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วิสัยทัศน์ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) คือ “การเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทย” ด้วยการ
น�ำเสนอข่าวและข่าวสารที่แม่นย�ำ ข่าวธุรกิจและบทความเชิงไลฟ์สไตล์ที่รวดเร็วและสอดคล้องกับยุคสมัย ความต้องการ และ
ความสนใจของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลรูปแบบต่างๆ
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) จะด�ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุ “วิสัยทัศน์” ดังระบุข้างต้น
สื บค้ น แหล่ ง ข่าวและเผยแพร่เนื้อหาที่แม่นย�ำ รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการและไลฟ์ส ไตล์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
ขยายฐานของสือ่ ทีม่ อี ยูแ่ ละเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ท�ำให้การรายงานข่าวสารครอบคลุมทัง้ ในเชิงกว้างและลึกยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เข้าถึงฐานผูอ้ า่ น
และผู้ชมได้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ใช้ความแข็งแกร่งด้านข้อมูลข่าวสาร ความเชี่ยวชาญด้านสื่อ ชื่อเสียงของแบรนด์ และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ผ่านการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจในการพิมพ์ การผลิตเนื้อหาดิจิตอล การแพร่ภาพกระจายเสียง รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยาย
ธุรกิจ ลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา และฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
n มองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ในธุรกิจสื่อและการสื่อสารจากสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสื่อการแพร่ภาพและเสียงที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อ
ท�ำให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายการเข้าถึง และน�ำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายได้อย่าง
ยั่งยืน พร้อมทั้งรักษาผลการด�ำเนินการทางการเงินในระยะยาว
n ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ในฐานะที่ เ ป็ น บริ ษั ท มหาชน รวมทั้ ง ยึ ด มั่ น ในจริ ย ธรรม
ทางธุรกิจในทุกด้านของการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีในการด�ำเนินกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
อีกทั้งช่วยปกป้องและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
รวมทั้งสภาพแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
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รายงานต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
สถานการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อปี 2559
ปี 2559 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี อยู่
ที่ 3.0% ท�ำให้จีดีพีโดยรวมของปี 2559 ขยายตัวที่ 3.2% เพิ่มขึ้นจากปี 2558
ที่ขยายตัว 2.9% การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 เป็นการเติบโตด้วย
ฐานที่มั่นคง จากการท�ำงานของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลายตัวที่ช่วยขับ
เคลื่อน โดยเฉพาะการส่งออกที่กลับมาขยายตัว 3.4% ในไตรมาส 4 ท�ำให้ทั้งปี
การส่งออกไม่ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี
การลงทุนภาครัฐยังเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมี
อัตราการขยายตัว 9.9% ในปี 2559 ขณะที่ก�ำลังซื้อภายในประเทศเริ่มกลับมา
ขยายตัว โดยไตรมาส 4 ของปี 2559 การบริโภคครัวเรือนขยายตัว 2.5% การ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 1.8% ภาคการเกษตรขยายตัว 2.9% ส่วนภาคการ
ท่องเที่ยวขยายตัว 11% รายได้รวม 2.5 ล้านล้านบาท
ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2559 ที่ผ่านมา มีมูลค่าใช้จ่ายรวม 1.07
แสนล้านบาท ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มียอดโฆษณารวม 1.2 แสน
ล้านบาท ทั้งนี้ สื่อที่มียอดโฆษณาลดลงมากที่สุด ได้แก่ เคเบิล และทีวีดาวเทียม

-42.28% มูลค่าใช้จ่ายรวม 3,495 ล้านบาท จากปีก่อน 6,055 ล้านบาท รองลง
มา ได้แก่ สื่อนิตยสาร -31.37% มูลค่ารวม 2,929 ล้านบาท จากปีก่อน 4,268
ล้านบาท และสื่อสิ่งพิมพ์ -20.12% มูลค่ารวม 9,843 ล้านบาท จากปีก่อนมี
ยอดใช้จ่ายรวม 12,323 ล้านบาท
สื่อโทรทัศน์ยังคงมียอดโฆษณาสูงสุด มูลค่าประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาท แบ่ง
เป็น ทีวีระบบอนาล็อก 47,121 ล้านบาท ลดลง 17.92% เทียบกับปีก่อนที่มี
ยอดใช้จ่ายรวม 57,412 ล้านบาท ทีวีดิจิตอล มูลค่า 20,393 ล้านบาท ลดลง
2.57% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ด้านสื่อที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต 63.61% มูลค่า
1,731 ล้านบาท ตามด้วยสื่อกลางแจ้ง ขยายตัว 35.20% มูลค่า 5,665 ล้าน
บาท และสื่อรถเคลื่อนที่ ขยายตัว 18.39% มูลค่า 5,311 ล้านบาท โดยมีเม็ด
เงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลโดยรวมของปี 2559 มูลค่ารวม 9,883 ล้านบาท มี
อัตราการขยายตัว 22% จากปี 2558

แนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อปี 2560
แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2560 จะมีอัตราการขยายตัว 3-4% โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัว 2.9% ตามแนวโน้มการค้าโลก
ที่ขยายตัว 3.6% ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะอยู่ที่ 35.5-36.5 บาท/
เหรียญสหรัฐ โดยธุรกิจโฆษณาจะเติบโตเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2559 โดยมีมูลค่า
ตลาดรวมมากกว่า 1 แสนล้านบาท

แนวโน้มการเติบโตของสื่อในปี 2560 เติบโตมากที่สุดอันดับ 1. สื่ออินเทอร์เน็ต
2. สื่อกลางแจ้ง 3. สื่อเคลื่อนที่ 4. สื่อในร้านค้า 5. สื่อโรงภาพยนตร์ 6. สื่อทีวี
7. สื่อวิทยุ 8. สื่อหนังสือพิมพ์ 9. สื่อเคเบิลทีวี และ 10. สื่อนิตยสาร โดยปี
2560 คาดการณ์ว่า การโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลจะขยายตัวในสัดส่วน 20% เช่น
เดียวกัน หรือมีมูลค่าโฆษณา 1.2 หมื่นล้านบาท

ที่ปัจจัยบวกจะมาจากการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งลงทุนระบบสาธารณูปโภค โดย
เฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งด่วน 20 โครงการ ซึ่งในปี 2560 จะมี
โครงการลงทุนวงเงินรวม 5 แสนล้านบาท ที่จะเริ่มลงทุนและเบิกจ่ายในปีนี้
รวมทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยลดต้นทุน

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อัตราการเจริญเติบโตของโฆษณาในสื่อนิตยสาร
ในปี 2559 ติดลบสูงถึง -31% ขณะทีก่ ลุม่ เคเบิลทีวแี ละทีวดี จิ ติ อลจ�ำนวนมากที่
อาจจะต้องปิดตัวลง เป็นโอกาสทีเ่ ม็ดเงินโฆษณาจะเพิม่ ในสือ่ ทีม่ คี วามแข็งแกร่ง
มากขึ้น

ผลดังกล่าวท�ำให้โครงสร้างการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เติบโตเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะสื่อออนไลน์ เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคหันมาเสพสื่อออนไลน์มากขึ้น

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า งบโฆษณาโดยภาพรวมของปี 2560 น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น
ประมาณ 10% จากปี 2559 หรือมีมูลค่า 133,666 ล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าที่
ยังมีการใช้งบโฆษณาสูงปีนี้คือ 1. กลุ่มเครื่องดื่ม 2. สินค้าคอนซูเมอร์ 3. รถยนต์
4. ค้าปลีก 5. โทรศัพท์มือถือ และ 6. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สื่อที่คาดว่าจะเติบโตรองลงมาคือสื่อเคลื่อนที่ เนื่องจากภาครัฐขยายเส้นทาง
รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายสาย จึงเป็นโอกาสของสื่อเคลื่อนที่ ขณะที่เป็นสื่อในโรง
ภาพยนตร์ซึ่งมีการขยายสาขาเพิ่มต่อเนื่องก็เติบโตได้ดี

4

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี พ.ศ. 2559
จากการลดลงของค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ประกอบกับภาวะซบเซาของเศรษฐกิจ
ในภาพรวม ท�ำให้ปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ท้าทายส�ำหรับอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ของไทยและของกลุ่มโพสต์ อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโชคดีที่ผลงานด้าน
สิ่งพิมพ์ของกลุ่มยังคงเป็นผู้น�ำในตลาดของแต่ละกลุ่มกิจการ ไม่ว่าจะเป็น
บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ ซึ่งได้เฉลิมฉลองการก่อตั้งมา
ครบ 70 ปี เป็นหนังสือพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ที่ยังคงเป็นผู้น�ำ และ
เป็นที่เชื่อถือ ในฐานะผู้ให้ข่าวสารและข้อมูล ทั้งที่เกี่ยวกับประเทศไทย ภูมิภาค
เหตุการณ์ และทิศทางของสถานการณ์ต่างๆ ทั่วโลก โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์
ธุรกิจรายวัน เอ็มทูเอฟ หนังสือพิมพ์แจกฟรีรายวันภาษาไทย ซึ่งมียอดพิมพ์
มากที่สุดในตลาด รวมไปถึงสติวเด้นท์ วีคลี่ นิตยสารด้านการศึกษาภาษา
อังกฤษรายสัปดาห์ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักเรียน ในฐานะสื่อการสอนภาษา และ
นิ ต ยสารหั ว ต่ า งประเทศภาษาไทยที่ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นแฟชั่ น สตรี
สุภาพบุรุษ ธุรกิจ และไลฟ์สไตล์

ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มโพสต์ยังได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และปรับปรุงการด�ำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการท�ำก�ำไร เป็นการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีความคล่องตัว และเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกัน กลุ่มโพสต์ก็ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กร
ที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
แน่วแน่ด้วย

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มโพสต์ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
สือ่ สิง่ พิมพ์ ด้วยสิง่ พิมพ์พเิ ศษ การจัดกิจกรรมทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ทีม่ งุ่ ตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาใหม่ๆ ประกอบกับมีการริเริ่มกลยุทธ์
ขยายบริการสื่อดิจิตอลในแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นการสร้าง
ความนิยม ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคชาวไทย ที่ต้องการ
ข่าวสารและข้อมูลดิจิตอลด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ทั้ง
การลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่งผลให้มีก�ำไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่าย ส�ำรองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นต้นและส่วนแบ่ง
ก�ำไรจากการลงทุนเท่ากับ 60.9 ล้านบาท เทียบกับติดลบ 24.5 ล้านบาท ในปี
ก่อน หรือเพิ่มขึ้น 348.6%

ตั้งแตปี พ.ศ.2558 กลุม่ โพสต์ได้เข้าไปถือหุน้ ร้อยละ 51 ในบริษทั มัชรูม เทเลวิชนั่
จ�ำกัด ผู้ประกอบการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มโพสต์ได้ขยายฐาน
ธุรกิจออกไปสู่การพัฒนาสื่อใหม่ ทั้งมัลติมีเดีย วิดีโอ รายการโทรทัศน์ และ
สื่อดิจิตอล

ทั้งนี้ จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงลงความเห็นให้งด
การจ่ า ยเงิ นปั นผลส� ำ หรั บปี 2559 และคณะกรรมการบริ ษัท มี ม ติ ใ ห้ เ รี ย ก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ในวันพฤหัสที่ 27 เมษายน 2560 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้

ปี 2559 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขาดทุน
รวม 217.40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนรวม 244.40 ล้านบาท ในปี
2558 ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.43 บาท ในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุน
ต่อหุ้น 0.51 บาท ในปี 2558 (ปรับปรุงใหม่) รายรับรวมและรายได้ของกลุ่ม
บริษัทโพสต์เท่ากับ 1,803.56 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 2,172.60 ล้าน
บาท ในปี 2558 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.98

มองไปข้างหน้า
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มโพสต์จะยังคงเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร และยังจะขยายกิจการออกไปในช่องทางอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ของ
บริษัท โดยใช้จุดแข็งจากการเป็นผู้น�ำด้านข่าวและข้อมูลชั้นน�ำของประเทศ
กลุ่มโพสต์ยังคงจะให้ความส�ำคัญในการน�ำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค
ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง รวมถึงสื่อออนไลน์ในรูปแบบใหม่ต่างๆ และยังจะ

ขยายธุรกิจเพื่อน�ำเสนอความบันเทิง ไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค และลูกค้าของบริษัท
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง จะขยายความร่ ว มมื อ ไปกั บ บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ในหลาย
อุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นและพันธกิจของการให้บริการ ในฐานะ
ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการข้อมูลข่าวสารทีม่ ปี ระโยชน์ และเชือ่ ถือได้แก่ประชาชนชาวไทย

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำ�คัญ
(หน่วย: ล้านบาท)

2555

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

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

2556
2,446.9
28.0
2,474.9
128.9
5.2
2,082.7
1,225.6
857.1
6.2
15.0
0.26

2557
2,184.3
50.8
2,235.1
(168.7)
(7.5)
2,164.4
1,560.1
604.3
(7.8)
(27.9)
(0.34)

2558

(ปรับปรุงใหม่)

2,172.6
39.0
2,211.6
(244.4)
(11.1)
3,113.0
2,103.1
1,009.8
(7.8)
(24.2)
(0.51)

2559
1,803.6
61.6
1,865.2
(217.4)
(11.7)
2,576.9
1,797.0
779.9
(8.4)
(27.9)
(0.43)

รายได้โดยสรุป
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้

2555

2556

2557

2558

(ปรับปรุงใหม่)

				
รายได้จากการขายโฆษณา	
1,855.3
1,936.1
1,637.5
1,590.6
รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์
437.5
424.6
388.7
343.8
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
82.4
86.3
84.5
71.6
รายได้จากโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
37.9
27.9
73.7
166.7
รวมรายได้หลัก
2,413.1
2,474.9
2,184.3
2,172.6
ส่วนแบ่งกำ�ไรในกิจการร่วมค้า			
24.9
11.3
รายได้อื่น			
26.0
27.7
รวมรายได้
2,235.1        2,211.6

6

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

2559
1,179.3
346.7
56.5
221.1
1,803.6
11.0
50.6
1,865.2
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ฉลองครบรอบการด�ำเนินธุรกิจเป็นปีที่ 71 ในปี พ.ศ. 2560 นี้ ในฐานะผู้จัดพิมพ์
และจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ) หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
(หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย) หนังสือพิมพ์ M2F (หนังสือพิมพ์ข่าวและไลฟ์สไตล์รายวันภาษาไทย จันทร์ถึงศุกร์
แจกฟรี) และหนังสือพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่ (หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ส�ำหรับกลุ่มนักเรียนมัธยม
นักศึกษามหาวิทยาลัย และผู้อ่านทั่วไป)
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2489 กลุ่มบริษัทโพสต์ได้พัฒนาและขยายธุรกิจ
การพิมพ์ และการจัดจ�ำหน่าย ด้วยการริเริ่มเชิงกลยุทธ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ครอบคลุมสื่อและกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เป็นที่นิยม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการ
สื่อสารและการบริการที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรักษา
และขยายการเข้าถึงฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น ได้แก่
• กลุ่มบริษัทโพสต์ด�ำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์
เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด และบริษัทร่วมทุน
บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด จัดพิมพ์และจัดจ�ำหน่ายนิตยสารหัวต่างประเทศ
ยอดนิยมต่างๆ ในฉบับภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหาข่าวสาร ทั้งธุรกิจ
สังคม แฟชั่น ตกแต่งบ้าน ไลฟ์สไตล์ และท่องเที่ยว อาทิ นิตยสารแอล
แอลเมน แอล เดคคอเรชั่น ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ไซคลิ่ง พลัส ฟอร์บส
และคลีโอ
• กลุม่ บริษทั โพสต์ได้บกุ เบิกหนังสือพิมพ์ M2F ทีแ่ จกฟรี รายวัน จันทร์ถงึ ศุกร์
โดยแจกจ่ า ยตรงถึ ง กลุ ่ ม คนท� ำ งานที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นเมื อ งและผู ้ ที่ เ ดิ น ทาง
เป็นประจ�ำด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ ได้ขยายการแจกจ่าย
ออกไปถึงใจกลางเมืองในจังหวัดหลักๆ ของประเทศไทยด้วย
• บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตเนื้อหาวิดีโอและมัลติมีเดียให้กับ
ทั้งโทรทัศน์และสื่อดิจิตอล โดยมีตลาดในประเทศและภูมิภาคเอเชีย
• สื่อการกระจายภาพและเสียง และการสื่อสาร การบริการข้อมูลข่าวสาร
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผ่านสื่อดิจิตอลและแอปพลิเคชันบนมือถือ
ให้แก่สมาชิกผู้อ่านชาวไทยและชาวต่างประเทศ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
เว็บไซต์ bangkokpost.com และ posttoday.com เป็นหน้าต่างของโลก
สู่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีสื่อดิจิตอลรูปแบบอื่น และแอปพลิเคชันบน
มือถือ ทั้งหมดนี้ บริการได้ทั้งส�ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในส�ำนักงานหรือ
บ้าน แล็ปท็อป และอุปกรณ์มือถือที่กลุ่มลูกค้าคนไทยรุ่นใหม่ชื่นชอบ ซึ่ง
พร้อมน�ำเสนอทั้งข่าวในประเทศ และข่าวต่างประเทศทั่วโลก ข่าวธุรกิจ
รวมทั้งเนื้อหาเชิงไลฟ์สไตล์ สาระบันเทิง และอาหาร ทุกวัน ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองของไทยในปัจจุบัน ใน
ส่วนเว็บไซต์หางานภาษาไทยของ M2F เว็บไซต์สมัครงานภาษาอังกฤษ

•

•

ของบางกอกโพสต์ และเว็บไซต์พอร์ทอลสมัครงานออนไลน์อื่น ต่างก็มุ่งที่
จะเข้าถึงกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างเป้าหมาย
ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือขายดีจากต่าง
ประเทศ ในฉบับแปลเป็นภาษาไทย รวมทั้งหนังสือที่น่าสนใจ ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เขียนโดยนักข่าวและคอลัมนิสต์ของกลุ่ม
บริษัทโพสต์ และนักเขียนไทยอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง ครอบคลุมเนื้อหาที่น่า
สนใจอย่างหลากหลายและกว้างขวาง ทั้งทางธุรกิจ การบริหารจัดการ
ประวัติศาสตร์ในภูมิภาค วัฒนธรรมและศิลปะในภูมิภาคและท้องถิ่น รวม
ทั้งอัตชีวประวัติที่สร้างแรงบันดาลใจ
ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไป ทั้ง
งานภายในกลุ่มบริษัทโพสต์เอง และงานของลูกค้าองค์กร ภาครัฐบาลและ
เอกชน

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) จะยังคงเติบโตและพัฒนากิจกรรมทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโพสต์ รวมทั้งริเริ่มผลิตภัณฑ์ บริการงานพิมพ์และสื่อรูป
แบบใหม่ๆ หนังสือหัวใหม่ๆ ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบสื่อดั้งเดิมและการน�ำ
เสนอ เพื่อให้เข้าถึงฐานกลุ่มผู้อ่านและผู้ชม ทั้งที่เป็นลูกค้าปัจจุบันและกลุ่ม
ใหม่ๆ ทั้งหมดนี้จะท�ำให้กลุ่มบริษัทโพสต์บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ใน
“วิสัยทัศน์และพันธกิจ” ของบริษัท เพื่อรักษาการเป็นผู้พิมพ์โฆษณาและผู้
จ�ำหน่ายสื่อหลากชนิดชั้นน�ำของประเทศไทย
รวมทั้งรักษาต�ำแหน่งใน
อุตสาหกรรมสื่อของไทยในฐานะ “แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด” ของข่าวและ
บทความที่ทันต่อเหตุการณ์
กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงไม่หยุดที่จะแสวงหาแหล่งรายได้ทางโฆษณาใหม่ๆ จาก
สื่อดิจิตอลที่เกิดขึ้นใหม่ และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ความหลากหลายของ
ธุรกิจสื่อและการสื่อสารจะท�ำให้กลุ่มบริษัทโพสต์มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ทั้ง
ฐานผู้อ่านผู้ชมและฐานรายได้ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งสร้างความมั่นใจว่า ธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทโพสต์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความยั่งยืน

