497,203,761   529,854,156 
รวมหนี้สิน    1,796,973,362   2,103,121,590   1,681,332,079   1,980,538,009 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทุนเรือนหุ้น		 	 	 	 	 	
	 ทุนจดทะเบียน		 	 	 	 	 	
	 	 หุ้นสามัญ	505,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 		 505,000,000		 	505,000,000		 	505,000,000		 	505,000,000	
	 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว      
	 	 หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 	500,000,000		 	500,000,000		 	500,000,000		 	500,000,000	
ก�าไรสะสม       
	 จัดสรรแล้ว	–	ส�ารองตามกฎหมาย 25  50,500,000   50,500,000   50,500,000   50,500,000 
			ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	(407,245,669)	 	(196,522,900)	 	(410,758,864)	 	(251,940,579)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	577,379,434		 	577,379,434		 	577,379,434		 	577,379,434	
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	720,633,765		 	931,356,534		 	717,120,570		 	875,938,855	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม   59,266,389   78,481,000   –  – 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   779,900,154   1,009,837,534   717,120,570   875,938,855 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   2,576,873,516   3,112,959,124   2,398,452,649   2,856,476,864 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	หมายเหตุ	 31	ธันวาคม	2559	 31	ธันวาคม	2558	 31	ธันวาคม	2559	 31	ธันวาคม	2558
	 	 	 (ปรับปรุงใหม่) 

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

53รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กำาไรขาดทุน:      
รายได ้        
รายได้จากการขายและบริการ	 26  1,803,560,232   2,172,630,902   1,327,235,108   1,698,199,758 
ต้นทุนขายและบริการ	 	 	(1,496,236,350)	 	(1,730,303,865)	 	(1,086,261,027)	 	(1,326,373,099)
กำาไรขั้นต้น    307,323,882   442,327,037   240,974,081   371,826,659 
ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	(241,402,089)	 	(353,328,988)	 	(170,248,537)	 	(261,121,876)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 	(268,556,490)	 	(338,063,083)	 	(223,033,714)	 	(245,973,073)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			 (44,226,448)	 	–		 	–	 	–	
หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	 	 	–		 	–		 	(56,395,420)	 	(155,993,000)
ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ	 	 	(246,861,145)	 	(249,065,034)	 	(208,703,590)	 	(291,261,290)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	 12  –   –   17,850,000   – 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 13  11,009,898   11,296,849   –  – 
รายได้อื่น	 	 	 	50,578,889		 	27,665,148		 	66,643,967		 	59,107,826	
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายเงินได้	 	 	(185,272,358)	 	(210,103,037)	 	(124,209,623)	 	(232,153,464)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 	(57,301,304)	 	(42,832,107)	 	(56,829,252)	 	(42,397,962)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายเงินได้	 	 	(242,573,662)	 	(252,935,144)	 	(181,038,875)	 	(274,551,426)
รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้		 28  25,175,813   8,525,621   19,011,192   20,908,199 
ขาดทุนสำาหรับปี	 	 	(217,397,849)	 	(244,409,523)	 	(162,027,683)	 	(253,643,227)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์      
	 ประกันภัย	 24  5,763,086   –   4,011,748  – 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	 16  –   721,724,293  –   721,724,293 
หัก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง	 28	 	(1,152,617)	 	(144,344,859)	 	(802,350)	 	(144,344,859)
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี    4,610,469   577,379,434   3,209,398   577,379,434 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	 	 	(212,787,380)	 	332,969,911		 	(158,818,285)	 	323,736,207

การแบ่งปันกำาไร	      
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	(215,333,238)	 	(253,347,991)	 	(162,027,683)	 	(253,643,227)
ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	(2,064,611)	 	8,938,468		 	
	 	 	 	 	 	 (217,397,849)	 	(244,409,523)
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	(210,722,769)	 	324,031,443		 	(158,818,285)	 	323,736,207	
ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	(2,064,611)	 	8,938,468		
	 	 	 	 	 	 (212,787,380)	 	332,969,911
กำาไรต่อหุ้น  29     
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	
	 ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	(0.43)	 	(0.51)	 	(0.32)	 	(0.51)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	หมายเหตุ	 2559	 2558	 2559	 2558
	 	 	 (ปรับปรุงใหม่) 

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

54 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



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

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน      
ขาดทุนก่อนภาษี	 	 	(242,573,662)	 	(252,935,144)	 	(181,038,875)	 	(274,551,426)
ปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)		 	 	 	 	 	
	 จากกิจกรรมด�าเนินงาน	      
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 	15,135,687		 	11,444,462		 26,427,258	 	5,911,884	
			ค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 	 	3,684,877		 	3,927,253		 3,684,877	 	3,927,253	
			การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 	 	9,250,307		 	771,134		 2,764,183	 	3,698,432	
			ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	 	 	–		 	–		 56,395,420	 	155,993,000	
			เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	 	 	–		 	–		 (17,850,000)	 	–	
			ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย   180,277,742   172,879,857  130,678,121  135,286,149 
			ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์	 	 	(1,659,330)	 	(740,074)	 (1,661,368)	 	(740,074)
			ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	44,226,448		 	–		 	–		 	–	
			ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 	(11,009,898)	 	(11,296,849)	 	–		 	–	
			ปรับปรุงเงินส่วนเพิ่มที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ		 	–		 	8,800,000		 –		 	8,800,000	
			ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   4,625,008   7,928,706  6,025,459  6,612,549 
			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 	 	57,301,304		 	63,247,804		 56,829,252	 	42,397,962	
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน      
	 สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน   59,258,483   4,027,149   82,254,327   87,335,729 
สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง		      
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 	262,005,828		 	(125,367,676)	 227,553,207	 	(36,789,182)
			สินค้าคงเหลือ	 	 	19,342,848		 	1,180,673		 22,374,747	 	2,936,530	
			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	22,423,121		 	1,693,296		 13,678,711	 	477,205	
			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	1,471,350		 	4,261,533		 (173,620)	 	898,676	
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)      
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	 	(44,951,541)	 	(91,371,944)	 (63,751,897)	 	(80,311,690)
			หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	(40,481,626)	 	(7,723,446)	 (28,375,156)	 	(13,197,533)
			หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	–		 	(8,411,673)	 	–		 	(8,411,673)
เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	279,068,463		 	(221,712,088)	 	253,560,319		 	(47,061,938)
			จ่ายดอกเบี้ย	 	 	(56,759,485)	 	(62,667,610)	 (56,297,835)	 	(40,602,051)
			จ่ายภาษีเงินได้	 	 	(43,371,332)	 	(30,000,839)	 (26,069,954)	 	(25,046,272)
			รับคืนภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	 	 	29,022,469		 	–		 29,022,469	 	–	
			จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	 	(7,297,706)	 	–		 (7,297,706)	 	–	
เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน	 	 	200,662,409		 	(314,380,537)	 	192,917,293		 	(112,710,261)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

        2559 2558 2559 2558
	 	 	 (ปรับปรุงใหม่) 

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

55รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



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

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	(เพิ่มขึ้น)	 	–		 –		 40,110,270	 	(197,000,000)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น	 	 	(141,707)	 	(188,762)	 	–		 –	
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	 	 	–		 	–		 17,850,000	 	–	
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	–		 	(147,195,936)	 –		 	(121,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	 	 	–		 	–		 	–		 	(40,290,000)
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า	 	 	18,871,280		 	10,711,960		 –		 	–	
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่วมค้า	 	 2,000,000	 	–		 	–		 –	
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์   5,080,101   2,839,284  5,080,101  1,455,370 
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	 	 	(7,349,819)	 	(50,428,697)	 (17,070,698)	 	(28,528,947)
เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 	 	(5,455,645)	 	(12,622,243)	 (5,356,048)	 	(5,636,422)
เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 	 	13,004,210		 	(196,884,394)	 	40,613,625		 	(390,999,999)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 	 	 	 	 	
	 จากสถาบันการเงิน	 	 	(175,948,287)	 	423,817,382		 (171,130,905)	 	419,000,000	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	23,300,000		 	161,000,000		 23,300,000	 	161,000,000	
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	(50,000,000)	 	(116,666,500)	 	(50,000,000)	 	(116,666,500)
เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	 	 	(85,288)	 	(53,435)	 	–		 	–	
เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	 	 	(3,514,467)	 	(5,288,613)	 (3,514,467)	 	(5,288,613)
เงินรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	 	 	–		 	38,710,000		 	–		 	–	
เงินปันผลจ่าย	 	 	(17,150,000)	 –		 	–		 –	
เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	 	 	(223,398,042)	 	501,518,834		 	(201,345,372)	 	458,044,887	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 	(9,731,423)	 	(9,746,097)	 	32,185,546		 	(45,665,373)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 	 	79,302,753		 	89,048,850		 	14,860,033		 	60,525,406	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี    69,571,330   79,302,753   47,045,579   14,860,033 
       –   –   –     – 
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม      
รายการที่มิใช่เงินสด	 	 	 	 	 	
 รายการซ้ืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ียังไม่ได้จ่ายช�าระ  703,580   3,263,424   703,580   2,786,482 

