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วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของ บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) คือ “การเป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมสื่อ
ของประเทศไทยและภูมิภาค” ด้วยการนำ�เสนอข่าวและข่าวสารที่แม่นยำ� ข่าวธุรกิจและบทความ
เชิงไลฟ์สไตล์ทร่ี วดเร็วและสอดคล้องกับยุคสมัย ความต้องการ และความสนใจของกลุม่ ผูอ้ า่ นและ
ผู้ชมเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ในฐานะ
“หนังสือพิมพ์ที่คุณเชื่อถือได้”

พันธกิจ
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) จะดำ�เนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุ “วิสัยทัศน์”
ดังระบุข้างต้น
สืบค้นแหล่งข่าวและเผยแพร่เนื้อหาที่แม่นยำ� รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ
และไลฟ์ ส ไตล์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาของกลุ่ ม ผู้ อ่ า นและผู้ ช มเป้ า หมายที่ มี ค วาม
หลากหลาย
ขยายฐานของสื่อที่มีอยู่และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำ�ให้การรายงานข่าวสารครอบคลุม
ทั้งในเชิงกว้างและลึกยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เข้าถึงฐานผูอ้ า่ นและผู้ชมได้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ใช้ความแข็งแกร่งด้านข้อมูลข่าวสาร ความเชี่ยวชาญด้านสื่อ ชื่อเสียงของแบรนด์ และ
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย ผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทัง้ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายธุรกิจ ลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา และฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
มองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ในธุรกิจสื่อและการสื่อสารจากสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
สื่อการแพร่ภาพและเสียงที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อทำ�ให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายการเข้าถึง และ
นำ�เสนอเนือ้ หาทีต่ รงกับความสนใจของกลุม่ ผูอ้ า่ นและผูช้ มเป้าหมายได้อย่างยัง่ ยืน พร้อมทัง้
รักษาผลการดำ�เนินการทางการเงินในระยะยาว
ยึ ด ถื อ และปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี ในฐานะที ่ เ ป็ น บริ ษ ั ท มหาชน
รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจในทุกด้านของการดำ�เนินธุรกิจ และเป็นพลเมือง
บรรษัททีด่ ใี นการดำ�เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยปกป้องและพัฒนาสังคม
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ภาพรวมการดำ�เนินงาน

รายงานต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
สถานการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อปี 2560
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี อยู่ที่ 3.9% เพิ่มขึ้นจากปี 2559
ที่ขยายตัวที่ 3.3% ด้วยแรงหนุนจากการเติบโตในภาคส่งออก การลงทุน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการบริโภคภายในประเทศ

สื่อดิจิทัล ขณะที่ตลาดการบริโภคภายในประเทศอยู่ในสภาวะซบเซา
สื บ เนื่ อ งจากความโศกสลดของประชาชนในชาติ ในพระราชพิ ธี
พระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีขึ้นในเดือนตุลาคม

การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังเพิ่มขึ้นเป็น 4% ในไตรมาสที่ 4 ของปี
2560 อันเป็นผลมาจากการขับเคลือ่ นการลงทุนภาคเอกชนอย่างต่อเนือ่ ง
การส่ ง ออกและผลผลิ ต ที่ ม ากขึ้ น ในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและ
การบริการ การขนส่ง การผลิตไฟฟ้าและก๊าซ

ปริมาณการซื้อสื่อโฆษณาในปี 2560 ตกลงกว่า 3% เมื่อเทียบกับปี 2559
โดยมีมูลค่ารวม 1.11 แสนล้านบาท อ้างอิงจาก นีลเส็น ประเทศไทย
ทัง้ นี้ สือ่ ทีม่ ยี อดโฆษณาลดลงอย่างมาก ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร เนื่องจากผู้ลงโฆษณาเปลี่ยนไปลงทุนในสื่อดิจิทัล ทีวีดิจิทัล
และสื่อกลางแจ้งแทน

ส�ำหรับอุตสาหกรรมสื่อ ปี 2560 ยังคงเป็นปีที่ยากล�ำบาก เหตุผลหลัก
ยั งคงเป็ น เรื่ อ งของการเปลี่ย นแปลงอย่างต่อเนื่องจากสื่อดั้งเดิมเป็น

แนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อปี 2561
เศรษฐกิจปี 2561 มีแนวโน้มว่าจะมีการขยายตัวสูงกว่าปี 2560 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออก การท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุน
ภาครัฐและเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในเดื อ นมกราคม ส�ำนั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง กระทรวงการคลั ง
ปรับประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2561 จาก 3.8% เป็น 4.2%
ขณะทีค่ ณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คงประมาณการ
ไว้ที่ 3.5% ถึง 4.6%
แนวโน้มการส่งออก ประมาณการว่าจะมีการเติบโต 9.7% เปรียบเทียบกับ
การขยายตัวประมาณ 8.5% ในปี 2560 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มีแนวโน้มจะขยายตัวที่ 8% ในปี 2561 โดยปริมาณนักท่องเที่ยวน่าจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 32 ล้านคน ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มขึ้นถึง
12.6% เป็น 2.08 ล้านล้านบาท
กระทรวงการคลังรายงานว่า การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มที่จะขยายตัว
11.8% ในปี 2561 โดยมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและแผนพัฒนา
ใหม่ๆ ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นตัวขับเคลื่อน
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การลงทุนภาคเอกชนได้รับการคาดหมายว่าจะฟื้นตัวและกลับมาเติบโต
ได้ถึง 3.8% เพิ่มขึ้นจาก 2.1% ในปี 2560 อันเป็นผลมาจากความเชื่อมั่น
ที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน จากการที่ประเทศไทยมีแผนที่จะเดินกลับเข้าสู่
หนทางประชาธิปไตยด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมสื่อ คาดการณ์ว่าปี 2561 น่าจะเห็นการฟื้นตัว
ของการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ หลังจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาสองปี
ติดกัน
ในเดือนกุมภาพันธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยประเมินว่าการใช้จา่ ย
ในด้านโฆษณาในปี 2561 จะอยู่ที่ 1.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
4% โดยทางสมาคมฯ ได้แจ้งว่าการใช้จ่ายโฆษณาในสื่อต่างๆ ในปี 2560
อยู่ที่ 1.16 แสนล้านบาท ลดลง 4% จากปี 2559
สื่อที่คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างเข้มแข็งในปี 2561 ได้แก่ ภาพยนตร์
สื่อกลางแจ้ง สื่อเคลื่อนที่ สื่อดิจิทัล และทีวีดิจิทัล ขณะที่สื่อดั้งเดิม
ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสาร ได้รับ
การคาดหมายว่าจะหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2560
การลดลงของค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประกอบกับภาวะซบเซาของ
เศรษฐกิจมหภาค ท�ำให้ปี 2560 เป็นปีที่ท้าทายส�ำหรับอุตสาหกรรม
สิง่ พิมพ์ของไทยและของกลุ่มบางกอกโพสต์ อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโชคดี
ที่ ผ ลงานด้ า นสิ่ ง พิ ม พ์ ข องกลุ ่ ม ยั ง คงเป็ น ผู ้ น� ำ ในตลาดของแต่ ล ะกลุ ่ ม
กิจการ ไม่ว่าจะเป็นบางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
ซึ่งได้ฉลองการก่อตั้งมาครบ 71 ปี เป็นหนังสือพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดของ
ประเทศไทย ที่ยังคงเป็นผู้น�ำและเป็นที่เชื่อถือในฐานะผู้ให้ข่าวสารและ
ข้อมูล ทั้งที่เกี่ยวกับประเทศไทย ภูมิภาค เหตุการณ์ และทิศทางของ
สถานการณ์ตา่ งๆ ทั่วโลก โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน เอ็มทูเอฟ
หนังสือพิมพ์แจกฟรีรายวันภาษาไทย ซึ่งมียอดพิมพ์มากที่สุดในตลาด
รวมไปถึง S Weekly นิตยสารด้านการศึกษาภาษาอังกฤษรายสัปดาห์
ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักเรียน ในฐานะสื่อการสอนภาษา และนิตยสาร
หัวต่างประเทศภาษาไทยทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุมทัง้ ด้านแฟชัน่ สตรี สุภาพบุรษุ
ธุรกิจ และไลฟ์สไตล์
นอกจากนี้ ในปี 2560 กลุ ่ ม บางกอกโพสต์ ยั ง คงพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบริ ก ารด้ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ด้ ว ยสิ่ ง พิ ม พ์ พิ เ ศษ การจั ด กิ จ กรรมที่ มี
ความน่าเชื่อถือ ที่มุ่งตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้อ่านและผู้ลงโฆษณา
ใหม่ๆ ประกอบกับมีการริเริม่ กลยุทธ์ขยายบริการสือ่ ดิจทิ ลั ในแอปพลิเคชัน
และแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นการสร้างความนิยม ตอบสนองความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคชาวไทย ที่ต้องการข่าวสารและข้อมูลดิจิทัลด้วย
ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มบางกอกโพสต์ยังได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปรับปรุงการด�ำเนินงาน โดยมีเป้าหมาย

เพื่อเพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไร เป็นการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มี
ความคล่องตัว และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ด�ำเนิน
มาตรการหลายประการเพื่อให้เกิดการควบรวมและโยกย้ายทรัพยากร
ต่างๆ ในบริษัท เพื่อให้ตอบรับกับความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลง
ในโลกดิจิทัล และความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน
กลุ่มบางกอกโพสต์ก็ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดี ประกอบธุรกิจ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแน่วแน่ด้วย
ปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ขาดทุนรวม 358.83 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนรวม 215.39
ล้านบาท ในปี 2559 ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.72 บาท ในปี 2560
เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนต่อหุ้น 0.43 บาท ในปี 2559 รายรับรวมและ
รายได้ของกลุ่มบริษัทบางกอกโพสต์เท่ากับ 1156.32 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 22.72% ทั้งนี้ บริษัทบันทึกการด้อยค่าของค่าความนิยมที่
62.03 ล้านบาทในปี 2560
คณะกรรมการบริษัทลงความเห็นให้งดการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2560
และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
2561 ในวั น อั ง คารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

มองไปข้างหน้า
ในปี 2561 กลุ ่ ม โพสต์ จ ะยั ง คงสร้ า งการเติ บ โตจากการเป็ น ผู ้ น� ำ ใน
อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และยังจะขยายกิจการออกไป
ในช่องทางอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัท โดยใช้จุดแข็งจากการเป็น
ผู้ผลิตข่าวและข้อมูลชั้นน�ำของประเทศ
กลุ่มบางกอกโพสต์จะยังคงให้ความส�ำคัญต่อการน�ำเสนอเนื้อหาที่มี
คุณภาพสูงแก่ผบู้ ริโภคผ่านสือ่ หลากหลายช่องทาง รวมทัง้ ริเริม่ สือ่ ออนไลน์
ในรูปแบบและบริการใหม่ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังจะขยายธุรกิจเพื่อ

น�ำเสนออีเว้นท์ด้านบันเทิง ไลฟ์สไตล์ และธุรกิจต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคและลูกค้าของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังจะขยายความร่วมมือกับบริษัทชั้นน�ำในหลากหลาย
อุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นและพันธกิจของการให้บริการ
ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ และเชื่อถือได้แก่
ประชาชนชาวไทย
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สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำ�คัญ
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2556

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

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)

2560
1,328.5
38.4
1,366.9
(365.3)
(26.7)
2,222.7
1,814.0
408.7
(16.4)
(89.3)
(0.72)

รายได้โดยสรุป
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้

2556

2557

2558

(ปรับปรุงใหม่)

				
รายได้จากการขายโฆษณา
1,936.1
1,637.5
1,590.6
รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์
424.6
388.7
343.8
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
86.3
84.5
71.6
รายได้จากโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย
27.9
73.7
166.7
รวมรายได้หลัก
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
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2559
1,179.3
346.7
56.5
221.1
1,803.6
11.0
50.6
1,865.2

2560
701.7
229.0
4.8
393
1,328.5
2.7
35.7
1,366.9
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) ฉลองครบรอบการด�ำเนินธุรกิจเป็นปีที่ 72 ในปี 2561
ในฐานะผู้จัดพิมพ์และจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุด
ในประเทศไทย) หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ (หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย) หนังสือพิมพ์ M2F
(หนังสือพิมพ์ข่าวและไลฟ์สไตล์รายวันภาษาไทย จันทร์ถึงศุกร์ แจกฟรี) และ S Weekly (นิตยสารรายสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ ส�ำหรับกลุ่มนักเรียนมัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย และผู้อ่านทั่วไป)
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2489 ธุรกิจการพิมพ์ของกลุ่มบางกอกโพสต์
ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการริเริ่มทางกลยุทธ์เพื่อขยายช่องทาง
สื่อสาร การจัดกิจกรรม และการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายการเข้าถึงฐานกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น
กลุ่มบางกอกโพสต์ด�ำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โพสต์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด และบริษัทร่วมทุน บางกอก โพสต์บาวเออร์ มีเดีย จ�ำกัด จัดพิมพ์และจัดจ�ำหน่ายนิตยสารต่างประเทศ
ยอดนิยมฉบับต่างๆ เป็นภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหา ทั้งธุรกิจ สังคม
แฟชั่น ตกแต่งบ้าน ไลฟ์สไตล์ และท่องเที่ยว อาทิ Elle,
Elle Men, Elle Decoration, Science Illustrated, Forbes Thailand,
และ Cleo

กลุ่มบางกอกโพสต์ได้บุกเบิกหนังสือพิมพ์ M2F ที่แจกฟรี รายวัน
จันทร์ถึงศุกร์ โดยแจกจ่ายตรงถึงกลุ่มคนท�ำงานที่อาศัยอยู่ในเมือง
และผู้ที่เดินทางเป็นประจ�ำด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ
บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตเนื้อหาวิดีโอและมัลติมีเดียให้กับ
ทั้งโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล โดยมีตลาดในประเทศและภูมิภาคเอเชีย
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผ่านสื่อ
ดิจิทัลและแอปพลิเคชันบนมือถือหลากหลายช่องทาง ให้แก่สมาชิก
ผู้อ่านชาวไทยและชาวต่างประเทศ กลุ่มบางกอกโพสต์ยังมีบริการ
น�ำเสนอข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความจ�ำเป็นของผู้บริโภคสมัยใหม่ โดย
สามารถรั บ ได้ ทั้ ง จากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นส�ำนั ก งานหรื อ บ้ า น
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ

ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือขายดีจาก
ต่างประเทศในฉบับแปลเป็นภาษาไทย รวมทั้งหนังสือที่น่าสนใจ
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เขียนโดยนักข่าวและคอลัมนิสต์
ของกลุ่มบางกอกโพสต์ และนักเขียนไทยอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง ครอบคลุม
เนื้อหาที่น่าสนใจอย่างหลากหลายและกว้างขวาง ทั้งทางธุรกิจ
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติบุคคลที่
น่าสนใจ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไป
ให้กับองค์กรภาครัฐบาลและเอกชน
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าที่จะเติบโตและพัฒนา
กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่ม ผ่านการพัฒนาช่องทางการรับสื่อต่างๆ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขยายยอดผูอ้ า่ นและ
ผู้เข้าชมสื่อ ทั้งนี้ บริษัทยังยึดมั่นในพันธกิจของกลุ่มที่จะรักษาการเป็น
ผู้พิมพ์โฆษณาและผู้จ�ำหน่ายสื่อหลากชนิดชั้นน�ำของประเทศไทย โดย
อาศัยชื่อเสียงที่ได้สั่งสมมายาวนานในอุตสาหกรรมสื่อของไทยในฐานะ
“แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด” ของข่าวและบทความ
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การดำ�เนินงานในปี 2560
และทิศทางการดำ�เนินธุรกิจในปี 2561
คณะผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่า แนวนโยบายที่ได้ก�ำหนดไว้ประกอบกับการวางแผน
และกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการต่างๆ จะช่วยให้กลุ่มบางกอกโพสต์รักษาความเป็นผู้น�ำ
ในอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทย และจะยังคงด�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ
เป็นสื่อที่มีคุณภาพเคียงคู่สังคมไทยต่อไป

2560 เป็นอีกปีทเี่ ต็มไปด้วยความท้าทายทางเศรษฐกิจท่ามกลาง
ความโศกสลดของปวงชนชาวไทยที่รวมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การใช้ส่ือดิจิทัลได้มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดคิด
นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงเป็นที่แน่นอนว่า ปัจจัย
ภายนอกเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ กลุ่มบางกอกโพสต์
ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
คณะผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบางกอกโพสต์ตระหนักดีถึงความ
ท้าทายนี้ และได้ผนึกก�ำลังเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้น
แนวทางหลักในการด�ำเนินธุรกิจ 5 แนวทาง ได้แก่
1. ความส�ำคัญของเนื้อหาที่น�ำเสนอ โดยเนื้อหาต้องมีคุณภาพและ
ทันต่อเหตุการณ์
2. โครงสร้างและขนาดขององค์กรที่เหมาะสมกับภาวการณ์ของ
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของการท�ำงานเป็นหลัก
3. กระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า เน้นความส�ำคัญของการแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกัน
4. พั ฒ นาขี ด ความสามารถของพนักงาน และเพิ่ม โอกาสในการ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
5. มุ่งเน้นการพัฒนาด้านดิจิทัลและสื่อออนไลน์อย่างเร่งด่วน
แนวทางหลักทั้ง 5 ข้อนี้จะได้ถูกน�ำมาสานต่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในปี 2561 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่า แนวนโยบายที่ได้
ก�ำหนดไว้ประกอบกับการวางแผนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการต่างๆ
จะช่วยให้กลุ่มบางกอกโพสต์รักษาความเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมสื่อใน
ประเทศไทย และจะยังคงด�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ เป็นสื่อที่มีคุณภาพ
เคียงคู่สังคมไทยต่อไป
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หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์ เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบางกอกโพสต์
ที่ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ยังคงได้รับความนิยมและเป็นที่ไว้วางใจ
ของผู้อ่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถยืนหยัดเป็นผู้น�ำของ
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน
แหล่งข่าวที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทยและในภูมิภาค นอกจากนั้น หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
ยังคงได้รบั ความไว้วางใจจากนักการตลาดและผูล้ งโฆษณาอย่างต่อเนือ่ ง
ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ในจ�ำนวนและคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ อ ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์
บางกอกโพสต์ ทั้งในส่วนที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ
โพสต์ทูเดย์ ภายใต้สโลแกน “หนังสือพิมพ์ธุรกิจที่เชื่อถือได้” ยังคง