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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ภาพรวมการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงาน ปี 2559
และทิศทางการดำ�เนินธุรกิจในปี 2560
ในช่วงปี 2559 แนวทางการด�ำเนินธุรกิจกลุ่มบริษัทโพสต์ คือ การสร้างความเข้มแข็ง ทั้งการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร การปรับเนื้อหา และรูปแบบการน�ำเสนอของทุกสิ่งพิมพ์และทุกผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบดิจิตอล
รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ และบริการ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทโพสต์คงความทันสมัย ความผูกพัน และทรงคุณค่าอยู่เสมอในฐานะเป็นแหล่งข้อมูลและ
สิ่งเสริมบุคลิกส�ำหรับผู้อ่านและผู้ชม/ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่ขยายวงกว้างขึ้น
กลุ่มบริษัทโพสต์ฉลองครบรอบ 70 ปี ในปี 2559 พร้อมด้วยความตั้งใจที่จะรักษาต�ำแหน่งความเป็นผู้น�ำใน
อุตสาหกรรมสื่อไทย รวมทั้งพัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ การผลิตคอนเทนต์ การสื่อสาร และกิจกรรมในเครืออื่นๆ
อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่จะสร้างความเชื่อมโยงและไปในกระแสเดียวกับผู้อ่านและผู้ชม/ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย
ที่ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา

หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
บางกอกโพสต์ฉลองครบรอบปีที่ 70 ในปี 2559 พร้อมกับกลุ่มบริษัทโพสต์ ด้วยความมั่นคงในต�ำแหน่งผู้น�ำของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ในด้านยอดพิมพ์ ฐานผู้อ่าน และรายได้โฆษณา ของทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งข่าวที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
ในประเทศไทยและภูมิภาค หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อคุณภาพสูงที่มีความน่าเชื่อถือส�ำหรับผู้ลงโฆษณาและนักการตลาดที่มีความ
ต้องการเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติทมี่ กี ารศึกษาและมีฐานะมัน่ คง บริการสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์แบบออนไลน์ได้รบั ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ
มีผเู้ ข้าใช้งานมากกว่า 250,000 ครัง้ ต่อวัน และสามารถเข้าถึงฐานผูอ้ า่ นรุน่ เยาว์ทเี่ กาะติดสือ่ ดิจติ อลได้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั มีบริการใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เช่น การค้นหาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เป็นต้น

โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์ฉลองครบรอบ 13 ปี เดือนกุมภาพันธ์ 2559 พร้อมกับการขยายฐานผู้อ่านอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อดิจิตอลใหม่ๆ นอกจากนี้ โพสต์ทูเดย์ยังวางแผนปรับ
รูปแบบการน�ำเสนอในช่วงต้นปี 2560 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจส�ำหรับผู้อ่านเดิม และดึงดูดกลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่ที่นิยมเสพสื่อดิจิตอลให้มากขึ้น รูปแบบหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ของโพสต์ทูเดย์ประสบความส�ำเร็จ มียอดเข้าชมมากกว่า 12 ล้านครั้งต่อเดือน และมีผู้อ่านผ่านเฟซบุ๊กโพสต์ทูเดย์มากถึง 3.2 ล้านคน แม้จะมีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญของการอ่านออนไลน์ แต่รูปแบบที่เป็นสิ่งพิมพ์ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และยังคงขยายฐานผู้อ่านตลอดมา เพราะความเข้มข้นของเนื้อหา
ข่าวที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้อ่าน เช่น การน�ำเสนอประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเจาะลึก ด้วยข่าวและข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี
2557 กระทั่งได้มีการประกาศเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2558 นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ยังเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับปัญหาและแนวโน้มทางเศรษฐกิจระดับมหภาคอย่างเจาะลึกมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเน้นให้เห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องและกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจ
นโยบายทางเศรษฐกิจหลักๆ ตลอดจนมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
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M2F
M2F ยังคงได้รับความนิยมและสร้างผลก�ำไรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้มีการปรับนโยบายส�ำคัญด้วยการมุ่งขยายฐานผู้อ่านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เพื่อรองรับโครงข่ายคมนาคมรถไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยยอดพิมพ์ทั้งสิ้น 400,000 ฉบับต่อวัน (ตรวจสอบและรับรองโดย HK ABC) มีฐานผู้อ่าน 2 ล้านคน หรือมากกว่านั้น
การขยายฐานผู้อ่านประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งในแง่ฐานผู้อ่านและฐานผู้ลงโฆษณาที่กว้างขึ้นถึงระดับประเทศ สามารถดึงดูดผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้
บริการรายใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการโฆษณาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง M2F ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีในฐานะหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน จันทร์ถึง
ศุกร์ แจกฟรี แนวไลฟ์สไตล์และบันเทิง ที่เสนอเนื้อหาสอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิตของผู้อ่าน พร้อมทั้งให้ความคุ้มค่าแก่ผู้ลงโฆษณา ด้วยเนื้อหาและรูปแบบที่มี
พัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นต้นแบบให้บริษัทสื่ออื่นๆ ลอกเลียนแบบ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทโพสต์จะยังคงเดินหน้าพัฒนา M2F ต่อไปตลอดปี 2560 เพื่อคง
ไว้ซึ่งความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่พร้อมสนองตอบความต้องการของฐานผู้อ่าน ซึ่งก�ำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยผ่านการเสนอข่าวและบทความที่น่าสนใจและเกี่ยวข้อง
กับผู้อ่านมากยิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ลงโฆษณากลุ่มเป้าหมายด้วย

สติวเด้นท์ วีคลี่
สติวเด้นท์ วีคลีใ่ นปีที่ 48 ยังคงได้รบั ความนิยมไม่เสือ่ ม ด้วยการเสนอเนือ้ หาสาระทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเยีย่ ม ทัง้ ในแง่ขา่ วสารในกระแสและบทความพิเศษต่างๆ
รวมทั้งเรื่องราวเพื่อความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ ส�ำหรับฐานผู้อ่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษา ตลอดเวลาที่ผ่านมา สติวเด้นท์ วีคลี่ เดินหน้าพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย
และน�ำเสนอผ่านสื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อเสริมต�ำแหน่งในตลาดให้แข็งแกร่งในฐานะที่เป็นอุปกรณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่จ�ำเป็น น่าสนใจ และให้ความสนุกสนาน
การปรับโฉมใหม่นี้ยังมุ่งดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเดิมที่มีความภักดีต่อแบรนด์ และฐานลูกค้าที่ใส่ใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งก�ำลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะ
ด�ำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ บัญชีทวิตเตอร์ และหน้าเฟซบุ๊ก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามมากถึง 80,000 ราย และเพิ่มขึ้นทุกวัน การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท�ำให้คนไทยมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของตนเอง จึงเป็นโอกาสทางการตลาดที่ดีส�ำหรับสติวเด้นท์ วีคลี่ ซึ่งเป็นสื่อภาษาอังกฤษคุณภาพราย
สัปดาห์ที่อ่านสนุกและให้ความบันเทิงส�ำหรับวัยรุ่นชาวไทยในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สติวเด้นท์ วีคลี่ จึงมีส่วนในความ
ส�ำเร็จของประเทศไทยกับการร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างไรก็ตามในปี 2560 มีพัฒนาการส�ำคัญ โดยเปลี่ยนรูปแบบของสติวเด้นท์ วีคลี่ เป็น เอส วีคลี่ เพื่อขยายฐานผู้อ่านจากระดับมัธยมศึกษา มาเป็นผู้อ่าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และแทรกเข้าไปในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอาทิตย์ เพื่อเพิ่มยอดผู้อ่านทันทีกว่า 4 เท่าตัว รวมถึงดึงดูดโฆษณาใหม่ๆ ให้เข้ามา
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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สื่อดิจิตอล
หน่วยธุรกิจสื่อดิจิตอลยังคงประสบความส�ำเร็จอย่างสูง สอดคล้องกับพันธกิจที่มุ่งสู่การเป็นพอร์ทอลข่าวและข้อมูลระบบดิจิตอลชั้นน�ำ ส�ำหรับฐานสมาชิกออนไลน์
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านการริเริม่ และด�ำเนินธุรกิจเว็บไซต์ตา่ งๆ รวมทัง้ เว็บไซต์บนมือถือ โดยอาศัยสือ่ สังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันบนมือถือ ทีใ่ ช้งาน
ได้กับแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ควบคู่ไปกับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�ำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี ซึ่งช่วยเสริม
ภาพลักษณ์ต�ำแหน่งทางการตลาดให้กลุ่มบริษัทโพสต์ในฐานะเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอล เว็บไซต์ออนไลน์ของกลุ่มบริษัทโพสต์ที่มีรากฐานที่มั่นคง ได้แก่
บางกอกโพสต์ออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ สติวเด้นท์ วีคลี่ออนไลน์ และเว็บไซต์ในเครืออื่นๆ เป็นเว็บไซต์ที่น�ำเสนอข่าวและข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ เข้าถึงฐาน
ผู้อ่าน พร้อมทั้งมุ่งเน้นโอกาสขยายฐานผู้ลงโฆษณาให้มากขึ้น
หน่วยธุรกิจสื่อดิจิตอลยังมีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ในปีต่อไปสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำด้านบริการข้อมูลดิจิตอล รองรับการด�ำเนินชีวิตของคนไทยที่
พึ่งพิงข้อมูลดิจิตอลมากขึ้น โดยผ่านข่าวสาร บทความธุรกิจ การท่องเที่ยวและบันเทิง และสาระแนวไลฟ์สไตล์ บนแพลตฟอร์มสื่อสิ่งพิมพ์ดั้งเดิมและกิจกรรมสื่อ
ดิจิตอลเกิดใหม่ภายใต้กลุ่มบริษัทโพสต์ สิ่งนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทโพสต์ขยาย ‘การเข้าถึง’ ฐานกลุ่มผู้อ่าน ผู้ชม และผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายโดยรวมได้มากยิ่งขึ้น

นิตยสาร
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด และบริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทโพสต์ ด�ำเนินธุรกิจผลิตนิตยสารภาษาไทยหัวต่าง
ประเทศชั้นน�ำหลากหลายแนว ทั้งแนวไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และธุรกิจ ได้แก่ นิตยสารแอล แอลเมน แอล เดคคอเรชั่น แมรี แคลร์ ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ไซคลิ่ง พลัส
ฟอร์บส และคลีโอ ผลิตภัณฑ์นิตยสารเหล่านี้ยังคงมีผลประกอบการที่น่าพอใจ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทโพสต์เป็นอย่างดี ด้วยเม็ดเงินที่ได้รับจาก
การลงโฆษณาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของธุรกิจนิตยสารในปีที่ผ่านมา เกิดจากการใช้กลยุทธ์หลักเช่นเดียวกันกับหน่วยธุรกิจหนังสือพิมพ์ นั่นคือ การเน้น
ขยายฐานผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนการประชุมทางธุรกิจและงานสังคมระดับสูงต่างๆ

มัชรูม เทเลวิชั่น
เมื่อเดือนกันยายน 2558 กลุ่มบริษัทโพสต์ได้ลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของ บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดกลางที่มีความ
มั่นคงสูง และผลิตรายการครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย ทั้งรายการท่องเที่ยว อาหาร บันเทิง และไลฟ์สไตล์ การรวมพลังครั้งใหม่นี้ ท�ำให้ธุรกิจโทรทัศน์สามารถใช้
ต่อยอดจากเนื้อหาสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลที่มีอยู่ มาเป็นรายการโทรทัศน์ออกอากาศในช่องทีวีดิจิตอล รวมทั้งแผนงานในการร่วมพัฒนาและออกอากาศรายการ
ธุรกิจ ‘Academy’ ซึ่งเป็นรีอัลลิตี้โชว์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการ SME การร่วมทุนธุรกิจใหม่นี้จะท�ำให้กลุ่มบริษัทโพสต์สามารถเพิ่มรายได้ที่หลั่งไหลมา
จากแหล่งรายได้ที่แข็งแกร่งนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งพิมพ์พิเศษ

สถิตในหัวใจราษฎร์
www.posttoday.com

บทเพลงแห่งแผ่นดิน
ฉบับพิเศษ ปีที่ ๑๔

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

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)

ค�ำสอนของพ่อ
ฉบับพิเศษ ปีที่ ๑๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

www.posttoday.com

เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยเกล้�ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้�พระพุทธเจ้� บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มห�ชน)
(ณ ก�ฬ เล�หะวิไลย ร้อยกรอง)

ฉบับพิเศษ ปีที่ ๑๔

วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เช้าวันนี้ ลูกเฝ้ารอ พ่ออยู่ ไหน
พ่อจากไป กับเวลา คราสิ้นฝน
เฝ้าสะอื้น กล้ำากลืน สุดฝืนทน
ฟ้ามัวหม่น ยามพ่อจาก พรากแสนไกล
เราจะรัก ของเรา เพียงเท่านี้
เพียงแค่มี ใจภักดิ์ จะรักได้
เพียงแค่ลม สุดท้าย จะหายไป
เพียงแค่ ใจ ผูกพัน นิรันดร

มหาราชาผู้ยิ่งใหญ่

กษัตริย์นักพัฒนา
ฉบับพิเศษ ปีที่ ๑๔

ใบไม้ปลิว เคว้งคว้าง ท่ามกลางฝน
หยาดน้ำาปน หยดน้ำาตา เวลาสาย
หยาดน้ำาฝน สะอื้นเคียง อยู่เรียงราย
หยาดฝนกลาย คล้ายน้ำาตา หยาดอาลัย
น้ำาใสใส ไหลริน ด้วยสิ้นหวัง
น้ำาตาหลั่ง มึนงง และสงสัย
น้ำาฝนพรำา คำาพ่อสอน สะท้อนใจ
น้ำาตาไหล คิดถึงคำา พ่อพร่ำาเตือน

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
(ณ กาฬ เลาหะวิไลย ร้อยกรอง)

www.posttoday.com

ฟ้าดับแผ่นดินดับแล้ว
โอ้พระทูลกระหม่อมแก้วครรไลสวรรค์
ทุกใจประชาจาบัลย์
สะอื้นอั้นอกร้าวหนาวน้ำาตา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
(เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ร้อยกรอง)

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
(ณ กาฬ เลาหะวิไลย ร้อยกรอง)

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

ฉบับพิเศษ ปีที่ ๑๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
(ณ กาฬ เลาหะวิไลย ร้อยกรอง)

www.posttoday.com

วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ราคา ๑๕ บาท

www.posttoday.com

www.posttoday.com

องค์ภัทรศิลปิน ฏ ฎ

สถิตในหัวใจราษฎร์
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔,๙๙๙

ฉบับพิเศษ ปีที่ ๑๔

www.posttoday.com

www.posttoday.com

คำ�พ่อสอน คือธรรม ค้ำ�ชูช�ติ
คำ�ประก�ศ ครองโดยธรรม นำ�วิถี
คำ�ของพ่อ คือสัจจะ ปฐพี
คำ�พ่อนี้ ทรงธรรมแท้ ลูกแน่ ใจ
จ�รึกคำ� พ่อไว้ ในแผ่นฟ้�
เคียงด�ร� พร่�งพร�ว สก�วใส
ส่องสว่�ง นำ�ท�งทั่ว ทุกหัวใจ
เก็บอุ่นไอ รักพ่อไว้ ในนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัทโพสต์พับลิชิง จำากัด (มหาชน)
(เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ร้อยกรอง)

15 บาท

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
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
(ณ กาฬ เลาหะวิไลย ร้อยกรอง)

รวมหัวใจชาวไทย
ถวายราชสักการะ

สำ�นักพิมพ์
ธุรกิจหน่วยนี้ยังคงมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ โพสต์บุ๊กส์จัดพิมพ์หนังสือมาแล้วมากกว่า 300 ปก และในปี 2559 ได้ผลิตหนังสือใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
โดยมีแผนที่จะริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อขยายลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น เช่น เว็บไซต์ www.postbooksonline.com และ www.facebook.com/postbooks ทั้งนี้
เพื่อให้คงความทันสมัยสอดคล้องกับแนวนิยมของผู้บริโภคและความต้องการของลูกค้า รวมทั้งยังคงความเป็นผู้น�ำในกลุ่มธุรกิจนี้ต่อไป

สิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษ
ในปี 2559 บริษัทผลิตสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษในช่วงเดือนตุลาคม 2559 โดยในส่วนของหนังสือพิมพ์ ได้มีการพิมพ์ฉบับรวมเล่มของบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนั้นยังผลิตสิ่งพิมพ์พิเศษอีก 2 เล่มภายใต้ชื่อ “ธ สถิตในดวงใจราษฎร์”
กับ “31 วันแห่งรักและภักดี” ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ 2 ภาษาทั้งไทยและอังกฤษในเล่มเดียวกัน โดยประสบความส�ำเร็จอย่างมาก

งานอีเว้นท์
เพื่อเป็นการยกระดับแบรนด์ “บางกอกโพสต์” รวมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารของกลุ่มบริษัทโพสต์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น ทุกหน่วยธุรกิจของกลุ่มบริษัทโพสต์จึงได้ด�ำเนินกลยุทธ์ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมสนับสนุนงานอีเว้นท์รายการส�ำคัญๆ ทั้งงานเกี่ยวกับธุรกิจ ไลฟ์
สไตล์ กีฬา และการกุศลเพื่อสังคม อาทิ งานสัมมนาประจ�ำปี “บางกอกโพสต์ ฟอรัม 2016” ภายใต้หัวข้อ “เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย” งานอบรมและสัมมนา “SMEs Spring Up 2” โดยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการของ SME ไทย งานแข่งขันมินิมาราธอนประจ�ำปี
“The 8th Bangkok Post International Mini Marathon 2016” ซึ่งเริ่มน�ำอุปกรณ์บันทึกเวลาระบบ “MYLAPS” มาใช้ เพื่อความแม่นย�ำ ถูกต้อง และรวดเร็ว
ตามมาตรฐานสากล และงานมหกรรม “Bangkok Post Luxury Living” ที่รวบรวมโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมหรู รวมทั้งบ้านพักตากอากาศคุณภาพ

การปรับโครงสร้างธุรกิจ
กลุ่มบริษัทโพสต์ตัดสินใจยุติการด�ำเนินงานของบริษัท โพสต์ทีวี จ�ำกัด ตั้งแต่กลางปี 2559 รวมไปถึงควบรวมธุรกิจโพสต์พริ้นต์ที่รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์พาณิชย์เข้ากับ
กิจการโรงพิมพ์ เป็นการปรับโครงสร้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์แข่งขันที่รุนแรง โดยการรับจ้างผลิตไม่ใช่กิจการที่เติบโตมากนัก จึงควบรวมหน่วยย่อยทางธุรกิจ
เพื่อหาช่องทางการด�ำเนินงานที่เพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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รางวัลเกียรติยศที่ ได้รับในปี 2559

ตลอด 70 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มบริษัทโพสต์ ทั้งนักข่าว นักเขียน และช่างภาพของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และ
โพสต์ทูเดย์ต่างได้รับการยกย่องในบทบาทหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชนที่ดี ยึดมั่นในประโยชน์ของสังคมและประเทศไทย
มาโดยตลอด อันสะท้อนได้จากรางวัลอันทรงเกียรติที่ ได้รับมากมาย อาทิ

รางวัลอิศรา อมันตกุล
ของสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย มูลนิธิ
อิศรา อมันตกุล และ
ชมรมนักข่าวสิง่ แวดล้อม
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2558
• ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น จากข่าว “เปิดแผล
น่ า นฟ้ า ไทยอลวน พิ ษ สงมาตรฐานการบิ น
บกพร่อง” ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
• ภาพข่าวดีเด่น จากภาพ “ลักเลือกตัง้ ” โดยปฏิภทั ร
จันทร์ทอง ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
• ภาพข่าวชมเชย จากภาพ “แบ่งช่องจราจร”
โดยประกฤษณ์ จันทะวงษ์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์
• รางวั ล ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
รางวัลดีเด่น จากข่าว “คุ้ยปม รีสอร์ทรุกภูทับ
เบิกจุดเริ่มต้นโมเดลบูรณาการแก้ป้ญหาแหล่ง
ท่องเที่ยว” ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 19
ประจ�ำปี 2558-2559 ของสมาคมช่างภาพ
สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ
ช่างภาพสื่อมวลชน
• รางวัลชมเชย ภาพข่าวพระราชกรณียกิจ ชื่อ
ภาพ “รอยยิ้ม” โดยอภิชาติ จินากุล ช่างภาพ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
• รางวัลชมเชย ภาพข่าวการเมืองสังคมทั่วไป ชื่อ
ภาพ “ขุนศึกขวัญใจเยาวชน” โดยธิติ วรรณมณฑา
ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
• รางวัลชมเชย ภาพข่าวกีฬา ชื่อภาพ “มือหนึ่ง”
โดยวิชาญ เจริญเกียรติภากุล ช่างภาพหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
• รางวัลชมเชย ภาพข่าวการเมืองสังคมทัว่ ไป ชือ่
ภาพ “เปิดงานส่งเสริมผูม้ รี ายได้นอ้ ย” โดยกิจจา
อภิชนรจเรข ช่างภาพหนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์