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558
	 	 	 (ปรับปรุงใหม่) 

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

56 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



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

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
(หน่วย:	บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	หุ้นสามัญ	
	ที่ออกและช�าระ	
	เต็มมูลค่าแล้ว

	รวมส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น	

	ของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุน
จากการ

ตีราคาที่ดิน

รวม
องค์ประกอบอ่ืน 
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

	ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสียที่ไม่มี 
อ�านาจควบคุม
	ของบริษัทย่อย

	รวมส่วนของ	
	ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้จัดสรร

	จัดสรรแล้ว	–	
	ส�ารองตามกฎหมาย 

ก�าไรสะสม

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

ขาดทุนส�าหรับปี	–	ปรับปรุงใหม่	 	–		 –			(253,347,991)	 	–		 	–			(253,347,991)	 	8,938,468		 	(244,409,523)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	 –   –   –   577,379,434   577,379,434   577,379,434   –   577,379,434 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี		 –		 –		(253,347,991)	 577,379,434			577,379,434		 	324,031,443		 	8,938,468			 332,969,911	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย           

	 เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย	 	–		 	–		 	–		 	–		 –		 	–		 72,614,556		 	72,614,556	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	

	 –	ปรับปรุงใหม่	 	500,000,000		 	50,500,000			(196,522,900)		577,379,434			577,379,434		 	931,356,534		 	78,481,000			1,009,837,534	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	

	 –	ตามที่รายงานไว้เดิม	 	500,000,000		 	50,500,000			(194,935,720)		577,379,434			577,379,434		 	932,943,714		 	52,019,057		 	984,962,771	

ผลสะสมของรายการปรับปรุงงบการเงิน	(หมายเหตุ	4)	 	–		 –		 	(1,587,180)	 	–		 	–		 	(1,587,180)	 	26,461,943		 	24,874,763	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	

	 –	หลังการปรับปรุง	 	500,000,000		 	50,500,000			(196,522,900)		577,379,434			577,379,434		 	931,356,534		 	78,481,000			1,009,837,534	

ขาดทุนส�าหรับปี	 –		 	–			(215,333,238)	 	–		 	–			(215,333,238)	 	(2,064,611)	 	(217,397,849)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	  –  –   4,610,469   –   –   4,610,469   –   4,610,469 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี		 –		 –			(210,722,769)	 –		 	–			(210,722,769)	 	(2,064,611)	 	(212,787,380)

เงินปันผลจ่าย	 –		 	–		 	–		 –		 	–		 –			(17,150,000)	 	(17,150,000)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 	500,000,000		 	50,500,000			(407,245,669)		577,379,434			577,379,434		 	720,633,765		 	59,266,389		 	779,900,154

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย:	บาท)

	หุ้นสามัญ	
	ที่ออกและช�าระ	
	เต็มมูลค่าแล้ว	

	รวมส่วนของ	
	ผู้ถือหุ้น	ยังไม่ได้จัดสรร

	จัดสรรแล้ว	–	
	ส�ารองตามกฎหมาย	

ก�าไรสะสม

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

ขาดทุนส�าหรับปี –   –		 	(253,643,227)	 –   –		 	(253,643,227)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	  –  –  –   577,379,434   577,379,434   577,379,434 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 –   –		 	(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	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559	 500,000,000		 	50,500,000		 	(251,940,579)	 	577,379,434		 	577,379,434		 	875,938,855	

ขาดทุนส�าหรับปี –   –		 	(162,027,683)	 	–   –		 	(162,027,683)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	 –  –   3,209,398   –   –   3,209,398 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 –   –		 	(158,818,285)	 –  –		 	(158,818,285)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 500,000,000		 	50,500,000		 	(410,758,864)	 	577,379,434		 	577,379,434		 	717,120,570	

 

ส่วนเกินทุน
จากการ

ตีราคาที่ดิน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบอ่ืน 
ของส่วนของ

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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559

1.	 ข้อมูลทั่วไป

1.1	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

	 บริษัท	 โพสต์	 พับลิชชิง	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (“บริษัทฯ”)	 เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย	 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	 คือ	 กำรผลิตและ
จ�ำหน่ำยหนังสือพิมพ์	นิตยสำร	และหนังสือ	และกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์	ที่อยู ่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯ	อยู ่ที่เลขที่	136	ถนนสุนทรโกษำ	 
แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหำนคร

1.2	 ข้อสมมติทางการบัญชี

	 กลุ่มบริษัทมีผลขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน	 และ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2559	 มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียน	 อยำ่งไรก็ตำม	 ในระหวำ่งปี 
กลุม่บรษิทัได้ด�ำเนนิกำรตำมแผนแก้ไขสถำนกำรณ์ท้ังในด้ำนกำรด�ำเนนิงำน	 กำรลงทนุ	 และกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน	 ซึง่ท�ำให้มแีนวโน้มผลประกอบกำรทีดี่ขึน้ 
จำกปีก่อนๆ	 นอกจำกนี้	 กลุ่มบริษัทยังสำมำรถจ่ำยช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเมื่อครบก�ำหนดช�ำระ	 ซึ่งท�ำให้ในระหว่ำงปี	 2559	 เจ้ำหนี้สถำบัน 
กำรเงินได้ขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยช�ำระเงินกู้ยืมระยะยำวออกไป	 และในเดือนธันวำคม	 2559	 เจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินตกลงผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
ในสัญญำกู้ยืม	บริษัทฯ	อยู่ในระหว่ำงกำรเตรียมเจรจำเพื่อขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินต่อไป	และ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	
กลุม่บรษิทัยงัมีสนิทรพัย์รวมสุทธิและกระแสเงินสดท่ีได้มำจำกกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรับปีเป็นจ�ำนวนมำก	ผูบ้รหิำรเชือ่ว่ำ	กลุม่บริษัทจะสำมำรถด�ำเนนิงำนต่อเนือ่ง	 
โดยจะสำมำรถด�ำเนนิกำรตำมแผนปรบัเปล่ียนกลยทุธ์และกำรปรับปรุงกำรด�ำเนนิงำนในอนำคตได้ส�ำเร็จ	 และจะได้รบักำรสนบัสนนุจำกเจ้ำหน้ีสถำบนักำรเงนิ 
ต่อไป	 งบกำรเงินนี้จึงถูกจัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่อง	 กำรบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินจึงเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ว่ำ 
กลุ่มบริษัทจะสำมำรถขำยสินทรัพย์และช�ำระหนี้สินได้ตำมปกติธุรกิจ

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1	 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำม 
ข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	ลงวันที่	28	กันยำยน	2554	ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯ	ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย	งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

	 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม	เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2	 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

	 ก)	 งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท	โพสต์	พับลิชชิง	จ�ำกัด	(มหำชน)	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ	“บริษัทฯ”)	กับบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

 บริษัทย่อย    

	 บริษัท	โพสต	์ทีวี	จ�ำกัด		 ผลิตรำยกำรโทรทัศน์	 100	 100	 ไทย

	 	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	โพสต	์โฮลดิ้ง	จ�ำกัด) 

	 บริษัท	โพสต	์อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ำกัด		 ผลิตและจ�ำหน่ำยนิตยสำร	 100	 100	 ไทย

	 บริษัท	โพสต์-ไอเอ็ม	พลัส	จ�ำกัด	(ถือหุ้น	ร้อยละ	49	โดยบริษัทฯ		 ผลิตและจ�ำหน่ำยนิตยสำร	 100	 100	 ไทย

	 และร้อยละ	51	โดยบริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ำกัด) 

	 บริษัท	โพสต	์นิว	มีเดีย	จ�ำกัด	 ลงทุน	 100	 100	 ไทย

	 บริษัท	โพสต	์โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	 ลงทุน	 100	 100	 ไทย

		 	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	โพสต	์นิว	มีเดีย	จ�ำกัด) 