ยืนหยัดน�ำเสนอข่าวสารที่เต็มไปด้วยสาระและอรรถประโยชน์ให้กับ
ผู้อ่าน จากผลการส�ำรวจพบว่า คอลัมน์ต่างๆ ของโพสต์ทูเดย์ได้รับ
การตอบสนองจากผูอ้ า่ นเป็นอย่างดี ภายใต้รปู แบบการน�ำเสนอทีก่ ระชับ
ได้ใจความ และสามารถอ่านเรื่องราวจบในคอลัมน์เดียว ในส่วนของ
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน โดยเห็นได้จาก
จ�ำนวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์มากกว่า 7.9 ล้านคนต่อเดือน ซึง่ จ�ำนวนดังกล่าว
ยังคงเติบโตและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากเนื้อหาข่าวที่รายงานเป็นประจ�ำทุกวันแล้ว โพสต์ทูเดย์
ยังมีคอลัมน์ประจ�ำที่น่าสนใจและมีผู้ติดตามจ�ำนวนมาก ได้แก่ กิน-ดื่ม
Wealth โฟกัส และเว็บไซต์น้องใหม่ NewsClear และ 40+

M2F หนังสือพิมพ์แจกฟรีทุกๆ เช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ที่ผู้อ่าน

สามารถรับได้ตามจุดคมนาคมที่ส�ำคัญต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และจุดเชื่อมต่อการเดินทางหลักในเขตปริมณฑล M2F ยังคงเป็น
หนังสือพิมพ์ฟรีที่มียอดพิมพ์และจุดแจกมากที่สุดในประเทศ เนื้อหา
สาระของ M2F ได้ถกู ปรับแต่งให้สอดคล้องกับการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
ของผู้อ่าน ท�ำให้มีผู้ติดตามจ�ำนวนมากในแต่ละวัน นอกจากนี้ M2F
ยังเป็นที่นิยมของผู้ต้องการลงโฆษณาที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
พนักงานออฟฟิศและผู้บริโภคทั่วไปในวงกว้าง

S Weekly เป็นความภาคภูมใิ จของกลุม่ บางกอกโพสต์ ทีไ่ ด้น�ำเสนอ

Student Weekly ในรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ S Weekly พร้อมทั้ง
การปรับเปลีย่ นเนือ้ หาและรูปโฉมใหม่เพือ่ ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักได้ดียิ่งขึ้น ผู้อ่านสามารถ
เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษจากเนื้อหาที่น่าสนใจและเรื่องราวที่ทันสมัย
น่าติดตาม ซึ่งผลของการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ S Weekly นี้
สามารถสร้างความสนใจในกลุ่มผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาเพิ่มขึ้นได้มาก

สื่อดิจิทัล

สิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษ

ปี 2560 แผนกสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษได้ผลิตผลงานตามความต้องการ
ของลูกค้ามาโดยตลอด และสร้างรายได้จ�ำนวนมาก นอกจากนี้ เนือ่ งใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัทได้จัดท�ำหนังสือฉบับพิเศษ
เพื่อให้ข้อมูลที่ส�ำคัญและน่าสนใจแก่ผู้อ่าน โดยหนังสือ A Final
Farewell “เสด็จสู่สวรรคาลัย” ถูกจัดท�ำเป็นสิ่งพิมพ์ 2 ภาษา ทั้งไทย
และอังกฤษ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

การเจริญเติบโตของสื่อดิจิทัลเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้าน
เนือ้ หา ปริมาณ และจ�ำนวนผูล้ งโฆษณา กลุม่ บางกอกโพสต์ให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาสื่อดิจิทัลเป็นอันดับหนึ่ง โดยได้ด�ำเนินการปรับเปลี่ยน
แนวทางและกลยุทธ์ของธุรกิจเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
หน่วยงานดิจิทัลได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท�ำงานใหม่เพื่อให้
สอดคล้องต่อความต้องการของธุรกิจ มีการน�ำเครื่องมือและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ ตลอดจนการจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในด้าน
สื่อดิจิทัล ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ผลจากความพยายาม
ในการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มเห็นผลในช่วงปลายปี 2560 และคาดว่าจะน�ำ
ไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561

งานอีเว้นท์

นิตยสาร

นับเป็นเรือ่ งน่าภาคภูมใิ จทีก่ ารจัดอีเว้นท์ทกุ ครัง้ ของกลุม่ บางกอกโพสต์
ในปี 2560 ได้รบั การตอบรับอย่างดีจากผูเ้ ข้าร่วมงานและผูล้ งโฆษณา
ผู ้ บ ริ ห ารและที ม งานจึ ง มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า จะสามารถจั ด งานอีเว้นท์
ในปี 2561 ให้ประสบผลส�ำเร็จมากกว่าปีทผี่ า่ นมา บริษทั คาดว่าจะได้รบั
การตอบรับจากกลุม่ ผูอ้ า่ นและผูส้ นับสนุนรายการเป็นอย่างดีเช่นเคย

ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มนิตยสารมีความหลากหลายและแตกต่าง
ไปตามประเภทของนิตยสาร ในกลุ่มแฟชั่น นิตยสาร Elle และ Cleo
และ Forbes Thailand ยังคงความแข็งแกร่งภายใต้การสนับสนุนจาก
ผู้อ่านและผู้ลงโฆษณา นิตยสาร Elle Men และ Elle Decoration
อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและความถี่ในการพิมพ์ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ส่วน Science Illustrated
ยังเป็นนิตยสารอีกฉบับหนึ่งที่ได้รับความนิยม โดยมีจ�ำนวนสมาชิก
มากที่สุดในกลุ่มนิตยสารด้วยกัน

ส�ำนักพิมพ์

ธุรกิจของส�ำนักพิมพ์ยังคงด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการท�ำโปรโมชั่น
และการออกจ�ำหน่ายตามงานอีเว้นท์ต่างๆ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็น
อย่างดีจากบรรดานักอ่าน นอกจากนี้ ทีมงานได้ให้ความส�ำคัญต่อ
การคัดสรรหนังสือเพื่อตีพิมพ์ให้ตรงต่อความนิยมและความต้องการ
ของตลาด หนังสือทีต่ พี มิ พ์และได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากในปี 2560
ได้แก่ Management Matters เปิดหัวใจวิธีบริหาร และ Capital in
the Twenty-First Century ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
การเพิม่ ช่องทางจ�ำหน่ายหนังสือออนไลน์กช็ ว่ ยให้ยอดขายของส�ำนักพิมพ์
เติบโตมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ทางส�ำนักพิมพ์ยังแสวงหาโอกาส
ใหม่ๆ ในการเพิ่มช่องทางจ�ำหน่ายหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับ
ร้ า นหนั ง สื อ ต่ า งๆ และการร่ว มงานมหกรรมหนังสือในต่างจังหวัด
ให้มากขึ้นในปี 2561

การจัดงานอีเว้นท์ถือเป็นแนวทางหลักทางหนึ่งในการสร้างชื่อเสียง
และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบางกอกโพสต์ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ความส�ำคัญของการหารายได้จากการจัดงานอีเว้นท์ยิ่งทวีความส�ำคัญ
มากขึ้น เนื่องจากรายได้จากการขายโฆษณาลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
จากการเติ บ โตของสื่ อ ดิ จิ ทั ล กลุ ่ ม บางกอกโพสต์ มี ศั ก ยภาพและ
ความสามารถในการจัดงานอีเว้นท์ 4 ประเภทใหญ่ กล่าวคือ งานเกีย่ วกับ
ธุร กิจ (Business Forum) งานเกี่ยวกับกีฬา (Sports Event)
งานบันเทิงและสันทนาการ (Entertainment Event) และงานที่
สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกและผู้อ่านทั่วไป

ทิศทางและแผนการด�ำเนินงานในปี 2561

กลุม่ บางกอกโพสต์ได้ก�ำหนดแนวทางและวางแผนธุรกิจเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ โดย
มุง่ เน้นให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นดิจทิ ลั และการจัดงาน
อีเว้นท์ในระดับใหญ่ให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย�้ำถึงศักยภาพ
และภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบางกอกโพสต์ และเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ที่
ส�ำคัญอีกด้วย
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ภาพรวมการดำ�เนินงาน

รางวัลเกียรติยศที่ ได้รับในปี 2560
Development News) จากข่าวเรือ่ ง “ซอยประชาบดี
ถนนต้นแบบเพือ่ ผูพ้ กิ าร” จุดเริม่ ต้นเพือ่ ความเท่าเทียม
รางวัลชมเชย ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคม
ออนไลน์ยอดเยีย่ ม (News Development from Social
Media Agenda) จากข่าวเรื่อง “เงินใส่ซองหมอ”
คนไข้ยินดีจ่าย-แพทย์ยินดีรับ? และรางวัลชมเชย
ข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของไทยยอดเยีย่ ม (Science, Technology
and Innovation in Thailand News) จากข่าวเรื่อง
“ลดเสี่ยงอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” ด้วยเครื่องวัด
แอลกอฮอล์มอื ถือต้นทุนหลักร้อย และอีก 2 รางวัล
อิศรา อมันตกุล ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2559 ได้แก่ รางวัลชมเชย
ประเภทข่าว จากข่าว “มหากาพย์รถเมล์เอ็นจีวี
สะดุดปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษี” โดยกองบรรณาธิการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ โ พสต์ ทู เ ดย์ และรางวั ล ชมเชย
ล�ำดับที่ 1 ประเภทภาพข่าว จากภาพ “ร�่ำไห้” โดย
นายวิศิษฐ์ แถมเงิน
องบรรณาธิการบางกอกโพสต์ ประสบ
ความส�ำเร็จอย่ างต่ อเนื่ องในปี 2560
เริ่มต้นจากการได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
เหรียญเงิน จากงาน Asian Media Awards 2017
ที่จัดขึ้นโดย สมาคมหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ด้านข่าวระดับชั้นน�ำของโลก อย่าง WAN-IFRA
ในสาขางานออกแบบยอดเยี่ยม ส่วนของปกหรือ
หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ จากงานออกแบบประกอบ
บทความที่ตีพิมพ์ลงบนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ เกี่ยวกับผลการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2559
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� Majority vote ‘Yes’ to
teach politicians lesson

POLL BREAKDOWN
NATIONWIDE
Voter turnout: 55% 27.62 million votes
• Draft
charter

YES 61.40%

NO 38.60%

15,562,027 votes

9,784,680 votes

• Extra
question

YES 58.11%

NO 41.89%

13,969,594 votes

10,070,599 votes

NORTH
• Draft charter

61%

T H E N E WS PA P E R YO U C A N T RU S T

Monday, august 8, 2016 � 30 BaHt

� Ballot tearing reported in
21 units of 14 provinces.

ภาพ “คืนฝนตก” ทีถ่ า่ ยทอดภาพของหญิงรายหนึง่
ซึ่ ง พยายามกางร่มป้องกันพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง ระหว่างที่เธอไปร่วมน้อมถวาย
ความอาลัยแด่พระองค์เป็นครั้งสุดท้าย

� Centenarians, disabled,
minorities line up to vote
INSIDE
Page 3

On the nose

analysis: Parties will take a
back seat in charter vision of
the future.

YES 57.70%: 2,670,467 votes
NO 42.30%: 1,957,746 votes

• Extra question YES 54.14%: 2,337,276 votes
NO 45.86%: 1,979,599 votes

Page 2

Undetected

NORTHEAST

Lack of poll monitors raises
doubts over transparency of
vote count.

• Draft charter
YES 48.58%:
3,923,855 votes
NO 51.42%:
4,153,178 votes
• Extra question
YES 44.56%:
3,371,333 votes
NO 55.44%:
4,193,796 votes
CENTRAL
• Draft charter
YES 69.46%: 5,887,881 votes
NO 30.54%: 2,588,765 votes

SOUTH
• Draft charter
• Extra question

Poll colour

Soldiers join diverse turnout
including ethnic groups and
elderly to have their say.

YES 76.92%: 2,606,023 votes
NO 23.08%: 782,043 votes

Page 8

YES 74.60%: 2,441,810 votes
NO 25.40%: 831,609 votes

Note: 94% ballot count as of 7.34pm

‘‘

Page 4

• Extra question
YES 66.17%: 5,387,693 votes
NO 33.83%: 2,754,534 votes

POSTgraphics

It is a show of force by
the people to determine
the country’s future.

A poll official unfolds a ballot which shows a Yes for both the draft charter and the extra question, as votes were being tallied at the polling station in Rajavinitbangken School in
Laksi district yesterday. PattaraPong ChatPattarasill

‘‘

GEN PRayUT ChaN-O-Cha

I accept the decision
of the people who
voted in favour of the
draft charter and extra
question.
aBhISIT VEjjajIVa

‘‘

For those who vote
‘No’, you did not lose
but you are in the war
that you have no way
to win.
jaTUPORN PROMPaN

‘‘

When the draft charter
passes the referendum,
all mechanisms will be
directed towards the
election.
MEEChaI RUChUPaN

olympics

Sopita claims
our first gold
Sopita:
Dedicates
her win
to Their
Majesties

Rio de JaneiRo: Weightlifter Sopita Tanasan claimed
Thailand’s first gold medal of the
2016 Olympics yesterday.
Sopita, 22, from Chumphon,
dominated the women’s 48kg class,
lifting 92kg in the snatch and 108kg in
the clean and jerk for a total of 200kg.
Sopita hoisted 8kg more than Indonesia’s Sri Wahyuni Agustiani.’’I dedicate the medal to Their Majesties the
King and Queen,’’ she said.

Full report: Page 14

Meaning of ‘yes’

editorial: Era of one-man rule
must end as country shapes its
future.

Page 10

Facing the future

Thai Pulse: Political rivals
Abhisit and Yingluck face postpoll uncertainty.

Page B1

Shot in the arm

Yes vote likely to boost
business confidence as next
election nears.
ON OUR WEBSITE
More on referendum reports and
photos at www.bangkokpost.com

นอกจากนี้ ผลงานภาพถ่ายของ ปฏิภัทร จันทร์ทอง
ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ยังได้รับรางวัล
อิศรา อมันตกุล สาขาภาพข่าวยอดเยี่ยม จาก

ทั้งนี้ ช่างภาพ ปฏิภัทร จันทร์ทอง ยังได้รับรางวัล
ชมเชยอีกหนึ่งรางวัลจากงานเดียวกัน จากภาพ
“คลองวัวเดิน” ทีถ่ า่ ยทอดภาพของชาวบ้านทีก่ �ำลัง
เลี้ยงวัวในคลองแห่งหนึ่งที่น�้ำแห้งเหือด ในอ�ำเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ในขณะที่ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ คว้า 3 รางวัล
ในงานประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลประจ�ำปี 2560
โดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้แก่ รางวัลชมเชย
ข่ า วออนไลน์ ส ่ ง เสริ ม สั ง คมยอดเยี่ ย ม (Social
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นอกจากนั้น คอลัมน์ “สว่าง ณ กลางใจ” โดยนาย
สมาน สุดโต ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ ยังได้รับรางวัลคนดีประเทศไทย สาขา
สื่อมวลชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ�ำปี
2559-2560 จากผู้แทนมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย)
ร่วมกับ ซีพี ออลล์ รางวัลเพือ่ เป็นก�ำลังใจให้คนท�ำดี

ภาพรวมการดำ�เนินงาน

สินค้าและบริการ
บางกอกโพสต์
างกอกโพสต์หนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษชัน้ แนวหน้า
ของประเทศ เดินหน้าเสริม
ความแข็งแกร่งทางธุรกิจในปี 2560 และ
เป็นปีที่ 71 ของการด�ำเนินธุรกิจ
จากฐานผู้อ่านที่หลากหลาย บางกอกโพสต์ยังคง
รักษาต�ำแหน่งผู้น�ำตลาดทั้งในด้านยอดพิมพ์และ
รายได้ รวมทั้งตอกย�้ ำ สถานะความเป็ น ผู ้ น�ำใน
วงการสือ่ สารมวลชนของประเทศไทย ซึง่ เห็นได้จาก
ยอดผู ้ เ ข้ า ชมเว็ บ ไซต์ บ างกอกโพสต์ ต ่ อ วั น ที่ มี
มากกว่า 70,000 คน ไม่ซ�้ำกัน และยอดรวมการ
เข้าชมหน้าเว็บไซต์ตลอดทัง้ ปีทเี่ กือบ 100 ล้านครัง้
ตัวเลขดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เว็บไซต์ของ
บางกอกโพสต์ถือเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดจาก
ผู้อ่านทั้งในและต่างประเทศ

แม้ว่ายอดการตีพิมพ์และเผยแพร่ของสื่อสิ่งพิมพ์
โดยภาพรวมจะลดตำ�่ ลงมากตามกระแสโลก แต่ยอด
ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ยังถือว่ามั่นคง ซึ่งชี้
ให้เห็นว่า ผู้อ่านยังมีความชื่นชมต่อความแข็งแกร่ง
ในเชิงบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ด้วยเนื้อหาข่าวสารภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง บางกอกโพสต์มีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอด
การด�ำเนินธุรกิจจากฐานความเป็นผู้น�ำในตลาด
และพัฒนาทั้งสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดปีต่อๆ ไปในอนาคต

โพสต์ทูเดย์
2560 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้ขยายเนื้อหาครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ
และเพิ่มสัดส่วนของเนื้อหาที่ผลิตโดยกองบรรณาธิการให้มากขึ้น เพื่อ
ให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพมากกว่าเนื้อหาข่าวที่เผยแพร่
ในสื่อทั่วๆ ไป และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้อ่าน
ขณะเดียวกัน โพสต์ทูเดย์ได้วางกลยุทธ์รุกสื่อดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดเว็บ
ข่าวใหม่น�ำเสนอในรูปแบบคลิปข่าวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ
นิวส์เคลียร์ (NewsClear) ผ่านทั้งช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก โดยในเดือน
มกราคม 2561 มียอดผู้เข้าชมคลิปข่าวนิวส์เคลียร์ 13.8 ล้านครั้ง ขณะเฟซบุ๊ก
เว็บข่าวโพสต์ทูเดย์เดือนมกราคม 2561 มียอดผู้เข้าชมมากกว่า 20 ล้านครั้ง
นอกจากนี้ ยังได้เปิดเว็บไซต์และเฟซบุ๊กใหม่ๆ เจาะกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพและสนใจ
เรื่องการวางแผนการเงิน ภายใต้ชื่อ 40+ (40Plus) เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการตอบรับดีขึ้นโดยล�ำดับ
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M2F
ด้วยเนื้อหาตรงใจชาวกรุงฯ สาระซึ่งผู้อ่านสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง ท�ำให้หนังสือพิมพ์
M2F เป็ น หนึ่ ง ในสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ส ามารถยื น หยั ด
ท่ามกลางกระแสคลื่น และยังคงรักษาความเป็น
ผู้น�ำตลาดหนังสือพิมพ์รายวันแจกฟรี