The Society of Publishers in Asia
(SOPA) 2016 Awards for Editorial
Excellence
• รางวัลชนะเลิศ ด้านข่าวสิทธิมนุษยชน จาก
บทความเรื่อง “Military mind game play
out under strict security” โดยนันท์ชนก
วงศ์สมุทร นักข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
• รางวัลรองชนะเลิศ ด้านข่าวชี้แจง (Explanatory
reporting) จากบทความชุด “Thailand’s junta
silencing its critics” โดยนันชนก วงศ์สมุทร
และชัยยศ ยงค์เจริญชัย นักข่าวหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน
ประจ�ำปี 2559 โดยแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559
โดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
รางวัลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประเภทรางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สื่อมวลชน) โดย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง จากบทความ
“Island in the Sun” เกี่ยวกับการพัฒนาการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืนของชาวเกาะหมาก โดยกาญจนา
กาญจนทวี นักข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
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รางวั ล ชมเชย ประเภทข่ า วออนไลน์ ส ่ ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทยยอดเยีย่ ม จากข่าว
“‘โลกมอบเเสงแดดให้ฟรี ไม่เอามาใช้ก็ขาดทุน’
เอกชัย รัตนะสิทธิ์ เจ้าของรถสามล้อพลังเเสงอาทิตย์”
ของโพสต์ทูเดย์ออนไลน์

• รางวัลดีเด่น ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับชาติ
จากข่าวชุด “พิพาทที่ดินราไวย์ ปมละเมิดสิทธิ์
ไล่ ช าวเลพ้ น แผ่ น ดิ น เกิ ด ” ของหนั ง สื อ พิ ม พ์
โพสต์ทูเดย์
• รางวัลชมเชย ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อออนไลน์ จากข่าว
“‘คนไม่มีสิทธิ์’ ...40 ปีที่ไร้ตัวตนของชาวลาว
อพยพ” ของโพสต์ทูเดย์ออนไลน์

รางวัลบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดเี ด่น
ประจ�ำปี 2558 โดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
รางวัลบทบรรณาธิการชมเชย จากเรื่อง “ยิ่งเข่นฆ่า
ยิ่งแค้น” ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ภาพรวมการดำ�เนินงาน

สินค้าและบริการ
บางกอกโพสต์
บางกอกโพสต์ยังคงเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษชั้นนำ�
ของไทยในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีที่หนังสือพิมพ์ฉลองครบรอบ
70 ปี ด้วยกลุ่มผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาที่หลากหลายและมีความ
เชื่อมั่นในแบรนด์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์จึงได้รับการจัดอันดับ
ว่ า เป็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ภาษาอั ง กฤษอั น ดั บ หนึ่ ง ด้ า นจำ�นวน
ผู้อ่าน ยอดพิมพ์ และรายได้จากการโฆษณา
บางกอกโพสต์ยังคงรักษาชื่อเสียงในฐานะแหล่งของข่าวสารและข้อมูลที่มีความ
น่าเชือ่ ถือสูงส�ำหรับผูอ้ า่ นภาษาอังกฤษในประเทศไทยและทัว่ โลก ซึง่ เพิม่ จ�ำนวนขึน้
เรือ่ ยๆ และทีน่ า่ สนใจคือ กว่าร้อยละ 60 ของจ�ำนวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์บางกอกโพสต์
ทีน่ บั จาก IP Address ทีไ่ ม่ซำ�้ กัน 300,000 ต่อวัน เป็นผูอ้ า่ นทีอ่ ยูน่ อกประเทศไทย
ยิ่งไปกว่านั้น จ�ำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์บางกอกโพสต์ท�ำสถิติสูงสุดเมื่อวันที่ 13
ตุลาคม 2559 ที่ 1.04 ล้านเพจวิวใน 24 ชั่วโมง
ด้วยจ�ำนวนเฉลี่ยตลอดปีของการเข้าชมเว็บไซต์บางกอกโพสต์ที่มากถึงกว่า
8 ล้านเพจวิวต่อเดือน ในปี 2560 บางกอกโพสต์จึงจะให้ความส�ำคัญกับ
สื่อดิจิตอลมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตที่ตั้งเป้าหมายไว้

โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย ครบ
รอบ 14 ปี ในปี 2560 ยังคงเน้นการนำ�เสนอข้อมูล
ข่าวสารในเชิงลึกทางด้านเศรษฐกิจ ข่าวธุรกิจ และเรื่อง
ราวที่ อ ยู ่ ใ นความสนใจ พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
เนื้ อ หาและรู ป แบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารเพิ่ ม เนื้ อ หาที่
เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจภาค
รัฐ และ SME ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
ของไทยและของโลกในปัจจุบัน ไม่เฉพาะข่าวสารทางด้าน
เศรษฐกิจเท่านั้น โพสต์ทูเดย์ยังนำ�เสนอข่าวสารที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์
โดยเฉพาะในนิตยสารแทรกฉบับต่างๆ เช่น แมกซ์ Xtra
และ @Weekly
ในส่วนของโพสต์ทูเดย์บนสื่อดิจิตอล เว็บไซต์ www.posttoday.com เป็น
เว็บไซต์ข่าวภาษาไทยที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ในกลุ่มผู้อ่านชาวไทย และ
เฟซบุก๊ แฟนเพจของโพสต์ทเู ดย์มจี ำ� นวนผูต้ ดิ ตามมากถึง 3.2 ล้านคน
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M2F
หนังสือพิมพ์ M2F ครบรอบปีที่ 5 ในการนำ�เสนอ
ข่าวสารสู่ผู้อ่านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นับจากวัน
แรกถึ ง วั น นี้ ยั ง คงประสบความสำ�เร็ จ ในสถานะผู ้ นำ�
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ าษาไทยแจกฟรี โดยได้ รั บ การต้ อ นรั บ
อย่างดียิ่งจากกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายคือกลุ่มคนทำ�งานใน
กรุงเทพฯ และนำ�มาซึ่งการเป็นผู้นำ�ในฐานะตัวเลือกอันดับ
แรกของเจ้าของสินค้าในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรี

ในปี 2559 หนังสือพิมพ์ M2F ยืนระดับยอดพิมพ์เพือ่ แจกจ่ายฟรีแก่ผอู้ า่ น
400,000 ฉบับต่อวัน ภายใต้การตรวจสอบรับรองของสถาบันระดับนานาชาติ
HK ABC อีกธุรกิจของหนังสือพิมพ์ M2F นอกเหนือจากการเป็นเจ้าตลาด
หนังสือพิมพ์แจกฟรี คือการจัดกิจกรรมทางธุรกิจสร้างรายได้เพิม่ เช่น งานอีเว้นท์
ต่างๆ ซึง่ ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ทัง้ ทางด้านจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมงานและรายได้

หนังสือพิมพ์ M2F ยังคงพัฒนาเนือ้ หาและรูปแบบอย่างไม่หยุดยัง้ ให้สอดรับ
กับความต้องการท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และพัฒนาให้
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นยิง่ ๆ ขึน้ ไป เพือ่ รักษาความเป็นผูน้ ำ� ในตลาดหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยแจกฟรี

สติวเด้นท์ วีคลี่
กว่า 40 ปีที่สติวเด้นท์ วีคลี่ ผลิตเนื้อหาคุณภาพทั้งสาระและบันเทิง เพื่อเป็นเครื่องมือ
สำ�หรับวัยรุ่นไทยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเพื่อสะท้อนความสนใจของกลุ่ม
ผู้อ่านที่กว้างขึ้น สติวเด้นท์ วีคลี่ จึงปรับโฉมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เอส วีคลี่” และแทรก
ไปกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
เอส วีคลี่ ยังคงวางต�ำแหน่งอยู่ในสถานะเช่นเดียวกับสติวเด้นท์ วีคลี่ คือ เป็น
สิง่ พิมพ์หลักเพือ่ การเรียนภาษาอังกฤษทีท่ นั สมัย มีเนือ้ หาสาระตอบรับความสนใจ
ของกลุม่ ผูอ้ า่ นทีห่ ลากหลาย ทัง้ นักศึกษามหาวิทยาลัย คนเมืองวัยเริม่ ท�ำงานและ
เด็กนักเรียนซึง่ เป็นกลุม่ ผูอ้ า่ นหลัก โดยเพิม่ เนือ้ หาเชิงไลฟ์สไตล์มากขึน้ ในขณะที่
ยังคงเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ผอู้ า่ น ทัง้ กลุม่ ผูส้ อนและผูเ้ รียน
เอส วีคลี่ น�ำเนือ้ หาออนไลน์ไปอยูใ่ นเว็บไซต์บางกอกโพสต์ โดยรวมไปกับ
เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีวิดีโอสัมภาษณ์คนดังที่
เผยแพร่ทางเว็บไซต์บางกอกโพสต์และเฟซบุ๊กของเอส วีคลี่ ซึ่งมีผู้ติดตาม
มากกว่า 80,000 คน
เนือ้ หาหลักของ เอส วีคลี่ ยังคงเป็นบทสัมภาษณ์บคุ คลทีม่ ชี อื่ เสียง ทัง้ คน
ไทยและคนต่างประเทศทัว่ โลก ในวงการโทรทัศน์ เพลง ภาพยนตร์ และกีฬา
ครอบคลุมดาราใหม่ลา่ สุดและโด่งดังทีส่ ดุ เพือ่ ให้ได้บทความภาษาอังกฤษทีเ่ ข้าถึง
ผูอ้ า่ น นอกจากนีย้ งั มีขา่ วและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทีอ่ ยูใ่ นกระแสความนิยม
และความสนใจของผูอ้ า่ นด้วย
เอส วีคลี่ มุง่ มัน่ รักษาสถานะการเป็นผูน้ ำ� สิง่ พิมพ์ดา้ นการศึกษาและบันเทิง
ส�ำหรับผูอ้ า่ น นักเรียน และผูส้ อนคนไทยในยุคนีแ้ ละยุคต่อๆ ไปในอนาคต
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

นิตยสาร
ตัง้ แต่ปี 2537 บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
มีเดีย จำ�กัด มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้พิมพ์
นิ ต ยสารชั้ น น� ำ แปดหั ว ของไทย ได้ แ ก่ Elle,
Elle Men, Elle Decoration, Marie Claire,
Forbes, Cleo, Science Illustrated และ
Cycling Plus ซึ่งทำ�ให้กลุ่มบริษัทโพสต์เป็น
ผู ้ พิ ม พ์ นิ ต ยสารที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด และทรงอิ ท ธิ พ ล
มากที่สุดของประเทศ
กลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ผ่านหลากหลายช่องทาง รวมถึงจัดอีเว้นท์มากมาย
ส�ำหรับนิตยสารแต่ละหัว และยังมุ่งมั่นพัฒนาสื่อ
ดิจิตอลและออนไลน์ รวมถึงตั้งเป้าหมายในการใช้
สื่อดิจิตอลเข้ามาพัฒนาเนื้อหาอย่างเต็มรูปแบบ

รายการโทรทัศน์
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์
ชั้ น น� ำ ของไทย ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จผลิ ต รายการโทรทั ศ น์
มากว่า 12 ปี สร้างสรรค์รายการมาแล้วกว่า 100
รายการ โดยใน 1 ปีสามารถผลิตชิ้นงานโฆษณา
มากกว่า 60 ชิ้น และจัดอบรมสัมมนามากกว่า 16
ครั้ง ให้กับองค์กรของรัฐและเอกชน
นอกจากนั้นยังเป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของรายการ “อายุน้อยร้อยล้าน” ที่มี
เครือข่ายนักธุรกิจ SME ในแฟนเพจเฟซบุ๊กกว่า 500,000 คน และยังได้ขยาย
ฐานธุรกิจไปสู่กลุ่มประเทศในอาเซียน โดยการน�ำรายการอายุน้อยร้อยล้านไป
ออกอากาศ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับนักธุรกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเกิดการขยายธุรกิจไปได้
อย่างมากมายและต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ยังเปิดสตูดโิ อส�ำหรับให้เช่าถ่ายท�ำ ทัง้ ภาพนิง่
และวิดีโออีกด้วย

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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หนังสือกลุม่ สารคดี “มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน” โดย
ปรกรณัม ทับเทีย่ ง ได้รบั การคัดเลือกเป็นหนึง่ ในหนังสือดีเด่น ประเภทสารคดี
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทสารคดี รางวัลเซเว่นบุค๊ อวอร์ด ครัง้ ที่ 13 ประจ�ำปี 2559
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูมิปัญญาตะวันออก แนวคิดจากนักธุรกิจไทยและเอเชีย

AD

indd

THE
LE

เจดา้ จฎา า เขียน
ภา แปล

pc4.

42

THE
LE
HAD ADER W
HO
NO T
ITLE
ผู้นำ�ไร
้ต

�ำ ไรต
้ �ำ แห
น่ง | โรบนิ ชาร
ม์

ver_

new_

| ผูน
้

6_Co

IN S
HA

97

NO TI
TLE

ISBN
ออกแบบ978-974-228ราคา 230 ปก มนต์สวาท161-8
บาท
หมวด
: บริหารธุร
กิจ

9175

ROB

78

HAD

9 78974
2

ผ่ มนาำ มาแ
เดวสิ เป็
และใช
และยัง
้ช
แต่เชื่อ ีวิตของเขา ตั มีอาจารย์ช้ัน นตัวเอก ทอ บ่งปันจะถูก
ได้
มม
ที่ถูกสร้ ว่าระบบความวละครทั้งหม ยอดอีกสี่ท่านท ่ี ฟลนิ น์ คือ ถ่ายทอดสูค่ ณ
ุ
ดถ
คนในอ างสรรค์ข้ึนมา เป็นผู้นำา รวม ูกสร้างขึ้นจาก่เี ป็นผู้เปล่ยี นวผูใ้ ห้คาำ ปรกึ ษา
และเปน็ งค์กรทป่ี ระสบคนั้นเป็นของจร ทั้งหลักการ จินตนาการสุดิธีการทำางาน
ผูน้ าำ ในส
เคร่อื งมือ
ิงแท้แน่
วามสำาเร็
โต่งของผม
าขานั
นอน
จทีส่
แล
ใจของผ“ผถู้ กู กระทำาพรน้ ๆ มาแล้ว ดุ จำานวนมากบ และได้ช่วยผ ะกลยุทธ์ต่างๆ
นโลกให ู้คนหลายแ
ไปยังวิธ มก็คือ อยาก า่ำ บ่นถึงปัญหา
ม้ ชี ยั ในว
งการธุร สน
ไร้ความ ีเปล่ยี นเกมเพ ให้ ผู้นำ�ไร้ตำ� ผูน้ าำ เสนอวิธ
กิจ
แหน
่อื
แนน่ อน
กี
อยา่ งมา ไปส่ตู ัวตนยอ ่ง ชี้นำาคุณ ารแก้ปญ
ั หา ควา
ดเย่ยี มแ
แล
ก”
ท้จริงในช ะองค์กรท่ีค มหวังจาก
281670
่วงเวลาแ ุณทำางานอย
สนวุ่นวาย ู่
และ
โรบนิ ชา
ร์มา

9

ตำาแหน่ง
งานไม่ ใช่
ตวั แปรส
าำ คัญ ที
ท่ าำ ใหเ้ รา
มีอาำ นาจ
ชื่อเสยี ง
หรอื เงิน
ทอง

ER W
HO

สำ�นักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ได้จัดพิมพ์หนังสือหลากหลายแนว
วางจำ�หน่ายในตลาดมาตั้งแต่ปี 2551 และในปี 2559
ได้ผลิตหนังสือใหม่ออกสู่ตลาดกว่า 40 ปก ซึ่งได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่าน และยังคงมีหนังสือขายดี
พิมพ์ซ�้ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหมวดบริหารธุรกิจ พัฒนา
ตนเอง สาระความรู้อิงประวัติศาสตร์ หรือนิยายแปล
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742

282

78

97

42

28

31

31

776

ส�ำนักพิมพ์ฯ ยังได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านให้มากขึ้น ผ่านทาง
www.postbooksonline.com และ www.facebook.com/postbooks
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบกุ๊ ส์ ตลอดจนขยายพืน้ ทีแ่ ละความถีใ่ นการออกบูธ
เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้สมั ผัสและเลือกซือ้ หนังสือของส�ำนักพิมพ์ได้อย่างสะดวกสบายยิง่ ขึน้

สื่อดิจิตอล
ธุรกิจสื่อดิจิตอลของกลุ่มบริษัทโพสต์ยังคงประสบความสำ�เร็จ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในฐานะเว็ บ ไซต์ พ อร์ ท อลข่ า วออนไลน์ ชั้ น น� ำ
ดิจิตอลคอนเทนต์สำ�หรับสมาชิกและเว็บไซต์พอร์ทอลบริการหา
งาน ธุรกิจสื่อดิจิตอลนี้ยังรวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ และแอปพลิเคชัน
บนมื อ ถื อ ส� ำ หรั บ สมาร์ ท โฟน เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส ่ ว นตั ว และ
แท็บเล็ต อาทิ บางกอกโพสต์ออนไลน์ และโพสต์ทูเดย์ออนไลน์

สมาชิกหนังสือพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์บางกอกโพสต์ โพสต์ทเู ดย์ และสติวเด้นท์ วีคลี่
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกิจกรรมสมัครงานออนไลน์ยังคงเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ และมีแนวโน้มที่ดี จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็น
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ทางการ ท�ำให้การเคลือ่ นย้ายทรัพยากรบุคคลในระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิกฯ
ท�ำได้เสรีมากขึน้ แอปพลิเคชันนีจ้ งึ ต้องมีการปรับปรุงอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้การใช้
งานง่ายขึน้ เร็วขึน้ สามารถดึงดูดและเข้าถึงทัง้ ผูล้ งโฆษณาหาพนักงานและผูก้ ำ� ลัง
มองหาต�ำแหน่งงาน ได้อย่างครอบคลุมทัว่ ทัง้ ภูมภิ าค
กลุม่ บริษทั โพสต์ยงั มุง่ มัน่ ขยายเนือ้ หาและสินค้าบนสือ่ ดิจติ อลให้กว้างไกล
และครอบคลุมมากขึน้ รวมทัง้ เพิม่ ดิจติ อลแอปพลิเคชันใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบ
การน�ำเสนอท�ำให้งา่ ยต่อการใช้งาน สามารถดึงดูดผูใ้ ช้งานมากขึน้ ผ่านสินค้าและ
บริการออนไลน์ทหี่ ลากหลาย รวมทัง้ เพิม่ โอกาสในการขยายฐานกลุม่ ผูล้ งโฆษณา

งานอีเว้นท์
กลุ ่ ม บริ ษั ท โพสต์ ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ กิ จ กรรมอี เ ว้ น ท์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดปี 2559 โดยเป็ น ทั้ ง ผู ้ จั ด เอง
ผู ้ ส นั บ สนุ น และผู ้ ร ่ ว มสนั บ สนุ น อี เ ว้ น ท์ ส� ำ คั ญ ๆ หลากหลาย ทั้ ง ด้ า นธุ ร กิ จ แฟชั่ น ไลฟ์ ส ไตล์ กี ฬ า และการกุ ศ ล
เพื่ อ สั ง คม โดยใช้ ค วามแข็ ง แกร่ ง ด้ า นการข่ า วของหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละนิ ต ยสาร มาช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม โพสต์
เป็ น ที่ รั บ รู ้ ก ว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น งานอี เ ว้ น ท์ ยั ง ช่ ว ยสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า กลุ ่ ม เป้ า หมาย
และสร้ า งรายได้ จ ากการโฆษณา

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์จัดงาน อาทิ งานสัมมนาประจ�ำปี “บางกอกโพสต์
ฟอรัม” ในหัวข้อ “เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย” โดยมี พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ งานสัมมนา “อี-เพย์เมนต์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ซึ่งมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถา นอกจากนีย้ งั มีงานวิง่ เพือ่ สุขภาพและการกุศล
“บางกอกโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มินิมาราธอน” และกิจกรรมแรลลี่อนุรักษ์
ธรรมชาติ “Bangkok Post Fantastic Green Rally”
หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์จดั งาน อาทิ งานสัมมนาประจ�ำปี “Post Forum 2016”
งานสัมมนา “ONE BELT ONE ROAD โอกาสไทย-จีน” และปาฐกถา
หัวข้อ “นโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โอกาสที่เปิดกว้าง” โดยมี นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เปิดการสัมมนา และ มร.หนิง
ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย ร่วมปาฐกถา
งานอบรม “SMEs Spring Up รุ่น 2” ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จัดขึ้นโดยคัดเลือกผูป้ ระกอบการ SMEs กว่า 100 คน
ที่มีศักยภาพมาเสริมองค์ความรู้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจ SMEs ไทยให้
เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และงาน “SME Matching Day 2016 มหกรรม
จับคู่ดี SME แห่งชาติ” จัดร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจับคู่ธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ SME กับผู้ค้าและตัวแทนการค้า สร้างโอกาสให้เข้าถึง
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ที่มีศักยภาพและเพิ่มยอดขาย