	 บริษัท	โพสต	์นิวส์	จ�ำกัด		 ผลิตรำยกำรโทรทัศน์	 51	 51	 ไทย

	 บริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จ�ำกัด		 ผลิตรำยกำรโทรทัศน์	 51	 51	 ไทย

จัดตั้งขึ้นในประเทศบริษัท
อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ

	 ข)	 บริษัทฯ	 จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได	้ หำกบริษัทฯ	 มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไป
ลงทุน	และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอยำ่งมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้	

	 ค)	 บริษัทฯ	 น�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ	 มีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ	 สิ้นสุด
กำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

	 ง)	 งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

	 จ)	 ยอดคงค้ำงและรำยกำรค้ำระหว่ำงบริษัทฯ	และบริษัทย่อยที่มีสำระส�ำคัญได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว	
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	 ฉ)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม	คือ	จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษัทฯ	และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3	 บริษัทฯ	จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	การร่วมค้า	และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน	

	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	(ปรับปรุง	2558)	และฉบับใหม่	รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2559	 มาถือปฏิบัติ	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค�าและค�าศัพท์	 การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

 ข.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	
(ปรับปรุง	 2559)	 รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	
มกราคม	 2560	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

	 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ	และบริษทัย่อยเชือ่ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ	และแนวปฏบิตัิ 
ทางบัญชฉีบบัใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงนิเมือ่น�ามาถอืปฏบิตั	ิอย่างไรกต็าม	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
หลักการส�าคัญ	สรุปได้ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส�าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	 และเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 ใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้	ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า	 ทั้งนี้	 กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้
เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ	กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

	 ปัจจุบัน	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4.	 ผลสะสมจากการปรับปรุงรายการการรวมธุรกิจในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า

	 ในระหว่างปี	2559	บริษัทฯ	ได้วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา	ณ	วันที่ซื้อธุรกิจของบริษัท	มัชรูม	 เทเลวิชั่น	จ�ากัด	ซึ่งอยู่
ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนบัจากวันท่ีซือ้ธุรกิจตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัที	่ 3	 (ปรับปรุง	2558)	การรวมธรุกจิเสรจ็สมบูรณ์ 
แล้ว	บริษัทฯ	ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ	เพื่อสะท้อนผลของการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว

	 จ�านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

 งบแสดงฐานะการเงิน  

	 ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วนลดลง	 (132)	 –

	 ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น	 103	 –

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	 67	 –

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	 38 –

	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	 13	 –

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	 13 –

	 ก�าไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรรลดลง	 (1)	 –

	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 26 –

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น	 25 –

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558
(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

	 กำาไรขาดทุน:  

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น	 (4)	 –

	 รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น	 1	 –

	 ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น	 (3)	 –

 กำาไรต่อหุ้น	(บาท)  

	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง	 (0.01)	 –

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558
(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 รายการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	ดังนั้น	จึงไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยจ�านวนเงินของรายการ
ปรับปรุง	ณ	วันต้นงวดของงวดแรกสุดที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบ

5.	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

5.1	 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

	 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว	 รายได้
จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์

	 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์รับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก

 รายได้ค่าบริการ

	 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน

	 รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น	ซึ่งตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิ้นลงเมื่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณาได้ออกจ�าหน่ายแล้ว

 ดอกเบี้ยรับ

	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ	มีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 หมายถึง	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	 ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา 
ไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

5.3	 ลูกหนี้การค้า

	 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้น 
จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	 ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้	 และค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 ซึ่งพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น

5.4	 สินค้าคงเหลือ

	 สินค้าส�าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน	 (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน)	 หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	 ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนใน 
การผลิตซึ่งประกอบด้วย	ค่าวัตถุดิบ	ค่าแรงงาน	และค่าโสหุ้ยการผลิต

	 วัตถุดิบ	สารเคมี	อะไหล่	และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน	(วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน)	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	และจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะตั้งรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับส�าหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้า

5.5	 เงินลงทุน

	 ก)	 เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย	

	 ข)	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	การร่วมค้า	และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

	 ค)	 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)		
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5.6	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

	 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่	อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)

	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ	ดังนี้

	 	 อาคาร	 20	 ปี

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 3	ถึง	15	 ปี

	 	 เครื่องตกแต่ง	อุปกรณ์ส�านักงาน	และยานพาหนะ	 3	ถึง	10	 ปี

	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน	และเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

	 บริษัทฯ	ตัดรายการที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ออกจากบัญชี	 เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือ
การจ�าหน่ายสินทรัพย์	 รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น)	จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ	ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.7	 ต้นทุนการกู้ยืม

	 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการท�าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้	 ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์	 ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ	 ต้นทุนการกู้ยืม
ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

5.8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น

	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยตดัจ�าหน่ายสินทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จ�ากดัอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์นัน้	และจะประเมนิ 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการ 
ตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนก�าไรหรือขาดทุน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัด	คือ	

	 ก)	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์	2	ถึง	11	ปี

	 ข)	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์	3	ถึง	10	ปี

	 ไม่มีการคิดค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

5.9	 ค่าความนิยม	

	 บริษัทฯ	 บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน	 ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา	 หากมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ	บริษัทฯ	จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�าไรในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

		 บริษัทฯ	 แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	 และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี	 หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของ 
การด้อยค่าเกิดขึ้น

		 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม	บริษัทฯ	จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้
เกิดเงินสด	 (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	 ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ	 และบริษัทฯ	 จะท�าการประเมินมูลค่าที่ 
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ	 (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี	บริษัทฯ	จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	และบริษัทฯ	ไม่
สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

5.10		ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 บรษิทัฯ	 และบรษิทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจุบนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ	 โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษตีามหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ	 แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	 รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะมี
ก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
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	 บรษิทัฯ	 และบรษัิทย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชทุีกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรบัลดมลูค่าตามบญัช ี
ดังกล่าว	หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วน
ของผู้ถือหุ้น		

5.11	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทฯ	ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจากนี้	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม	 และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริหารส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

5.12	 สัญญาเช่าระยะยาว

	 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน	 สัญญาเช่าการเงินจะบันทึก 
เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า	
สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า	หรืออายุของสัญญาเช่า	หากบริษัทฯ	คาดว่าจะไม่ซื้อ
สินทรัพย์ดังกล่าว	ณ	วันสิ้นสุดของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า	

	 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	จ�านวนเงินที่จ่ายตาม
สัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.13	 เงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทฯ	 แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท	 ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 รายการต่างๆ	 ของแต่ละ
กิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

5.14	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	และจะท�าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

5.15	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้	เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 เงินที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจ่ายสมทบ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ	
ซึ่งบริษัทฯ	และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัดให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ได้แก่	โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	 โดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือ
ขาดทุน

5.16	 ประมาณการหนี้สิน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว	และมีความเป็นไปได้ 
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	 และบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	

5.17	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น	 โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	 (ผู้ร่วมในตลาด)	 ณ	 วันที่วัดมูลค่า	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการ 
วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน	 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	ยกเว้นในกรณีที่ไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้	 บริษัทฯ	 และ 
บริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้อง
กบัสนิทรพัย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

	 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามา
ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	 ระดับ	1	ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

	 ระดับ	2	ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

		 ระดับ	3	ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์
และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

6.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

	 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ	 
การใช้ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้	ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ผลที่
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า 

	 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ 
รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย	
โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น	

 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน

	 ในการประมาณค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการรับคืนสินค้า	 โดยค�านึงถึง
ประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

	 บริษัทฯ	จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า	มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ
และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า	 การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น
จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร
และอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

	 บริษัทฯ	 แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่	 ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส�าหรับสินทรัพย์
ประเภทที่ดิน	ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ	ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ	16

	 นอกจากนี้	ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า	หากคาดว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย 
ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ค่าความนิยม 

	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม	ณ	วันที่ได้มา	ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่
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คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์	 หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บรษัิทฯ	 และบริษัทย่อยจะรับรูสิ้นทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชเีมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษใีนอนาคต 
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินนั้นได้	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด	โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย	 ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ	 ในการประมาณการนั้น	 เช่น	 อัตราคิดลด	 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	 อัตรามรณะ	 และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง

	 บริษัทฯ	 มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	 ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่า
จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

7.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสด	 1,484	 48	 48	 48

	 เงินฝากธนาคาร	 68,087	 79,255	 46,998	 14,812

	 รวม	 	 69,571	 79,303	 47,046	 14,860

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559 2558 2559 2558

(หน่วย:	พันบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.3	ถึง	1.05	ต่อปี	(2558:	ร้อยละ	0.1	ถึง	1.75	ต่อปี)