นั ง สื อ พิ ม พ์ M2F ในฐานะผู ้ บุ ก เบิ ก
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ จกฟรี ข องประเทศไทย
และตลอด 6 ปีของการด�ำเนินธุรกิจ
ยังคงรักษาความเป็นผู้น�ำของหนังสือพิมพ์แจกฟรี
ภาษาไทย ซึ่งมียอดพิมพ์และยอดแจกจ่ายสูงที่สุด
ในประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของประชาชนชาว
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ความส�ำเร็จของหนังสือพิมพ์ M2F กระตุน้ ความสนใจ
ให้กลุม่ ธุรกิจจ�ำนวนหนึง่ ก้าวเข้าสูต่ ลาดหนังสือพิมพ์
แจกฟรี และเกิดหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้แบรนด์
อืน่ ขึน้ มาจ�ำนวนหนึง่ ปรากฏการณ์ทเี่ กิดเป็นไปตาม
กลไกตลาดเสรี และเป็นประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพฯ

ที่สามารถเลือกสรรสาระจากหนังสือพิมพ์แจกฟรี
ที่สอดคล้องกับความสนใจ และเป็นประโยชน์ใน
การด�ำเนินชีวิตที่สุด

ไม่เพียงเท่านัน้ จากความส�ำเร็จนี้ หนังสือพิมพ์ M2F
ยังต่อยอดธุรกิจด้วยการจัดกิจกรรมเพือ่ ชาวกรุงเทพฯ
โดยยังยึดหลักการที่ให้ประชาชนเข้าร่วมงานฟรี
หลายกิจกรรมเป็นที่กล่าวขวัญถึงและรอคอยของ
ทุกคนในทุกปี อาทิ มหกรรม “อัศจรรย์สงกรานต์
กลางกรุง M2F Presents Bangkok Songkran
Festival @ CentralWorld” และ “M2F Bangkok
Music Festival” เป็นต้น

ในปี 2560 การรุกคืบของสือ่ ดิจทิ ลั ส่งผลโดยตรงต่อ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมาก นิตยสาร หนังสือพิมพ์
รายวัน หนังสือพิมพ์แจกฟรี ล้วนต้องเผชิญกับ
ผลกระทบที่รุนแรง สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประวัติศาสตร์
มายาวนานในประเทศนีห้ ลายแบรนด์ต้องปิดตัวเอง

ปี 2561 M2F ยังเดินหน้าพัฒนาเนื้อหา สาระ
และรู ป แบบ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ โลกในยุ ค ที่
การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว และพัฒนา
รูปแบบในการน�ำเสนอแนวทางใหม่ ซึ่ีงจะปรากฏ
ให้เห็นในปี 2561 นี้

ในภาพรวม S Weekly ได้เสริมต�ำแหน่งทางการตลาด
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ในฐานะนิตยสารด้านการศึกษา
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยการน�ำเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ ในสังคม พร้อมทั้ง
น�ำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษมาใช้ร่วมกัน จึงได้
ประโยชน์และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน

ขยายฐานให้เข้าถึงผูอ้ า่ นด้านการศึกษาในวงกว้างได้
อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังท�ำให้ S Weekly และ Bangkok Post Learning
สามารถให้บริการด้านเนื้อหาทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์
และดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบได้
อย่างสม�่ำเสมอ และเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านที่เพิ่มจ�ำนวน
มากขึ้นเรื่อยๆ ได้โดยตรง ทั้งนี้ ปัจจุบัน เมื่อรวม
ชุมชนออนไลน์ของทัง้ S Weekly และ Bangkok Post
Learning มีจ�ำนวนผู้ติดตามมากกว่า 470,000 คน

S Weekly
ารรีแบรนด์นิตยสารเพื่อการศึกษาและ
บันเทิง จาก Student Weekly เป็น
S Weekly ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
ผลจากการรีแบรนด์ได้ขยายกลุ่มและจ�ำนวนผู้อ่าน
จากเดิมทีม่ เี พียงนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ให้ครอบคลุม
ไปถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ผู้ที่เริ่มท�ำงาน
และกลุม่ อืน่ ๆ นอกจากนี้ การรีแบรนด์ยงั ท�ำให้ผซู้ อื้
โฆษณาสนใจตัวนิตยสารเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน
การเพิ่มการจัดจ�ำหน่ายโดยการแทรกในหนังสือ
พิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันอาทิตย์ เป็นการตอกย�้ำให้
ผู้ซื้อโฆษณาได้รับรู้ถึงนิตยสารเพิ่มมากขึ้นด้วย
ส�ำหรับปี 2561 S Weekly จะจัดท�ำฉบับพิเศษ
ในแต่ ล ะเดื อ นเพื่ อ เจาะกลุ ่ ม ผู ้ ซื้ อ โฆษณาที่ เ ป็ น
กลุ่มเฉพาะ เช่น ฉบับเทคโนโลยี แฟชั่น และศึกษา
ต่อต่างประเทศ และในเดือนกรกฎาคม 2561 จะมี
ฉบับพิเศษวาระครอบรอบ 49 ปีของ S Weekly ด้วย

S Weekly เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเนือ้ หาในสือ่ ออนไลน์
ของ “Bangkok Post Learning” ท�ำให้มโี อกาส
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นิตยสาร
บตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2537 บริษัท โพสต์
อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล มี เ ดี ย จ�ำกั ด
มี ค วามภาคภู มิ ใ จในการเป็ น ผู ้ พิ ม พ์
นิตยสารชั้ น น�ำของไทยถึ ง 6 เล่ ม ได้ แ ก่ Elle,
Elle Men, Elle Decoration, Forbes Thailand,
Cleo และ Science Illustrated ซึ่งท�ำให้กลุ่ม
บางกอกโพสต์เป็นผู้พิมพ์นิตยสารที่ใหญ่ที่สุดและ
ทรงอิทธิพลมากที่สุดของประเทศ
กลุ ่ ม บางกอกโพสต์ ยั ง คงขยายเครื อ ข่ า ยอย่ า ง
ต่อเนื่องผ่านหลากหลายช่องทาง รวมถึงการจัด
อีเว้นท์มากมายของนิตยสารแต่ละหัว และยังคง
มุ่งมั่นพัฒนาสื่อดิจิทัลและออนไลน์ รวมถึงการใช้
สื่ อ ดิ จิ ทั ล เข้ า มาพั ฒ นาเนื้ อ หาอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
ในขณะนี้

รายการโทรทัศน์

2560 บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ำกัด
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ�ำกัด
เพือ่ ให้สอดรับกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการผลิตรายการโทรทัศน์
ธุรกิจใหม่ที่ได้สร้างรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญ คือ ธุรกิจการจัดสัมมนา โดยในปี 2560
จัดในกรุงเทพฯ 2 ครั้งๆ ละ 2,000 คน และจัดใน
ต่างจังหวัด 8 ครั้งๆ ละ 500 คน นอกจากนี้ บริษัท
ยั ง บุ ก เบิ ก ธุ ร กิ จ Education Technology
ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด โดยใช้ชื่อ
“Mushroom Superclass” คลาสเรี ย น
เวิร์กชอปออนไลน์ คาดว่าธุรกิจนี้จะเติบโตอย่าง
มั่นคงต่อไปตลอดปี 2561

ส�ำหรับธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ในปี 2560
บริษทั ได้ลขิ สิทธิผ์ ลิตรายการ “Dr. Oz Thailand”
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรายการที่มี
การผลิตในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 10 ประเทศ
ส่วนธุรกิจการขายโฆษณา รายการ “อายุน้อย
ร้อยล้าน” ได้ย้ายจากช่อง 9 อ.ส.ม.ท. มาออก
อากาศที่ช่อง Workpoint 23 ซึ่งผลตอบรับดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับปี 2561 บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ�ำกัด คาดว่า
จะท�ำรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยธุรกิจ
โดยธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์จะมีรายการใหม่ชื่อ
“The Best Seller” กับช่อง MCOT Family 14

ธุรกิจการขายโฆษณา รายการ “อายุนอ้ ยร้อยล้าน”
จะยังคงท�ำรายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ติดตาม
Facebook อายุน้อยร้อยล้าน ที่ปัจจุบันมีกว่า
900,000 คน ก็คาดว่าจะเกิน 1 ล้านคนในไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2561 ส�ำหรับธุรกิจการจัดสัมมนา
บริษัทได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนา
หลักสูตรโครงการ “S100” เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี ไ ทยให้ เ ติ บ โตเป็ น ธุ ร กิ จ
หลักร้อยล้าน ส�ำหรับ “Mushroom Superclass”
จะมีการเปิดคลาสเรียนใหม่ทุกเดือน และจะเริ่มท�ำ
รายได้คงที่และเติบโตได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้
ในปี 2561 บริษทั คาดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้จากธุรกิจ
ที่ลงทุนไว้ในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นปีแรกด้วย
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สำ�นักพิมพ์
นปี 2560 ส�ำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์จัดพิมพ์
หนังสือใหม่ 33 ปก และพิมพ์ซ�้ำหนังสือ
ขายดีอีก 5 ปก รวมในตลาดขณะนี้มีหนังสือ
ที่วางจ�ำหน่ายอยู่กว่า 300 ปก ซึ่งครอบคลุม
ทุ ก กลุ ่ ม ผู ้ อ ่ า น หมวดหนั ง สื อ ที่ โ ดดเด่ น ได้ รั บ
การตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี คือ หมวดธุรกิจ
การเงิน การลงทุน การพัฒนาตนเอง รวมทั้งสาระ
บันเทิงที่ให้ความรู้ต่างๆ เช่น ชีวประวัติบุคคล
ส�ำคัญ ประวัติศาสตร์ กระแสสังคม ศิลปวัฒนธรรม
จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ จากนักเขียนผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนวรรณกรรมทั้ง
ไทยและต่ า งประเทศที่ ข ายดี แ ละได้ รั บ รางวั ล
นอกจากนี้ ในปี 2560 ส�ำนักพิมพ์โพสต์บกุ๊ ส์ยงั ได้รบั
รางวัลรองชนะเลิศหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊กส์อวอร์ด
ประเภทสารคดีจากหนังสือชุด “วิถีในนา ปรัชญา
ในสวน” อีกด้วย
ถึงแม้ว่าในปี 2560 ภาพรวมตลาดสิ่งพิมพ์จะได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิ จ การเมื อง และ
ความนิ ย มในสื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ส�ำนักพิมพ์
โพสต์บุ๊กส์ยังคงมองหาโอกาสในการผลิตหนังสือ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ตลอดจน
เป็นแรงบันดาลใจและแหล่งนวัตกรรมของผู ้ อ ่ า น

และตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงกับสื่ออื่นๆ ใน
กลุ่มบางกอกโพสต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผอู้ า่ นอย่างต่อเนือ่ ง
ตามเป้าหมายของส�ำนักพิมพ์ฯ ที่มุ่งมั่นในการเป็น
แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ทั้งสาระและบันเทิง
ในปี 2561 ส�ำนักพิมพ์ฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางาน
ผลิ ต หนั ง สื อ และเนื้ อ หาคุ ณ ภาพเพื่ อ ความรู ้ แ ละ

สื่อดิจิทัล

สาระบันเทิง โดยมุ่งหวังที่ช่วยพัฒนาผู้คนและ
สังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนา
องค์ความรู้โดยรวมจากทุกหน่วยงานของกลุม่ บริษทั
เพื่อต่อยอดส่งต่อความรู้สู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ กิจกรรมต่างๆ อาทิ สัมมนา
วิชาการ สัมมนาส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ ตลอดจน
คอร์สสั้นๆ เพื่อพัฒนาตนเอง และกิจกรรมสาระ
บันเทิงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

น่วยสื่อดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่พัฒนาและ
ดูแลสือ่ ดิจทิ ลั ต่างๆ ของกลุม่ บางกอกโพสต์
โดยเริ่มด�ำเนินการเมื่อปี 2548 และได้มี
การผลิตสื่อดิจิทัลออกไปทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง
ไม่วา่ จะเป็นเอสเอ็มเอส เว็บไซต์ โมบายแอปพลิเคชัน
อีบุ๊ก โซเชียลมีเดีย และพาร์ตเนอร์ในรูปแบบต่างๆ
ของบางกอกโพสต์ โพสต์ทเู ดย์ M2F และ S Weekly
ในปี 2560 หน่วยสื่อดิจิทัลมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญ
กับการขยายฐานจ�ำนวนผู้ใช้งานผ่านทุ ก ช่ อ งทาง
เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสการขยายฐานกลุ ่ ม ผู้ลงโฆษณา
และการขยายฐานพาร์ตเนอร์ช่องทางต่างๆ และ
เพิ่มช่องทางการหารายได้ในรูปแบบอื่น
หน่วยธุรกิจสือ่ ดิจทิ ลั ต้องคอยติดตามเทคโนโลยี วิจยั
และพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันและรองรับ
กับโลกของธุรกิจดิจิทัลในอนาคต
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อีเว้นท์
ลอดปี 2560 กลุ่มบางกอกโพสต์จัด
กิจกรรมงานอีเว้นท์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอกย�้ ำ การรั บ รู ้ ใ นแบรนด์ แ ละธุ ร กิ จ
ของบริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายและผูอ้ า่ น รวมทัง้ เพิม่ ยอดขายและรายได้
ให้กบั บริษทั โดยบริษทั เป็นทัง้ ผูจ้ ดั ผูส้ นับสนุน และ
ผูร้ ว่ มสนับสนุน ทั้งการสัมมนา แรลลี่ กีฬา การกุศล
เพื่อสังคม แฟชั่น คอนเสิร์ต ฯลฯ ในกรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ บ างกอกโพสต์ จั ด กิ จ กรรมและ
งานสัมมนาหลากหลายตลอดปี อาทิ “Thailand’s
Startups: Learning from Unicorns” ซึ่งมี
สตาร์ ท อั พ ชั้ น น�ำหลายท่ า นร่ ว มเป็ น วิ ท ยากร
“Bangkok Post Forum 2017 – Sustainable
Reform Transforming Thailand” ได้รบั เกียรติ
จากนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป็นองค์ปาฐก “Bangkok Post Forum 2017 –
Asean @50 In Retrospect” ซึ่งเป็นงานใหญ่
ระดั บ นานาชาติ ค รั้ ง แรก มี บุ ค คลส�ำคั ญ จาก
ต่างประเทศหลายท่านมาร่วมเสวนาแสดงวิสัยทัศน์
งานวิ่งการกุศลประจ�ำปี “บางกอกโพสต์ อินเตอร์
เนชั่นแนล มินิมาราธอน 2017” ซึ่งจัดเป็นปีที่ 9
นอกจากนี้ ยังมีงานแรลลี่ประจ�ำปีต่างๆ ที่ผู้อ่าน
และลูกค้าให้ความสนใจอย่างแน่นหนาทุกปี
หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ จัดงานอีเว้นท์ทงั้ ในประเทศ
และต่ า งประเทศ ที่ ส�ำคั ญ คื อ ชุ ด CLMVT
ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกแห่งอนาคต ซึ่งเป็นซีรี่ส์
งานสัมมนาต่อเนื่อง ได้แก่ “กลุ่มจังหวัด-คลัสเตอร์
โมเมนตั้ ม ใหม่ เศรษฐกิ จ ไทยสู ่ ร ะดั บ โลก” ใน
ประเทศไทย “มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 2 ศูนย์กลาง
เศรษฐกิ จ อิ น โดจี น ” ที่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารและ
สะหวันนะเขต สปป.ลาว “บุกแม่สอด-เมียวดี
เจาะตลาดเมียนมา จีน อินเดีย” ที่จังหวัดตากและ
เมียวดี ประเทศเมียนมา งาน “พลังบวก ไทยกัมพูชา โอกาสธุรกิจที่เอื้อมถึง” ที่กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา “ตราด-เกาะกง เส้นทางยุทธศาสตร์

เจาะตลาดกัมพูชา-เวียดนาม” ที่จังหวัดตราดและ
เกาะกง ประเทศกัมพูชา “มัณฑะเลย์ ซูเปอร์เกทเวย์
โอกาสการค้าการลงทุน” ที่มัณฑะเลย์ประเทศ
เมียนมา “หลวงพระบางเมืองใหม่ เจาะลึกเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พลังงาน ท่องเทีย่ ว” ทีห่ ลวงพระบาง
สปป.ลาว และจะปิดท้ายซีรี่ส์นี้ด้วยงานสัมมนา
ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในเดือนมีนาคม
2561 นอกจากนี้ ยังมีงานสัมมนา “ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยด้วย ไทยแลนด์ 4.0” ในวาระครบรอบ
14 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์
งานแรลลี่การกุศล “The Secret Masquerade”
งานประจ�ำปี “SME Matching Day 2017 –
มหกรรมจับคู่ดี SME แห่งชาติ” ที่จัดให้กับ
ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น
หนังสือพิมพ์ M2F จัดกิจกรรมใหญ่ประจ�ำปี ซึ่งได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดี ได้แก่ “M2F Bangkok
Music Fest 2017” หน้ า ลานเซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์
“M2F Music Fest 2017” ที่เทอร์มินอล 21

โคราช จั ง หวั ด นครราชสี ม า และ “Bangkok
Songkran Festival 2017” อัศจรรย์สงกรานต์
กลางกรุง 3 วัน ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากนี้
ยังมีงานแรลลี่หลายรายการ อาทิ M2F Wildlife
Journey เส้นทางกรุงเทพฯ-เขาใหญ่ และ M2F
Adventure Rally 2017 – Glow Planet
เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา และงานปิดท้ายปีด้วย
การแข่ งขั นจั ก รยานทางเรี ย บ M2F Cycling
Championship 2017
นิตยสาร ในเครือจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี อาทิ
“Cleo 50 Most Eligible Bachelors 2017”
กิ จ กรรมค้ น หาสุ ด ยอดหนุ ่ ม โสดในฝั น “ELLE
Fashion Week Fall/Winter 2017” แฟชั่น
อีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีจากเหล่าดีไซเนอร์ระดับ
ไอคอนของเมืองไทย “Elle Men x Federbräu
THE PERFEKTION party – Reflection Your
Perfektion” แฟชั่ นปาร์ ตี้ร วมตั ว เหล่ า เทรนด์
เซ็ทเตอร์และเซเลบริตี้ พร้อมอัพเดตเทรนด์แฟชั่น
ซีซั่นใหม่ “Elle Men the Series of Exclusive
Movie Premiere Workshop – A Guide to
Gentleman’s Wardrobe” ชมภาพยนตร์
ในบรรยากาศเอ็กคลูซฟี พร้อมเวิรก์ ชอปการแต่งกาย
แบบเรียบเท่สไตล์สุภาพบุรุษ นอกจากนี้ ยังมี
“มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด
พาตะลุ ย เที่ ย วเก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ ” และ
“Forbes Thailand Forum 2017: The Next
Tycoons” งานเสวนาที่น�ำนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่รับ
ไม้ ต ่ อ จากครอบครั ว ในหลากหลายสาขามาร่ ว ม
ถ่ายทอดประสบการณ์การด�ำเนินธุรกิจ
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวมกิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่มบางกอกโพสต์ยึดมั่นด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้พนักงานมีส่วนร่วมกับบริษัทรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจต่อบริษัท
อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป สะท้อนได้จากการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษัทตลอดปี 2560
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
เนื่ อ งในโอกาสเทศกาลเข้ า พรรษา บริ ษั ท
บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท
เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท
ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดขบวนแห่เทียน
พรรษาไปถวายวัดคลองเตยใน เมื่อ วันพุธที่
5 กรกฎาคม 2560