ส่วนหนังสือพิมพ์ M2F จัดงาน อาทิ “M2F Bangkok Music Festival 2016”
งานมหกรรมแสดงดนตรี แ ละคอนเสิ ร ์ ต ฟรี จากศิ ล ปิ น ดั ง ระดั บ ประเทศ
งานประจ�ำปี “M2F Bangkok Songkran Festival 2016” เพื่อฉลองเทศกาล
สงกรานต์ งานแข่งขัน “M2F Cycling Championship” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานแรลลี่ “M2F
Adventure Rally Olympic World 2016” เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน
นิตยสารจัดงาน อาทิ Cycling Plus Thailand “Drive to Ride by ชีพจร
ลงล้อ @ Phetchaburi” กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นการปั่น
จักรยานท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตและความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน
จังหวัดเพชรบุรี “CLEO Lady Runner” กิจกรรมที่เปลี่ยนประสบการณ์การวิ่ง
จากแนวราบเป็นแนวดิ่ง วิ่งขึ้นตึกสูง 40 ชั้น ส�ำหรับสาวๆ “The Cleo 50
Most Eligible Bachelors 2016” งานประกวดสุดยอดหนุ่มโสดในฝันของ
นิตยสารคลีโอที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี “Elle Elle Men Fashion Week Fall/
Winter 2016” แฟชั่นอีเว้นท์ประจ�ำปีของนิตยสาร Elle และ Elle Men
“ELLE Decoration The A-List Design” นิทรรศการที่รวบรวมสุดยอด
ผลงานสร้างสรรค์จาก 30 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ
20 ปีของนิตยสาร Elle Decoration ประเทศไทย และ “Forbes Thailand
Forum 2016: The Next Tycoons” งานเสวนาประจ�ำปีของนิตยสาร Forbes
Thailand
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวมกิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทโพสต์ด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมุ่งมั่นท�ำความดี
คืนสู่สังคม ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยบริษัทให้ความส�ำคัญ
ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม CSR ต่างๆ ตลอดปี 2559 ดังนี้

9th Bangkok Post Charity Wine Dinner
งานเลี้ยงอาหารค�่ำการกุศลครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่โรงแรม แกรนด์
ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อน�ำ
รายได้มอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์ ในการสนับสนุนและช่วยเหลือ
เด็กผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิบางกอกโพสต์

2016 บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เท่น
แชริตี้ กอล์ฟ แอนด์ กูร์เมต์ ดินเนอร์
มูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกับแบล็คเมาท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน
จัดแข่งขันกอล์ฟและงานเลี้ยงอาหารค�่ำการกุศล เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2559 ณ แบล็คเมาท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน เพื่อหา
รายได้มอบให้กับมูลนิธิบางกอกโพสต์ ในการสนับสนุนการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาส

บางกอกโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
มินิมาราธอน 2016 (ครั้งที่ 8)
งานวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลประจ�ำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 เมื่อ
วันที่ 6 สิ ง หาคม 2559 เพื่ อ ฉลองในโอกาสครบรอบเดื อ น
เกิ ด ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และน�ำรายได้จากค่าสมัคร
ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์เพื่อเด็กด้อยโอกาส
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โพสต์ทูเดย์ แชริตี้ แรลลี่ 2016 –
Superhero the Adventure
คณะผู้จัดโพสต์ทูเดย์ แชริตี้แรลลี่ 2016 ซึ่งเป็นแรลลี่เส้นทาง
กรุงเทพฯ-พัทยา พาผูร้ ว่ มกิจกรรมบริจาคสิง่ ของทีจ่ ำ� ป็นแด่ผสู้ งู อายุ
ให้ กั บ ศู น ย์ พั ฒ นาการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู ้ สู ง อายุ บ ้ า นบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียน
พรรษาไปถวายวัดคลองเตยใน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บริจาค
โลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ตลอดปี 2559 โดยบริษัทร่วม
เป็นเจ้าภาพและจัดการรับบริจาคโลหิตที่อาคารบางกอกโพสต์
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Bangkok Post Fantastic Green Rally
2016 – Arabian the Adventure
กิจกรรมแรลลีเ่ พือ่ สิง่ แวดล้อม เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน คณะผูจ้ ดั
น� ำ ผู ้ ร ่ ว มท� ำ กิ จ กรรมล่ อ งเรื อ ปลู ก ต้ นล� ำ พู คื นระบบนิ เ วศให้
ชุมชน ณ ชุมชนตลาดน�้ำท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารองค์กร

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการ
ทั้งหมด 13 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 7 ท่าน คือ

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
บริหาร
2. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ
3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ
5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
6. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ
7. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ และ
กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่
1 เมษายน 2559)

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 6 ท่าน คือ

1. ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4. นายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ
5. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ
6. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559)

ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการ
บริหาร จ�ำนวน 1 ท่าน ได้แก่
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริ ห าร
ได้แต่งตั้ง นายอุเมสนัส ปานเดย์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และนาย
วุฒิ นนท์ฤทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริหารได้
แต่งตั้ง นายโชคดี วิศาลสิงห์ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์
และนายพรชัย แสงอรุณ ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั และมติของทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการ
หนึ่งคนหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น กระท�ำหน้าที่
ใดๆ แทนคณะกรรมการได้ โดยให้ทำ� เป็นลายลักษณ์
อักษรลงนาม โดยกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพัน
บริษทั กรรมการผูล้ งชือ่ ผูกพันบริษทั ได้ในปัจจุบนั คือ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
คณะกรรมการได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ คณะกรรมการในการก� ำ กั บ และ
ติดตามการด�ำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะชุ ด มี ข อบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่
เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการ
บริหารจะต้องไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจ�ำ
ของบริษัท

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

โดยมี นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริ ห ารจะก� ำ หนดหน้ า ที่ ข อง
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ และมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตามก�ำกับดูแลผลการด�ำเนินการของบริษัท
และบริษัทย่อยเป็นประจ�ำทุกเดือน
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่ง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมี
จ�ำนวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท

3. อนุมัติการเข้าท�ำการเปิดบัญชี การท�ำสัญญา
กับสถาบันการเงิน ตามทีเ่ ห็นสมควร และรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
4. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน
และอ�ำนาจการอนุมัติ
5. แต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัท ยกเว้น กรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร และบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย
1. ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
โดยมี นางภัทริกา ชุตชิ เู ดช ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การบริหารความเสี่ยง
ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
อย่างสม�่ำเสมอ
2. การควบคุมภายใน
1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการ
ส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อมของการควบคุม”
ที่เหมาะสมโดยการสื่อสารถึงความส�ำคัญของ
การควบคุมภายในและการจัดการกับความเสีย่ ง
และด้วยการท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงานเข้าใจ
ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็น
อย่างดี
2) พิจารณาประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงิน
รายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี รายงาน
การตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความ
ปลอดภั ย และการควบคุ ม ระบบสารสนเทศ
ของบริษัท
3) พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อ
การประเมินและความคุ้มครองความสูญเสีย
และความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบ
การปฏิบัติการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินส�ำหรับกรณี
ที่ระบบการเงินและการปฏิบัติงานตามปกติ
ของบริษัทล้มเหลวอย่างไร
4) ติดตามการด�ำเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในตามที่ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะน�ำมา
3. รายงานทางการเงิน
3.1 ทั่วไป
1) ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน
ที่ สู งสุ ด ในปั จ จุ บัน และการจั ด การของฝ่ า ย
บริหารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร

2) ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการกระท�ำผิดกฎหมาย
ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็น
อื่นที่คล้ายคลึงกัน
3) สอบทานประเด็นทางบัญชีทสี่ ำ� คัญและประเด็น
เกี่ยวกับการรายงานต่ า งๆ รวมถึ ง ประกาศ
ข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด
และท�ำความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่องบการ
เงิน
4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ความเสียหายที่มีนัยส�ำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและ
แผนในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่งผล
กระทบอย่างส�ำคัญต่องบการเงิน
3.2 งบการเงินประจ�ำปี
1) สอบทานงบการเงินประจ�ำปีวา่ ถูกต้องครบถ้วน
และสอดคล้องกับข้อมูลทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่างบการเงิน
ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่
เหมาะสมแล้วหรือไม่
2) ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ซับซ้อน
และ/หรือผิดปกติ
3) ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งที่ ต ้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
ตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์และ
หนี้สิน การค�้ำประกัน ภาระหนี้สินเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม การตั้งส�ำรองเผื่อ
ความเสียหายทีเ่ กิดจากการฟ้องร้อง ภาระผูกพัน
และภาระหนี้สินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4) ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาตในการสอบทานงบการเงินและผลของ
การตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่พบ
5) ให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมการ เพื่อน�ำเสนองบ
การเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
3.3 งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน และมีความถูกต้องตามควร รวมทัง้ รับทราบ
ค�ำอธิบายจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน ซึง่ สืบเนือ่ ง
จากการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก
บัญ ชีของบริษัท เหตุ การณ์ ห รื อรายการผิ ดปกติ
และการควบคุมด้านการเงิ น และการปฏิ บั ติง าน
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
4. การตรวจสอบภายใน
1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า สายงาน
ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดย
อิสระ ปราศจากข้อจ�ำกัดใดๆ ทีไ่ ม่สมเหตุสมผล
2) เพือ่ ส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูอ้ นุมตั ิ
การสรรหา การเลือ่ นต�ำแหน่ง การโยกย้าย และ
การเลิกจ้างของผูอ้ ำ� นวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะร่ วมกั บ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจ
สอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี

3) สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ กระบวนการายงานและการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน
4) ประชุมเป็นการส่วนตัวกับผูอ้ ำ� นวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เห็นสมควร
5) ดูแลเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่า ผูบ้ ริหารได้รบั และ
ปรึกษาหารือผลการตรวจสอบและค�ำแนะน�ำที่
ส�ำคัญในระยะเวลาอันควร
6) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มีการ
ด� ำ เนิ น การซึ่ ง เป็ น ผลมาจากค� ำ แนะน� ำ ของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาอันควร
7) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่า สายงานตรวจสอบ
ภายใน มีการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผใู้ ห้บริการจาก
ภายนอกทีบ่ ริษทั ว่าจ้างมา ได้แก่ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต ทีป่ รึกษา เป็นต้น ในการให้ความเชือ่ มัน่
หรือให้ค�ำปรึกษา เพื่อให้เกิดความครอบคลุม
อย่างเหมาะสม และลดการท�ำงานซ�้ำซ้อน
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็น
อิสระของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อ
ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2) พิ จ ารณาขอบข่ า ยของบริ ก ารอื่ นๆ เกี่ ย วกั บ
บริการให้คำ� ปรึกษาทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ได้วา่ จ้างมา
3) อนุ มั ติ บ ริ ก ารอื่ น ใดที่ ไ ม่ ใ ช่ ง านตรวจสอบซึ่ ง
กระท�ำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4) ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการในการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5) สอบทานขอบเขตและวิถที างของการสอบบัญชี
ทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตเสนอมาและด�ำเนินการ
ให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ จะไม่มกี ารก�ำหนดข้อจ�ำกัดใดๆ ไว้
ในขอบเขตของผูส้ อบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล
6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
7) ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของ
ส�ำนักงานผู้สอบบัญชี และดูแลว่ามีการคิดค่า
สอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล
8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผู้
สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่
สถานการณ์
9) จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เฉพาะกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาตโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมปีละ
1 ครั้ง
10) ดูแลเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ได้วา่ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญ าตจะน� ำ เสนอผลการตรวจสอบและ
ค�ำแนะน�ำในเวลาอันสมควร
11) สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้อง
ออกให้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตและให้ ค วาม
สนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
12) สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตและติดตามว่าฝ่ายบริหารได้
ตอบชี้แจงผลการตรวจสอบและค�ำแนะน�ำของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในระยะเวลาอันควร
13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณี
ทีน่ า่ สงสัยว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ หี น้าที่
รั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ได้

กระท� ำ การอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ท าง
กฎหมาย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจะต้องรายงาน
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ กรณี ดั ง กล่ า วให้ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบทราบในทันที เพื่อจะได้มี
กาสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า
6. การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ
1) สอบทานประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การ
สื บ สวนการทุ จ ริ ต และการติ ด ตามของฝ่ า ย
บริหารเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งการลงโทษ
ทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ
2) รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ จากฝ่ายบริหารและ/หรือ
สายงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ
3) สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณา
ประเด็นในทางกฎหมายในการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินแล้ว
4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่ งตรวจสอบโดย
หน่วยราชการที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล
5) รายงานผลการสอบสวนเบื้ อ งต้ น ของกรณี ที่
น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั
ได้กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทาง
กฎหมาย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐทีก่ ำ� กับดูแลและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนดไว้
7. การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน
และจรรยาบรรณของบริษัท
1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการจัดท�ำนโยบาย
วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัทไว้
เป็นลายลักษณ์อกั ษร และด�ำเนินการให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
2) ประเมินฝ่ายบริหารได้ท�ำตนเป็นตัวอย่าง โดย
การสื่ อ สารถึ ง ความส� ำ คั ญ ของนโยบายวิ ธี
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ รวมทั้งแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงานทุกระดับ
รับทราบหรือไม่
3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการ
ก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน
และจรรยาบรรณของบริษัท
4) รับรายงานอย่างสม�่ำเสมอเกี่ยวกับการก�ำกับ
ดูแลให้ปฏิบัติตาม นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และ
จรรยาบรรณของบริษัทจากฝ่ายบริหาร
8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีการในการด�ำเนิน
การของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ
2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น
รายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อันอาจ
ไม่เหมาะสม และอื่นๆ ให้เป็นความลับ
3) ดูแลเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ได้วา่ บริษทั มีขนั้ ตอน
การด�ำเนินการต่างๆ เพื่อให้มีผู้สอบสวนอิสระ
ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่าง
เพียงพอ และให้มกี ารรายงานเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภาระหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทราบ
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9. การรายงาน
1) รายงานให้คณะกรรมการทราบถึงการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำ
ที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
2) เชื่ อ มั่ น ได้ ว ่ า คณะกรรมการได้ ท ราบถึ ง
เหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท อย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญ
3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการตรวจ
สอบจะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้
ในรายงานประจ� ำ ปี โ ดยมี ป ระเด็ น ที่ ต ้ อ ง
รายงานดังนี้
n จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
n ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
n ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษทั
n การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
n ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
n รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
n ข้ อ สั ง เกตอื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พบมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
n รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น
ทั่วไปควรได้รับทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
10. ความรับผิดชอบอื่นๆ
1) ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลอืน่ ใด ตามที่
คณะกรรมการบริษัทร้องขอ
2) จัดให้มีการสืบสวนพิ เศษ หรื อจ้ า งที่ ป รึ กษา
หรื อ ผู ้ ช� ำ นาญการเพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ใน
กรณีที่จ�ำเป็น
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3) สอบทานและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รของคณะ
กรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบนั เพือ่ เสนอขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
ประกอบด้วย
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.ศิริ การเจริญดี
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
โดยมี นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
มีหน้าทีส่ อบทาน ประเมิน และแนะน�ำคณะกรรมการ
ในเรื่องเกี่ยวกับ
1. กระบวนการประเมิ น คณะกรรมการและ
กรรมการบริษัท
2. จ� ำ น ว น แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
กรรมการอิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ
5. นโยบายในการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและ
บ�ำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการ
6. การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
7. แผนการสื บ ทอดการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง และ
กระบวนการสรรหา กรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ตาม
ล�ำดับ

8. กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตาม
ล�ำดับ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ
และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ซึง่ จะด�ำเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ตามล�ำดับ
10. เรือ่ งอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
3. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
โดยมี นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหาร
ความเสี่ ย งองค์ ก ร และระดั บ ความเสี่ ย งที่
ยอมรับได้ (risk levels) และน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
2. พิ จ ารณานโยบาย กลยุ ท ธ์ โครงสร้ า งการ
บริ ห ารงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารความ
เสี่ยงขององค์กร
3. ให้ ก ารสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานของคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ประเมิ น ผลและดู แ ลถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยรวมขององค์กร
5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และให้คำ� แนะน�ำ
และค�ำปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และหน่วยงานอื่นๆ ขององค์กรเพื่อการพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยง

การบริหารองค์กร

โครงสร้างองค์กร
กลุ่มโพสต์

*อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

23

การบริหารองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ดร.ศิริ การเจริญดี

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี
สัญชาติไทย อายุ 68 ปี

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 35 ปี
สัญชาติไทย อายุ 74 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ : 121,096,150 หุน้
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.22
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: บิดา
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ
นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
n ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
n ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
n ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
n ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
n ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
n อนุปริญญาวิศวกรเครื่องกล
South-West Essex Technical
College ประเทศอังกฤษ
n วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
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Directors Accreditation Program
(DAP 68/2008)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
n กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน
n รองประธานกำ�กับการบริหาร
บริษัทในเครือเซ็นทรัล
n กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
n กรรมการ บริษท
ั โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
n กรรมการ บริษท
ั โพสต์ ทีวี จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
n กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2551 นายกสมาคมศิษย์เก่า
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จำ�นวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
จำ�นวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
จำ�นวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
n

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประธาน
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร: ไม่มี
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการอิสระ และ
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญาเอก Monetary
กรรมการตรวจสอบ
Economics, and Econometrics บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
& Operations Research, Monash n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการอิสระ และ
University, Australia
กรรมการตรวจสอบ
n ปริญญาโท Economic Statistics
บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการลงทุน
and Monetary Economics,
University of Sydney, Australia บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
n ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ
Economic Statistics, University สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
of Sydney, Australia
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ n ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการอิสระ และ
n Audit Committee Program
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
ACP 6/2548 สมาคมส่งเสริม
และก�ำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
n Directors Certification
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการบริหาร
Program (DCP 60/2548) สมาคม บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย n ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 กรรมการอิสระ
n Directors Accreditation
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
Program (DAP 4/2546) สมาคม กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน n ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 รองประธานกรรมการ
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
n หลักสูตร Advanced Management
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ
Program รุ่นที่ 113/2538
ก�ำหนดค่าตอบแทน
Harvard Business School
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการอิสระ
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประธาน
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหาร และ
ต�ำแหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
n ตัง
ประธานคณะกรรมการลงทุน
้ แต่ พ.ศ. 2559 ประธานกรรมการ และ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
(มหาชน)
ค่าตอบแทน บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 23 ปี
สัญชาติไทย อายุ 62 ปี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการการลงทุน (พ.ศ. 2553)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 อนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและ
งบประมาณ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 คณะกรรมการจัดท�ำบันทึก
ข้อตกลง และประเมินผลการด�ำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) กระทรวงการคลัง
n พ.ศ. 2554-2557 คณะกรรมการก�ำกับการ
บริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
n พ.ศ. 2552-2557 คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
n พ.ศ. 2548-2557 รองประธานกรรมการ
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2550-2555 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการผลตอบแทน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2551-2552 คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จ�ำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
n

สัดส่วนการถือหุ้น: 36,350,960 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
n พ.ศ. 2522 ปริญญาโท นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
n พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประธานกรรมการ
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษทั โพสต์ โฮลดิง้ จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษทั โพสต์ ทีวี จ�ำกัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ บริษทั โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 8 ครั้ง
จากทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จ�ำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
สัญชาติไทย อายุ 47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 3,339,755 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.66
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
บุตรนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญาโท Hotel Management, Johnson and Wales
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
n ปริญญาตรี Business Administration, Assumption
University ประเทศไทย
n พ.ศ. 2554 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
n พ.ศ. 2549 หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำ�นวยการ
รุน่ ที่ 99 สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program (DAP 129/2016)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2545 รองประธานฝ่ายจัดซือ้ โรงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2541-2545 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มโรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2539-2541 เจ้าหน้าที่บริหารการขาย กลุ่มโรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษทั มัชรูม เทเลวิชน่ั จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษทั โพสต์ โฮลดิง้ จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษทั โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำ�นวน 3 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 เมษายน 2559)
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 4 ครั้ง
จากทั้งหมด 8 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 เมษายน 2559)
n		เข้าประชุมผูถ
้ อื หุน้ จำ�นวน 0 ครัง้
จากทั้งหมด 1 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 เมษายน 2559)
รายงานประจำ�ปี 2559
25
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