8.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 นโยบายการก�าหนดราคา
      2559      2558       2559      2558

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)	 	 	 	 	

ซื้อสินค้า	 –	 –	 24	 33	 ราคาตลาด

ซื้ออุปกรณ์	 –	 –	 15	 –	 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าเช่า	 –	 –	 12	 22	 ราคาตลาด

รายได้ค่าโฆษณา	 –	 –	 7	 1	 ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ	 –	 –	 22	 18	 อัตราร้อยละ	5	

	 	 	 	 	 	 ถึง	7.125	ต่อปี

ค่าบริการในการผลิตรายการโทรทัศน์	 –	 –	 13	 19	 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า     

ซื้อสินค้า	 7	 12	 7	 12	 ราคาตลาด

รายได้ค่าบริการจัดการ	 7	 7	 –	 –	 ราคาตามสัญญา
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	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	มีรายละเอียด	ดังนี้

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	9)    
	 บริษัทย่อย		 –	 –	 22,478	 9,538
	 การร่วมค้า	 1,272	 837	 12	 74
	 หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 –	 –	 (14,443)	 (533)
	 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1,272	 837	 8,047	 9,079
    
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	20)    
	 บริษัทย่อย		 –	 –	 13,271	 21,842
	 การร่วมค้า	 2,970	 4,219	 2,692	 4,056
	 กรรมการของบริษัทย่อย	 –	 26,200	 –	 26,200
	 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 2,970	 30,419	 15,963	 52,098

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559 2558 2559 2558

(หน่วย:	พันบาท)

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ	และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2559	และ	2558	และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2559

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2558ลักษณะความสัมพันธ์เงินให้กู้ยืม

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนช่ันแนล	มีเดีย	จ�ากัด		 บริษัทย่อย	 92,000	 (48,000)	 44,000

บริษัท	โพสต์	นิวส์	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 6,120	 –	 6,120

บริษัท	โพสต์	ทีวี	จ�ากัด		 บริษัทย่อย	 337,000	 7,890	 344,890

	 	 	 435,120	 (40,110)	 395,010

หัก:	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	 	 (255,863)	 (56,396)	 (312,259)

รวม		 	 	 179,257	 (96,506)	 82,751

	 บริษัท	โพสต์	ทีวี	จ�ากัด	ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ	จ�านวน	345	ล้านบาท	โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5	ต่อปี

	 บริษัท	 โพสต์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	 จ�ากัด	 ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ	จ�านวน	44	ล้านบาท	 โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ	5	ต่อปี

	 บริษัท	 โพสต์	 นิวส์	 จ�ากัด	 ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ	 จ�านวน	 6	 ล้านบาท	 โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับ
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา	(MLR)	ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น	 70	 90	 34	 51

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 1	 1	 –	 1

	 รวม	 	 71	 91	 34	 52

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

(หน่วย:	ล้านบาท)
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9.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

	 อายุหนี้นับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ    

	 	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 628 60 6,117 107

	 	 ค้างช�าระ    

	 	 	 ไม่เกิน	3	เดือน	 –	 –	 –	 111

	 รวมลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 628	 60	 6,117	 218

 ลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    

	 อายุหนี้นับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ    

	 	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 200,460 239,385 128,333 150,645

	 	 ค้างช�าระ    

	 	 	 ไม่เกิน	3	เดือน	 183,466	 379,904	 136,258	 284,177

	 	 	 3-6	เดือน	 27,312	 76,484	 18,423	 62,671

	 	 	 6-12	เดือน	 27,927	 50,977	 11,616	 47,028

	 	 	 มากกว่า	12	เดือน	 29,148	 29,577	 23,449	 18,684

	 รวม	 	 468,313	 776,327	 318,079	 563,205

	 หัก:		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (22,609)	 (25,457)	 (18,141)	 (11,365)

						 	 	 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 (14,693)	 (11,009)	 (14,693)	 (11,009)

	 รวมลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ	 431,011	 739,861	 285,245	 540,831

	 รวมลูกหนี้การค้า	–	สุทธิ	 431,639	 739,921	 291,362	 541,049

 ลูกหนี้อื่น    

	 รายได้ค้างรับ	 43,455	 15,866	 10,956	 12,004

	 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 644	 777	 16,373	 9,394

	 หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 –	 –	 (14,443)	 (533)

	 รวมลูกหนี้อื่น	–	สุทธิ	 44,099	 16,643	 12,886	 20,865

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	–	สุทธิ	 475,738	 756,564	 304,248	 561,914

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

(หน่วย:	พันบาท)

10.	 สินค้าคงเหลือ

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับราคาทุน สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินรวม

สินค้าส�าเร็จรูป	 60,093	 58,686	 (43,199)	 (38,483)	 16,894	 20,203

วัตถุดิบ	 37,172	 52,760	 (2,922)	 (1,333)	 34,250	 51,427

วัตถุดิบระหว่างทาง	 –	 30	 –	 –	 –	 30

อื่นๆ	 	 7,327	 12,458	 (4,151)	 (1,205)	 3,176	 11,253

รวม	 	 104,592	 123,934	 (50,272)	 (41,021)	 54,320	 82,913

      2559     2558      2559      2558 2559      2558
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รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับราคาทุน สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินรวม

สินค้าส�าเร็จรูป	 41,154	 46,420	 (24,267)	 (26,037)	 16,887	 20,383

วัตถุดิบ	 37,172	 52,760	 (2,922)	 (1,333)	 34,250	 51,427

วัตถุดิบระหว่างทาง	 –	 30	 –	 –	 –	 30

อื่นๆ	 	 5,001	 6,490	 (4,151)	 (1,205)	 850	 5,285

รวม	 	 83,327	 105,700	 (31,340)	 (28,575)	 51,987	 77,125

      2559     2558      2559      2558 2559      2558

11.	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน 

	 ยอดคงเหลือนี้	คือ	เงินฝากประจ�าซึ่งบริษัทย่อยได้น�าไปค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ

12.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุนสัดส่วนเงินลงทุน เงินปันผลรับทุนช�าระแล้วชื่อบริษัท

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท	โพสต์-ไอเอ็ม	พลัส	จ�ากัด 50,000 50,000 49 49 2 2 – –

(และถือหุ้นโดยบริษัท	โพสต์	อินเตอร์

	 เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ากัด	อีกร้อยละ	51)        

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

	 จ�ากัด 

บริษัท	โพสต์	นิวส์	จ�ากัด 10,000 10,000 51 51 5,100 5,100 – –

บริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จ�ากัด 80,000 80,000 51 51 178,690 178,690 17,850 –

บริษัท	โพสต์	นิว	มีเดีย	จ�ากัด 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 – –

รวม	 	 	 	 	 309,682	 309,682	 17,850	 –

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

      279,582 279,582 17,850 –

      2559      2558       2559      2558  2559      2558 2559      2558
	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ	

 เงินลงทุนในบริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จ�ากัด

	 เมื่อวันที่	16	กันยายน	2558	(“วันที่ซื้อ”)	บริษัทฯ	ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จ�ากัด	จ�านวน	5,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	51	ของทุนที่ออกและ
จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา	 
ณ	 วันที่ซ้ือธุรกิจ	 โดยการวัดมูลค่าน้ีได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในระหว่างปี	 2559	 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับจากวันที่ซื้อธุรกิจตามที่ก�าหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 3	 (ปรับปรุง	 2558)	 การรวมธุรกิจ	 ทั้งนี้	 ภายในระยะเวลาวัดมูลค่าดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่งเพิ่มเติมและได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมที่แสดงเปรียบเทียบใหม่เพื่อสะท้อนถึงการปรับย้อนหลังมูลค่ายุติธรรม	
ณ	วันที่ซื้อกิจการดังกล่าว

	 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาของบริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จ�ากัด	ณ	วันที่ซื้อธุรกิจ	มีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 (หน่วย:	พันบาท)

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 27,811

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 7,924

	 อาคารและอุปกรณ์	 	 5,377

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 71,632

	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน	 10,044
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	 (หน่วย:	พันบาท)

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 368

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 2,500

	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	 	 (26,196)

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		 (10,407)

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 (3,740)

	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 (14,279)

	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 (1,841)

	 สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย	 69,193

	 สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยในสัดส่วนที่บริษัทลงทุน	(ร้อยละ	51)	 35,288