งานวิ่งมินิมาราธอน
เพื่อสุขภาพและการกุศล
บางกอกโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มินิมาราธอน
2017 (ครั้งที่ 9) งานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ประจ�ำปี จัดขึ้น
เป็นปีที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560
ในวาระครบรอบเดื อ นเกิ ด ของหนั ง สื อ พิ ม พ์
บางกอกโพสต์ รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดมอบให้
มูลนิธิบางกอกโพสต์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับ
เด็กผู้ด้อยโอกาส

แรลลี่การกุศลเพื่อสุนัขจรจัด
โพสต์ทูเดย์ แชริตี้ แรลลี่ 2017 เส้นทาง
กรุงเทพฯ-หัวหิน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน
2560 พาผู้ร่วมกิจกรรมไปบริจาคอาหารและ
ยารั ก ษาโรคสุ นั ข ให้ ศู น ย์ รั ก ษ์ สุ นั ข หั ว หิ น
โครงการในพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งมี
จุดประสงค์เพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสุนัข
จรจัดในหัวหิน
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จ�ำหน่ายหนังสือที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการกุศลมูลนิธิพระดาบส
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย ได้มีการจัดท�ำหนังสือภาพวาดสีน�้ำซึ่งเป็น
พระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ์ ใ นแต่ ล ะสถานที่ ก ว่ า หกสิ บ ภาพของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาพประกอบวาดโดยศิลปินชั้นน�ำของประเทศ
พิธาน เตชะนิติ และโอ-ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ รวบรวมภาพวาดเรื่องราวอัน
ทรงคุณค่าทีย่ งั ตราตรึงและน่าจดจ�ำไว้ตราบนิรนั ดร์ เหมาะแก่การเก็บสะสมเป็นอย่างยิง่
ซึ่ ง รายได้ ส ่ ว นหนึ่ ง น�ำมอบให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ พ ระดาบส โครงการในพระราชด�ำริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด บริษัท
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดโครงการ
“บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”
โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดรับ
บริจาคโลหิตที่อาคารบางกอกโพสต์

กิจกรรมแข่งขัน
จักรยานทางเรียบการกุศล
M2F Cycling Championship 2017 การ
แข่งขันจักรยานทางเรียบ จัดขึ้นที่สวนน�้ำและ
สวนสนุก Scenical World เขาใหญ่ วันอาทิตย์
ที่ 3 ธันวาคม 2560 โดยจะมอบเงิน 100,000
บาท ให้กับ “มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล” ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

บริจาคช่วยเหลือน�้ำท่วม
ที่บางบาล
มู ล นิ ธิ บ างกอกโพสต์ ร ่ ว มกั บ พนั ก งานกลุ ่ ม
บางกอกโพสต์และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคข้าวสาร
และน�้ ำ ดื่ ม ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย น�้ ำ ท่ ว มที่
ต�ำบลทางช้าง อ�ำเภอบางบาล ต�ำบลรางจรเข้
อ�ำเภอเสนา และอ�ำเภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน
2560
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การบริหารองค์กร

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการ
ทั้งหมด 13 ท่าน มีรายชื่อ ดังนี้

กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 7 ท่าน คือ

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ
3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการ
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ
5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ
7. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 6 ท่าน คือ

1. ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(ประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่
16 มีนาคม 2561)
4. นายจรูญ อินทจาร
กรรมการอิสระ
5. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการอิสระ
6. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. วันที่ 1 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริหาร
ได้แต่งตั้งนายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารกลุ่ม
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
และนายโชคดี วิศาลสิงห์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ ธุรกิจดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร
2. วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริหาร
ได้แต่งตั้งนายวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้

กรรมการหนึง่ คนหรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ กระท�ำ
หน้าที่ใดๆ แทนคณะกรรมการได้ โดยให้ท�ำเป็น
ลายลักษณ์อักษรลงนาม โดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท กรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัท
ได้ในปัจจุบัน คือ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
คณะกรรมการได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ คณะกรรมการในการก�ำกั บ และ
ติดตามการด�ำเนินงานของบริษทั รวมทัง้ รายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสมำ�่ เสมอ คณะกรรมการชุดย่อย
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้

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 (ด�ำรงต�ำแหน่ง
ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561)

ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะก�ำหนดหน้าทีข่ องกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตามก�ำกับดูแลผลการด�ำเนินการของบริษัท
และบริษัทย่อยเป็นประจ�ำทุกเดือน
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่ง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมี
จ�ำนวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
3. อนุมตั กิ ารเข้าท�ำการเปิดบัญชี การท�ำสัญญากับ
สถาบันการเงิน ตามที่เห็นสมควร และรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
4. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน
และอ�ำนาจการอนุมัติ
5. แต่งตัง้ และก�ำหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัท ยกเว้น กรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร และบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย
1. ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
(ประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่
16 มีนาคม 2561)
โดยมี นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. การบริหารความเสี่ยง
ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
อย่างสม�่ำเสมอ
2. การควบคุมภายใน
1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการ
ส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อมของการควบคุม”
ที่เหมาะสมโดยการสื่อสารถึงความส�ำคัญของ
การควบคุมภายในและการจัดการกับความเสีย่ ง
และด้วยการท�ำให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ พนักงานเข้าใจถึง
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี
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
ที่สูงสุดในปัจจุบัน และการจัดการของฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร
2) ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการกระท�ำผิดกฎหมาย
ความบกพร่ อ งในการควบคุ ม ภายใน หรื อ
ประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกัน
3) สอบทานประเด็นทางบัญชีทสี่ �ำคัญและประเด็น
เกี่ยวกับการรายงานต่างๆ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด
และท�ำความเข้าใจถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ งบการเงิน

4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ความเสียหายที่มีนัยส�ำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและ
แผนในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่งผล
กระทบอย่างส�ำคัญต่องบการเงิน
3.2 งบการเงินประจ�ำปี
1) สอบทานงบการเงินประจ�ำปีวา่ ถูกต้องครบถ้วน
และสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่า
งบการเงิ น ดั ง กล่ า วได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
หลักการบัญชีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่
2) ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ซับซ้อน
และ/หรือผิดปกติ
3) ให้ ค วามส�ำคั 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) ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ในการสอบทานงบการเงิ น และผลของการ
ตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่พบ
5) ให้ ค�ำแนะน�ำคณะกรรมการ เพื่ อ น�ำเสนอ
งบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
3.3 งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน และมีความถูกต้องตามควร รวมทัง้ รับทราบ
ค�ำอธิบายจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน ซึง่ สืบเนือ่ ง
จากการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก
บัญชีของบริษัท เหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ
และการควบคุมด้านการเงิ น และการปฏิ บั ติง าน
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
4. การตรวจสอบภายใน
1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า สายงาน
ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดย
อิสระ ปราศจากข้อจ�ำกัดใดๆ ทีไ่ ม่สมเหตุสมผล
2) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น อิ ส ระของสายงาน
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผู้อนุมัติการสรรหา การเลื่อนต�ำแหน่ง
การโยกย้าย และการเลิกจ้างของผู้อ�ำนวยการ
สายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะร่วมกั บ ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย
ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู ้ อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายในเป็ น
ประจ�ำทุกปี
3) สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
รวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุม
ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของสายงานตรวจสอบ
ภายใน
4) ประชุมเป็นการส่วนตัวกับผูอ้ �ำนวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เห็นสมควร

5) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารได้รับ
และปรึ ก ษาหารื อ ผลการตรวจสอบและ
ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญในระยะเวลาอันควร
6) ดู แ ลให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ว่ า ฝ่ า ยบริ ห ารได้ มี
การด�ำเนินการซึ่งเป็นผลมาจากค�ำแนะน�ำของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาอันควร
7) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่า สายงานตรวจสอบ
ภายใน มีการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผใู้ ห้บริการจาก
ภายนอกที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ที่ปรึกษา เป็นต้น ในการให้ความ
เชื่อมั่นหรือให้ค�ำปรึกษา เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการท�ำงาน
ซ�้ำซ้อน
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็น
อิสระของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อ
ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่นๆ เกี่ยวกับ
บริการให้ค�ำปรึกษาทัง้ 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
ให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีการก�ำหนดข้อจ�ำกัดใดๆ
ไว้ในขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุ
สมผล
6) สอบทานผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาต
7) ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของ
ส�ำนักงานผู้สอบบัญชี และดูแลว่ามีการคิดค่า
สอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล
8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อที่
จะเชื่ อ มั่ น ได้ ว ่ า เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมแก่
สถานการณ์
9) จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เฉพาะกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุ ญ าตโดยไม่ มี ฝ ่ า ยบริ ห ารเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ปีละ 1 ครั้ง
10) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตจะน�ำเสนอผลการตรวจสอบและ
ค�ำแนะน�ำในเวลาอันสมควร
11) สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้อง
ออกให้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตและให้ ค วาม
สนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
12) สอบทานหนั ง สื อ แจ้ ง ผลการตรวจสอบของ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตและติ ด ตามว่ า ฝ่ า ย
บริ ห ารได้ ต อบชี้ แ จงผลการตรวจสอบและ
ค�ำแนะน�ำของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในระยะ
เวลาอันควร
13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณี
ทีน่ า่ สงสัยว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ หี น้าที่
รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท ได้
กระท�ำการอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ท าง
กฎหมาย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจะต้องรายงาน
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับกรณีดงั กล่าวให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบในทันที เพือ่ จะได้มกี ารสอบสวน
กรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า
6. การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ
1) สอบทานประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การ
สื บ สวนการทุ จ ริ ต และการติ ด ตามของฝ่ า ย
บริหารเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งการลงโทษ
ทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ
2) รับรายงานเกีย่ วกับประเด็นในทางกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ จากฝ่ายบริหารและ/หรือ
สายงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ
3) สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณา
ประเด็นในทางกฎหมายในการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินแล้ว
4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่ งตรวจสอบโดย
หน่วยราชการที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล
5) รายงานผลการสอบสวนเบื้ อ งต้ น ของกรณี ที่
น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั
ได้กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทาง
กฎหมาย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ก�ำกับดูแล
และผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตภายในเวลาที่
กฎหมายก�ำหนดไว้
7.  การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน
และจรรยาบรรณของบริษัท
1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการจัดท�ำนโยบาย
วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัทไว้
เป็นลายลักษณ์อกั ษร และด�ำเนินการให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
2) ประเมินฝ่ายบริหารได้ท�ำตนเป็นตัวอย่าง โดย
การสื่ อ สารถึ ง ความส�ำคั 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) ประเมินประสิทธิผลของวิธกี ารในการด�ำเนินการ
ของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ
2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น
รายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อันอาจ
ไม่เหมาะสม และอื่นๆ ให้เป็นความลับ
3) ดูแลเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ได้วา่ บริษทั มีขนั้ ตอน
การด�ำเนินการต่างๆ เพื่อให้มีผู้สอบสวนอิสระ
ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่าง
เพียงพอ และให้มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทราบ
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9. การรายงาน
1) รายงานให้คณะกรรมการทราบถึงการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำ
ที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
2) เชือ่ มัน่ ได้วา่ คณะกรรมการได้ทราบถึงเหตุการณ์
ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ฐานะการเงิ น และ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมได้อย่างทัว่ ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
จะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ใน
รายงานประจ�ำปีโดยมีประเด็นที่ต้องรายงาน
ดังนี้
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจ
สอบแต่ละท่าน
ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ข้อสังเกตอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พบมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
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) จัดให้มกี ารสืบสวนพิเศษ หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือ
ผู้ช�ำนาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่
จ�ำเป็น
3) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสมำ�่ เสมอ

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่ า ตอบแทน
ประกอบด้วย
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.ศิริ การเจริญดี
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
โดยมี นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน (ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561)

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่ า ตอบแทน
มีหน้าทีส่ อบทาน ประเมิน และแนะน�ำคณะกรรมการ
ในเรื่องเกี่ยวกับ
1. กระบวนการประเมิ น คณะกรรมการและ
กรรมการบริษัท
2. จ�ำนวนและคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมของกรรมการ
อิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ
5. นโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนและบ�ำเหน็จ
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการย่ อ ย
ชุดต่างๆ ของคณะกรรมการ
6. การจั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ผู ้ บ ริ ห ารให้ กั บ
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
7. แผนการสื บ ทอดการด�ำรงต�ำแหน่ ง และ
กระบวนการสรรหา กรรมการผู้จัดการ และ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ซึ่ ง จะด�ำเนิ น การโดย
คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
ตามล�ำดับ
8. กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ซึ่ ง จะด�ำเนิ น การโดย
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ตามล�ำดับ
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9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ
และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะด�ำเนินการโดย
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561)

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหาร
ความเสี่ ย งองค์ ก ร และระดั บ ความเสี่ ย งที่
ยอมรั บ ได้ (risk levels) และน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
2. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการ
บริหารงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง
ขององค์กร
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. ประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ
การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร และให้
ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึ ก ษาคณะอนุ ก รรมการ
บริหารความเสีย่ งและหน่วยงานอืน่ ๆ ขององค์กร
เพือ่ การพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง

การบริหารองค์กร

โครงสร้างองค์กร
กลุ่มบางกอกโพสต์
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล

นิตยสาร
• โพสต์อินเตอร์ฯ
• บางกอก โพสต์บาวเออร์ มีเดีย

บริษัท
มัชรูม
กรุ๊ป

ฝ่าย
นิวดิจิทัล
โปรเจ็ค

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์

รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์

ส�ำนัก
ตรวจสอบ
ภายใน

ที่ปรึกษา

ฝ่าย
นิวทีวี
โปรเจ็ค

กองบรรณาธิการ

ผูช้ ว่ ยหัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์/โพสต์ทูเดย์/เอ็มทูเอฟ

หนังสือพิมพ์ – ธุรกิจหนังสือพิมพ์ –
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ – ธุรฝ่กิาจยจั
ดจ�ำหน่าย
ฝ่ายขายโฆษณา
ฝ่ายปฏิบัติการ
และจัดส่ง

แผนก
โพสต์บุ๊กส์

แผนก
การเงินและบัญชี

ฝ่าย
โพสต์
ดิจิทัล

แผนก
จัดซื้อ

แผนกเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

*อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
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การบริหารองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายชาติศิริ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 36 ปี
สัญชาติไทย อายุ 75 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 121,096,150 หุ้น ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.22
บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกำ�กับการบริหาร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
บริษัทในเครือเซ็นทรัล
ผูบ้ ริหาร: บิดา นายธีระเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำ�กัด
และนายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการ บริษทั โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
กรรมการ บริษทั โพสต์ ทีวี จำ�กัด
กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
กรรมการ บริษัท โพสต์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
กรรมการ บริษัท บางกอก
กิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรม
โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำ�กัด
และการท่องเที่ยว
กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พลัส จำ�กัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
สาขาการสื่อสารมวลชน
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 นายกสมาคม
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิษย์เก่า รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
รามคำ�แหง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
อนุปริญญาวิศวกรเครื่องกล
ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
South-West Essex Technical
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
College ประเทศอังกฤษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
7 ธันวาคม 2553 เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ชั้นที่ 1
4 ธันวาคม 2558 เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
ประถมาภรณ์ช้างเผือก สาย 2
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
บริษัทไทย
Director Accreditation
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
Program (DAP 68/2008)
จำ�นวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรม
จำ�นวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง
เซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 26 ปี
สัญชาติไทย อายุ 58 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Massachusetts Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Worcester Polytechnic Institute
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
Ethical Leadership Program (ELP)
รุ่น 1/2015
Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น TG/2004
The Role of Chairman Program
(RCP) รุ่น 2/2001
Director Certification Program
(DCP) รุ่น 3/2000
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2537 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 กรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการ
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
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ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ
TRG Management LP
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ
TRG Allocation LLC
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ
Bangkok Bank (China)
Company Limited
ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ
Board of Trustees
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ. 2547-2559 กรรมการ
Board of Trustees, Singapore
Management University
พ.ศ. 2553-2557 ประธาน
สมาคมธนาคารไทย
พ.ศ. 2546-2552 กรรมการ
คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

นายจอห์น ทอมพ์สัน

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 24 ปี
สัญชาติไทย อายุ 63 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 36,350,960 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2522 ปริญญาโท นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั มัชรูม กรุป๊ จ�ำกัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษทั โพสต์ ทีวี จ�ำกัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ
บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จ�ำกัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จ�ำกัด
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 8 ครั้ง
จากทั้งหมด 8 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด
1 ครั้ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี
สัญชาติไทย อายุ 53 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
Associate Chartered Accountant (ACA),
The Institute of Chartered Accountants
in England & Wales (ICAEW)
ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program
(DAP 57/2006)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ำกัด
(มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร
บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี
สัญชาติไทย อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 38,194,380 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2537 ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP 66/2007)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ตัง้ แต่ กันยายน พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
ตัง้ แต่ กันยายน พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั มัชรูม กรุป๊ จำ�กัด
ตัง้ แต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั โพสต์ ทีวี จำ�กัด
ตัง้ แต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
ตัง้ แต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั โพสต์ โฮลดิง้ จำ�กัด
ตัง้ แต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั แฟลช นิวส์ จำ�กัด
ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2557 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จำ�กัด บริษัท คริสตัลเจดมายเบรด จำ�กัด บริษทั คริสตัลเจด คอนเฟ็กชัน่ เนอร์ร่ี จำ�กัด และ
บริษัท คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเปา (ประเทศไทย) จำ�กัด
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร บริษทั เอมซี โบรคเกอร์ จำ�กัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั จำ�นวน 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 8 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์

นายจรูญ อินทจาร

กรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี
สัญชาติไทย อายุ 50 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินยิ ม)
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Gonville and Caius College
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
The Characteristics of Effective Directors
Director Accreditation Program
(DAP 66/2007)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษาคณะบริหาร
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการ
Standard International LLC
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ
บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ
บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
ต�ำแหน่งกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

กรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
สัญชาติไทย อายุ 72 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2559 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2507 บัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) 2008
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ
บริษัท อีเทอเนิล เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ
บริษัท เอสเอสยูที จ�ำกัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ
บริษัท พีพีทีซี จ�ำกัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ
บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ประธานกรรมการ
บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2538 กรรมการ บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ�ำกัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ประธานกรรมการ
บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จ�ำกัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
คอม-ลิงค์ จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง จาก
ทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้

กรรมการอิสระ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
สัญชาติไทย อายุ 73 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปริญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program
(DCP 176/2556)
หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCoT4)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผูท้ รงคุณวุฒิ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ. 2557-กันยายน 2558 กรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
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นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการอิสระ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
สัญชาติไทย อายุ 68 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2522 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2514 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program
(DAP 80/2009)
Director Certification Program
(DCP 126/2009)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการบริษทั ชโย กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2555 กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2552-2557 กรรมการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กระทรวงคมนาคม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561)
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
สัญชาติไทย อายุ 63 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2521 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เซาธ์เทิร์น นิวแฮมเชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยแฟรงคลิน เพียร์ซ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Advanced Audit Committee Program
(AACP 16/2014)
Director Certification Program (DCP 92/2007)
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2560 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ. 2546-ธันวาคม 2557 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546-กันยายน 2557 กรรมการ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ และกรรมการบริหาร
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
พ.ศ. 2549-2553 กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จ�ำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้

พ.ศ. 2554-2557 กรรมการ
ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2555-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ
พ.ศ. 2552-2554 ประธานกรรมการบริหาร
กิจการส�ำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2551-2552 ประธานกรรมการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
พ.ศ. 2548-2554 คณบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
พ.ศ. 2547-2552 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
พ.ศ. 2546-2555 ประธานกรรมการ
โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการการจัดการ
ทางการเมือง
พ.ศ. 2541-2555 ประธานกรรมการ
โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ส�ำหรับนักบริหาร
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
สัญชาติไทย อายุ 48 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ : 3,339,755 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.66
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
บุตรนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท Hotel Management, Johnson and
Wales University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี Business Administration,
Assumption University ประเทศไทย
พ.ศ. 2554 หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2549 หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา
ฝ่ายอำ�นวยการ รุ่นที่ 99 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP 129/2016)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 รองประธานฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541-2545 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2539-2541 เจ้าหน้าที่บริหารการขาย
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำ�กัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษทั โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
ตำ�แหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
ทีอ่ าจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั จำ�นวน 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 8 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้
		เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

กรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
สัญชาติอเมริกัน อายุ 63 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การบริหารจัดการวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program
(DCP 196/2014)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำ�นวน 4 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ที่ปรึกษาการเงิน
และบัญชีคณะกรรมการบริหาร
สัญชาติไทย อายุ 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2551 ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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
ประสบการณ์การท�ำงาน
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด
(มหาชน)
พ.ศ. 2537 - มกราคม 2542 ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการเงิน บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด
(มหาชน)
พ.ศ. 2532-2537 หัวหน้าผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการเงิน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จ�ำกัด (มหาชน)
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ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี
สัญชาติไทย อายุ 69 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการอิสระ และ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก Monetary Economics, and
บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการลงทุน
Econometrics & Operations Research,
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
Monash University, Australia
ปริญญาโท Economic Statistics and
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการสรรหาและ
Monetary Economics,
พิจารณาค่าตอบแทน
University of Sydney, Australia
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม) Economic Statistics,
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการตรวจสอบ และ
University of Sydney, Australia
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
Audit Committee Program ACP 6/2548
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการบริหาร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ประธานกรรมการตรวจสอบ
(DCP 60/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
(DAP 4/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ประธานกรรมการ และ
บริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550
ค่าตอบแทน บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
หลักสูตร Advanced Management Program
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
รุ่นที่ 113/2538 Harvard Business School
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการสรรหา
ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2560
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
รักษาการประธานคณะกรรมการบริหาร
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง
ตั้งแต่ธันวาคม พ.ศ. 2559
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 อนุกรรมการพัฒนา
ประธานคณะกรรมการลงทุน
ระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง
เงินและงบประมาณ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 คณะกรรมการจัดท�ำบันทึก
ข้อตกลง และประเมินผลการด�ำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2554-2557 คณะกรรมการ
ก�ำกับการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2557 คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2548-2557 รองประธานกรรมการ
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550-2555 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการผลตอบแทน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551-2552 คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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การบริหารองค์กร

ผู้บริหารระดับสูง

นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

นายโชคดี วิศาลสิงห์

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล

กรรมการ และกรรมการบริหาร
กลุม่ บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จำ�กัด
สัญชาติไทย อายุ 32 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
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรรมการ และ
กรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
ตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ
หนังสือพิมพ์/ดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร
สัญชาติไทย อายุ 52
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2545 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลินคอล์น
ประเทศนิวซีแลนด์
พ.ศ. 2544 Graduate Certificate พาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์
พ.ศ. 2529 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2524 มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ
การอบรม
พ.ศ. 2559 Professional Coach Certification
Program – รุ่นที่ 14, Thailand Coaching Institute
พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการธุรกิจ
บริการ Cornell-National University ประเทศสิงคโปร์
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2560 หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ธุรกิจหนังสือพิมพ์/ดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559-2560 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557-2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจด้านอาหาร
บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554-2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายปฏิบัติการ – เคเอฟซี บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด
พ.ศ. 2547-2554 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด
พ.ศ. 2536-2547 ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารและการบริหาร
งานหลายด้าน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561)
สัญชาติไทย อายุ 51 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2537 ปริญญาโท การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2534 ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
การอบรม
Director Accreditation Program
(DAP) 96/2012
Company Secretary Program
(CSP) 53/2013
Board Reporting Program
(BRP) 12/2013
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553-2558 รองกรรมการผู้จัดการ
ส่วนงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทน�้ำตาล
เอราวัณ ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้
บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป
พ.ศ. 2553-2556 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
การเงิน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
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นาย ณ กาฬ เลาหะวิ ไลย

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์

นายอุเมสนัส ปานเดย์

รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์
กลุ่มบางกอกโพสต์
สัญชาติไทย อายุ 52 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2540 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
(หนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม

ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์
สัญชาติไทย อายุ 48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
University of California
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตั้งแต่ พศ. 2559 ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553-2559 บรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)]
พ.ศ. 2545-2553 บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)]
พ.ศ. 2539-2553 บรรณาธิการข่าวการเงิน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)]
พ.ศ. 2538-2539 รองบรรณาธิการข่าว
เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)]

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
สัญชาติไทย อายุ 45 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี การเงิน
มหาวิทยาลัยเบนท์เลย์ รัฐแมสซาชูเสต
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2559 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548-กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บรรณาธิการ
เซ็คชั่นเอเชีย โฟกัส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)]

พ.ศ. 2556 หลักสูตรสถาบันวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 3

พ.ศ. 2556 หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 16 (ปปร.16)
พ.ศ. 2556 หลักสูตร Advanced Retail
Management รุ่นที่ 12
พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูงรุ่นที่ 2
พ.ศ. 2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
การค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 (TEPCoT2)
พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์กลุ่มโพสต์
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556-2559 รองบรรณาธิการบริหาร
กลุ่มโพสต์ บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด
(มหาชน) [บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)]
พ.ศ. 2549-2556 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด
(มหาชน) [บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)]
พ.ศ. 2554-2555 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) [บริษัท
โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)]
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นายมนตรี ปูชตรีรัตน์

นายวุฒิ นนทฤทธิ์

นายวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ
สัญชาติไทย อายุ 58 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2526 อนุปริญญา วิทยาลัยการค้า
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ M2F
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554-2555 รองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ M2F
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)]
พ.ศ. 2551-2554 ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)]

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
สัญชาติไทย อายุ 50 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม
พ.ศ. 2550 หลักสูตรผู้น�ำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 4
สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2552 หลักสูตร Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 หลักสูตรสื่อสารมวลชนภายใต้โลกาภิวัฒน์
ทางการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ ที่ 5
พ.ศ. 2559 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 13
ประสบการณ์ทำ�งาน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554-2559 บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)]
พ.ศ. 2553-2554 ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายข่าว บริษทั โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
พ.ศ. 2549-2553 บรรณาธิการข่าวการเมือง
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด
(มหาชน) [บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)]
พ.ศ. 2546-2549 หัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)]
พ.ศ. 2537-2546 ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)]

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัญชาติไทย อายุ 57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2542 Mini MBA การบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2532 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดการงานบุคคล และนวัตกรรมใหม่ในงานบุคคล
ความรู้กฎหมายแรงงาน กฎหมายและ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย กฎหมายการบริหารจัดการโรงแรม
การบริหารคุณภาพองค์กร
ทักษะความเป็นผู้น�ำ
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
การบริหารความเสี่ยง
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2560 ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558-2560 ประธานชมรมบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หัวหิน และชะอ�ำ
พ.ศ. 2555-2560 ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รีสอร์ทและวิลลาหัวหิน
พ.ศ. 2553-2555 ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กลุ่มโรงแรม ไม้ขาวดรีมโฮเท็ลแอนด์รีสอร์ท
ภูเก็ต และพังงา
พ.ศ. 2547-2553 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และฝึกอบรม โรงแรมเดอะราชา ภูเก็ต
พ.ศ. 2539-2547 รองผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2536-2539 ทนายความ
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นางภัทริกา ชุติชูเดช

นายธวัชชัย เชาวน์รัตนะ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
สัญชาติไทย อายุ 46 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2548 Certified Internal Auditor (CIA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2539 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ด้านการเงิน Wichita State University
รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
Post Mini MBA โดย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ส�ำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สัญชาติไทย อายุ 63 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
		พ.ศ. 2522 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2526 MBA School of Business
Administration, Business Computer
Information Systems,
University of North Texas
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555-2558 ที่ปรึกษาด้าน IT
พ.ศ. 2540-2554 CIS and Planning Director
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด
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ผูบ้ ริหาร บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จำ�กัด

นางภูมิจิต พลางกูร

ผู้จัดการทั่วไป

นางธัชหทัย ธรรมประภาส
ผู้จัดการทั่วไป

ผูบ้ ริหาร บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำ�กัด

นายอรรฆรัตน์ นิติพน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ม.ล. พอยศ กัลยาณะวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
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การสรรหา
กรรมการ ผู้บริหาร และกำ�หนดค่าตอบแทน
ตามข้อบังคับของบริษทั การแต่งตัง้ กรรมการต้องท�ำการเลือกตัง้ ในทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียน
ว่าเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ
จ�ำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กบั บุคคลใดๆ
เกินกว่าหนึง่ เสียงต่อหุน้ แต่ละหุน้ ทีต่ นเองถืออยูห่ รือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ
และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้
เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากต�ำแหน่ง
เป็นจ�ำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการ
ผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
ในกรณีที่ต�ำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งแทน
กรรมการที่ว่าง เว้นแต่วาระในต�ำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ อย่างไรก็ดี ในกรณี

ทีจ่ �ำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการทีเ่ หลืออยูม่ จี �ำนวนไม่ครบองค์ประชุม
กรรมการที่เหลืออยู่จะกระท�ำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะ
การเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ท�ำการเลือกตัง้ กรรมการเข้ามาแทนกรรมการ
ที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระท�ำภายใน
หนึง่ เดือนนับตัง้ แต่วนั ทีจ่ �ำนวนกรรมการว่างลง ซึง่ ท�ำให้ไม่ครบองค์ประชุม
บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะด�ำรง
ต�ำแหน่งได้เพียงเท่าก�ำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีแ่ นะน�ำคณะกรรมการ
ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั พร้อมทัง้ แสดงหลักฐาน
การถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส�ำเนาใบหุ้นและหนังสือยืนยันการถือหุ้น
ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน
เช่น ส�ำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือส�ำคัญต่างๆ ของ
บริษัท เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือ
นัดประชุมได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้น�ำเสนอในเว็บไซต์ของ
บริษัท
การแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
ของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร และบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ์
บางกอกโพสต์ ซึ่งต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
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การสรรหาและคัดเลือก
กรรมการอิสระ
บริ ษั ท มิ ไ ด้ ก�ำหนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระเกิ น กว่ า คุ ณ สมบั ติ
ของกรรมการอิ ส ระที่ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ�ำนาจควบคุ ม ของบริ ษั ท
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ผู ้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้า
ทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ
สามของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารค�ำนวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ
ทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า
สองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นนัย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิ จ การของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ ไม่ เ ป็ น หุ ้ น ส่ ว นที่ มี นั ย ใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และ
บริษัทย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่ แ นะน�ำ
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสม
ของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอ
ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
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บันทึกการเข้าประชุมประจำ�ปี 2560
ชื่อ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายจรูญ อินทจาร
กรรมการอิสระ
3. นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
5. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี*
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
6. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
7. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการอิสระ
8. ดร.ศิริ การเจริญดี**
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
9. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์
กรรมการ
10. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ
12. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและกำ�หนด
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
4/4

8/8

3/4
3/4		

3/4

3/4
4/4		
4/4

4/4

1/1

8/8		

1/1

2/4
4/4		

4/4

1/1

4/4
4/4

8/8

0/4
4/4

8/8

4/4

หมายเหตุ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ และนายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
* นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561
** ดร.ศิริ การเจริญดี ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการทุกคนในปี พ.ศ. 2560
ชื่อ

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทน
กรรมการ

(หน่วย: พันบาท)

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

836

2. นายจรูญ อินทจาร

กรรมการอิสระ

367

3. นายจอห์น ทอมพ์สัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

522

4. นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการ

367

5. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี*

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

580

6. นายวรชัย พิจารณ์จิตร

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

752

7. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

กรรมการอิสระ

348

8. ดร.ศิริ การเจริญดี**

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

679

9. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์

กรรมการ

386

10. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

734

11. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

กรรมการ

309

12. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

734

13. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

386

				
ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปี 2560 เท่ากับ 23,722,855 ล้านบาท
ค. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารในปี 2560 เช่น เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 1,322,902 ล้านบาท
หมายเหตุ
* นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561
** ดร.ศิริ การเจริญดี ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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การปฏิบัติตาม
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
2555 ซึ่ ง จั ด ท�ำโดยศู น ย์ พั ฒ นาการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN
Corporate Governance Scorecard โดยมีหลักการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการก�ำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปีลว่ งหน้า และได้แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการประชุม รวมถึงเรือ่ งทีต่ อ้ ง
ตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีให้แก่ผถู้ อื หุน้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษทั สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวก
ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รวมถึ ง นั ก ลงทุ น สถาบั น ในการเข้ า ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท
ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข แนบไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ส�ำหรับคัสโตเดียน สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2560 นั้น มีกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งตามวาระ และเสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง บริษัทได้น�ำเสนอรายละเอียดและประสบการณ์การท�ำงานของ
กรรมการดังกล่าว และผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ประกอบการพิจารณา นอกเหนือจาก
ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยก�ำหนดเวลาประชุมใน
ระหว่างเวลาท�ำงานปกติที่อาคารบางกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อ
รองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง อาคาร
บางกอกโพสต์ตงั้ อยูไ่ ม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศนู ย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดใน
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียม
อากรแสตมป์ส�ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2560 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุม
ได้จัดสรรเวลาส�ำหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ในการแสดงความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการ
ทีเ่ ข้าร่วมในการประชุมครัง้ นีม้ จี �ำนวนกึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ รวมถึง
ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ได้ก�ำหนดขัน้ ตอนส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจ�ำปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือนเมษายน
โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจ�ำปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท
แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส�ำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยัน
การถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(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
และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณา
ความเหมาะสมก่อนการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีต่อไป
บริษทั ได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบทีก่ �ำหนดรายละเอียดในการออกเสียง
แต่ละวาระอย่างชัดเจน และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ บริษัทได้จัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มี
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการ บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายกรรมการอย่างชัดเจน
โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคลได้
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ในทุกวาระการประชุม โดยบริษทั จะเก็บเฉพาะบัตรทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมี
ข้อโต้แย้ง
บริษัทได้จัดท�ำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผูส้ อบบัญชีอสิ ระ ให้แก่คณะกรรมการบริษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�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

บริษทั ด�ำเนินธุรกิจโดยมุง่ หวังทีก่ อ่ ให้เกิดก�ำไรและเงินปันผลแก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา
ทีเ่ หมาะสมในระยะยาว บริษทั จะเก็บผลก�ำไรบางส่วนเพือ่ คืนหนีส้ ถาบันการเงิน
และลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัท เงินก�ำไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูป
ของเงินปันผล
รายงานประจำ�ปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) 37

ผู้อ่าน

เจ้าหนี้

นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้พฒ
ั นากลายเป็น
หนึ่งในผู้น�ำของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพื้นเอเชีย
อันเนือ่ งมาจากความไว้วางใจและความนับถือทีไ่ ด้รบั จากผูอ้ า่ น ทัง้ นี้ เป็นผลลัพธ์
ที่เกิดจากอุดมการณ์ที่ยึดมั่นมายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าว
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลาง ซึ่งขนบธรรมเนียมดังกล่าวได้เปลี่ยน
มาเป็นหลักจรรยาบรรณครอบคลุมถึงหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นของบริษัท ได้แก่
S Weekly หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F

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

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

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่มี
ประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ผู้ซื้อสื่อโฆษณา

บริษัทปรับปรุงเครื่องพิมพ์และกระบวนการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลให้
คุณภาพของหนังสือพิมพ์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์ดขี นึ้ เป็นล�ำดับ นอกจากนี้
บริษัทยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณา
ได้พบปะสังสรรค์กับผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทได้โดยตรง การปรับโครงสร้าง
ของกองบรรณาธิการช่วยให้บริษทั ขยายการเสนอข่าวผ่านสือ่ ต่างๆ หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทสามารถขายสื่อโฆษณาได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และอื่นๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พนักงาน

ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานในการด�ำเนินธุรกิจ และถือว่า
พนักงานทีด่ เี ป็นสิง่ ทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ ส�ำหรับบริษทั เพราะองค์กรจะประสบความส�ำเร็จ
และเป็นธุรกิจที่ดีได้ก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจท�ำงานด้วย
ความรับผิดชอบ มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจรรยาบรรณ ขยันหมัน่ เพียร และ
มีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน เพื่อให้ผลงานส่วนรวมมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส�ำเร็จได้ในระดับอาเซียน รวมทัง้ พร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลงได้
ตลอดเวลา ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี การสื่อสาร และเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัท
จึงศึกษา วิเคราะห์ ปรับตัว และคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ใช้วางแผนการขับเคลือ่ นกลยุทธ์ให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจ�ำปี และจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ตามผลงาน
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ได้แก่ การสอบทานขัน้ ตอนในการด�ำเนินการของ
บริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การสอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงิน การควบคุม และอื่นๆ ให้เป็นความลับและการด�ำเนินการให้มีการ
สอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้รายงานเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทราบ

ผู้จัดจ�ำหน่าย

ช่องทางส�ำคัญช่องทางหนึ่งในการจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์ ได้แก่ ผู้จัดจ�ำหน่าย
และแผงหนังสือ บริษัทเพิ่มจ�ำนวนผู้จัดจ�ำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายหนังสือพิมพ์
ในการด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดให้มีค่านายหน้า ส่วนลด และระยะเวลา
การช�ำระเงินที่เหมาะสมแก่ผู้จัดจ�ำหน่ายและแผงหนังสืออย่างเหมาะสม โดย
พนักงานของบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจ�ำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดจัดจ�ำหน่าย และลดยอดหนังสือคืน
38 รายงานประจำ�ปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั บริษทั ในเครือ และมูลนิธบิ างกอกโพสต์รว่ มกันท�ำกิจกรรมระดมเงินบริจาค
เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือในด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง โดย
ต้องการให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปี ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของ
บริษทั ด้วย ซึง่ ในปัจจุบนั บริษทั ได้เผยแพร่รายงานประจ�ำปีของบริษทั แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และงบการเงิน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
เพิม่ เติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั รวมถึง
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่
บริษทั ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ ส�ำหรับจ�ำนวนครั้งของ
การประชุม 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�ำหรับวาระใน
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกปี ผู้เป็น
กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึง่ ในสาม โดยให้กรรมการทีไ่ ด้อยูใ่ น
ต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับต�ำแหน่ง
อีกก็ได้ บริษัทมิได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด กล่าวโดยสรุปคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 1
และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจ�ำจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระ
บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งและประวัติของกรรมการ
ทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี เรื่องโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัท แยกบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการออกจาก
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจ
อย่างไม่จ�ำกัด โดยคณะกรรมการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และมิ ไ ด้ ด�ำรงต�ำแหน่ ง เป็ น ประธาน หรื อ สมาชิ ก ใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท
ในส่วนของการให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกเหนื อ จากคณะกรรมการตรวจสอบที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามข้ อ ก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการชุดย่อยขึน้
อีกชุดหนึง่ คือ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพือ่ ให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท
พิจารณากระบวนการสรรหา จ�ำนวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของ
กรรมการอิสระ การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนดนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทน และบ�ำเหน็จของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหาร ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท
พิจารณาแผนการสืบทอดการด�ำรงต�ำแหน่ง และกระบวนการสรรหากรรมการ
ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามล�ำดับ
พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ
เจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามล�ำดับ
ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามล�ำดับ
เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน และ
กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน และเพื่อให้การท�ำหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำงานเป็นอิสระอย่างแท้จริง
ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน หรือกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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
ประธานคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร เป็นผูพ้ จิ ารณา
เรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนก็มี
ความเป็นอิสระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งและความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา
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

คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารด�ำเนินการประเมินตนเองแล้ว ส่วนคณะกรรมการ
ของบริษัทยังมิได้ด�ำเนินการประเมินตนเอง

5.6 ค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท
เป็นจ�ำนวนรวมส�ำหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจ�ำนวนดังกล่าว
ให้แก่กรรมการแต่ละคนนัน้ ให้อยูใ่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะ
เห็นสมควร ซึง่ ค่าตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละคนได้รบั จากการเป็นกรรมการของ
บริษทั ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี เรือ่ งค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
หัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ ารเป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ
บริหารเป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนหัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร ทัง้ นี้ เป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดภายใต้แผนงานงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับ
การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารแต่ละคน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั และติดตามดูแลให้คณะผูบ้ ริหารด�ำเนินงาน
ตามนโยบายและแผนทีก่ �ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั
ได้จดั ท�ำหลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
ของผู้บริหารและพนักงานบริษัท

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัท พยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ และแนะน�ำบริษัทแก่กรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคน
ทราบก�ำหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถ
เข้าร่วมประชุมได้

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ซึ่งอาจเป็นการภายในบริษัท
หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกด้วย รวมทั้งจัดให้กรรมการและผู้บริหาร
เข้าร่วมหลักสูตรส�ำหรับกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

บริษัทยังมิได้จัดท�ำแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และ
พยายามจะจัดให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี
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การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
การด�ำเนินงานทั้งของบริษัท และบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อปฏิบัติงาน
ภายใต้อ�ำนาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดั ง ปรากฏในกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องคณะกรรมการตรวจสอบ และหลั ก การ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรับฟังความคิดเห็น
จากส�ำนั ก ตรวจสอบภายในและผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท อย่ า งใกล้ ชิ ด
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่า การรายงานทางการเงินของบริษัทมี
ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้ขอ้ มูลและหารือเกีย่ วกับข้อเสนอแนะต่างๆ
ส�ำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็นสาระส�ำคัญ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างเหมาะสม
ส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าที่สร้างความเชื่อมั่น ให้ค�ำปรึกษา และรับผิดชอบงาน
ด้านการตรวจสอบการควบคุมภายในของกระบวนการท�ำงานต่างๆ ใน
บริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ เพื่อให้กระบวนการท�ำงานภายใน
องค์กรมีการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์การด�ำเนินงานขององค์กร โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานโดยยึดถือกฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบภายในและปฏิบัติตาม
กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพที่เป็นสากล เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
เพื่อส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ยังท�ำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อผลดีของการ
ควบคุมภายในและกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ให้กับฝ่ายงานต่างๆ
โดยเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
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หน่วยงานต่างๆ รับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ที่จะท�ำให้
เกิดกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม และมีการควบคุม
ที่เหมาะสม การสร้างความเข้าใจร่วมกันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
จิตส�ำนึกและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ในส่วนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักตรวจสอบภายใน
วางแผนการปฏิบตั งิ านตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และความเสีย่ งส�ำคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน รวมทั้งค�ำนึงถึงข้อกังวลของผู้บริหาร
ในการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะน�ำเอาหลักวิชาการและวิธีการ
ท�ำงานที่เป็นระบบเข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุง
ประสิท ธิผ ลของกระบวนการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน โดยมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ส�ำนักตรวจสอบภายในจะติดตามผลการด�ำเนิน
การแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบความคืบหน้าเป็นระยะ
ตามสมควร
ส�ำหรับในปี 2560 ส�ำนักตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการตรวจสอบ เสนอแนะ
ประเด็น และรายงานผลให้กับผู้บริหารเพื่อน�ำไปพิจารณาปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของแต่ละส่วนงาน เช่น การสอบทานกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการอะไหล่ส�ำหรับฝ่ายการผลิต กระบวนการการจัด
อีเว้นท์ และการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ย่อยแห่งหนึง่
อันน�ำไปสู่การปรับปรุงหน้าที่งานอื่นๆ หลายอย่าง เช่น การจัดให้มี
การควบคุมการเข้าถึงห้องเก็บอะไหล่ และเสนอให้มีกระบวนการควบคุม
การให้พื้นที่โฆษณาจากการเป็นสปอนเซอร์งานอีเว้นท์ เป็นต้น ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และได้มี
การน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการเพื่อ
การพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงนโยบายการต่อต้าน
การทุจริต และการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกลุ่มบริษัท บางกอก โพสต์
ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 15 พฤษภาคม
2560 โดยพนักงานในระดับผู้บริหารทุกคนได้ท�ำการลงนามเพื่อรับทราบ
เกี่ยวกับนโยบายนี้
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในมีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทจึงมีการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทได้รับการพัฒนาและอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่
จ�ำเป็นต่อบริษัท โดยการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรม
และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพตามความเหมาะสม
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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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
20,100,860
13,911,790
11,866,420
8,672,590

24.22
11.20
8.69
7.64
7.27
4.25
4.02
2.78
2.37
1.73

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

นโยบาย
การจ่ายปันผล
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผล โดยจะจ่าย
ในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิของทุกๆ ปี ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของ
กิจการ

การดูแลการใช้
ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ต่อบริษัท และบริษัทจะน�ำเสนอสรุปรายงานดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
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ข้อมูลผู้ลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทพอสรุปได้ดังนี้

เงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เงินกู้ยืม
ระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจึงอยู่ใน
ระดับต�่ำ

1. ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา
รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าโฆษณา ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนส่วนใหญ่
เป็นต้นทุนคงที่ ผลการด�ำเนินงานของบริษทั จึงขึน้ อยูก่ บั ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณามักจะผันแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะ
เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว จะส่งผลให้มกี ารใช้งบโฆษณาผ่านสือ่ ต่างๆ มากขึน้
และหากเป็นภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว การโฆษณาจะลดลงเช่นกัน ดังนั้น
เพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนดังกล่าว บริษัทจึงก�ำหนดแผนกลยุทธ์
และนโยบาย เพิ่มพื้นที่โฆษณากระจายไปนอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์ รักษา
ความสามารถเชิงแข่งขัน รวมทัง้ บริหารจัดการค่าใช้จา่ ยอย่างรัดกุมและเหมาะสม

5. ความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งโดยก�ำหนดให้มนี โยบาย
และวิธีการในการควบคุมการขายเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมาะสม
ดังนัน้ บริษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญจากการขายเชือ่
นอกเหนือจากจ�ำนวนที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีค่าเผื่อหนี้สูญไว้แล้ว นอกจากนี้
การขายเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย
และมีอยู่จ�ำนวนมากราย

2. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
พัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกระจายเสียงและออกอากาศ รวมถึงการสือ่ สาร
แบบไร้สายและเทคโนโลยีดิจิทัล ท�ำให้มีการน�ำเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อ
ได้หลากหลายมากขึ้น

6. ความเสี่ยงจากการไม่ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม ดังนั้น
จึงมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงจัดให้มีการติดตามผล
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม โดย
วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน และเปรียบเทียบกับเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้และรายงาน
ต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ก�ำหนดเพื่อด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเท่าที่สามารถจะกระท�ำได้

ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นมากมาย
เรือ่ งดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อการจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์ของบริษทั เป็นอย่างมาก
บริษทั จึงต้องพัฒนาการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ ต่างๆ เพิม่ เติมจากสือ่ สิง่ พิมพ์
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคข้อมูล
ข่าวสาร และผู้ซื้อสื่อโฆษณา
เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทได้ผลิตนิตยสารหัวข้อใหม่ๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาที่หลากหลาย อันเป็น
การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

7. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความไม่สงบ
อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
ประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาอุทกภัยร้ายแรง และความไม่สงบอันเนื่องมาจาก
การชุมนุมทางการเมืองในมาหลายปีที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบ
ในทางลบต่อยอดขายโฆษณาของบริษทั ไม่วา่ จะเป็นการขายโฆษณาในสือ่ สิง่ พิมพ์
หรือในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต หากเกิดเหตุดังกล่าวอีกในอนาคต
ก็ จ ะเกิ ด ภาวะชะงั ก งั น ในการใช้ จ ่ า ยงบโฆษณาของลู ก ค้ า ของบริ ษั ท อย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้

3. ความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดบิ และการผันผวนของราคาวัตถุดบิ
บริษทั ประกอบธุรกิจทางด้านสิง่ พิมพ์ ดังนัน้ กระดาษจึงเป็นวัตถุดบิ หลักอย่างหนึง่
ของธุรกิจซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านปริมาณตลอดจนราคาตาม
อุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก แต่บริษทั ได้มกี ารติดตามและวางแผนการจัดซือ้
ล่วงหน้าและเก็บกระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ในปริมาณทีค่ าดว่าเพียงพอต่อการผลิต
รวมทั้งได้สั่งซื้อจากแหล่งผลิตในประเทศมากขึ้น
นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายควบคุมต้นทุนการใช้กระดาษอย่างเคร่งครัด
เช่น การควบคุมประสิทธิภาพในการผลิตให้มีต้นทุนของเสียน้อยที่สุด รวมทั้ง
การบริหารการจัดจ�ำหน่ายเพื่อลดปริมาณหนังสือคืน

8. ความเสี่ยงด้านการพัฒนา และรักษาบุคลากร
ที่มีประสบการณ์และความสามารถ
บุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการผลิตเนือ้ หาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ บริษทั ได้ใช้จา่ ยลงทุนพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการท�ำงาน อย่างไรก็ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ พื้นที่และช่องทางในการโฆษณาสื่อสาร ท�ำให้เกิดปัญหาการรักษา
บุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถอยู่พอสมควร

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ นีเ้ กิดขึน้ จากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด
การเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด เนื่องจากมี

พันธะผูกพันในการออกหุ้นกู้ ในอนาคต
ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
ไม่มี
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ข้อมูลผู้ลงทุน

รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บริษัทมีนโยบายการก�ำหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาด
หรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด

5. บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการก�ำหนดราคา
สถานะ

ผลิต จ�ำหน่ายนิตยสารและโฆษณา “แอล”
“แอล เมน” “แอล เดคคอเรชั่น” “ไซแอนซ์
อิลลัสเตรเต็ด” “ไซคลิ่ง พลัส” “ฟอร์บส”
“แมรี แคลร์” และ “มัมเรซิ่น”
ความสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
จ�ำหน่ า ยนิ ต ยสารและโฆษณาให้ กั บ บริ ษั ท
มูลค่า 21.2 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.4 ล้านบาท
จากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 61.0 ล้านบาท
ค่ า บริ ห ารจั ด การและค่ า เช่ า ส�ำนั ก งานจาก
บริษัท ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 15.6
ล้านบาท
นโยบายการก�ำหนดราคา อั ตราคงที่ ส�ำหรั บ เงิ น กู ้ ยื ม ส่ วนรายการอื่ น
เป็นไปตามราคาตลาด

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

ผลิต จ�ำหน่ายนิตยสารและโฆษณา
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และ บริษัท โพสต์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ
51
รายการระหว่างกัน
ไม่มี
นโยบายการก�ำหนดราคา ไม่มี
สถานะ
บริษัทหยุดด�ำเนินกิจการหลัก

3. บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด

ผลิตรายการวิทยุ
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
ไม่มี
ไม่มี
บริษัทหยุดด�ำเนินกิจการหลัก

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

ผลิตคอนเทนต์ รายการโทรทัศน์ และให้เช่า
สตูดิโอ
ความสัมพันธ์
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
ค่าเช่าส�ำนักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 3.8 ล้านบาท ดอกเบี้ย 17.1
ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 340.4
ล้านบาท
นโยบายการก�ำหนดราคา อัตราคงที่ส�ำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอื่น
เป็นไปตามราคาตลาด

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

ลงทุน
บริษทั โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 100
ไม่มี
ไม่มี

ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน

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

8. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด

4. บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท โพสต์-เอซีพี จ�ำกัด)

9. บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ�ำกัด

ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์

ผลิต จ�ำหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน
จ�ำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 7.0
ล้านบาท ค่าบริหารจัดการ ค่าเช่าส�ำนักงาน
จากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า
3.7 ล้านบาท
นโยบายการก�ำหนดราคา ราคาตลาด

ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการก�ำหนดราคา

ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการก�ำหนดราคา

ลงทุน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
ไม่มี
ไม่มี

ผลิตคอนเทนต์ และรายการโทรทัศน์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
ไม่มี
ราคาตลาด
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รายงานและงบการเงินรวม

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร. ศิริ การเจริญดี นายจอห์น ทอมป์สัน และ
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก�ำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
หลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้แก่ การสอบทาน
งบการเงินประจ�ำปีและงบการเงินระหว่างกาล การควบคุมภายใน รวมทั้ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิดขึน้ ได้ นอกจากนัน้ แล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ส�ำหรับปี พ.ศ.
2560 จากข้อมูลที่ได้รับ สรุปได้ว่า การจัดท�ำงบการเงินและรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งข้อก�ำหนดในทาง
กฎหมายต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายงานสรุปรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างปี 2560 ผู้บริหารได้อธิบายกระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของ
ราคาและเงือ่ นไขก่อนการเข้าท�ำรายการเหล่านัน้ ซึง่ ผูบ้ ริหารได้ให้การรับรองว่า
รายการที่เกี่ยวโยงกันเหล่านั้น มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ
ส�ำหรับธุรกิจการค้าเช่นเดียวกัน
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ น�ำ
งบการเงินและงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่วมกับส�ำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ภายนอก ได้สอบทานประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ อยู่เสมอ และมีความเห็นว่า การควบคุมภายในโดยทั่วไปเหมาะสม
ส�ำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และไม่พบว่าบริษัทฯ
มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในการก�ำกับดูแลส�ำนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�ำปี รับฟังรายงาน
การตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของส�ำนักตรวจสอบ
ภายในตามความเหมาะสม และยังได้ติดตามความคืบหน้าในการที่หน่วยงาน
ต่างๆ จะน�ำเอาค�ำแนะน�ำของส�ำนักตรวจสอบภายในไปลงมือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ประสิทธิผล และคุณภาพของงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น โดยการให้
ค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม และพบว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบได้รับ
การพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามสมควร
ในทุ ก ๆ ไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะรายงานถึ ง กิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ กับคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ตลอดปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ และส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูล
ในการปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีข้อจ�ำกัดใดๆ ซึ่งท�ำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระบุไว้ในกฎบัตรได้
เนื่องจากผลปฏิบัติงานในอดีตของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ม ติ เ ห็ น ควรเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ น�ำรายชื่ อ
ผูส้ อบบัญชี เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ นางสายฝน อินทร์แก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4434 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 5238 และ/หรือ นางสุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3970 ของบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ส�ำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีส�ำหรับปี พ.ศ. 2561 โดยเมือ่ ค�ำนึงถึงอัตราค่าสอบบัญชี
ในท้องตลาด ปริมาณงานและต้นทุนในการให้บริการในปีที่ก�ำลังจะมาถึงเห็นว่า
ค่ า ตอบแทนที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี เ สนอมาดั ง รายละเอี ย ดที่ น�ำเสนอในการประชุ ม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีนั้น เป็นจ�ำนวนที่เหมาะสม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุมอย่างเป็น
ทางการ 4 ครั้ง เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบประจ�ำปี พร้อมทั้ง
หารือถึงประเด็นที่พบจากการตรวจสอบบางประเด็นกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุม
กับผู้สอบบัญชีเป็นการส่วนตัวโดยที่ไม่มีผู้บริหารท่านใดเข้าร่วมประชุมด้วย

รายงานการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ส�ำหรับปี พ.ศ. 2560 เป็นดังนี้

การประชุม
ผู้ร่วมประชุม
ดร.ศิริ การเจริญดี
นายจอห์น ทอมป์สัน
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

วันที่

1

2

3

4

16 ก.พ.