นายจรูญ อินทจาร

นายจอห์น ทอมพ์สัน

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี
สัญชาติไทย อายุ 72 ปี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี
สัญชาติไทย อายุ 52 ปี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 25 ปี
สัญชาติไทย อายุ 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
n ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
n ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
n เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
n ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
n สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Director Certification Program (DCP 176/2556)
n หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13)
n หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT4)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา
ต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของ
บริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
n พ.ศ. 2557-กันยายน 2558 กรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
n พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
n 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
n 3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
n 1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
n Associate Chartered Accountant (ACA),
The Institute of Chartered Accountants in
England & Wales (ICAEW) ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program
(DAP 57/2006)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร
บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
n พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
n วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
n วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester
Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Ethical Leadership Program (ELP)
รุ่น 1/2015
n Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น TG/2004
n The Role of Chairman Program (RCP)
รุ่น 2/2001
n Directors Certification Program (DCP)
รุ่น 3/2000
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 กรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการ ส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ
TRG Management LP
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ
TRG Allocation LLC
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธาน
กรรมการ Bangkok Bank (China)
Company Limited
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ
Board of Trustees
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
n พ.ศ. 2547-2559 กรรมการ
Board of Trustees,
Singapore Management
University*
n พ.ศ. 2553-2557 ประธานสมาคม
ธนาคารไทย
n พ.ศ. 2546-2552 กรรมการ
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
n

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี
สัญชาติไทย อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 38,194,380 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2537 ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
n พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program (DAP 66/2007)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตัง
้ แต่ กันยายน พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ กันยายน พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั มัชรูม เทเลวิชน่ั จำ�กัด
n ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
n ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั โพสต์ โฮลดิง้ จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั แฟลช นิวส์ จำ�กัด
n ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2557 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2554 ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ
้ ดั การ
บริษทั คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จำ�กัด
บริษัท คริสตัลเจด-มายเบรด จำ�กัด
บริษัท คริสตัลเจด คอนเฟ็กชั่นเนอร์รี่ จำ�กัด และ
บริษัท คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเปา (ประเทศไทย) จำ�กัด
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร บริษทั เอมซี โบรคเกอร์ จำ�กัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
n พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
อาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษท
ั จำ�นวน 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 8 ครัง
้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี
สัญชาติไทย อายุ 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2521 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เซาธ์เทิร์น นิวแฮมเชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
n พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยแฟรงคลิน เพียร์ซ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Advanced Audit Committee Program
(AACP 16/2014)
n Director Certification Program (DCP 92/2007)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ
บริษทั สยามซิตปี้ ระกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
n พ.ศ. 2546-ธันวาคม 2557 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2546-กันยายน 2557 กรรมการ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
n พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ และกรรมการบริหาร
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
n พ.ศ. 2549-2553 กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จ�ำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จ�ำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

นายศิริธัช โรจนพฤกษ์

กรรมการอิสระ

กรรมการ

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี
สัญชาติไทย อายุ 67 ปี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี
สัญชาติไทย อายุ 71 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2522 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
n พ.ศ. 2514 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program
(DAP 80/2009)
n Directors Certification Program
(DCP 126/2009)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2555 กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
n พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
กระทรวงการคลัง
n พ.ศ. 2552-2557 กรรมการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กระทรวงคมนาคม
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. 2554-2557 กรรมการ
ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
n พ.ศ. 2555-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ
n พ.ศ. 2552-2554 ประธานกรรมการบริหาร
กิจการส�ำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
n พ.ศ. 2551-2552 ประธานกรรมการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
n พ.ศ. 2548-2554 คณบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
n พ.ศ. 2547-2552 กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
n พ.ศ. 2546-2555 ประธานกรรมการ
โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
โครงการการจัดการทางการเมือง
n พ.ศ. 2541-2555 ประธานกรรมการ
โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ส�ำหรับนักบริหาร
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
n

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2559 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
n พ.ศ. 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
n พ.ศ. 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
n พ.ศ. 2507 บัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program (DAP) 2008
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ
บริษัท อีเทอเนิล เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ
บริษัท เอสเอสยูที จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ
บริษัท พีพีทีซี จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ
บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ประธานกรรมการ
บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 กรรมการ
บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ประธานกรรมการ
บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คอม-ลิงค์ จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

เป็นกรรมการตั้งแต่สิงหาคม 2559
สัญชาติอเมริกัน อายุ 62 ปี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี
สัญชาติไทย อายุ 49 ปี

ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร
สัญชาติไทย ไทย อายุ 61 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การบริหารจัดการวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
n วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Director Certification Program
(DCP 196/2014)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
n กรรมการอิสระ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
n กรรมการอิสระ
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n		เข้าประชุมผูถ
้ อื หุน้ จำ�นวน 0 ครัง้
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 15 สิงหาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Gonville and Caius College
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n The Characteristics of Effective Directors
n Directors Accreditation Program
(DAP 66/2007)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษาคณะบริหาร
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ
บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
n		ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ
บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
ต�ำแหน่งกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2551 ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 พ.ศ. 2528 ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
 Director Certification Program (DCP)
รุ่น 20 ปี 2545
 Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 30 ปี 2553
 TLCA Executive Development Program
(EDP) รุ่น 5 ปี 2553
 Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6
ปี 2558
ประสบการณ์การทำ�งาน
 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา
 พ.ศ. 2537 - มกราคม 2542 ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการเงิน บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด
(มหาชน)
 พ.ศ. 2532-2537 หัวหน้าผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการเงิน บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารองค์กร

ผู้บริหารระดับสูง

นายโชคดี วิศาลสิงห์

นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์
สัญชาติไทย อายุ 51
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2545 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์
n พ.ศ. 2544 Graduate Certificate พาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์
n พ.ศ. 2529 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
n พ.ศ. 2524 มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ
การอบรม
n พ.ศ. 2559 Professional Coach Certification
Program – รุ่นที่ 14, Thailand Coaching Institute
n พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการธุรกิจ
บริการ Cornell-National University ประเทศสิงคโปร์
ประสบการณ์การทำ�งาน
n ตัง
้ แต่ พ.ศ. 2560 หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ผู้อำ�นวยการ
บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร จำ�กัด
n พ.ศ. 2559-2560 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2557-2559 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจด้านอาหาร
บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2554-2557 หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร
- เคเอฟซี บริษทั ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
n พ.ศ. 2547-2554 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด
n พ.ศ. 2536-2547 ดำ�รงตำ�แหน่งผูบ
้ ริหารและการบริหาร
งานหลายด้าน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและนิตยสาร
สัญชาติไทย อายุ 31 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 3,000,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
บุตรนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2558 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
	 พ.ศ. 2553 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์น บอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การท�ำงาน
	 ตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและนิตยสาร
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
สัญชาติไทย อายุ 50 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2537 ปริญญาโท การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
n พ.ศ. 2534 ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
n พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
การอบรม
n Directors Accreditation Program
(DAP) 96/2012
n Company Secretary Program (CSP)
53/2013
n Board Reporting Program (BRP)
12/2013
ประสบการณ์การท�ำงาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2553-2558 รองกรรมการผู้จัดการ
ส่วนงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทน�้ำตาล
เอราวัณ ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้
บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป
n พ.ศ. 2553-2556 ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบัญชี การเงิน
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

นาย ณ กาฬ เลาหะวิ ไลย

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์

นายอุเมสนัส ปานเดย์

รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์
กลุ่มโพสต์
สัญชาติไทย อายุ 51 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2540 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
n พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
(หนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
n พ.ศ. 2556 หลักสูตรสถาบันวิทยาการพลังงาน
รุน่ ที่ 3
n พ.ศ. 2556 หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
รุน่ ที่ 16 (ปปร.16)
n พ.ศ. 2556 หลักสูตร Advanced Retail
Management รุน่ ที่ 12
n พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง รุน่ ที่ 2
n พ.ศ. 2552 หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ รุน่ ที่ 2 (TEPCoT2)
n พ.ศ. 2551 หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 7
ประสบการณ์การทำ�งาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์กลุ่มโพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2556-2559 รองบรรณาธิการบริหาร
กลุม่ โพสต์ บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2549-2556 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์
บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2554-2555 บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F
บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์
สัญชาติไทย อายุ 47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำ�งาน
n ตั้งแต่ พศ. 2559 ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2553-2559 บรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2545-2553 บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2539-2553 บรรณาธิการข่าวการเงิน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2538-2539 รองบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
สัญชาติไทย อายุ 44 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี การเงิน
มหาวิทยาลัยเบนท์เลย์ รัฐแมสซาชูเสต
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำ�งาน
n ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2559 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2548-กรกฎาคม พ.ศ. 2559
บรรณาธิการ เซ็คชั่น เอเชีย โฟกัส
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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นายมนตรี ปูชตรีรัตน์

นายวุฒิ นนทฤทธิ์

นายพรชัย แสงอรุณ

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ
สัญชาติไทย อายุ 57 ปี

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
สัญชาติไทย อายุ 49 ปี

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัญชาติไทย อายุ 64 ปี

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

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต
(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม
n พ.ศ. 2550 หลักสูตรผู้น�ำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 4
สถาบันพระปกเกล้า
n พ.ศ. 2552 หลักสูตร Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
n พ.ศ. 2552 หลักสูตรสื่อสารมวลชน
ภายใต้โลกาภิวัฒน์ทางการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
n พ.ศ. 2558 หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5
n พ.ศ. 2559 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 13
ประสบการณ์ทำ�งาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
โพสต์ทเู ดย์ บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2554-2559 บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์
โพสต์ทเู ดย์ บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2553-2554 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายข่าว
บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
n พ.ศ. 2549-2553 บรรณาธิการข่าวการเมือง
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2546-2549 หัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์
โพสต์ทเู ดย์ บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2537-2546 ผูส
้ อื่ ข่าว หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2542 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
n พ.ศ. 2517 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
n การดูงานด้านบริหารงานบุคคล
บริษัท โตโยต้า และมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น
n หลักสูตร THE BOSS ของ
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
n สัมมนาผู้น�ำไตรภาคีของมูลนิธิ KOILAF
ประเทศเกาหลี
ประสบการณ์การทำ�งาน
n พ.ศ. 2548-2556 ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2557-มกราคม พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

นางภัทริกา ชุติชูเดช

นายธวัชชัย เชาวน์รัตนะ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
สัญชาติไทย อายุ 45 ปี

ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สัญชาติไทย อายุ 62 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2548 Certified Internal Auditor (CIA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
n พ.ศ. 2539 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ด้านการเงิน Wichita State University
รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
n พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
n พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
Post Mini MBA โดย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำ�งาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ส�ำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
n		พ.ศ. 2522 ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
n พ.ศ. 2526 MBA School of Business
Administration, Business Computer
Information Systems,
University of North Texas
ประสบการณ์การทำ�งาน
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
n พ.ศ. 2555-2558 ที่ปรึกษาด้าน IT
n พ.ศ. 2540-2554 CIS and Planning Director
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารองค์กร

ผู้บริหาร โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย

นางธัชหทัย ธรรมประภาส

นางภูมิจิต พลางกูร

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้บริหาร มัชรูม เทเลวิชั่น

นายอรรฆรัตน์ นิติพน

ม.ล. พอยศ กัลยาณะวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

การบริหารองค์กร

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

กรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
จะต้องกระท�ำภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่จ�ำนวนกรรมการว่างลง ซึ่ง ท� ำ ให้
ไม่ครบองค์ประชุม บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่
ว่างลงจะด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงเท่าก�ำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่
จะอยู่ได้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะน�ำคณะกรรมการใน
เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการ
ถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส�ำเนาใบหุ้นและหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดย
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น ส�ำเนา
บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือส�ำคัญต่างๆ ของบริษทั เสนอบุคคล
ที่ มี คุ ณสมบั ติ เ หมาะสม และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม เข้ า รั บการเลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้ โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท ซึ่งได้น�ำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท
การแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อ�ำนาจของ
คณะกรรมการบริหาร ยกเว้นต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งต้องน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

35

การบริหารองค์กร

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษัทมิ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่ อยล� ำดั บ เดี ย วกั น ผู ้ ถื อหุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่ จ ะได้ รั บ การเสนอให้ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารหรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของ
บริษัท และบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่
กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ กู ้ ยื ม ค�้ ำ ประกั น การให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
ทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการทีป่ รึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาท
ต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ
เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตั ด สิ นใจในการด� ำ เนิ นกิ จ การของบริ ษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีแ่ นะน�ำคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

การบริหารองค์กร

บันทึกการเข้าประชุมประจำ�ปี 2559
ชื่อ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
กรรมการ และกรรมการบริหาร (ได้ออกจากการเป็นกรรมการ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559)
3. นายจรูญ อินทจาร
กรรมการอิสระ
4. นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
6. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
กรรมการ และกรรมการบริหาร (ได้ออกจากการเป็นกรรมการ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559)
7. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
8. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
9. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการอิสระ
10. ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
11. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
กรรมการ
12. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
13. นายฮู ยี เชียง โรบิน
กรรมการ และกรรมการบริหาร (ได้ออกจากการเป็นกรรมการ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559)
14. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ
15. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการ และกรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559)
16. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและกำ�หนด
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
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หมายเหตุ
• นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมพ์สัน และนายจรูญ อินทจาร ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2559
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
• นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
รายงานประจำ�ปี 2559
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการทุกคนในปี พ.ศ. 2559

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชื่อ

ตำ�แหน่ง

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
นายจรูญ อินทจาร
นายจอห์น ทอมพ์สัน
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ดร.ศิริ การเจริญดี
นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
นายฮู ยี เชียง โรบิน
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	

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

				
ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปี 2559 เท่ากับ 33,131,954 ล้านบาท
ค. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารในปี 2559 เช่น เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 1,941,899 ล้านบาท
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ค่าตอบแทน
กรรมการ
(หน่วย: พันบาท)
971
286
464
644
444
156
704
865
464
824
424
845
156
589
164
8,000

การบริหารองค์กร

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งจัดท�ำโดย
ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนได้ปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยมีหลักการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการก�ำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปีล่วงหน้า และได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม รวมถึงเรื่องที่
ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการ
บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีให้
แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุนและอ�ำนวย
ความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข แนบไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ส�ำหรับคัสโตเดียน สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2559 นั้น มีกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งตามวาระ และเสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง บริษัทได้น�ำเสนอรายละเอียดและประสบการณ์การท�ำงานของ
กรรมการดังกล่าว และผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
การประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากที่
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยก�ำหนดเวลาประชุมใน
ระหว่างเวลาท�ำงานปกติที่อาคารบางกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อ
รองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง อาคาร
บางกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอ
สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดในการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากร
แสตมป์ส�ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย
ในการประชุมผู้ถือหุ ้ น สามั ญประจ� ำปี 2559 นายสุ ท ธิ เกี ย รติ จิ ร าธิ วั ฒ น์
ประธานกรรมการ ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้
จัดสรรเวลาส�ำหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใน
การแสดงความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการที่เข้า
ร่วมในการประชุมครั้งนี้มีจ�ำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึง
ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือน
เมษายน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้

n

n

n

ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท
แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส�ำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยัน
การถื อ หุ ้ น ที่ อ อกโดยบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น ส�ำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
หรือหนังสือส�ำคัญต่างๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความ
เหมาะสม ก่อนการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีต่อไป
บริษทั ได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบทีก่ ำ� หนดรายละเอียดในการออกเสียง
แต่ละวาระอย่างชัดเจน และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ บริษัทได้จัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มี
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการ บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายกรรมการอย่างชัดเจน
โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคลได้
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ในทุกวาระการประชุม โดยบริษทั จะเก็บเฉพาะบัตรทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมีข้อ
โต้แย้ง
บริษัทได้จัดท�ำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี อิ ส ระ ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกครั้ง

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

ผู้ถือหุ้น
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดก�ำไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราที่เหมาะสมในระยะยาว บริษัทจะเก็บผลก�ำไรบางส่วนเพื่อคืนหนี้สถาบัน
การเงินและลงทุนเพือ่ อนาคตของบริษทั เงินก�ำไรทีเ่ หลือจะจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในรูปของเงินปันผล
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้อ่าน

เจ้าหนี้

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

บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ธุรกรรมดังกล่าว
ได้ แ ก่ เงิ นกู ้ ยื ม ทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว การออกหนั งสื อ ค�้ ำ ประกั น และ
การออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสัง่ ซือ้ กระดาษหนังสือพิมพ์
จากต่างประเทศ บริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคาร และ
ส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เหมาะสม การกู้ยืม
ทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน บริษัทติดตามและปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด

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

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่มี
ประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

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

พนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและขยายการด�ำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติม
จากสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐานมาเป็นธุรกิจมัลติมีเดีย ท�ำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กรของบริษัทมากพอสมควร โดยในส่วนของการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานนั้น บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงาน
มากกว่า 50 หลักสูตร โดยจะเป็นการอบรมโปรแกรมไมโครซอฟท์รวมถึง
หลักสูตรมัลติมีเดียและโซเชียลมีเดียส�ำหรับนักข่าว หลักสูตรการเขียนและ
รายงานข่าว หลักสูตรด้านภาษาพม่าเพื่อเตรียมรองรับการเปิด AEC และ
หลักสูตรเกี่ยวกับบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจ�ำปี และจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ตามผลงาน
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ได้แก่ การสอบทานขั้นตอนในการด�ำเนินการ
ของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การสอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน การควบคุม และอื่นๆ ให้เป็นความลับและการด�ำเนินการ
ให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ทราบ

ผู้จัดจ�ำหน่าย
ช่องทางส�ำคัญช่องทางหนึ่งในการจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์ ได้แก่ ผู้จัดจ�ำหน่าย
และแผงหนังสือ บริษัทเพิ่มจ�ำนวนผู้จัดจ�ำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายหนังสือพิมพ์
ในการด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดให้มีค่านายหน้า ส่วนลด และระยะเวลา
การช�ำระเงินที่เหมาะสมแก่ผู้จัดจ�ำหน่ายและแผงหนังสืออย่างเหมาะสม โดย
พนักงานของบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจ�ำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดจัดจ�ำหน่าย และลดยอดหนังสือคืน
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท บริษัทในเครือ และมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันท�ำกิจกรรมระดมเงิน
บริจาคเพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือในด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง โดย
ต้องการให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ได้แก่
“บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เท่น แชริตี้ กอล์ฟ แอนด์ กูร์เมต์ ดินเนอร์ 2015”,
“Bangkok Post Foundation Charity Raffle 2015”, “Bangkok Post
International Mini Marathon 2015”, “Season’s Greeting Gifts for
Children 2015”, “The 8th Bangkok Post Charity Wine Dinner” เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปี ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษผ่ า นช่ อ งทางอื่ นๆ เช่ น เว็ บ ไซต์ ข อง
บริษัทด้วย ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจ�ำปีของบริษัท แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และงบการเงิน ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปีเพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัท เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใส
และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่
บริษทั ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ ส�ำหรับจ�ำนวนครั้งของการ
ประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ได้แสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปี เรื่องบันทึกการเข้าประชุมประจ�ำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ก�ำหนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการของบริษทั เป็นจ�ำนวนรวมส�ำหรับปีนนั้ ๆ
โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจ�ำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น
ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทน
ที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งและประวัติของกรรมการ
ทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี เรื่องโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัท แยกบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการออกจาก
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจ
อย่างไม่จ�ำกัด โดยคณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง ให้ กรรมการอิ สระด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ประธานกรรมการ และมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท
ในส่วนของการให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนื อ จากคณะกรรมการตรวจสอบที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย
ขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
n ประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท
n พิ จ ารณากระบวนการสรรหา จ� ำ นวน และคุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมของ
กรรมการอิสระ การเสนอผู ้ ที่มีคุณ สมบั ติเหมาะสมเข้ า รั บการเลื อ กตั้ ง
เป็นกรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษัท
n ก�ำหนดนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทน และบ�ำเหน็จของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
n พิ จ ารณาให้ มี การประกั น ภั ย ผู ้ บ ริ ห าร ให้ กั บ คณะกรรมการและผู ้ บริ หาร
ระดับสูงของบริษัท
n พิ จ ารณาแผนการสื บ ทอดการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง และกระบวนการสรรหา
กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ จะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามล�ำดับ
n พิ จ ารณากระบวนการประเมิ น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร และ
เจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามล�ำดับ
n ก� ำ หนดนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร
และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามล�ำดับ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน
และกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน และเพื่อให้การท�ำหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำงานเป็นอิสระอย่างแท้จริง
ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน หรือกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

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

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

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

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

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

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัท พยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ และแนะน�ำบริษัทแก่กรรมการใหม่

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

บริษัทยังมิได้จัดท�ำแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และ
พยายามจะจัดให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี
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ข้อมูลผู้ลงทุน

การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อการ
ด�ำเนินงานทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
จึงมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการด� ำ เนิ นธุร กิ จ และเพื่ อ
จัดการกับความเสี่ยงต่า งๆ อย่ า งเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านภายใต้ อ� ำ นาจและหน้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท ที่ปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักการการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งกฎหมาย
ข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรับฟังความคิดเห็นจากส�ำนักตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชื่อมั่น
ได้วา่ การรายงานทางการเงินของบริษทั มีความน่าเชือ่ ถือ รวมทัง้ การปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ส�ำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็นสาระส�ำคัญ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เหมาะสม
ส�ำนักตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบการควบคุมภายในของกระบวนการ
ท�ำงานต่างๆ ในบริษัท รวมถึ ง บริ ษั ท ในเครื อ เพื่ อท� ำการประเมิ นผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน
การด�ำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแล เสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ส�ำนักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
โดยยึดถือกฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบภายในและปฏิบตั ติ ามกรอบการปฏิบตั งิ าน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านในทางวิชาชีพทีเ่ ป็นสากล เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน

42

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

เพื่อส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล ส�ำนักตรวจสอบภายในยังท�ำ
หน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน ให้กับฝ่ายงานต่างๆ โดยเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานจนถึง
ผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งผู้ที่อยู่ในสายการปฏิบัติงานต่างๆ รับทราบหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง ที่จะท�ำให้เกิดกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
มีจริยธรรม และมีการควบคุมที่เหมาะสม การสร้างความตระหนักรู้จะเป็นจุด
เริ่มต้นของการสร้างจิตส�ำนึกและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ในส่วนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักตรวจสอบภายในวางแผน
การปฏิบัติงานโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาล�ำดับความส�ำคัญตามความเสี่ยง
และค�ำนึงถึงข้อกังวลของผู้บริหาร ในการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะน�ำ
เอาหลั ก วิ ช าการและวิ ธี ก ารท� ำ งานที่ เ ป็ น ระบบเข้ า มาใช้ ใ นการสอบทาน
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการก�ำกับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยมีการรายงานผลต่อผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ส�ำนักตรวจสอบภายในจะติดตามผลการ
ด�ำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบความคืบหน้าเป็นระยะตามสมควร
ส�ำหรับในปี 2559 ส�ำนักตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการตรวจสอบ เสนอแนะ
ประเด็น และรายงานผลให้กับผู้บริหารเพื่อน�ำไปพิจารณาปรับปรุงการควบคุม
ภายในของแต่ละส่วนงาน เช่น การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
และจัดส่งหนังสือพิมพ์ในต่างจังหวัด การสอบทานกระบวนการการขายอันน�ำ
ไปสู่การปรับปรุงหน้าที่งานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การบันทึกรายได้ การเก็บหนี้
การคิดค�ำนวณค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้มีการน�ำเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการเพื่อการพัฒนาต่อไป
การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่จะท�ำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทจึงมี
การสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาชีพ
การตรวจสอบและความรอบรู้ทางธุรกิจ โดยการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายใน
เข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ทางวิชาชีพตามความเหมาะสม

ข้อมูลผู้ลงทุน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ
ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
บริษัท คอม-ลิงค์ จำ�กัด
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์
นางสุจิตรา มงคลกิติ
บริษัท วัชรพล จำ�กัด
นางนิจพร จรณะจิตต์
Mrs. Arunee Chan

121,096,150
56,000,000
43,463,480
38,194,380
36,350,960
21,245,255
19,767,000
13,911,790
11,866,420
8,672,590

24.22
11.20
8.69
7.64
7.27
4.25
3.95
2.78
2.37
1.73

ที่มา: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

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

การดูแลการใช้
ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้อง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท และบริษัท
จะน� ำ เสนอสรุ ป รายงานดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลผู้ลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทพอสรุป ได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา
รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าโฆษณา ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
คงที่ ผลการด�ำเนินงานของบริษทั จึงขึน้ อยูก่ บั ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา ทัง้ นี้ ค่าใช้จา่ ย
ด้านการโฆษณามักจะผันแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว
จะส่งผลให้มกี ารใช้งบโฆษณาผ่านสือ่ ต่างๆ มากขึน้ และหากเป็นภาวะทีเ่ ศรษฐกิจชะลอตัว
การโฆษณาจะลดลงเช่นกัน ดังนัน้ เพือ่ ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนดังกล่าว บริษทั
จึงก�ำหนดแผนกลยุทธ์และนโยบาย เพิม่ พืน้ ทีโ่ ฆษณากระจายไปนอกเหนือจากสือ่ สิง่ พิมพ์
รักษาความสามารถเชิงแข่งขัน รวมทัง้ บริหารจัดการค่าใช้จา่ ยอย่างรัดกุม และเหมาะสม
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค
พัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกระจายเสียงและออกอากาศ รวมถึงการสื่อสารแบบ
ไร้สายและเทคโนโลยีดิจิตอล ท�ำให้มีการน�ำเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อได้หลากหลาย
มากขึ้น
ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริโภคไม่จ�ำเป็นต้องเสียเงินเพื่อซื้อหาข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป เรื่องดังกล่าวมี
ผลกระทบในทางลบต่อการจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทจึงต้อง
พัฒนาการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ ต่างๆ เพิม่ เติมจากสือ่ สิง่ พิมพ์ซงึ่ เป็นธุรกิจหลัก
ของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นทางเลือกให้ผบู้ ริโภคข้อมูลข่าวสาร และผูซ้ อื้ สือ่ โฆษณา
เพือ่ รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษทั ได้ผลิตนิตยสารหัวข้อใหม่ๆ ทีต่ รงกับกลุม่ เป้าหมาย
ยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาที่หลากหลาย อันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า
และบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด
3. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษทั ประกอบธุรกิจทางด้านสิง่ พิมพ์ ดังนัน้ กระดาษจึงเป็นวัตถุดบิ หลักอย่างหนึง่ ของ
ธุรกิจซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านปริมาณตลอดจนราคาตามอุปสงค์และ
อุปทานของตลาดโลก แต่บริษทั ได้มกี ารติดตามและวางแผนการจัดซือ้ ล่วงหน้าและเก็บ
กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ในปริมาณที่คาดว่าเพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งได้สั่งซื้อจาก
แหล่งผลิตในประเทศมากขึ้น
นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายควบคุมต้นทุนการใช้กระดาษอย่างเคร่งครัด เช่น
การควบคุมประสิทธิภาพในการผลิตให้มตี น้ ทุนของเสียน้อยทีส่ ดุ รวมทัง้ การบริหารการ
จัดจ�ำหน่ายเพือ่ ลดปริมาณหนังสือคืน

พันธะผูกพันในการ
ออกหุ้นกู้ในอนาคต
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ นีเ้ กิดขึน้ จากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดการเงิน
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด เนือ่ งจากมีเงินฝากกับสถาบัน
การเงิน เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากธนาคาร สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบัน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยจึงอยู่ในระดับต�่ำ
5. ความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษทั มีความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งโดยก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการ
ควบคุมการขายเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมาะสม
ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการขายเชื่อ
นอกเหนือจากจ�ำนวนทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ในบัญชีคา่ เผือ่ หนีส้ ญ
ู ไว้แล้ว นอกจากนี้ การขายเชือ่
ของบริษทั ไม่มกี ารกระจุกตัว เนือ่ งจากมีฐานลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมากราย
6. ความเสี่ยงจากการไม่ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ดังนั้น จึงมี
ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเป็น
การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงจัดให้มีการติดตามผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วม โดยวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน และ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้และรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
บริษัทตามระยะเวลาที่ก�ำหนดเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเท่าที่สามารถจะกระท�ำได้
7. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความไม่สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุม
ทางการเมือง
ประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาอุทกภัยร้ายแรง และความไม่สงบอันเนือ่ งมาจากการชุมนุม
ทางการเมืองในมาหลายปีทผี่ า่ นมา เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อยอดขาย
โฆษณาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือในสื่อวิทยุ โทรทัศน์
และอินเทอร์เน็ต หากเกิดเหตุดงั กล่าวอีกในอนาคตก็จะเกิดภาวะชะงักงันในการใช้จา่ ย
งบโฆษณาของลูกค้าของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8. ความเสี่ยงด้านการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความสามารถ
บุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการผลิตเนือ้ หาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ บริษทั ได้ใช้จา่ ยลงทุนพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถในการท�ำงาน อย่างไรก็ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ พื้นที่
และช่องทางในการโฆษณาสื่อสารท�ำให้เกิดปัญหาการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความสามารถอยู่พอสมควร

ข้อมูลเกี่ยวกับ
หุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

ข้อมูลผู้ลงทุน

รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการก�ำหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับ
ราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด

5. บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการก�ำหนดราคา

ผลิตและจ�ำหน่ายนิตยสาร “แอล” “แอล เมน”
“แอล เดคคอเรชัน่ ” “ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด”
“ไซคลิง่ พลัส” “ฟอร์บส” และ “แมรี แคลร์”
ความสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
จ� ำหน่ า ยนิ ตยสารให้ กับ บริ ษั ท มู ล ค่ า 24.4
ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.4 ล้านบาทจากเงินกู้ยืม
จากบริษัท มูลค่า 44.0 ล้านบาท เช่าส�ำนักงาน
จากบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า
7.6 ล้านบาท
นโยบายการก�ำหนดราคา อัตราคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอื่นเป็น
ไปตามราคาตลาด

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

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

3. บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน

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

4. บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์

ผลิตและจ�ำหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน
จ� ำ หน่ า ยนิ ต ยสารให้ กั บ บริ ษั ท มู ล ค่ า 7.0
ล้านบาท ค่าบริหารจัดการ ค่าเช่าส�ำนักงาน
จากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า
7.4 ล้านบาท
นโยบายการก�ำหนดราคา ราคาตลาด

ผลิตรายการวิทยุ
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
ไม่มี
ไม่มี

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

ผลิตคอนเทนต์ รายการโทรทัศน์ และให้เช่าสตูดโิ อ
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ขายโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กบั บริษทั 13.1 ล้านบาท
ซือ้ โฆษณาจากบริษทั 0.9 ล้านบาท เช่าส�ำนักงาน
จากบริษทั และค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง มูลค่า 4.4
ล้านบาท ดอกเบีย้ 17.9 ล้านบาทจากเงินกูย้ มื จาก
บริษทั มูลค่า 344.9 ล้านบาท และขายอุปกรณ์
ส�ำนักงานให้กบั บริษทั 15.1 ล้านบาท
นโยบายการก�ำหนดราคา อัตราคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอื่นเป็นไป
ตามราคาตลาด

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

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

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

ลงทุน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
ไม่มี
ไม่มี

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

ผลิตคอนเทนต์ และรายการโทรทัศน์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
ไม่มี
ราคาตลาด

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานและงบการเงินรวม

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง
จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
คือ ดร.ศิริ การเจริญดี (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
นายจอห์น ทอมพ์สัน และนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตาม
ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
หลักการของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ หน้าที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน
ประจ�ำปีและงบการเงินระหว่างกาล การควบคุมภายใน
รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดขึ้น
ได้ นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมี
หน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้งและพิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ในปี
2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัด
ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ได้รับมา
ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2559 ทัง้ ของบริษทั และงบการเงินรวม
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ในเครื อ ที่ ถู ก จั ด ท� ำ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การจัดท�ำงบการเงิน
และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องตามกฎหมาย
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะให้คณะกรรมการ
บริษัทน�ำเสนองบการเงินและงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาต่อไป
ปี 2559 เป็นปีที่ยากล�ำบากของอุตสาหกรรมสื่อ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์หลายแห่ง
ต้องลดขนาดหรือปิดตัวลงในปีที่ผ่านมา เพื่อรับมือ
กับสถานการณ์ดงั กล่าว บริษทั ต้องปรับปรุงประสิทธิผล

เชิงต้นทุน โดยการยกเลิกการด�ำเนินธุรกิจบางส่วนงาน
เช่น หนังสือพิมพ์ M2F ในต่างจังหวัด ธุรกิจโทรทัศน์
และธุรกิจสิง่ พิมพ์พาณิชย์ สืบเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ในธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยงเป็น
รายไตรมาส และได้มกี ารสือ่ สารข้อมูลนัน้ ไปยังผูบ้ ริหาร
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับความ
เสี่ยงและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องนั้นได้ถูกรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทในหลายโอกาส ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ติดตามความเสี่ยงทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น
รวมถึงประสิทธิผลของกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ทีผ่ บู้ ริหาร
ได้ริเริ่มเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ
ในปัจจุบนั ผูบ้ ริหารของบริษทั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
สร้างนโยบายที่เกี่ยวกับการเข้าท�ำรายการทางธุรกิจ
กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด� ำ เนิ น การเป็ น ไปตามแนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลที่
ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อนโยบายดังกล่าวได้รับ
การพัฒนาจนเสร็จสิน้ รายการทางธุรกิจกับกิจการทีม่ ี
ความเกี่ยวเนื่องกันจะถูกจัดท�ำและก�ำกับอย่างเป็น
ระบบต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความร่วมมือของผู้
ตรวจสอบภายในและผู ้ ส อบบั ญ ชี ได้ ส อบทาน
ประสิ ท ธิ ภ าพและความพอเพี ย งของการควบคุ ม
ภายในของบริษัท ในทุกการประชุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ
ท�ำงานของผู้ตรวจสอบภายในและการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามผล
การปรับปรุงการควบคุมภายในอยู่เป็นประจ�ำ เพื่อ
การรับทราบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า การควบคุมภายในของบริษัทในภาพรวมมีความ
เพียงพอกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน ในปีที่ผ่านมา การ
ควบคุมภายในหลายๆ ส่วนงานทีส่ ำ� คัญได้ถกู ปรับปรุง
ให้ดีขึ้น และไม่พบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่จะส่งผลต่องบการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยส�ำคัญ

ในปี 2559 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรในบาง
ส่วน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ได้
ถูกปรับเปลี่ยน และยังคงมีความเป็นอิสระจากการ
ปฏิบัติงานประจ�ำของธุรกิจ และรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
ในการดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และให้
ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติงานตามสมควร การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีตัวแทนจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเข้าร่วม โดยผู้บริหารระดับสูงจะ
เข้าร่วมประชุมเพียงเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามความจ�ำเป็น นอกจากนี้ ในระหว่าง
ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยที่ไม่มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
เข้าร่วม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดเตรียม
งบการเงิ น การเปิ ดเผยข้ อ มู ลต่ างๆ ที่ เกี่ ย วกั บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับฟังข้อมูล
ความผิดปกติที่อาจพบ และเป็นตัวบ่งชี้ถึงการกระท�ำ
อันอาจเป็นการทุจริต
จากผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ ่ า นมาอั น เป็ น ที่ น ่ า พอใจ
ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นควร
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ น� ำ รายชื่ อ
ผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หมายเลข 4434 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3459 และ/หรือ
นางสุ ม าลี รี ว ราบั ณ ฑิ ต ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
หมายเลข 3970 ของบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส�ำหรับการสอบทานงบ
การเงินบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวมทัง้ รายไตรมาสและประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 1.2 ล้านบาท และส�ำหรับบริษัทย่อย
และกิจการร่วมค้า แต่ไม่รวม บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น
จ�ำกัด รวม 1.31 ล้านบาท

(ดร.ศิริ การเจริญดี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานและงบการเงินรวม

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดท�ำงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพโปร่งใส และน่าเชื่อถือ คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัท โดยมีความรับผิดชอบหลักในการสอบทานรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยทั่วไปเหมาะสมส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และงบการเงิน
ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสม ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ตารางแสดงการใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2555-2559

ประเภทของสื่อ

(หน่วย: ล้านบาท)

2555

2556

2557

2558

2559

โทรทัศน์
เคเบิลทีวี
ทีวีดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ภาพยนตร์
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อกลางแจ้ง
คมนาคม
ภายในอาคาร
อินเทอร์เน็ต

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

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

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

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

47,121
3,495
20,933
11,743
5,445
5,262
2,928
5,665
5,311
700
1,731

รวมทั้งหมด

117,406

117,118

124,860

    125,033

110,331

ที่มา: บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย
ในปี 2559 ภาพรวมเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวแต่ยังเป็นไปอย่างล่าช้าโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 และ 2 ผู้บริโภคได้ชะลอการใช้จ่าย เนื่องจากยังขาดความมั่นใจในการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ท�ำให้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ประกอบกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในเดือนตุลาคม 2559 ทางภาครัฐจึงได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนในการงดจัดงานรื่นเริง
ท�ำให้มีการชะลอการใช้จ่ายในด้านต่างๆ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทในปี 2559
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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ยอดจัดจ�ำหน่าย

รายได้จากการขายและบริการรวมคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 16.99 จาก 2,172.63 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 1,803.56 ล้านบาท ในปี 2559 ประกอบด้วย
ยอดขายหนังสือพิมพ์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.49 จากการติดตามข่าวเรือ่ งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ขณะที่ยอดโฆษณาของหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 28.53 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ยอดโฆษณาของ
นิตยสารลดลงร้อยละ 20.64 รายได้จากการขายนิตยสารลดลงร้อยละ 22.02 รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.61 เนื่องจากในเดือนกันยายน 2558
บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ

ต้นทุนขายและบริการรวมลดลงร้อยละ 13.52 จาก 1,730.30 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 1,496.24 ล้านบาท ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 31.67
จาก 353.33 ล้านบาท เป็น 241.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 20.56 จาก 338.06 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 268.55 ล้านบาท ในปี 2559 มี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 44.23 ล้านบาท และในปี 2559 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.78 จาก 42.83 ล้านบาท
เป็น 57.30 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย การลดลงของต้นทุนขายและบริการ รวมทั้งการลดลงของค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร เกิดจากการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ท�ำให้ต้นทุนการผลิตต�่ำลง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีการควบคุมให้
ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

ผลการด�ำเนินงาน

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) มีขาดทุนรวมส�ำหรับปี 2559 ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (215.33) ล้านบาท (หรือคิดเป็น (0.43) บาทต่อหุ้น)
เปรียบเทียบกับขาดทุนรวมส�ำหรับปี 2558 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (253.35) ล้านบาท (หรือคิดเป็น (0.51) บาท ต่อหุ้น) และมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วน
ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวน (212.79) ล้านบาท เปรียบเทียบกับก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2558 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวน
332.97 ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 ได้มีการประเมินราคาที่ดินของกลุ่มบริษัทเพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน โดยมีส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาที่ดินจ�ำนวน
721.73 ล้านบาท หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 144.34 ล้านบาท ซึ่งท�ำให้เกิดก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 2558 จ�ำนวน 577.38 ล้านบาท

ความสามารถในการท�ำก�ำไร

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจ�ำหน่าย ส�ำรองต่างๆ และส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน “EBITDA” สูงมากขึ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 348.6 หรือ
สูงขึ้น 85.40 ล้านบาทจาก (24.5) ล้านบาทในปี 2558 เป็น 60.9 ล้านบาทในปี 2559
อัตราส่วนขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทและรายได้จากการขายและบริการในปี 2559 เท่ากับร้อยละ (11.95) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
(ปรับปรุงใหม่) ที่อัตราร้อยละ (11.66)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 8.43 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ปรับปรุงใหม่) ที่อัตราร้อยละ 7.85 และ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 27.87 ในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 24.20 ในปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง

ลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้ารับคืน ลดลงร้อยละ 39.67 จาก 776.32 ล้านบาท ในปี 2558 (ร้อยละ 35.73 ของยอดขาย) เป็น 468.31
ล้านบาท ในปี 2559 (ร้อยละ 25.96 ของยอดขาย)
ในปี 2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 200.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.44 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2558 จ�ำนวน
239.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.35 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ในปี 2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ค้างช�ำระไม่เกินสามเดือนจ�ำนวน 183.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.50 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2558
จ�ำนวน 379.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.34 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด ส�ำหรับลูกหนี้การค้าทั้งหมดที่ค้างช�ำระเกินสามเดือนถึงหกเดือนจ�ำนวน 27.31 ล้านบาท
หรือร้อยละ 6.32 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2558 จ�ำนวน 76.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.34
ในปี 2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้าทั้งหมดที่ค้างช�ำระเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีจ�ำนวน 27.93 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 6.47 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบ
เทียบกับในปี 2558 จ�ำนวน 50.98 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 6.89 ส�ำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างช�ำระเกินหนึ่งปีในปี 2559 มีจ�ำนวน 29.15 ล้านบาท หรือร้อยละ
6.75 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2558 จ�ำนวน 29.58 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 4.00
ส�ำหรับลูกหนี้ห้าสิบรายแรกเป็นหน่วยงานราชการและบริษัทโฆษณาชั้นน�ำรายใหญ่เป็นส่วนใหญ่ บริษัทเชื่อว่า ได้ตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ และ
เชื่อว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้ในอนาคต
สินค้าคงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ลดลงจาก 82.91 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 54.32 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทเชื่อว่า
กระดาษคงเหลืออยู่ในสภาพดี ใช้ในการผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือเพื่อขายได้ในอนาคต และบริษัทเชื่อว่า ได้ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่
จะได้รับอย่างเพียงพอ