	 บวก:	ค่าความนิยมในการรวมธุรกิจ	 103,112

	 ต้นทุนการซื้อธุรกิจ	 	 138,400

	 ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจประกอบด้วยศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจท่ีพร้อมด�าเนินธุรกิจได้ทันทีตั้งแต่วันเข้าซื้อกิจการ	 
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับจากการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างบุคลากรของผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อ

13.	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	

13.1	 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

	 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ	และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ราคาทุนสัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย	–	สุทธิลักษณะธุรกิจการร่วมค้า

 2559 2558  2559      2558 2559      2558
	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)	

บริษัท	โพสต์-เอซีพี	จ�ากัด	 ผลิตและจ�าหน่ายนิตยสาร	 70	 70	 11,500	 11,500	 22,707	 30,568

กิจการร่วมค้า	กันตนา	และ	มัชรูม	 อยู่ระหว่างช�าระบัญชี	 50	 50	 2,500	 2,500	 351	 2,351

	 	 	 	 	 14,000	 14,000	 23,058	 32,919

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินรวม

13.2	 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ	ดังนี้

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี
เงินปันผลที่บริษัทฯ	รับ

ในระหว่างปี

ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนจาก
เงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมค้า

(หน่วย:	พันบาท)

 2559 2558  2559      2558 2559      2558

บริษัท	โพสต์-เอซีพ	ีจ�ากัด	 10,881	 11,445	 129	 –	 –	 –

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

	 10,881	 11,297	 129	 –	 –	 –
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13.3	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส�าคัญ

	 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

รายได้รวมสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

หนี้สินรวม	
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

กำาไรสำาหรับ					
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

ทุนชำาระแล้ว
ณ	วันที	่

31	ธันวาคมการร่วมค้า
 2559 2558 2559      2558 2559      2558  2559      2558 2559 2558 

บริษัท	โพสต์-เอซีพี	จำากัด 16 16 64 104 25 51 87 132 21 22

(หน่วย:	ล้านบาท)

14.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	

14.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

 2559 2558  2559     2558 2559      2558
	 ร้อยละ	 ร้อยละ	

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

ราคาทุนสัดส่วนเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย	–	

สุทธิลักษณะธุรกิจบริษัท

(หน่วย:	พันบาท)

14.2	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

	 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

รายได้รวมสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

หนี้สินรวม	
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

กำาไรสำาหรับ					
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ	วันที	่

31	ธันวาคม

ทุนชำาระแล้ว
ณ	วันที่	

31	ธันวาคมบริษัท
 2559 2558 2559      2558 2559      2558  2559      2558 2559 2558 

บริษัท	แฟลช	นิวส์	จำากัด	 23	 23	 1	 8	 –	 8	 3	 17	 1	 (2)

(หน่วย:	ล้านบาท)

15.	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทต่อไปนี้

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

หัก:	ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน	 	 	 (16)	 (16)

	 	 	 –	 –

ราคาทุน
(หน่วย:	พันบาท)

สัดส่วนเงินลงทุนทุนชำาระแล้ว

ร้อยละ

25582559
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16.	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวม

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์

ส�านักงานและ
ยานพาหนะ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมอาคารที่ดิน

ราคาทุน      

ณ	1	มกราคม	2558	 202,076	 859,916	 1,061,158	 318,230	 72,494	 2,513,874

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

จ�าหน่าย	 –	 –	 (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

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

ซื้อเพิ่ม	 –	 –	 193	 2,632	 3,069	 5,894

จ�าหน่าย	 –	 –	 (7,896)	 (13,858)	 –	 (21,754)

โอน		 –	 –	 674	 1,085	 (1,759)	 –

31	ธันวาคม	2559	 923,800	 859,916	 1,023,473	 409,494	 2,460	 3,219,143

ค่าเสื่อมราคาสะสม      

1	มกราคม	2558	 –	 690,261	 705,702	 131,164	 –	 1,527,127

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี – 13,734 41,767 78,798 – 134,299

ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จ�าหน่าย	 –	 –	 (25,502)	 (6,345)	 –	 (31,847)

ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	 –	 –	 –	 12,441	 –	 12,441

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี – 13,772 51,534 71,772 – 137,078

ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จ�าหน่าย	 –	 –	 (7,896)	 (10,445)	 –	 (18,341)

31	ธันวาคม	2559	 –	 717,767	 765,605	 277,385	 –	 1,760,757

ค่าเผื่อการด้อยค่า      

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

บันทึกเพิ่มระหว่างปี	 –	 –	 –	 30,929	 –	 30,929

31	ธันวาคม	2559	 –	 –	 –	 34,245	 –	 34,245

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

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

31	ธันวาคม	2559	 923,800	 142,149	 257,868	 97,864	 2,460	 1,424,141

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 

2558	(จ�านวน	113	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   134,299

2559	(จ�านวน	109	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   137,078

ราคาที่ตีใหม่ ราคาทุน
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ราคาทุน      

1	มกราคม	2558	 202,076	 859,916	 1,046,825	 193,643	 69,636	 2,372,096

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

จ�าหน่าย	 –	 –	 (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

ซื้อเพิ่ม	 –	 –	 193	 15,239	 657	 16,089

จ�าหน่าย	 –	 –	 (7,896)	 (13,619)	 –	 (21,515)

โอน		 –	 –	 674	 1,085	 (1,759)	 –

31	ธันวาคม	2559	 923,800	 859,916	 1,023,473	 261,749	 260	 3,069,198

ค่าเสื่อมราคาสะสม      

1	มกราคม	2558	 –	 690,261	 695,305	 104,743	 –	 1,490,309

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี – 13,734 52,164 45,263 – 111,161

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�าหน่าย	 –	 –	 (25,501)	 (6,240)	 –	 (31,741)

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี – 13,772 51,534 44,198 – 109,504

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�าหน่าย	 –	 –	 (7,896)	 (10,201)	 –	 (18,097)

31	ธันวาคม	2559	 –	 717,767	 765,606	 177,763	 –	 1,661,136

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

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

31	ธันวาคม	2559	 923,800	 142,149	 257,867	 83,986	 260	 1,408,062

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี      

2558	(จ�านวน	88	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   111,161

2559	(จ�านวน	86	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   109,504

(หน่วย	:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์

ส�านักงานและ
ยานพาหนะ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมอาคารที่ดิน

ราคาที่ตีใหม่ ราคาทุน

	 ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด	(Market	Approach)

	 ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่ใช้ในการประเมินราคาที่ดินข้างต้นสรุปได้ดังนี้

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

	 หากราคาต่อตารางวาของที่ดินที่ประเมินนี้เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	อย่างมีสาระส�าคัญ	จะมีผลท�าให้ราคาที่ตีใหม่ของที่ดินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	อย่างมีสาระส�าคัญด้วย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	1,031	ล้านบาท	(2558:	894	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	999	ล้านบาท	(2558:	
877	ล้านบาท))	
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17.	 ค่าความนิยม

	 มูลค่าตามบัญชีต้นปี	 	 	 156,881	 53,769

	 บวก:	เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(หมายเหตุ	12)	 	 	 –	 103,112

	 มูลค่าตามบัญชีปลายปี	 	 	 156,881	 156,881

 งบการเงินรวม

  2559 2558

(หน่วย:	พันบาท)

	 บริษัทฯ	ปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการเพื่อทดสอบการด้อยค่าประจ�าปี	ดังนี้

ค่าความนิยม	 	 53,769	 103,112	 156,881

(หน่วย:	พันบาท)
CGU	1	(บริษัท	โพสต์	

อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ากัด)
CGU	2	(บริษัท	มัชรูม

เทเลวิชั่น	จ�ากัด) รวม

	 บริษัทฯ	 พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
ที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร	ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา	5	ปี

	 ข้อสมมติที่ส�าคัญในการค�านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์สรุปได้ดังนี้
(หน่วย:	พันบาท)

CGU	1	
(บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ากัด)

CGU	2	
(บริษัท	มัชรูม	เทเลวิชั่น	จ�ากัด)

อัตราการเติบโต	 2	 2

อัตราคิดลดก่อนภาษี	 11.25	 15.15

	 ฝ่ายบรหิารพจิารณาอตัราการเตบิโตจากการคาดการณ์การเตบิโตของตลาด	 และอตัราคดิลดเป็นอตัราก่อนภาษทีีส่ะท้อนถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะ 
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ

	 ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า

18.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	แสดงได้ดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:	พันบาท)