12 พ.ค.

7 ส.ค.

6 พ.ย.

1
–
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

44 รายงานประจำ�ปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)

รวม

ร้อยละ

4
3
4

(นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
16 มีนาคม พ.ศ. 2561

100
75
100

รายงานและงบการเงินรวม

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดท�ำงบการเงินของบริษัท
และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปี

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ไว้ ใ นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง แสดงไว้ ใ นรายงาน
ประจ�ำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีภายใน
บริษัท เพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพโปร่งใสและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อย
ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีความรับผิดชอบหลักในการสอบทาน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
โดยทั่วไปเหมาะสมส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และ
งบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับการเปิดเผย
อย่างเหมาะสม ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ

ตารางแสดงการใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2556-2560

ประเภทของสื่อ

2556

2557

2558

2559

2560

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

โทรทัศน์
เคเบิลทีวี
ดิจิทัลทีวี
หนังสือพิมพ์
ภาพยนตร์
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อกลางแจ้ง
คมนาคม
ภายในอาคาร
ดิจิทัล

69,249
–
–
19,243
5,369
6,321
5,706
4,167
3,529
2,656
4,248

63,775
6,546
12,726
16,276
4,352
5,610
4,857
3,989
3,813
1,970
6,115

57,526
6,055
20,930
15,042
5,134
5,675
4,231
4,265
4,478
639
8,084

47,121
3,495
20,933
11,743
5,445
5,262
2,928
5,665
5,311
700
9,477

40,967
2,912
21,906
7,707
6,816
4,476
1,976
6,389
5,880
946
12,000

รวมทั้งหมด

120,488

130,029

132,059

118,080

111,975

ที่มา: บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย

ในปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจมีการฟืน้ ตัวแต่ยงั เป็นไปอย่างล่าช้าโดยเฉพาะ
ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ผู้บริโภคได้ชะลอการใช้จ่าย เนื่องจากยังขาดความ
มัน่ ใจในการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ ท�ำให้สง่ ผลกระทบในวงกว้าง ประกอบกับ
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทางภาครัฐจึงได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนในการงด
จัดงานรื่นเริง ท�ำให้มีการชะลอการใช้จ่ายในด้านต่างๆ ซึ่งจากปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทในปี 2560
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ยอดจัดจ�ำหน่าย
รายได้จากการขายและบริการรวมคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 26.34 จาก
1,803.56 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 1,328.54 ล้านบาท ในปี 2560
ประกอบด้วย ยอดขายหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 14.87 ยอดโฆษณาของ
หนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 30.62 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ยอดโฆษณาของนิตยสารลดลงร้อยละ 30.26 รายได้จากการขาย
นิตยสารลดลงร้อยละ 28.51 รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.20 เนือ่ งจากในเดือนกันยายน 2558 บริษทั ได้เข้าลงทุนใน บริษทั มัชรูม
เทเลวิชั่น จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ
ต้นทุนขายและบริการรวมลดลงร้อยละ 22.72 จาก 1,496.24 ล้านบาท
ในปี 2559 เป็น 1,156.32 ล้านบาท ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขาย
ลดลงร้อยละ 17.20 จาก 241.40 ล้านบาท เป็น 199.86 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 15.65 จาก 268.55 ล้านบาท ในปี
2559 เป็น 226.51 ล้านบาท ในปี 2560 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.08 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของค่าความนิยม 62.03 ล้านบาท และในปี 2560 ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินลดลงร้อยละ 2.04 จาก 57.30 ล้านบาท เป็น 56.13 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้ระยะยาวลดลง จากการช�ำระคืนเงินกู้ระยะยาว
การลดลงของต้นทุนขายและบริการ รวมทั้งการลดลงของค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร เกิดจากการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ท�ำให้ต้นทุนการผลิตต�่ำลง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
มีการควบคุมให้ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

ผลการด�ำเนินงาน
บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) มีขาดทุนรวมส�ำหรับปี 2560
ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (358.83) ล้านบาท (หรือคิดเป็น
(0.72) บาทต่อหุ้น) เปรียบเทียบกับขาดทุนรวมส�ำหรับปี 2559 ส่วนที่
เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (215.39) ล้านบาท (หรือคิดเป็น (0.43) บาท
ต่อหุ้น) และมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน (371.18) ล้านบาท เปรียบเทียบกับก�ำไร
เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2559 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวน
(212.79) ล้าน

ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจ�ำหน่าย ส�ำรอง
ต่างๆ และส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน “EBITDA” ลดลง คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 220.20 หรือลดลง 134.10 ล้านบาทจาก 60.9 ล้านบาทในปี
2559 เป็น (73.20) ล้านบาทในปี 2560
อัตราส่วนขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทและรายได้จากการขาย
และบริการในปี 2560 เท่ากับร้อยละ (27.00) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อน ที่อัตราร้อยละ (11.95)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2560 เท่ากับร้อยละ (16.44)
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่อัตราร้อยละ (8.43)
และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ (89.39) ในปี
2560 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ (27.88) ในปี 2559

ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้ารับคืน ลดลง
ร้อยละ 19.56 จาก 468.31 ล้านบาท ในปี 2559 (ร้อยละ 25.96 ของ
ยอดขาย) เป็น 376.75 ล้านบาท ในปี 2560 (ร้อยละ 28.41 ของยอดขาย)
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ในปี 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 175.29
ล้านบาท หรือร้อยละ 50.48 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับ
ในปี 2559 จ�ำนวน 200.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.44 ของลูกหนี้
การค้าทั้งหมด
ในปี 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ค้างช�ำระไม่เกินสามเดือนจ�ำนวน
76.30 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 21.97 ของลู ก หนี้ ก ารค้ า ทั้ ง หมด
เปรียบเทียบกับในปี 2559 จ�ำนวน 183.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.50
ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ส�ำหรับลูกหนี้การค้าทั้งหมดที่ค้างช�ำระเกินสามเดือนถึงหกเดือนจ�ำนวน
83.95 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 24.16 ของลู ก หนี้ ก ารค้ า ทั้ ง หมด
เปรียบเทียบกับในปี 2559 จ�ำนวน 27.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.32
ในปี 2560 บริษทั มีลกู หนีก้ ารค้าทัง้ หมดทีค่ า้ งช�ำระเกินหกเดือนแต่ไม่เกิน
หนึ่งปีจ�ำนวน 17.21 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 4.95 ของลูกหนี้การค้า
ทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2559 จ�ำนวน 27.93 ล้านบาท หรืออัตรา
ร้อยละ 6.47
ส�ำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างช�ำระเกินหนึ่งปีในปี 2560 มีจ�ำนวน 23.99
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.90 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับ
ในปี 2559 จ�ำนวน 29.15 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 6.75
ส�ำหรับลูกหนีห้ า้ สิบรายแรกเป็นหน่วยงานราชการและบริษทั โฆษณาชัน้ น�ำ
รายใหญ่เป็นส่วนใหญ่ บริษัทเชื่อว่า ได้ตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่าง
เพียงพอ และเชื่อว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้ในอนาคต
สินค้าคงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
เพิ่มขึ้นจาก 54.32 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 69.88 ล้านบาท ในปี
2560 เนื่องมาจากงานระหว่างท�ำของบริษัทในเครือ บริษัทเชื่อว่า
กระดาษคงเหลืออยู่ในสภาพดี มีคุณภาพเพียงพอที่จะใช้ในการผลิต
หนังสือพิมพ์และหนังสือเพื่อขายได้ในอนาคต บริษัทได้ปรับลดราคาทุน
ของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับอย่างเพียงพอ

สภาพคล่อง
เงินกูย้ มื ธนาคารทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ 57.39 ล้านบาท จาก 1,163.50 ล้านบาท ณ
สิ้นปี 2559 เป็น 1,220.88 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เงินกู้ยืมระยะยาว
ลดลง 90.66 ล้านบาท จาก 467.63 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น
376.97 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 ขณะที่บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 148.05 ล้านบาท จาก 695.87 ล้านบาท ณ
สิ้นปี 2559 เป็น 843.92 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
การลดลงของค่าใช้จา่ ยในการขายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ท�ำให้บริษทั
มีความสามารถในการช�ำระคืนเงินกู้ระยะยาวแก่สถาบันการเงินจาก
467.63 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 376.97 ล้านบาท ในปี 2560 หรือลดลง
ร้อยละ 19.39
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 4.44 เท่า ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม ถ้า
พิจารณาโดยไม่น�ำขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษทั ย่อย และขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมมารวม
จะมีผลท�ำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 3.83 เท่า เปรียบเทียบกับ 2.18
เท่าในปี 2559
ทั้งนี้ บริษัทได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข เรื่องการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับงบการเงินปี 2560 ให้สามารถด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงินในอัตราที่สูงกว่าที่ก�ำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมได้ และขยาย
ระยะเวลาช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวถึงปี 2565 โดยบริษัทได้จดจ�ำนอง
ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งเพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น เพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ ธนาคาร
ในเดือนธันวาคม 2560
ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล

รายงานและงบการเงินรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)”)

ความเห็น

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับ
งวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำเรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ทีก่ �ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุ
ในข้อก�ำหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั
เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของ
ข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 1.2 กลุม่ บริษทั มีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน อย่างไร
ก็ตาม ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้ด�ำเนินการตามแผนแก้ไขสถานการณ์
และเจ้าหนี้สถาบันการเงินตกลงผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
กู้ยืม และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทยังมีสินทรัพย์รวมสุทธิ
ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถด�ำเนินงานต่อเนื่อง งบการเงินนี้
จึงถูกจัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัทยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการให้ส�ำเร็จตามแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
และการปรับปรุงการด�ำเนินงานในอนาคต ดังนัน้ จึงยังคงมีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�ำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถใน
การด�ำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตามความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้ า พเจ้ า ซึ่ ง ได้ ร วมความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งเหล่ า นี้ ด ้ ว ย
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
นอกจากเรื่ อ งที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นวรรคความไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส�ำคั ญ ที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธี
การตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการหลายรูปแบบ เช่น รายได้จาก
การขายสิง่ พิมพ์ รายได้จากการโฆษณา รายได้จากการจัดงาน และรายได้
จากการรับจ้างพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ที่ท�ำกับลูกค้ามีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลด
ต่างๆ เป็นต้น ท�ำให้มเี งือ่ นไขในการรับรูร้ ายได้ทแี่ ตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ
ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในและระบบสารสนเทศ
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ การท�ำความเข้าใจระบบการควบคุมและสุ่มตัวอย่าง
รายการเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
และให้ความส�ำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขต
การทดสอบการควบคุมภายในที่ตอบสนองความเสี่ยงที่ระบุไว้
สุ่มตัวอย่างสัญญาขายและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่า
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายและบริการของบริษัทฯ
และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ หรือไม่
สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและ
ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ส่งจดหมายยืนยันยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี
สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อหาความ
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลา
บัญชี และตรวจสอบรายการขายที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
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ค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ บันทึกค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกิจรวม 94 ล้านบาท ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินข้อ 15
การประเมินการด้อยค่าของค่านิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีทสี่ �ำคัญ
ทีฝ่ า่ ยบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิด
เงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ
ได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการก�ำหนดข้อสมมติที่ส�ำคัญที่ใช้ใน
การประมาณกระแสเงินสด เช่น อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว
ที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยม
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าความนิยมโดยใช้วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
ประเมิ น การก�ำหนดหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดและ
แบบจ�ำลองทางการเงินทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั ฯ ใช้ โดยการสอบถาม
ฝ่ายบริหารและท�ำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร
ว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่
ทดสอบข้อสมมติที่ส�ำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติ
ดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ
เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด�ำเนินงาน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เพื่ อ ประเมิ น การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ่ า ยบริ ห ารในการ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
พิจารณาอัตราคิดลดทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั ฯ เลือกใช้โดยการวิเคราะห์
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงนำ�้ หนักของบริษทั ฯ และของอุตสาหกรรม
ทดสอบการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว
ตามแบบจ�ำลองทางการเงิ น และพิ จ ารณาผลกระทบของการ
เปลีย่ นแปลงข้อสมมติทสี่ �ำคัญต่อมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน โดยเฉพาะ
อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ย วกับ การประเมินการด้อยค่าของ
ค่าความนิยม รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส�ำคัญ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีประมาณ 59 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายการบัญชี
และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ไ ว้ ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.1 และข้อ 25 ตามล�ำดับ โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรูร้ ายการได้เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่
กลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้
ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึง่ ในการพิจารณาว่ากลุม่ บริษทั จะมีก�ำไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษี
มาใช้ประโยชน์ได้นั้น ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากใน
การจัดท�ำประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคต ดังนั้น จึงมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการควบคุมการจัดท�ำประมาณการก�ำไรทางภาษี
ในอนาคตเพื่อการรับรู้รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
โดยสอบถามจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ทดสอบการควบคุมเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามการควบคุมเกีย่ วกับ
การจัดท�ำและอนุมัติประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิผล
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ประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของการประมาณการดั ง กล่ า วโดย
การสอบทานข้ อ มู ล และข้ อ สมมติ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ ส�ำคั ญ ซึ่ ง มี
ผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของรายได้และอัตราก�ำไรขั้นต้น เช่น
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภค เป็นต้น
ท�ำการทดสอบการค�ำนวณของการประมาณการนี้โดยอาศัยข้อสมมติ
รวมทั้งข้อมูลที่ส�ำคัญต่างๆ เหล่านั้น
เปรียบเทียบประมาณการก�ำไรทางภาษีในอดีตกับก�ำไรที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการก�ำไร
ทางภาษีดังกล่าว
สอบทานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของรายการผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใ ช้
หั ก ภาษี แ ละขาดทุ น ทางภาษี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ที่ บ ริ ษั ท ยั ง ไม่ ไ ด้ บั น ทึ ก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน
ประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี
ที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ
การอ่ า นและพิ จ ารณาว่ า ข้ อ มู ล อื่ น มี ค วามขั ด แย้ ง ที่ มี ส าระส�ำคั ญ กั บ
งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น
แล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบ
เพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้
โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง ในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�ำหรั บ การด�ำเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งเว้ น แต่ ผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะเลิ ก
กลุม่ บริษทั หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการใน
การจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุ
สมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มี
อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด
พลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้
ดุลยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ ง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริต
อาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ แ ละ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการ
ที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง
ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่ บริษทั ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งได้
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึง
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นั ย ส�ำคั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย ส�ำคั ญ ใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจน
เรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่ บุ ค คลภายนอกอาจพิ จ ารณาว่ า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณา
เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน
และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้
เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้
จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้
สายฝน อินทร์แก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานประจำ�ปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) 49

บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)”)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
12,090,693
69,571,330
8,508,857
47,045,579
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
7,8
394,091,736
475,737,813
217,297,473
304,248,347
สินค้าคงเหลือ
9
69,876,804
54,320,328
44,535,040
51,986,505
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7
–
–
69,451,299
82,751,310
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
74,133,599
75,679,362
40,074,651
50,471,658
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
40,500,631
47,300,782
16,528,962
18,540,690
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
590,693,463
722,609,615
396,396,282
555,044,089
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
–
10,375,019
–
–
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
10
–
–
206,473,450
279,582,450
เงินลงทุนในการร่วมค้า
11
16,807,534
23,057,796
–
–
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12
–
–
–
–
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
13
–
–
–
–
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
14
1,339,846,823 1,424,140,687 1,321,995,446
1,408,062,258
ค่าความนิยม
15
94,850,812
156,880,812
–
–
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
16
114,084,550
144,562,994
62,563,364
82,963,082
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
25
59,320,595
89,037,760
44,037,866
71,529,449
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
7,175,206
6,208,833
743,691
1,271,321
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
1,632,085,520 1,854,263,901 1,635,813,817
1,843,408,560
รวมสินทรัพย์		
2,222,778,983 2,576,873,516 2,032,210,099
2,398,452,649
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
17
843,920,578
695,869,095
815,108,157
695,869,095
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
7 , 18
242,383,914
265,479,328
148,426,464
198,023,535
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ						
ควบคุมของบริษัทย่อย
19
5,880,000
5,880,000
–
–
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี 20
12,500,000
192,332,400
10,000,000
192,332,400
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
51,599,081
59,985,887
44,476,550
50,752,241
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
56,582,116
65,714,609
33,033,587
47,151,047
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
1,212,865,689 1,285,261,319 1,051,044,758
1,184,128,318
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด						
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
20
364,467,400
275,301,100
357,467,400
275,301,100
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
25
151,663,895
154,750,644
144,344,859
144,344,859
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
21
85,063,533
81,660,299
78,936,579
77,557,802
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
601,194,828
511,712,043
580,748,838
497,203,761
รวมหนี้สิน			
1,814,060,517 1,796,973,362 1,631,793,596
1,681,332,079
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
22
50,500,000
50,500,000
50,500,000
50,500,000
   ยังไม่ได้จัดสรร
(771,893,199)
(407,245,669)
(727,462,931)
(410,758,864)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
577,379,434
577,379,434
577,379,434
577,379,434
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
355,986,235
720,633,765
400,416,503
717,120,570
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
52,732,231
59,266,389
–
–
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
408,718,466
779,900,154
400,416,503
717,120,570
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
2,222,778,983 2,576,873,516 2,032,210,099
2,398,452,649