สภาพคล่อง

เงินกู้ยืมธนาคารทั้งหมดลดลง 202.65 ล้านบาท จาก 1,366.15 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 1,163.50 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 26.70
ล้านบาท จาก 494.34 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 467.63 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 ขณะที่บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 175.95 ล้านบาท
จาก 871.82 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 695.87 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 การลดลงของอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จาก
การขาย จึงท�ำให้บริษัทมีความสามารถในการช�ำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงินจาก 1,366.15 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,163.50 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลง
ร้อยละ 14.83
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.30 เท่า ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาโดยไม่น�ำขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อย
มารวม จะมีผลท�ำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.14 เท่า เปรียบเทียบกับ 2.08 เท่าในปี 2558 (ปรับปรุงใหม่) ทั้งนี้ บริษัทได้รับอนุญาตจากผู้ให้กู้ยืมให้รักษาอัตรา
ทางการเงินในอัตราสูงกว่าที่ตกลงกันไว้ในสัญญากู้ยืมในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินปี 2559
ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานและงบการเงินรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง
จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท
โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ
สอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู ้ ป ระกอบวิ ชาชี พบั ญชี ที่ ก�ำ หนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการ
เงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุใน
ข้อก�ำหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 กลุ่มบริษัท
มีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหนี้สิน
หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้
ด�ำเนินการตามแผนแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งท�ำให้มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้น
จากปีก่อนๆ และเจ้าหนี้สถาบันการเงินตกลงผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
สัญญากู้ยืมและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทยังมีสินทรัพย์รวมสุทธิ
และกระแสเงินสดที่ได้มาจากการด�ำเนินงานส�ำหรับปีเป็นจ�ำนวนมาก ผู้บริหาร
เชื่อว่า กลุ่มบริษัทจะสามารถด�ำเนินงานต่อเนื่อง งบการเงินนี้จึงถูกจัดท�ำขึ้น
โดยใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทยังอยู่
ระหว่างด�ำเนินการให้ส�ำเร็จตามแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการปรับปรุงการ
ด�ำเนินงานในอนาคต ตลอดจนเจรจาเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินอย่าง
ต่อเนื่องจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ดังนั้นจึงยังคงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�ำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อ
กรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน
ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดย
รวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวม
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธี
การตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
นอกจากเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ
ส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการหลายรูปแบบ เช่น รายได้จากการขาย
สิ่งพิมพ์ รายได้จากการโฆษณา รายได้จากการจัดงาน และรายได้จากการ
รับจ้างพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ท�ำกับลูกค้ามีความ
หลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ เป็นต้น ท�ำให้มีเงื่อนไข
ในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าและระยะ
เวลาในการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรูร้ ายได้ของบริษทั ฯ โดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบทีส่ ำ� คัญ
ดังนี้
n ประเมิ น และทดสอบระบบการควบคุ ม ภายในและระบบสารสนเทศของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การท�ำความเข้าใจระบบการควบคุมและสุ่มตัวอย่างรายการเพื่อทดสอบ
การปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ และให้ความส�ำคัญในการ
ทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบการควบคุมภายในที่
ตอบสนองความเสี่ยงที่ระบุไว้
n สุ ่ ม ตั ว อย่ า งสั ญ ญาขายและบริ ก ารเพื่ อ ตรวจสอบการรั บ รู ้ ร ายได้ ว ่ า เป็ น ไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายและบริการของบริษัทฯ และสอดคล้อง
กับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
n สุ ่ ม ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งปี แ ละช่ ว ง
ใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
n ส่งจดหมายยืนยันยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี
n สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
n วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อหาความผิดปกติ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นของการรั บรู ้ ร ายการขายตลอดรอบระยะเวลาบั ญ ชี และ
ตรวจสอบรายการขายที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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การรวมธุรกิจ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินข้อ 12 ในเดือนกันยายน 2558
บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และสือ่ โฆษณา จ�ำนวนเงินรวม 138 ล้านบาท การซือ้
หุ้นดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ต้องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่
ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยม
ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจากการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่
ระบุได้ที่ได้รับมาและหนี้สินที่รับมา รวมถึงค่าความนิยมได้เสร็จสิ้นลงในปี
2559 ข้าพเจ้าให้ความส�ำคัญกับรายการซื้อธุรกิจนี้เนื่องจากรายการดังกล่าว
ถือเป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารต้องใช้
ดุลยพินิจในการให้ข้อสมมติส�ำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา รวมถึงค่าความนิยมดังกล่าว

เงินสดในอดีตกับผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
ดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการ
วิ เ คราะห์ ต ้ น ทุ น ทางการเงิ น ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน�้ ำ หนั ก ของบริ ษั ท ฯ และของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจ�ำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส�ำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตรา
คิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบ
ทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม รวม
ถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติที่ส�ำคัญ

ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบข้ อตกลงและเงื่ อนไขในสั ญญาซื้ อขายธุ รกิ จ รวมทั้ ง
สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเข้าท�ำรายการซื้อ
ดั ง กล่ า วเพื่ อ ประเมิ น ว่ า รายการซื้ อ ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามค� ำ นิ ย ามของ
การรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง การรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่าการซื้อ
ธุรกิจกับเอกสารประกอบการซือ้ ธุรกิจและการจ่ายเงินเพือ่ ประเมินว่ามูลค่าดังกล่าว
สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้และไม่รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อธุรกิจ ประเมิ น มู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิ น ทรั พย์ ที่ ระบุ ไ ด้ ที่ไ ด้ ม าและ
หนี้สินที่รับมาที่ระบุในเอกสารการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหาร โดย
พิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่างๆ ที่ส�ำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการค�ำนวณหา
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน สอบทานองค์ประกอบในแบบจ�ำลอง
ทดสอบข้อสมมติที่ส�ำคัญกับข้อมูลในอดีตของบริษัทฯ และข้อมูลเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น เปรียบเทียบ
อัตราคิดลดกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และของอุตสาหกรรม และ
ทดสอบการค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว และพิจารณาเหตุผลสนับสนุน
ค่าความนิยมและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ บันทึกค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจรวม
157 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินข้อ 17 การประเมิน
การด้อยค่าของค่านิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญที่ฝ่ายบริหารต้อง
ใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการ
ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ กิ จ การคาดว่ า จะได้ รั บ จากกลุ ่ ม
สินทรัพย์นั้น รวมถึงการก�ำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่
เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยม
ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�ำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบ
จ�ำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ใช้ โดยการสอบถามฝ่ายบริหาร
และท�ำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตาม
ลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท�ำการ
ทดสอบข้อสมมติทสี่ ำ� คัญทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั
ในอนาคตจากสินทรัพย์โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกและภายในของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแส

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน 89 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 72 ล้าน
บาท) ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนสะสม ตามที่เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบการเงินข้อ 28 โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ
สามารถรับรูร้ ายการได้เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้
ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษี
มาใช้ประโยชน์ได้น้ันต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดท�ำ
แผนธุรกิจและประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม
แผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี
ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหาร ท�ำความเข้าใจและทดสอบการควบคุมที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำและอนุมัติประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรับรู้รายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการก�ำไรทางภาษี
ในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จ�ำเป็นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่ง
ข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความส�ำคัญกับ
ข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราก�ำไร
ขั้ นต้ นโดยตรง นอกจากนี้ ข้ า พเจ้ า ได้ ท�ำ การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ
อุตสาหกรรมโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายนอก และได้เปรียบเทียบประมาณ
การก�ำไรทางภาษีในอดีตกับก�ำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการก�ำไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจน
ทดสอบการค� ำ นวณประมาณการก� ำ ไรทางภาษี ใ นอนาคตตามข้ อ มู ล และ
ข้อสมมติดงั กล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติ
ที่ส�ำคัญต่อประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคตโดยเฉพาะอัตราการเติบโต
ของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
รายการผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใ ช้ หั ก ภาษี แ ละขาดทุ น ทางภาษี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้
ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน
ประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่
อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูล
อื่นนั้น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่

n

n

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และ
หากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้า
จะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�ำเนิน
การแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

n

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่อ
งบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ งบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ไม่ ว ่ า จะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ต่อเนือ่ ง ในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงาน
หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่
ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
n ระบุและประเมินความเสีย
่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

n

n

ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อ
ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบั ญ ชี แ ละการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ผู ้
บริหารจัดท�ำ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่
ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องข้ า พเจ้ า อย่ า งไรก็ ต าม เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องได้
ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจ
สอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าที่
ในการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมด ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่า
มี เ หตุ ผ ลที่ บุ ค คลภายนอกอาจพิ จ ารณาว่ า กระทบต่ อ ความเป็ น อิ ส ระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณา
เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และ
ก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่อง
ดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานสอบบั ญ ชี แ ละการน� ำ เสนอรายงานฉบั บ นี้ คื อ
นางสายฝน อินทร์แก้ว

สายฝน อินทร์แก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

51

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์							
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�้ำประกัน
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)
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
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ						
ควบคุมของบริษัทย่อย
21
5,880,000
5,880,000
–
–
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี 22
192,332,400
191,666,000
192,332,400
191,666,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำ�หนด						
ชำ�ระภายในหนึ่งปี		
–
74,886
–
–
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด						
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
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 – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด						
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
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
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
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
หุน้ สามัญ 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
505,000,000
505,000,000
505,000,000
505,000,000
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
กำ�ไรสะสม							
จัดสรรแล้ว – สำ�รองตามกฎหมาย
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
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
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
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
(ปรับปรุงใหม่)
กำ�ไรขาดทุน:						
รายได้								
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)
กำ�ไรขั้นต้น			
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)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(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
–
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
13
11,009,898
11,296,849
–
–
รายได้อื่น
50,578,889
27,665,148
66,643,967
59,107,826
ขาดทุนก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและค่าใช้จา่ ยเงินได้
(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
ขาดทุนสำ�หรับปี
(217,397,849)
(244,409,523)
(162,027,683)
(253,643,227)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์						
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)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี 		
4,610,469
577,379,434
3,209,398
577,379,434
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
(212,787,380)
332,969,911
(158,818,285)
323,736,207
การแบ่งปันกำ�ไร 						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(215,333,238)
(253,347,991)
(162,027,683)
(253,643,227)
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
(2,064,611)
8,938,468
(217,397,849)
(244,409,523)
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(210,722,769)
324,031,443
(158,818,285)
323,736,207
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
(2,064,611)
8,938,468
(212,787,380)
332,969,911
กำ�ไรต่อหุ้น
29					
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(0.43)
(0.51)
(0.32)
(0.51)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

2559

งบการเงินรวม

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน						
ขาดทุนก่อนภาษี
(242,573,662)
(252,935,144)
(181,038,875)
(274,551,426)
ปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน 						
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)
–
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย		
180,277,742
172,879,857
130,678,121
135,286,149
   กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
(1,659,330)
(740,074)
(1,661,368)
(740,074)
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
44,226,448
–
–
–
   ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
(11,009,898)
(11,296,849)
–
–
   ปรับปรุงเงินส่วนเพิ่มที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
–
8,800,000
–
8,800,000
   สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		
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
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน						
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน		
59,258,483
4,027,149
82,254,327
87,335,729
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (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
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (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) กิจกรรมดำ�เนินงาน
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) กิจกรรมดำ�เนินงาน
200,662,409
(314,380,537)
192,917,293
(112,710,261)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
		
2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
–
–
40,110,270
(197,000,000)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น
(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
–
–
–
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์		
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
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(50,000,000)
(116,666,500)
(50,000,000)
(116,666,500)
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
(85,288)
(53,435)
–
–
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(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
รายการซือ้ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทย่ี งั ไม่ได้จา่ ยชำ�ระ
703,580
3,263,424
703,580
2,786,482

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
500,000,000 50,500,000 56,825,091
–
– 607,325,091 (3,072,024) 604,253,067
ขาดทุนสำ�หรับปี – ปรับปรุงใหม่
–
– (253,347,991)
–
– (253,347,991) 8,938,468 (244,409,523)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
–
–
– 577,379,434 577,379,434 577,379,434
– 577,379,434
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
– (253,347,991) 577,379,434 577,379,434 324,031,443 8,938,468   332,969,911
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย											
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
ขาดทุนสำ�หรับปี
–
– (215,333,238)
–
– (215,333,238) (2,064,611) (217,397,849)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
–
– 4,610,469
–
– 4,610,469
–
4,610,469
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
– (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
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ขาดทุนสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กำ�ไรสะสม
หุ้นสามัญ
ที่ออกและชำ�ระ จัดสรรแล้ว –
เต็มมูลค่าแล้ว สำ�รองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
500,000,000
50,500,000
1,702,648
–
– (253,643,227)
–
–
–
–
– (253,643,227)
500,000,000
50,500,000 (251,940,579)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ขาดทุนสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

500,000,000
–
–
–
500,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

50,500,000
–
–
–
50,500,000

(251,940,579)
(162,027,683)
3,209,398
(158,818,285)
(410,758,864)

(หน่วย: บาท)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาที่ดิน
–
–
577,379,434
577,379,434
577,379,434

รวมองค์ประกอบอืน่
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
–
–
577,379,434
577,379,434
577,379,434

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
552,202,648
(253,643,227)
577,379,434
323,736,207
875,938,855

577,379,434
–
–
–
577,379,434

577,379,434
–
–
–
577,379,434

875,938,855
(162,027,683)
3,209,398
(158,818,285)
717,120,570
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและ
จ�ำหน่ายหนังสือ พิ มพ์ นิ ตยสาร และหนั ง สื อ และการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ที่ อ ยู ่ ตามที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษัทฯ อยู ่ ที่เ ลขที่ 136 ถนนสุ น ทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
1.2 ข้อสมมติทางการบัญชี
กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี
กลุม่ บริษทั ได้ดำ� เนินการตามแผนแก้ไขสถานการณ์ทงั้ ในด้านการด�ำเนินงาน การลงทุน และการบริหารด้านการเงิน ซึง่ ท�ำให้มแี นวโน้มผลประกอบการทีด่ ขี นึ้
จากปีก่อนๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังสามารถจ่ายช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเมื่อครบก�ำหนดช�ำระ ซึ่งท�ำให้ในระหว่างปี 2559 เจ้าหนี้สถาบัน
การเงินได้ขยายระยะเวลาการจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวออกไป และในเดือนธันวาคม 2559 เจ้าหนี้สถาบันการเงินตกลงผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในสัญญากู้ยืม บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเตรียมเจรจาเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินต่อไป และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กลุม่ บริษทั ยังมีสนิ ทรัพย์รวมสุทธิและกระแสเงินสดทีไ่ ด้มาจากการด�ำเนินงานส�ำหรับปีเป็นจ�ำนวนมาก ผูบ้ ริหารเชือ่ ว่า กลุม่ บริษทั จะสามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
โดยจะสามารถด�ำเนินการตามแผนปรับเปลีย่ นกลยุทธ์และการปรับปรุงการด�ำเนินงานในอนาคตได้สำ� เร็จ และจะได้รบั การสนับสนุนจากเจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน
ต่อไป งบการเงินนี้จึงถูกจัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง การบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินจึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ว่า
กลุ่มบริษัทจะสามารถขายสินทรัพย์และช�ำระหนี้สินได้ตามปกติธุรกิจ
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตาม
ข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) กับบริษัทย่อยดังต่อไปนี้
อัตราร้อยละ
บริษัท
จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ลักษณะธุรกิจ
ของการถือหุ้น
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัทย่อย				
บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
ผลิตรายการโทรทัศน์
100
100
ไทย
(ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด)
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
100
100
ไทย
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด (ถือหุ้น ร้อยละ 49 โดยบริษัทฯ ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
100
100
ไทย
และร้อยละ 51 โดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด)
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
ลงทุน
100
100
ไทย
ลงทุน
100
100
ไทย
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด)
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
ผลิตรายการโทรทัศน์
51
51
ไทย
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด
ผลิตรายการโทรทัศน์
51
51
ไทย
ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไป
ลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษัทฯ น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุด
การควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีสาระส�ำคัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเชือ่ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมือ่ น�ำมาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
หลักการส�ำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดทางเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้
เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
4. ผลสะสมจากการปรับปรุงรายการการรวมธุรกิจในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า
ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจของบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด ซึ่งอยู่
ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับจากวันทีซ่ อื้ ธุรกิจตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจเสร็จสมบูรณ์
แล้ว บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนผลของการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว
จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน		
ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วนลดลง
(132)
–
ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
103
–
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
67
–
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
38
–
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
13
–
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
13
–
กำ�ไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรรลดลง
(1)
–
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
26
–
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
25
–
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(หน่วย: ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
กำ�ไรขาดทุน:		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น
(4)
–
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
1
–
ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น
(3)
–
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)		
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง
(0.01)
–

5.
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5
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รายการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนั้น จึงไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยจ�ำนวนเงินของรายการ
ปรับปรุง ณ วันต้นงวดของงวดแรกสุดที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบ
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้
จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์
ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์รับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น ซึ่งตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิ้นลงเมื่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณาได้ออกจ�ำหน่ายแล้ว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้น
จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ และค่าเผื่อสินค้ารับคืน ซึ่งพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�ำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนใน
การผลิตซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าโสหุ้ยการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่ และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า และจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับส�ำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้า
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�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
อาคาร
20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
3 ถึง 15 ปี
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ส�ำนักงาน และยานพาหนะ
3 ถึง 10 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน และเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือ
การจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
5.7 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท�ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม
ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำ� กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมิน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการ
ตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัด คือ
ก) ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 2 ถึง 11 ปี
ข) ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 3 ถึง 10 ปี
ไม่มีการคิดค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
5.9 ค่าความนิยม
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�ำไรในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้
เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะท�ำการประเมินมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่
สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
5.10 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมี
ก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

61

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

62

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชี
ดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วน
ของผู้ถือหุ้น  
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึก
เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า หากบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ซื้อ
สินทรัพย์ดังกล่าว ณ วันสิ้นสุดของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ำกว่า
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตาม
สัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละ
กิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อย
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ
ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา
บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายงานประจำ�ปี 2559
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ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือ
ขาดทุน
5.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมา
ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์
และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ
6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ
การใช้ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ
รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย
โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
ในการประมาณค่าเผื่อสินค้ารับคืน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับคืนสินค้า โดยค�ำนึงถึง
ประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ
และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น
จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร
และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส�ำหรับสินทรัพย์
ประเภทที่ดิน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ 16
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ค่าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่
รายงานประจำ�ปี 2559
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7.

คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะมีกำ� ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินนั้นได้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่า
จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม
8.