 ราคาทุน     

	 31	ธันวาคม	2558	 71,395	 344,681	 416,076	 297,087	 297,087

	 ซื้อเพิ่ม	 –	 5,646	 5,646	 5,546	 5,546

	 จ�าหน่าย	 –	 (61)	 (61)	 (11)	 (11)

	 โอน	 –	 (190)	 (190)	 (190)	 (190)

	 31	ธันวาคม	2559	 71,395	 350,076	 421,471	 302,432	 302,432

 ค่าตัดจำาหน่ายสะสม     

	 31	ธันวาคม	2558	 3,890	 216,258	 220,148	 197,992	 197,992

	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 15,476 27,724 43,200 21,174 21,174

 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมส�าหรับส่วนท่ีจ�าหน่าย	 –	 (52)	 (52)	 (11)	 (11)

	 31	ธันวาคม	2559	 19,366	 243,930	 263,296	 219,155	 219,155

 สำารองเผื่อการด้อยค่า     

	 31	ธันวาคม	2558	 –	 314	 314	 314	 314

	 บันทึกเพิ่มระหว่างปี	 –	 13,298	 13,298	 –	 –

	 31	ธันวาคม	2559	 –	 13,612	 13,612	 314	 314

ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวม รวมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:	พันบาท)

ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวม รวมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

	 31	ธันวาคม	2558	 67,505	 128,109	 195,614	 98,781	 98,781

	 31	ธันวาคม	2559	 52,029	 92,534	 144,563	 82,963	 82,963

 ราคาทุน     

	 31	ธันวาคม	2557	 –	 327,902	 327,902	 291,451	 291,451

	 ซื้อเพิ่ม	 –	 16,419	 16,419	 5,636	 5,636

	 เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	 71,395	 360	 71,755	 –	 –

	 31	ธันวาคม	2558	 71,395	 344,681	 416,076	 297,087	 297,087

 ค่าตัดจำาหน่ายสะสม     

	 31	ธันวาคม	2557	 –	 182,110	 182,110	 173,868	 173,868

	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 3,890 34,024 37,914 24,124 24,124

	 เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	 –	 124	 124	 –	 –

	 31	ธันวาคม	2558	 3,890	 216,258	 220,148	 197,992	 197,992

 สำารองค่าเผื่อการด้อยค่า     

	 31	ธันวาคม	2557	 –	 314	 314	 314	 314

	 31	ธันวาคม	2558	 –	 314	 314	 314	 314

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

	 31	ธันวาคม	2557	 –	 145,478	 145,478	 117,269	 117,269

	 31	ธันวาคม	2558	 67,505	 128,109	 195,614	 98,781	 98,781

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:	พันบาท)

ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวม รวมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ	ได้รวมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้งเป็นจ�านวน	5	ล้านบาท	(2558:	1	ล้านบาท)

		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจ�าหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชีก่อน
หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	162	ล้านบาท	(2558:	107	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	152	
ล้านบาท	(2558:	97	ล้านบาท))

19.	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	 MOR	 869	 4,817	 869	 –														

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 MMR	 695,000	 867,000	 695,000	 867,000

รวม	 	 	 	 	 695,869	 871,817	 695,869	 867,000

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

(หน่วย:	พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
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20.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 เจ้าหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 2,693	 4,106	 15,854	 24,487

	 เจ้าหนี้การค้า	–	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 154,656	 148,045	 90,346	 100,799

	 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 277	 26,313	 109	 27,611

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 70,405	 95,005	 55,050	 73,537

	 เจ้าหนี้อื่น	 37,448	 37,978	 36,665	 35,881

	 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 265,479	 311,447	 198,024	 262,315

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

(หน่วย:	พันบาท)

21.	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมสกุลบาทจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา	(MLR)	ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งและมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

22.	 เงินกู้ยืมระยะยาว

	 ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทของบริษัทฯ	จากธนาคารภายในประเทศ	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

25582559การช�าระคืนเงินต้นอัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละต่อปี)เงินกู้

	 1	 อัตราคงที่ส�าหรับสองปีแรกและ	 ทุกไตรมาส	งวดละ	25	ล้านบาท		 –	 50,000
	 	 หลังจากนั้นมีอัตราซึ่งอ้างอิงกับ	MLR*	 เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน	2555
	 2	 อัตราคงที่ร้อยละ	5.25	ต่อปี	 ทุกไตรมาส	งวดละ	16.7	และ		 283,334	 283,334
	 	 	 	 18.7	ล้านบาท	เริ่มตั้งแต่เดือน
	 	 	 	 ธันวาคม	2558	และมีนาคม	2560
	 3	 อัตราซึ่งอ้างอิงกับ	MLR	-1%	 ทุกไตรมาส	งวดละ	12.7	ล้านบาท		 184,300	 161,000
	 	 	 	 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม	2560	
หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 	 	 (192,333)	 (191,666)
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี   275,301 302,668
(*MLR:	อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีประเภทเงินกู้ยืมแบบมีก�าหนดระยะเวลา)

(หน่วย:	พันบาท)

	 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	 บริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน	 2.25	 เท่า	 อย่างไรก็ตาม	 ใน
เดือนธันวาคม	 2559	 บริษัทฯ	 ได้รับการผ่อนผันจากธนาคารให้สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงินในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมได้
เฉพาะส�าหรับงบการเงินปี	2559	โดยธนาคารจะพิจารณาการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินครั้งต่อไปในไตรมาสที่หนึ่งของปี	2560

	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	ได้ท�าข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งมียอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	จ�านวนประมาณ	283	
ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	ได้รับการขยายเวลาช�าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ออกไปเป็นเวลา	1	ปี

23.	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

25582559

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 –	 3,515
	 หัก:	ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย	 –	 (90)
	 รวม	 –	 3,425
	 หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี – –
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี – 3,425

(หน่วย:	พันบาท)

	 บริษัทฯ	 ได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของกิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน	 อายุของ
สัญญามีระยะเวลา	4	ปี	
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	 บริษัทฯ	มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้	
(หน่วย:	ล้านบาท)

รวม1	-	4	ปีไม่เกิน	1	ปี
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

	 ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	 –	 –	 –
	 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี		 –	 –	 –
	 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	 –	 –	 –

	 ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	 3.5	 –	 3.5
	 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	 (0.1)	 –	 (0.1)
	 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	 3.4	 –	 3.4

(หน่วย:	ล้านบาท)

รวม1	-	4	ปีไม่เกิน	1	ปี
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

24.	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

	 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ	แสดงได้ดังนี้

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 90,096  88,738  82,842  84,641

	 ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	 –		 1,841		 –		 –

	 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:    

	 	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน		 5,354		 6,383		 4,451		 5,128

	 	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 1,711		 1,546		 1,574		 1,485

	 	 ผลก�าไรที่เกิดขึ้นจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์	 (2,440)	 –		 –		 –

	 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

	 	 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 		 	

	 	 	 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	 (9,653)	 –	 (8,876)	 –

	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	 2,663		 –		 2,592		 –

	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	 1,227		 –		 2,273		 –

	 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	 (7,298)	 (8,412)	 (7,298)	 (8,412)

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 81,660  90,096  77,558  82,842

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

(หน่วย:	พันบาท)

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

	 ต้นทุนขาย	 4,259		 5,903		 3,734		 4,942

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	 366		 2,026		 2,291		 1,671

 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 4,625  7,929  6,025  6,613

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

(หน่วย:	พันบาท)

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	 1	 ปีข้างหน้า	 เป็นจ�านวนประมาณ	 9	 ล้านบาท	 (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ:	จ�านวน	9	ล้านบาท)	(2558:	จ�านวน	12ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	จ�านวน	12	ล้านบาท)

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยประมาณ	8.5	 ถึง	
29.6	ปี	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	8.5	ปี)	(31	ธันวาคม	2558:	10.2	ถึง	29.6	ปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	10.2	ปี)

	 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้
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	 อัตราคิดลด	 1.5	-	3.7		 2.0	-	3.8		 1.5	-	3.5		 2.0	-	3.8

	 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	 3.0		 3.0		 3.0		 3.0

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน				 3.9	-	35.6		 3.4	-	27.4		 3.9	-	35.6		 3.4	-	27.4

				 	 (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	

	 อัตราคิดลด	 (4)	 5	 (4)	 	4

	 อัตราการขึ้นเงินเดือน		 4	 (3)	 3	 (2)

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	 (5)	 5	 (4)	 	5

	 อัตราคิดลด	 (5)	 6	 (4)	 	5

	 อัตราการขึ้นเงินเดือน		 5	 (4)	 4	 (3)