2559
1,484
68,087
69,571

2558
48
79,255
79,303

2559
48
46,998
47,046

2558
48
14,812
14,860

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.3 ถึง 1.05 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.75 ต่อปี)
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกำ�หนดราคา
2559
2558
2559
2558
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
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2559

2558

2559

2558

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
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กู้ยืม
บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จำ�กัด
บริษทั โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
บริษทั โพสต์ ทีวี จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย

หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

(48,000)
–
7,890
(40,110)
(56,396)
(96,506)

44,000
6,120
344,890
395,010
(312,259)
82,751

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

บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ จ�ำนวน 345 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ จ�ำนวน 44 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ จ�ำนวน 6 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับ
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

		

2559
70
1
71

2558
90
1
91

2559
34
–
34

2558
51
1
52
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9.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

		

2559
2558
2559
2558
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ				
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
628
60
6,117
107
ค้างชำ�ระ				
ไม่เกิน 3 เดือน
–
–
–
111
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
628
60
6,117
218
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ				
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
200,460
239,385
128,333
150,645
ค้างชำ�ระ				
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
10. สินค้าคงเหลือ

ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
อื่นๆ
รวม
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2559

2558

60,093
37,172
–
7,327
104,592

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

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2559
2558
(43,199)
(2,922)
–
(4,151)
(50,272)

(38,483)
(1,333)
–
(1,205)
(41,021)

(หน่วย: พันบาท)
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
2559
2558
16,894
34,250
–
3,176
54,320

20,203
51,427
30
11,253
82,913

ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
อื่นๆ
รวม

2559

2558

41,154
37,172
–
5,001
83,327

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

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2559
2558
(24,267)
(2,922)
–
(4,151)
(31,340)

(26,037)
(1,333)
–
(1,205)
(28,575)

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจ�ำซึ่งบริษัทย่อยได้น�ำไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

ทุนชำ�ระแล้ว
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชีตาม
สัดส่วนเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2559
2558
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ
49
49
2
2

(หน่วย: พันบาท)
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
2559
2558
16,887
34,250
–
850
51,987

20,383
51,427
30
5,285
77,125

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลรับ
2559
2558

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
50,000
50,000
–
–
(และถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์
เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด อีกร้อยละ 51)								
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 25,000
25,000
100
100
100,890 100,890
–
–
จำ�กัด
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
10,000
10,000
51
51
5,100
5,100
–
–
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด
80,000
80,000
51
51
178,690 178,690
17,850
–
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
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
–
เงินลงทุนในบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 (“วันที่ซื้อ”) บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด จ�ำนวน 5,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนที่ออกและ
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในระหว่างปี 2559 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับจากวันที่ซื้อธุรกิจตามที่ก�ำหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาวัดมูลค่าดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่งเพิ่มเติมและได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมที่แสดงเปรียบเทียบใหม่เพื่อสะท้อนถึงการปรับย้อนหลังมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซื้อกิจการดังกล่าว
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาของบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด ณ วันที่ซื้อธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
27,811
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7,924
อาคารและอุปกรณ์
5,377
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
71,632
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
10,044
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(หน่วย: พันบาท)
368
2,500
(26,196)
(10,407)
(3,740)
(14,279)
(1,841)
69,193
35,288
103,112
138,400

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยในสัดส่วนที่บริษัทลงทุน (ร้อยละ 51)
บวก: ค่าความนิยมในการรวมธุรกิจ
ต้นทุนการซื้อธุรกิจ

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจประกอบด้วยศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจที่พร้อมด�ำเนินธุรกิจได้ทันทีตั้งแต่วันเข้าซื้อกิจการ
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับจากการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างบุคลากรของผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อ
13. เงินลงทุนในการร่วมค้า
13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
การร่วมค้า

บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
กิจการร่วมค้า กันตนา และ มัชรูม

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน

2559
(ร้อยละ)
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
70
อยู่ระหว่างชำ�ระบัญชี
50

2558
(ร้อยละ)
70
50

ราคาทุน

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย – สุทธิ

2559

2558

2559

2558

11,500
2,500
14,000

11,500
2,500
14,000

22,707
351
23,058

30,568
2,351
32,919

13.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนแบ่งกำ�ไร/ขาดทุนจาก ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ
เงินลงทุนในการร่วมค้า
การร่วมค้า
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
2559
2558
2559
2558
2559
2558
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
10,881
11,445
129
–
–
–
กิจการร่วมค้า กันตนา และ มัชรูม
–
(148)
–
–
–
–
10,881
11,297
129
–
–
–
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13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส�ำคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

การร่วมค้า
บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด

ทุนชำ�ระแล้ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
16
16

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
25
51

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
104
64

รายได้รวมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
132
87

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท

บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
สุทธิ

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตรายการวิทยุ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน

ไทย

2559 2558
ร้อยละ ร้อยละ
40
40

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย –
สุทธิ

ราคาทุน

2559

2558

10,000 10,000
(10,000) (10,000)
–
–

14.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

บริษัท
บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด

ทุนชำ�ระแล้ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
23
23

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
1
8

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
–
8

รายได้รวมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
3
17

15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทต่อไปนี้
ทุนชำ�ระแล้ว
Singapore Press Holdings Limited
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน

27,393,300

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ
–

(หน่วย: ล้านบาท)
กำ�ไรสำ�หรับ     
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559 2558
21
22

2559

16
(16)
–

2559

2558

2,704 2,704
(2,704) (2,704)
–
–

(หน่วย: ล้านบาท)
กำ�ไรสำ�หรับ     
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559 2558
1
(2)

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2558

16
(16)
–
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16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ราคาที่ตีใหม่
ราคาทุน
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ เครื่องจักรและ
เครื่องจักรและ สำ�นักงานและ อุปกรณ์ระหว่าง
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน
อุปกรณ์
ติดตัง้
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
จำ�หน่าย
–
–
(39,899)
(8,380)
–
(48,279)
โอน
–
–
9,070
67,790
(83,778)
(6,918)
ส่วนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน
721,724
–
–
–
–
721,724
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี
–
–
–
17,818
–
17,818
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
จำ�หน่าย
–
–
(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
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
13,734
41,767
78,798
–
134,299
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(25,502)
(6,345)
–
(31,847)
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี
–
–
–
12,441
–
12,441
31 ธันวาคม 2558
–
703,995
721,967
216,058
–
1,642,020
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
13,772
51,534
71,772
–
137,078
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(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
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2558 (จำ�นวน 113 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			 134,299
2559 (จำ�นวน 109 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			 137,078
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาที่ตีใหม่
ราคาทุน
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ เครื่องจักรและ
เครื่องจักรและ สำ�นักงานและ อุปกรณ์ระหว่าง
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน
อุปกรณ์
ติดตัง้
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
จำ�หน่าย
–
–
(25,566)
(6,885)
–
(32,451)
โอน
–
–
9,070
63,930
(79,711)
(6,711)
ส่วนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน
721,724
–
–
–
–
721,724
31 ธันวาคม 2558
923,800
859,916
1,030,502
259,044
1,362
3,074,624
ซื้อเพิ่ม
–
–
193
15,239
657
16,089
จำ�หน่าย
–
–
(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
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
13,734
52,164
45,263
–
111,161
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(25,501)
(6,240)
–
(31,741)
31 ธันวาคม 2558
–
703,995
721,968
143,766
–
1,569,729
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
13,772
51,534
44,198
–
109,504
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(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
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี						
2558 (จำ�นวน 88 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			 111,161
2559 (จำ�นวน 86 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			 109,504
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่ใช้ในการประเมินราคาที่ดินข้างต้นสรุปได้ดังนี้
ราคาต่อตารางวา (บาท)

งบการเงินรวม
30,000 - 250,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30,000 - 250,000

หากราคาต่อตารางวาของที่ดินที่ประเมินนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง) อย่างมีสาระส�ำคัญ จะมีผลท�ำให้ราคาที่ตีใหม่ของที่ดินเพิ่มขึ้น (ลดลง) อย่างมีสาระส�ำคัญด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 1,031 ล้านบาท (2558: 894 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 999 ล้านบาท (2558:
877 ล้านบาท))
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17. ค่าความนิยม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
156,881
–
156,881

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
บวก: เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
บริษัทฯ ปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการเพื่อทดสอบการด้อยค่าประจ�ำปี ดังนี้

ค่าความนิยม

2558
53,769
103,112
156,881
(หน่วย: พันบาท)

CGU 1 (บริษัท โพสต์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด)

CGU 2 (บริษัท มัชรูม
เทเลวิชั่น จ�ำกัด)

รวม

53,769

103,112

156,881

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
ข้อสมมติที่ส�ำคัญในการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
CGU 1
CGU 2
(บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด)
(บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด)
อัตราการเติบโต
อัตราคิดลดก่อนภาษี

2
11.25

2
15.15

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีทสี่ ะท้อนถึงความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า
18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รวม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รวม
ราคาทุน					
31 ธันวาคม 2558
71,395
344,681
416,076
297,087
297,087
ซื้อเพิ่ม
–
5,646
5,646
5,546
5,546
จำ�หน่าย
–
(61)
(61)
(11)
(11)
โอน
–
(190)
(190)
(190)
(190)
31 ธันวาคม 2559
71,395
350,076
421,471
302,432
302,432
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม					
31 ธันวาคม 2558
3,890
216,258
220,148
197,992
197,992
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
15,476
27,724
43,200
21,174
21,174
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสมสำ�หรับส่วนทีจ่ ำ�หน่าย
–
(52)
(52)
(11)
(11)
31 ธันวาคม 2559
19,366
243,930
263,296
219,155
219,155
สำ�รองเผื่อการด้อยค่า					
31 ธันวาคม 2558
–
314
314
314
314
บันทึกเพิ่มระหว่างปี
–
13,298
13,298
–
–
31 ธันวาคม 2559
–
13,612
13,612
314
314
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รวม

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รวม

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
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รวม

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รวม

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
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม					
31 ธันวาคม 2557
–
182,110
182,110
173,868
173,868
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
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
สำ�รองค่าเผื่อการด้อยค่า					
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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้รวมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้งเป็นจ�ำนวน 5 ล้านบาท (2558: 1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจ�ำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อน
หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 162 ล้านบาท (2558: 107 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 152
ล้านบาท (2558: 97 ล้านบาท))
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่
อปี)
		
2559
2558
2559
2558
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
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20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

		

2559
2,693
154,656
277
70,405
37,448
265,479

2558
4,106
148,045
26,313
95,005
37,978
311,447

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
15,854
90,346
109
55,050
36,665
198,024

2558
24,487
100,799
27,611
73,537
35,881
262,315

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมสกุลบาทจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งและมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม
22. เงินกู้ยืมระยะยาว
ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทของบริษัทฯ จากธนาคารภายในประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

เงินกู้
1
2

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
อัตราคงที่สำ�หรับสองปีแรกและ
หลังจากนั้นมีอัตราซึ่งอ้างอิงกับ MLR*
อัตราคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี

3

อัตราซึ่งอ้างอิงกับ MLR -1%

การชำ�ระคืนเงินต้น
ทุกไตรมาส งวดละ 25 ล้านบาท
เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2555
ทุกไตรมาส งวดละ 16.7 และ
18.7 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2558 และมีนาคม 2560
ทุกไตรมาส งวดละ 12.7 ล้านบาท
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560

หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี			
(*MLR: อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีประเภทเงินกู้ยืมแบบมีกำ�หนดระยะเวลา)

2559
–

(หน่วย: พันบาท)
2558
50,000

283,334

283,334

184,300

161,000

(192,333)
275,301

(191,666)
302,668

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.25 เท่า อย่างไรก็ตาม ใน
เดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันจากธนาคารให้สามารถด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก�ำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมได้
เฉพาะส�ำหรับงบการเงินปี 2559 โดยธนาคารจะพิจารณาการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินครั้งต่อไปในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2560
ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ท�ำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวนประมาณ 283
ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับการขยายเวลาช�ำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ออกไปเป็นเวลา 1 ปี
23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2559
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

–
–
–
–
–

(หน่วย: พันบาท)
2558
3,515
(90)
3,425
–
3,425

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการโดยมีก�ำหนดการช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของ
สัญญามีระยะเวลา 4 ปี
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1 - 4 ปี
ไม่เกิน 1 ปี
–
–
–
–
–
–

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
3.5
(0.1)
3.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1 - 4 ปี
–
–
–

24. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

		

2559

2558

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
90,096		
88,738		
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี
–
1,841
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
5,354
6,383
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,711
1,546
ผลกำ�ไรที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์
(2,440)
–
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์ (9,653)
–
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
2,663
–
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
1,227
–
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(7,298)
(8,412)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
81,660		
90,096		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน

		

2559
4,259
366
4,625		

2558
5,903
2,026
7,929		

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
–
–
–
(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
3.5
(0.1)
3.4

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

82,842		
–

84,641
–

4,451
1,574
–

5,128
1,485
–

(8,876)
2,592
2,273
(7,298)
77,558		

–
–
–
(8,412)
82,842

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
3,734
2,291
6,025		

2558
4,942
1,671
6,613

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ 9 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: จ�ำนวน 9 ล้านบาท) (2558: จ�ำนวน 12ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 12 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ 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�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

		

   

2559
1.5 - 3.7
3.0
3.9 - 35.6

2558
2.0 - 3.8
3.0
3.4 - 27.4

2559
1.5 - 3.5
3.0
3.9 - 35.6

2558
2.0 - 3.8
3.0
3.4 - 27.4

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน   
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

		
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 1%
(4)
4
(5)

ลดลง 1%
5
(3)
5

เพิ่มขึ้น 1%
(4)
3
(4)

ลดลง 1%
4
(2)
5
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

		

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

อัตราคิดลด
(5)
6
(4)
5
อัตราการขึ้นเงินเดือน
5
(4)
4
(3)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน
(7)
7
(6)
7
25. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายนี้ไว้ครบถ้วนแล้ว ส�ำรองตามกฎหมาย ไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้
26. รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการได้รวมรายได้จากการขายสินค้าและรายได้ค่าโฆษณาที่ไม่ได้รับช�ำระเป็นตัวเงินแต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ
ที่มีลักษณะไม่เหมือนกันกับบริษัทอื่นเป็นจ�ำนวน 10 ล้านบาท (2558: 45 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 6 ล้านบาท (2558: 25 ล้านบาท))
27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

		

2559
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
688
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
180		
ค่าโฆษณาจ่าย
61
ค่าบริการข้อมูลข่าว
60
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
65
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
–
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
15
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 44
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
520
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ� 
2
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2558
767
162		
113
98
104
–
11
–
660
4

2559
481
131		
38
42
58
56
26
–
470
(7)

2558
539
135
89
63
99
156
6
–
597
3

28. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

		

2559
2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
3,117
6,048
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
(28,293)
(14,574)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(25,176)
(8,526)

2559

2558

–

–

(19,011)

(20,908)

(19,011)

(20,908)

จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

		
2559
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไร                                                 
จากการตีราคาที่ดิน
–
(144,345)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไร                                                
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(1,153)
–
(1,153)
(144,345)
รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
2559
(242,574)

2558

–

(144,345)

(802)
(802)

–
(144,345)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

		

2559

2558
(252,935)

ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
				
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%
20%
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
(48,515)
(50,587)
รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีก่อน (6,814)
10,851
ผลขาดทุนทางภาษีสำ�หรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
31,032
30,572
ผลทางภาษีของค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมและ
เงินลงทุนซึ่งไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
–
–
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษี
2,024
2,790
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
(51)
–
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
(2,202)
(2,289)
เงินปันผลที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
–
–
อื่นๆ
(650)
137
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
(25,176)
(8,526)

2559
(181,039)

2558
(274,551)

20%
(36,208)
(207)

20%
(54,910)
–

6,231

–

14,061

33,065

733
(51)
–
(3,570)
–

801
–
–
–
136

(19,011)

(20,908)
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

		
2559
2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
16,332		
17,531		
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
61,009
38,390
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3,628
2,273
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
1,638
823
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
6,268
5,715
ค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
26
45
อื่นๆ
137
216
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
89,038		
64,993		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ
10,406
13,501
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
144,345
144,345
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
154,751		
157,846		

2559

2558

15,511		
44,321
3,628
1,638
6,268
26
137
71,529		

16,568
27,681
2,273
823
5,715
45
216
53,321

–
144,345
144,345		

–
144,345
144,345

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน 350 ล้านบาท (2558: 284 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 31 ล้านบาท (2558: ไม่มี)) เนื่องจาก
บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
				

		

2559
–
8
116
118
108
350		

2558
–
5
136
143
–
284		

2559
–
–
–
–
31
31		

2558
–
–
–
–
–
–

29. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้น
สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
30. ส่วนงานด�ำเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับและสอบทานอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
• ส่วนงานสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
• ส่วนงานผลิตรายการโทรทัศน์
• ส่วนงานอื่นๆ
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่ง
วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
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การบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ ก�ำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

สื่อสิ่งพิมพ์และ ผลิตรายการ
อื่นๆ
โทรทัศน์
รวมส่วนงาน
โฆษณา
2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
รายได้จากลูกค้าภายนอก 1,417 1,872 221 152 166 149 1,804 2,173
รายได้ระหว่างส่วนงาน
31
34
14
20
1
–
46
54
กำ�ไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 88 202
(21) (47)
(1) (66) 66
89
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

สื่อสิ่งพิมพ์และ ผลิตรายการ
อื่นๆ
โทรทัศน์
ส่วนที่แบ่งไม่ได้
โฆษณา
2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
2,163 2,629 682 936
30
69 269 155

(หน่วย: ล้านบาท)
รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม
2559 2558 2559 2558
–
– 1,804 2,173
(46) (54)
–
–
–
–
66
89
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม
2559 2558 2559 2558
(567) (676) 2,577 3,113

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนหนึ่งราย เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 123 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา (ปี 2558 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนหนึ่งราย เป็นจ�ำนวนเงิน 205 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และโฆษณา)
31. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 29 ล้านบาท (2558: 37 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 23 ล้านบาท (2558: 28 ล้านบาท))
32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคาร การซื้ออุปกรณ์และการจ้างเพื่อการท�ำบัญชี ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
จ่ายชำ�ระ		
ภายใน 1 ปี
70
97
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
171
452
มากกว่า 5 ปี
123
–

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้ท�ำสัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจากบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทย่อยและการร่วมค้าตกลงที่จะจ่ายค่า
ตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
32.3 การค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 10 ล้านบาท (2558: 10 ล้าน
บาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
33. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2559
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ระดับ 1

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ที่ดิน
–
–

923

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
923

34. เครื่องมือทางการเงิน
34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับ
เครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส�ำคัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกเหนือจากจ�ำนวนทีไ่ ด้บนั ทึกค่าเผือ่ ผลขาดทุนไว้แล้ว นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารกระจุกตัว
เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสีย
จากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด 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
ได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
–
–
6
–
6
อ้างอิงกับอัตรา MLR
เงินกู้ยืมระยะยาว
142
142
184
–
468
5.25, อ้างอิงกับอัตรา
MLR
			
142
142
886
265
1,435
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รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

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

อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
–
–
46
33
79
0.1 - 1.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
–
–
–
757
757
–
		
–
–
46
790
836
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
–
–
872
–
872
MMR, MOR
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
–
–
–
311
311
–
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
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
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
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
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)

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
รวม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาว่าเหมาะสม อย่างไร
ก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ไม่มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ
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�ำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
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สำ�นักงาน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

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

เว็บไซต์
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

ข้อมูลบริษัท
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำ�หน่ายหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ “Bangkok Post” หนังสือพิมพ์
ธุรกิจรายวันภาษาไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยแจกฟรี “M2F” หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ “S Weekly by Student
Weekly” และแมกกาซีนภาษาอังกฤษ 3 ฉบับ ได้แก่ “Guru” “Muse” “Brunch” โดยจะแนบกับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และแมกกาซีนภาษา
ไทย 1 ฉบับ “@weekly” จะแนบกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ บริษัทให้บริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล รวมทั้งระบบหางานทาง
เว็บไซต์ “www.m2fjob.com” และการจัดกิจกรรมและสัมมนา ภายใต้ชื่อ Bangkok Post โพสต์ทูเดย์ และ M2F
นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านการพิมพ์พาณิชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและจัดจำ�หน่ายหนังสือในนามสำ�นักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ บริษัทย่อยและกิจการที่
ควบคุมร่วมกันของบริษัทยังเป็นผู้พิมพ์ และจำ�หน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ นิตยสาร “แอล” “แอล เมน” “แอล เดคคอเรชั่น”
“ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด” “ไซคลิ่ง พลัส” “ฟอร์บส” และ “แมรี แคลร์” และ “คลีโอ”
n
n
n

หุ้นสามัญของบริษัท มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ “POST”
ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้วประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
คณะกรรมการ
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทของหุ้น

จำ�นวนหุ้น
ที่จำ�หน่ายแล้ว (หุ้น)

ร้อยละของจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม

1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย
สามัญ
250,000
100
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
นิตยสาร		
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4666
โทรสาร 0 2671 3174
2. บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย
สามัญ
100,000
70
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
นิตยสาร
และ
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 		
บุริมสิทธิ
64,000
กรุงเทพมหานคร 10110			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)			
โทรศัพท์ 0 2616 4666		
โทรสาร 0 2671 3174
3. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย
สามัญ
255,000
100
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
นิตยสาร
และ
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 		
บุริมสิทธิ
245,000
กรุงเทพมหานคร 10110			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
โทรศัพท์ 0 2616 4666
โทรสาร 0 2671 3174
4. บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
ดำ�เนินรายการ
สามัญ
255,000
40
48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
วิทยุ		
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 			
15,000
กรุงเทพมหานคร 10310			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
โทรศัพท์ 0 2693 4777 			
(เรียกชำ�ระร้อยละ 80)
โทรสาร 0 2693 3298			
10,000
					
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
					
(เรียกชำ�ระร้อยละ 25)
5. บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
ผลิตคอนเทนต์
สามัญ
250,000
100
(เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำ�กัด)
และรายการ		
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา
โทรทัศน์					
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2240 3770
6. บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
ผลิตรายการข่าว
สามัญ
100,000
51
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา 			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2240 3679
7. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
ลงทุน
สามัญ
250,000
100
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา 			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2240 3679
8. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ลงทุน
สามัญ
250,000
100
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา 			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000
โทรสาร 0 2240 3679
9. บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำ�กัด
ผลิตคอนเทนต์
สามัญ
800,000
51
23/104 อาร์.ซี.เอ. บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย
และรายการ		
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
โทรทัศน์
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2203 1186-7
โทรสาร 0 2641 4338
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชีอิสระ
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

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

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำ�กัด

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

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)

136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000 โทรสาร 0 2671 9694
n
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