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	 (7)	 7	 (6)	 	7

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

  เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1% เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1%

  เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1% เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1%

(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

	 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 และ	
2558	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

25.	 สำารองตามกฎหมาย

	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	 116	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 บริษัทฯ	 ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน
ซึ่งบริษัทฯ	ได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายนี้ไว้ครบถ้วนแล้ว	ส�ารองตามกฎหมาย	ไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

26.	 รายได้จากการขายและบริการ

	 รายได้จากการขายและบริการได้รวมรายได้จากการขายสินค้าและรายได้ค่าโฆษณาที่ไม่ได้รับช�าระเป็นตัวเงินแต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ 
ที่มีลักษณะไม่เหมือนกันกับบริษัทอื่นเป็นจ�านวน	10	ล้านบาท	(2558:	45	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	6	ล้านบาท	(2558:	25	ล้านบาท))	

27.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

	 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	 688		 767		 481		 539

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 180  162  131  135

	 ค่าโฆษณาจ่าย	 61		 113		 38		 89

	 ค่าบริการข้อมูลข่าว	 60		 98		 42		 63

	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 65		 104		 58		 99

	 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	 –		 –		 56		 156

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 15		 11		 26		 6

	 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 44		 –		 –		 –

	 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	 520		 660		 470		 597

	 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า		 2		 4		 (7)	 3

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

(หน่วย:	ล้านบาท)
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 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 3,117 6,048 – –

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

	 	 ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	 (28,293)		 (14,574)		 (19,011)		 (20,908)

 ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไร

	 	 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (25,176)		 (8,526)		 (19,011)		 (20,908)

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�าไร																																																	

	 	 จากการตีราคาที่ดิน	 –	 (144,345)		 –	 (144,345)

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�าไร																																																

	 	 จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (1,153)		 –	 (802)		 –

	 	 	 	 (1,153)		 (144,345)		 (802)		 (144,345)

	 ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 (242,574)		 (252,935)		 (181,039)		 (274,551)

    

	 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	 20%		 20%		 20%		 20%

	 ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	 (48,515)		 (50,587)		 (36,208)		 (54,910)

	 รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีก่อน	 (6,814)		 10,851		 (207)		 –

	 ผลขาดทุนทางภาษีส�าหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์

	 	 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 31,032		 30,572		 6,231		 –

	 ผลทางภาษีของค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมและ

	 	 เงินลงทุนซึ่งไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 –		 –		 14,061		 33,065

	 ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:    

	 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษี	 2,024		 2,790		 733		 801

	 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	 (51)		 –		 (51)		 –

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 (2,202)		 (2,289)		 –		 –

	 เงินปันผลที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	 –		 –		 (3,570)		 –

	 อื่นๆ		 (650)		 137		 –		 136

	 ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

	 	 เบ็ดเสร็จ	 (25,176)		 (8,526)		 (19,011)		 (20,908)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

  2559 2558 2559 2558

  2559 2558 2559 2558

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

28.	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	/	ภาษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	สรุปได้ดังนี้

	 จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	สรุปได้ดังนี้

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
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	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16,332  17,531  15,511  16,568

	 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	 61,009		 38,390		 44,321		 27,681

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 3,628		 2,273		 3,628		 2,273

	 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 1,638		 823		 1,638		 823

	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 6,268		 5,715		 6,268		 5,715

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 26		 45		 26		 45

	 อื่นๆ		 137		 216		 137		 216

 รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 89,038  64,993  71,529  53,321

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ	 10,406		 13,501		 –		 –

	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	 144,345		 144,345		 144,345		 144,345

 รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 154,751  157,846  144,345  144,345

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

(หน่วย:	พันบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	ขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน	350	ล้านบาท	(2558:	284	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	31	ล้านบาท	(2558:	ไม่มี))	เนื่องจาก 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์

	 รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

	 31	ธันวาคม	2560	 –		 –		 –		 –

	 31	ธันวาคม	2561	 8		 5		 –		 –

	 31	ธันวาคม	2562	 116		 136		 –		 –

	 31	ธันวาคม	2563	 118		 143		 –		 –

	 31	ธันวาคม	2564	 108		 –		 31		 –

    350  284  31  –

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

(หน่วย:	ล้านบาท)

29.	 กำาไรต่อหุ้น

	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้น
สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

30.	 ส่วนงานดำาเนินงาน

	 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ	ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่าง
สม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ	บริษัทฯ	และบริษัท
ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น	3	ส่วนงาน	ดังนี้

	 •	ส่วนงานสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา

	 •	ส่วนงานผลิตรายการโทรทัศน์

	 •	ส่วนงานอื่นๆ	

	 ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 บริษัทฯ	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่ง 
วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
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	 การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

	 ข้อมูลรายได้	ก�าไร	และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	มีดังต่อไปนี้

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

อื่นๆ

อื่นๆ

รวมส่วนงาน

ส่วนที่แบ่งไม่ได้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

 2559 2558  2559      2558 2559      2558  2559 2558 2559 2558 2559 2558

 2559 2558  2559      2558 2559      2558  2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้จากลูกค้าภายนอก	 1,417	 1,872	 221	 152	 166	 149	 1,804	 2,173	 –	 –	 1,804	 2,173
รายได้ระหว่างส่วนงาน	 31	 34	 14	 20	 1	 –	 46	 54	 (46)	 (54)	 –	 –
กำาไร	(ขาดทุน)	ของส่วนงาน	 88	 202	 (21)	 (47)	 (1)	 (66)	 66	 89	 –	 –	 66	 89

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	 2,163	 2,629	 682	 936	 30	 69	 269	 155	 (567)	 (676)	 2,577	 3,113

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว	คือประเทศไทย	ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน	จึงถือเป็นการรายงานตามเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

	 ในปี	 2559	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่งราย	 เป็นจ�านวนเงินประมาณ	 123	 ล้านบาท	 ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา	(ปี	2558	มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่งราย	เป็นจ�านวนเงิน	205	ล้านบาท	ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และโฆษณา)

31.	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	 2530	 โดยบริษัทฯ	 และ
บริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	 4	 ถึงร้อยละ	 8	 ของเงินเดือน	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ	
จ�ากัด	(มหาชน)	และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	ในระหว่างปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย
รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน	29	ล้านบาท	(2558:	37	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	23	ล้านบาท	(2558:	28	ล้านบาท))

32.	 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคาร	การซื้ออุปกรณ์และการจ้างเพื่อการท�าบัญชี	ดังนี้
(หน่วย:	ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม
 2559  2558

	 จ่ายช�าระ  
	 	 ภายใน	1	ปี	 70	 97
	 	 มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 171	 452
	 	 มากกว่า	5	ปี	 123	 –

32.2	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

	 บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้ท�าสัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจากบริษัทในต่างประเทศ	 ซึ่งบริษัทย่อยและการร่วมค้าตกลงที่จะจ่ายค่า
ตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา	

32.3	 การคำ้าประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ	เหลืออยู่เป็นจ�านวน	10	ล้านบาท	(2558:	10	ล้าน
บาท)	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

33.	 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมดังนี้
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 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    

	 	 ที่ดิน	 –	 –	 923	 923

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ระดับ	1	 ระดับ	2	 ระดับ	3	 รวม

(หน่วย:	ล้านบาท)

34.	 เครื่องมือทางการเงิน

34.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	107	“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ
เครื่องมือทางการเงิน”	ประกอบด้วย	 เงินสด	และรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 เงินกู้ยืมระยะสั้น	 และเงินกู้ยืมระยะยาว	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมี 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	ดังนั้นบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส�าคญัจากการให้สินเชือ่	นอกเหนอืจากจ�านวนท่ีได้บนัทกึค่าเผือ่ผลขาดทนุไว้แล้ว	นอกจากนี	้การให้สนิเชือ่ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มกีารกระจกุตวั 
เนื่องจากบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย	 จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสีย 
จากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เงิน 
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 เงินกู้ยืมระยะสั้น	 และเงินกู้ยืมระยะยาว	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 
ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า	

	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	 และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบก�าหนด	หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้	

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 –	 –	 65	 4	 69	 0.3	-	1.05
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 –	 –	 –	 476	 476	 –
   – – 65 480 545 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	 –	 –	 696	 –	 696	 MMR,	MOR
	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 –	 –	 –	 265	 265	 –
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วน	
	 ได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ
	 บริษัทย่อย	 –	 –	 6	 –	 6	 อ้างอิงกับอัตรา	MLR
เงินกู้ยืมระยะยาว	 142	 142	 184	 –	 468	 5.25,	อ้างอิงกับอัตรา	
	 	 	 	 	 	 	 	 MLR
   142 142 886 265 1,435 

งบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

มากกว่า
1	ถึง	5	ปี

ภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)
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รวม

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 –	 –	 46	 33	 79	 0.1	-	1.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 –	 –	 –	 757	 757	 –
  – – 46 790 836 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	 –	 –	 872	 –	 872	 MMR,	MOR
	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 –	 –	 –	 311	 311	 –
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วน	
	 ได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
	 ของบริษัทย่อย	 –	 –	 6	 –	 6	 อ้างอิงกับอัตรา	MLR
เงินกู้ยืมระยะยาว	 141	 142	 211	 –	 494	 4.75,	อ้างอิงกับอัตรา	
	 	 	 	 	 	 	 MLR
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 3	 –	 –	 –	 3	 อัตราคงที่
  144 142 1,089 311 1,686 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 –	 –	 44	 3	 47	 0.5	-	1.05
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 –	 –	 –	 304	 304	 –
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ	
	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 77	 –	 6	 –	 83	 5,	MLR	
  77 – 50 307 434 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	 –	 –	 696	 –	 696	 MMR,	MOR
	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 –	 –	 –	 198	 198	 –
เงินกู้ยืมระยะยาว	 142	 142	 184	 –	 468	 5.25,	อ้างอิงกับอัตรา	
	 	 	 	 	 	 	 MLR
  142 142 880 198 1,362 

งบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

มากกว่า
1	ถึง	5	ปี

มากกว่า
1	ถึง	5	ปี

ภายใน	1	ปี

ภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

81รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 –	 –	 1	 14	 15	 0.25	-	1.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 –	 –	 –	 562	 562	 –
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ	
	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 179	 –	 –	 –	 179	 5,	MLR	
  179 – 1 576 756 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	 –	 –	 867	 –	 867	 MMR,	MOR
	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 –	 –	 –	 262	 262	 –
เงินกู้ยืมระยะยาว	 141	 142	 211	 –	 494	 4.75,	อ้างอิงกับอัตรา		
	 	 	 	 	 	 	 MLR
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 3	 –	 –	 –	 3	 อัตราคงที่
  144 142 1,078 262 1,626 

งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

มากกว่า
1	ถึง	5	ปี

ภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเก่ียวเนื่องจากการซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ	 บริษัทฯ	 และบริษัท
ย่อยจะท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเมื่อบริษัทฯ	และบริษัทย่อยพิจารณาว่าเหมาะสม	อย่างไร
ก็ตาม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ไม่มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ	

34.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 เน่ืองจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

35.	 การบริหารจัดการทุน 

	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	 โดย	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2559	กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	2.30:1	
(2558:	2.08:1)	(เฉพาะบริษัทฯ:	2.34:1	(2558:	2.26:1))

36.	 การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2560
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
(ทะเบียนบริษัทมหำชนจ�ำกัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)

136 ถนนสุนทรโกษำ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสำร 0 2671 9694

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลักในกำรผลิตและจ�ำหน่ำยหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำอังกฤษ “Bangkok Post” หนังสือพิมพ์
ธุรกิจรำยวันภำษำไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยแจกฟรี “M2F” หนังสือพิมพ์รำยสัปดำห์ภำษำอังกฤษ “S Weekly by Student 
Weekly” และแมกกำซีนภำษำอังกฤษ 3 ฉบับ ได้แก่ “Guru” “Muse” “Brunch” โดยจะแนบกับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และแมกกำซีนภำษำ
ไทย 1 ฉบับ “@weekly” จะแนบกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ บริษัทให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล รวมทั้งระบบหำงำนทำง
เว็บไซต์ “www.m2fjob.com” และกำรจัดกิจกรรมและสัมมนำ ภำยใต้ชื่อ Bangkok Post โพสต์ทูเดย์ และ M2F

นอกจำกนี้ บริษัทยังให้บริกำรด้ำนกำรพิมพ์พำณิชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและจัดจ�ำหน่ำยหนังสือในนำมส�ำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ บริษัทย่อยและกิจกำรที่
ควบคุมร่วมกันของบริษัทยังเป็นผู้พิมพ์ และจ�ำหน่ำยนิตยสำรต่ำงประเทศฉบับภำษำไทยภำยใต้ชื่อ นิตยสำร “แอล” “แอล เมน” “แอล เดคคอเรชั่น” 
“ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด” “ไซคลิ่ง พลัส” “ฟอร์บส” และ “แมรี แคลร์” และ “คลีโอ”

n หุ้นสำมัญของบริษัท มีกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ “POST”
n ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ�ำนวน 505,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
n ทุนออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้วประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ�ำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

สำ�นักง�น

เว็บไซต์

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

n www.postpublishing.co.th n www.bangkokpost.com n www.posttoday.com n www.m2fnews.com 
n www.student-weekly.com n www.mushroomtv.co.th n www.postbooksonline.com 

n www.postintermedia.com n job.bangkokpost.com n job.posttoday.com n www.m2fjob.com 
n property.bangkokpost.com n www.ellethailand.com n www.elledecorationthailand.com 

n www.cleothailand.com n www.cyclingplusthailand.com n www.forbesthailand.com 
n www.scienceillustratedthailand.com n www.ellementhailand.com n 40plus.posttoday.com 

n newsclear.posttoday.com n www.beatroot.cc

83รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



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

2.  บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ากัด ผลิตและจ�ำหน่ำย สำมัญ 100,000 70
 136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ   นิตยสำร และ (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย    บุริมสิทธิ 64,000
 กรุงเทพมหำนคร 10110   (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)   
 โทรศัพท์ 0 2616 4666  
 โทรสำร 0 2671 3174

3.  บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ากัด ผลิตและจ�ำหน่ำย สำมัญ 255,000 100
 136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ   นิตยสำร และ (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย    บุริมสิทธิ 245,000
 กรุงเทพมหำนคร 10110   (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 โทรศัพท์ 0 2616 4666 
 โทรสำร 0 2671 3174

4.  บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ากัด ด�ำเนินรำยกำร สำมัญ 255,000 40
 48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดำภิเษก  วิทยุ  (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง    15,000
 กรุงเทพมหำนคร 10310   (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 โทรศัพท์ 0 2693 4777     (เรียกช�ำระร้อยละ 80)
 โทรสำร 0 2693 3298   10,000
     (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
     (เรียกช�ำระร้อยละ 25)

5.  บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ากัด ผลิตคอนเทนต์  สำมัญ 250,000 100
 (เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จ�ากัด) และรำยกำร  (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ   โทรทัศน์     
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
 กรุงเทพมหำนคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสำร 0 2240 3770 

6.  บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ากัด ผลิตรำยกำรข่ำว   สำมัญ 100,000 51
 136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ     (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
 กรุงเทพมหำนคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสำร 0 2240 3679

7.  บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ากัด ลงทุน สำมัญ 250,000 100
 136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ     (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหำนคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสำร 0 2240 3679

8.  บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ากัด ลงทุน สำมัญ 250,000 100
 136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ     (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
 กรุงเทพมหำนคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสำร 0 2240 3679

9.  บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ากัด ผลิตคอนเทนต์ สำมัญ 800,000 51
 23/104 อำร์.ซี.เอ. บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย และรำยกำร  (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
 ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง โทรทัศน์
 กรุงเทพมหำนคร 10310
 โทรศัพท์ 0 2203 1186-7
 โทรสำร 0 2641 4338

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมด

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

ประเภทธุรกิจ ประเภทของหุ้น จำานวนหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว (หุ้น)

ร้อยละของจำานวนหุ้นท่ีถือ
ท้ังทางตรงและทางอ้อม
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

โทรศัพท์ 0 2009 9000

โทรสำร 0 2009 9991 

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ  

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์ 0 2264 0777

โทรสำร 0 2264 0789-90

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำากัด
ชั้น 16 อำคำร จีพีเอฟ วิทยุทำวเวอร์ เอ

93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

โทรศัพท์ 0 2256 6311, 0 2256 7750-4

โทรสำร 0 2256 6317-8

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

นายทะเบียนหุ้น

ผู้สอบบัญชีอิสระ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย



บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
136 ถนนสุนทรโกษำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์ 0 2616 4000  n  โทรสำร 0 2671 9694
www.postpublishing.co.th
www.bangkokpost.com

www.posttoday.com 
www.m2fnews.com

จัดท�ำโดย Creative & Special Publications