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)”)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2560
2559
2560
2559
กำ�ไรขาดทุน:						
รายได้								
รายได้จากการขายและบริการ
23
1,328,541,185 1,803,560,232
944,551,155 1,327,235,108
ต้นทุนขายและบริการ
(1,156,316,866) (1,496,236,350)
(823,288,855) (1,086,261,027)
กำ�ไรขั้นต้น 		
172,224,319
307,323,882
121,262,300
240,974,081
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(199,865,600) (241,402,089)
(144,669,016) (170,248,537)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(226,512,625) (268,556,490)
(183,890,826) (223,033,714)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(3,087,983)
(44,226,448)
–
–
หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
7
–
–
(25,825,172)
(56,395,420)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
15
(62,030,000)
–
–
–
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10
–
–
(73,109,000)
–
ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ
(319,271,889) (246,861,145)
(306,231,714) (208,703,590)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
10
–
–
15,000,000
17,850,000
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
11
2,755,824
10,944,007
–
–
รายได้อื่น
35,765,895
50,578,889
63,113,494
66,643,967
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายเงินได้
(280,750,170) (185,338,249)
(228,118,220) (124,209,623)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(56,129,532)
(57,301,304)
(54,794,435)
(56,829,252)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายเงินได้
(336,879,702) (242,639,553)
(282,912,655) (181,038,875)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
25
(28,489,224)
25,175,813
(28,751,549)
19,011,192
ขาดทุนสำ�หรับปี
(365,368,926) (217,463,740)
(311,664,204) (162,027,683)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัย
21
(7,287,441)
5,763,086
(6,299,829)
4,011,748
ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 11
21,489
82,364
–
–
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
25
1,453,190
(1,169,090)
1,259,966
(802,350)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
(5,812,762)
4,676,360
(5,039,863)
3,209,398
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
(371,181,688) (212,787,380)
(316,704,067) (158,818,285)
การแบ่งปันกำ�ไร 						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(358,834,768) (215,399,129)
(311,664,204) (162,027,683)
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
(6,534,158)
(2,064,611)
(365,368,926) (217,463,740)
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(364,647,530) (210,722,769)
(316,704,067) (158,818,285)
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
(6,534,158)
(2,064,611)
(371,181,688) (212,787,380)
กำ�ไรต่อหุ้น
26					
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(0.72)
(0.43)
(0.62)
(0.32)
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)”)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน						
ขาดทุนก่อนภาษี
(336,879,702)
(242,639,553) (282,912,655)
(181,038,875)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน 						
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
7,400,008
15,135,687
22,971,219
26,427,258
   ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
(9,572,952)
3,684,877
(9,572,952)
3,684,877
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
(45,847)
9,250,307
2,512,091
2,764,183
   ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
–
–
25,825,172
56,395,420
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
–
–
73,109,000
–
   เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
–
–
(15,000,000)
(17,850,000)
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย		
141,164,376
180,277,742
111,183,678
130,678,121
   กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
(6,888,328)
(1,659,330)
(6,724,335)
(1,661,368)
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
3,087,983
44,226,448
–
–
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
62,030,000
–  
–
–
   ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
(2,755,824)
(10,944,007)
–
–
   สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		
6,331,871
4,625,008
5,294,166
6,025,459
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
56,129,532
57,301,304
54,794,435
56,829,252
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน					
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
(79,998,883)
59,258,483
(18,520,181)
82,254,327
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
83,819,021
262,005,828
73,552,607
227,553,207
   สินค้าคงเหลือ
(15,510,629)
19,342,848
4,939,374
22,374,747
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
6,800,151
22,423,121
2,011,728
13,678,711
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(966,374)
1,471,350
527,630
(173,620)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(23,536,323)
(44,951,541)
(49,753,921)
(63,751,897)
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(17,519,298)
(40,481,626)
(20,393,151)
(28,375,156)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
(46,912,335)
279,068,463
(7,635,914)
253,560,319
   จ่ายดอกเบี้ย
(54,985,044)
(56,759,485)
(53,934,005)
(56,297,835)
   จ่ายภาษีเงินได้
(24,130,417)
(43,371,332)
(14,876,993)
(26,069,954)
   รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
25,274,000
29,022,469
25,274,000
29,022,469
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(10,215,218)
(7,297,706)
(10,215,218)
(7,297,706)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
(110,969,014)
200,662,409
(61,388,130)
192,917,293

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)”)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
		

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
–
–
(12,525,161)
40,110,270
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
10,375,019
(141,707)
–
–
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
–
–
15,000,000
17,850,000
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
8,671,680
18,871,280
–
–
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่วมค้า
351,597
2,000,000
–
–
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์		
8,568,776
5,080,101
8,133,878
5,080,101
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
(29,714,988)
(7,349,819)
(6,815,572)
(17,070,698)
เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(2,149,090)
(5,455,645)
(14,699)
(5,356,048)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(3,897,006)
13,004,210
3,778,446
40,613,625
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
148,051,483 (175,948,287)
119,239,062
(171,130,905)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
9,500,000
23,300,000
–
23,300,000
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(100,166,100)
(50,000,000)
(100,166,100)
(50,000,000)
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
–
(85,288)
–
–
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
–
(3,514,467)
–
(3,514,467)
เงินปันผลจ่าย
–
(17,150,000)
–
–
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
57,385,383
(223,398,042)
19,072,962
(201,345,372)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(57,480,637)
(9,731,423)
(38,536,722)
32,185,546
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
69,571,330
79,302,753
47,045,579
14,860,033
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 		
12,090,693
69,571,330
8,508,857
47,045,579
			 			
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม						
รายการที่มิใช่เงินสด
รายการซือ้ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทย่ี งั ไม่ได้จา่ ยชำ�ระ
–
703,580
–
703,580

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)”)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(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 2559 500,000,000 50,500,000
ขาดทุนสำ�หรับปี
–
–
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
–
–
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
–
เงินปันผลจ่าย
–
–
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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
(215,399,129)
–
– (215,399,129) (2,064,611) (217,463,740)
4,676,360
–
– 4,676,360
–
4,676,360
(210,722,769)
–
– (210,722,769) (2,064,611) (212,787,380)
–
–
–
– (17,150,000) (17,150,000)
(407,245,669) 577,379,434 577,379,434 720,633,765 59,266,389 779,900,154

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 500,000,000 50,500,000
ขาดทุนสำ�หรับปี
–
–
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
–
–
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
–
–
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 500,000,000 50,500,000

(407,245,669) 577,379,434 577,379,434 720,633,765 59,266,389 779,900,154
(358,834,768)
–
– (358,834,768) (6,534,158) (365,368,926)
(5,812,762)
–
– (5,812,762)
– (5,812,762)
(364,647,530)
–
– (364,647,530) (6,534,158) (371,181,688)
(771,893,199) 577,379,434 577,379,434 355,986,235 52,732,231 408,718,466
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

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

หุ้นสามัญ
ที่ออกและชำ�ระ
เต็มมูลค่าแล้ว
500,000,000
–
–
–
500,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

500,000,000
–
–
–
500,000,000

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว –
สำ�รองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
50,500,000 (251,940,579)
– (162,027,683)
–
3,209,398
– (158,818,285)
50,500,000 (410,758,864)
50,500,000
–
–
–
50,500,000

(410,758,864)
(311,664,204)
(5,039,863)
(316,704,067)
(727,462,931)

(หน่วย: บาท)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุน รวมองค์ประกอบอืน่
จากการ
ของส่วนของ
รวมส่วนของ
ตีราคาที่ดิน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
577,379,434 577,379,434
875,938,855
–
– (162,027,683)
–
–
3,209,398
–
– (158,818,285)
577,379,434 577,379,434
717,120,570
577,379,434
–
–
–
577,379,434

577,379,434
–
–
–
577,379,434

717,120,570
(311,664,204)
(5,039,863)
(316,704,067)
400,416,503

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท บางกอก โพสต์ 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 ่ ต ามที่ 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 2560 มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี
กลุ่มบริษัทได้ด�ำเนินการตามแผนแก้ไขสถานการณ์ทั้งในด้านการด�ำเนินงาน การลงทุนและการบริหารด้านการเงิน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังสามารถ
จ่ายช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเมื่อครบก�ำหนดช�ำระ ซึ่งท�ำให้ในระหว่างปี 2560 ธนาคารได้ตกลงผ่อนปรนเงื่อนไขการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน
ส�ำหรับปี 2560 และขยายเวลาการช�ำระหนี้ของกลุ่มบริษัทให้ทยอยผ่อนช�ำระจนถึงปี 2565 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทยังมีสินทรัพย์
รวมสุทธิ ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องโดยจะสามารถด�ำเนินการตามแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และจะได้รับการสนับสนุนจาก
เจ้าหนี้สถาบันการเงินต่อไป งบการเงินนี้จึงถูกจัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง การบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินจึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถขายสินทรัพย์และช�ำระหนี้สินได้ตามปกติธุรกิจ
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนด
ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) กับบริษัทย่อยดังต่อไปนี้
อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัทย่อย				
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
ลงทุน
100
100
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ลงทุน
100
100
(ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด)
บริษัท โพสต์ ทีวี จำ�กัด
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้เช่าสตูดิโอ 100
100
(ถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำ�กัด)
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
100
100
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด (ถือหุ้น ร้อยละ 49 โดยบริษัทฯ ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
100
100
และร้อยละ 51 โดยบริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จำ�กัด)
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด(1)
ผลิตรายการโทรทัศน์
51
51
บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำ�กัด
ผลิตรายการโทรทัศน์
51
51
บริษัท

(1)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี

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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2.3
3.

4.
4.1

4.2
4.3

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
บริษัทฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง
2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดทางเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้
เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธี
ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมา
ถือปฏิบัติ
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
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4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�ำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการ
ผลิตซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุ้ยการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า และจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับส�ำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้า
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
อาคาร
20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
3 ถึง 15 ปี
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ส�ำนักงานและยานพาหนะ
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
4.7 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท�ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม
ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะ
ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธี
การตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัด คือ
ก) ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 2 ถึง 11 ปี
ข) ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 3 ถึง 10 ปี
ค) ลิขสิทธ์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี
ไม่มีการคิดค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
4.9 ค่าความนิยม
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�ำไรในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะท�ำการประเมินมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ
ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
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4.10 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
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชี
ดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยัง
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.12 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึก
เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า หากบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ซื้อ
สินทรัพย์ดังกล่าว ณ วันสิ้นสุดของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ำกว่า
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตาม
สัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.13 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการ
ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และบริษัทฯ จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบ
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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
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือ
ขาดทุน
4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้าง
แน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาด
ที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำ
มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์
และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การ
ใช้ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้น
จริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ
รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย
โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
ในการประมาณค่าเผื่อสินค้ารับคืน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับคืนสินค้า โดยค�ำนึงถึง
ประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ
และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น
จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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6.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร
และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส�ำหรับสินทรัพย์
ประเภทที่ดิน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ 14
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ค่าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินนั้นได้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม
7.

10
12,081
12,091

2559

1,484
68,087
69,571

2560

10
8,499
8,509

2559

48
46,998
47,046

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.375 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.3 ถึง 1.05 ต่อปี)
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกำ�หนดราคา
2560
2559
2560
2559
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้อสินค้า
–
–
18
24
ราคาตลาด
ซื้ออุปกรณ์
–
–
–
15
ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า
–
–
12
12
ราคาตลาด
รายได้ค่าโฆษณา
–
–
3
7
ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ
–
–
20
22
อัตราร้อยละ 5
ถึง 7.125 ต่อปี
ค่าบริการในการผลิตรายการโทรทัศน์
–
–
–
13
ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการจัดการ
–
–
7
–
ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า					
ซื้อสินค้า
7
7
7
7
ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการจัดการ
9
7
4
–
ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2560

2559

2560

2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย
–
–
34,604
22,478
การร่วมค้า
3,422
1,272
984
12
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
–
–
(30,319)
(14,443)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3,422
1,272
5,269
8,047
				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทย่อย
–
–
9,079
13,271
การร่วมค้า
1,721
2,970
1,494
2,692
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,721
2,970
10,573
15,963
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม
ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
เงินให้กู้ยืม
ระหว่างปี
ลักษณะความสัมพันธ์
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จำ�กัด บริษทั ย่อย
บริษทั โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
บริษทั ย่อย
บริษทั โพสต์ ทีวี จำ�กัด
บริษทั ย่อย
			
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รวม

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

17,000
–
(4,475)
12,525
(25,825)
(13,300)

61,000
6,120
340,415
407,535
(338,084)
69,451

บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ จ�ำนวน 340 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ จ�ำนวน 61 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี
บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ จ�ำนวน 6 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับ
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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2560
49
2
51

2559
70
1
71

2560
21
–
21

2559
34
–
34

8.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

		

2560
2559
2560
2559
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ				
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
1,776
628
42
6,117
ค้างชำ�ระ				
ไม่เกิน 3 เดือน
50
–
–
–
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,826
628
42
6,117
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ				
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
175,290
200,460
85,833
128,333
ค้างชำ�ระ				
ไม่เกิน 3 เดือน
76,301
183,466
42,933
136,258
3-6 เดือน
83,957
27,312
75,369
18,423
6-12 เดือน
17,213
27,927
4,308
11,616
มากกว่า 12 เดือน
23,992
29,148
16,161
23,449
รวม
376,753
468,313
224,604
318,079
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(26,216)
(22,609)
(21,824)
(18,141)
     
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
(5,120)
(14,693)
(5,120)
(14,693)
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
345,417
431,011
197,660
285,245
รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ
347,243
431,639
197,702
291,362
ลูกหนี้อื่น				
รายได้ค้างรับ
45,253
43,455
14,368
10,956
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,596
644
35,546
16,373
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
–
–
(30,319)
(14,443)
รวมลูกหนี้อื่น – สุทธิ
46,849
44,099
19,595
12,886
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
394,092
475,738
217,297
304,248
9.

สินค้าคงเหลือ
ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ
อื่นๆ
รวม

2560

2559

58,837
35,537
25,729
120,103

60,093
37,172
7,327
104,592

ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ
อื่นๆ
รวม

2560

2559

42,149
35,537
701
78,387

41,154
37,172
5,001
83,327

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2560
2559
(46,301)
(3,315)
(610)
(50,226)

(43,199)
(2,922)
(4,151)
(50,272)

(หน่วย: พันบาท)
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
2560
2559
12,536
32,222
25,119
69,877

16,894
34,250
3,176
54,320
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2560
2559

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
2560
2559

(29,927)
(3,315)
(610)
(33,852)

12,222
32,222
91
44,535

(24,267)
(2,922)
(4,151)
(31,340)

16,887
34,250
850
51,987
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท
บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
(และถือหุ้นโดยบริษัท โพสต์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
อีกร้อยละ 51)
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
มีเดีย จำ�กัด
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำ�กัด
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
สุทธิ

50,000

50,000

25,000

25,000

100

100

100,890

100,890

15,000

–

10,000
80,000
25,000

10,000
80,000
25,000

51
51
100

51
51
100

5,100
178,690
25,000
309,682
(103,209)
206,473

5,100
178,690
25,000
309,682
(30,100)
279,582

–
–
–
15,000
–
15,000

–
17,850
–
17,850
–
17,850

ทุนชำ�ระแล้ว
2560
2559

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
การร่วมค้า

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชีตาม
สัดส่วนเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2560
2559
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ
49
49
2
2

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน

2560
(ร้อยละ)
บริษัท บางกอกโพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำ�กัด ผลิตและจำ�หน่ายนิตยสาร
70
กิจการร่วมค้า กันตนา และ มัชรูม
อยู่ระหว่างชำ�ระบัญชี
–
รวม

2559
(ร้อยละ)
70
50

ราคาทุน

เงินปันผลรับ
2560
2559
–

–

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย – สุทธิ

2560

2559

2560

2559

11,500
–
11,500

11,500
2,500
14,000

16,808
–
16,808

22,707
351
23,058

11.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนแบ่งกำ�ไร/ขาดทุนจาก ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ
เงินลงทุนในการร่วมค้า
การร่วมค้า
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
2560
2559
2560
2559
2560
2559
บริษัท บางกอกโพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำ�กัด
2,756
10,944
17
66
–
–
กิจการร่วมค้า กันตนา และ มัชรูม
–
–
–
–
–
–
รวม
2,756
10,944
17
66
–
–
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส�ำคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน
ทุนชำ�ระแล้ว
ณ วันที่
การร่วมค้า
31 ธันวาคม
2560
2559
บริษัท บางกอกโพสต์- บาวเออร์ มีเดีย 16
16
จำ�กัด

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
16
25

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
42
64

รายได้รวมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
59
87

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท

บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
สุทธิ

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตรายการวิทยุ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน

ไทย

2560 2559
ร้อยละ ร้อยละ
40
40

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย –
สุทธิ

ราคาทุน

2560

2559

10,000 10,000
(10,000) (10,000)
–
–

12.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้
บริษัท
บริษัท แฟลช นิวส์ จำ�กัด

ทุนชำ�ระแล้ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
24
23

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
–
–

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
2
1

รายได้รวมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
–
3

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

27,393,300

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ
–

(หน่วย: ล้านบาท)
กำ�ไรสำ�หรับ     
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560 2559
5
21

2560

16
(16)
–

2560

2559

2,704 2,704
(2,704) (2,704)
–
–

(หน่วย: ล้านบาท)
กำ�ไรสำ�หรับ     
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560 2559
–
1

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2559

16
(16)
–
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ เครื่องจักรและ
เครื่องจักรและ สำ�นักงานและ อุปกรณ์ระหว่าง
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน
อุปกรณ์
ติดตั้ง
ราคาทุน						
ณ 1 มกราคม 2559
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)
–
ณ 31 ธันวาคม 2559
923,800
859,916
1,023,473
409,494
2,460
3,219,143
ซื้อเพิ่ม
–
–
2,790
3,302
14,305
20,397
จำ�หน่าย
–
–
(71,792)
(7,360)
(754)
(79,906)
โอน
–
–
5,925
13,929
(14,846)
5,008
ณ 31 ธันวาคม 2560
923,800
859,916
960,396
419,365
1,165
3,164,642
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ 1 มกราคม 2559
–
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)
ณ 31 ธันวาคม 2559
–
717,767
765,605
277,385
–
1,760,757
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
13,735
49,913
41,095
–
104,743
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(71,749)
(6,289)
–
(78,038)
ณ 31 ธันวาคม 2560
–
731,502
743,769
312,191
–
1,787,462
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
ณ 31 ธันวาคม 2559
–
–
–
34,245
–
34,245
บันทึกเพิ่มระหว่างปี
–
–
–
3,088
–
3,088
ณ 31 ธันวาคม 2560
–
–
–
37,333
–
37,333
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ 31 ธันวาคม 2559
923,800
142,149
257,868
97,864
2,460
1,424,141
ณ 31 ธันวาคม 2560
923,800
128,414
216,627
69,841
1,165
1,339,847
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2559 (จำ�นวน 109 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			 137,078
2560 (จำ�นวน 79 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			 104,743
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ เครื่องจักรและ
เครื่องจักรและ สำ�นักงานและ อุปกรณ์ระหว่าง
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน
อุปกรณ์
ติดตั้ง
ราคาทุน						
ณ 1 มกราคม 2559
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)
–
ณ 31 ธันวาคม 2559
923,800
859,916
1,023,473
261,749
260
3,069,198
ซื้อเพิ่ม
–
–
2,790
747
2,576
6,113
จำ�หน่าย
–
–
(71,792)
(5,790)
(754)
(78,336)
โอน
–
–
5,925
–
(917)
5,008
ณ 31 ธันวาคม 2560
923,800
859,916
960,396
256,706
1,165
3,001,983
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ 1 มกราคม 2559
–
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)
ณ 31 ธันวาคม 2559
–
717,767
765,606
177,763
–
1,661,136
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
–
13,735
49,913
32,130
–
95,778
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำ�หน่าย
–
–
(71,749)
(5,177)
–
(76,926)
ณ 31 ธันวาคม 2560
–
731,502
743,770
209,893
–
1,679,988
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ 31 ธันวาคม 2559
923,800
142,149
257,867
83,986
260
1,408,062
ณ 31 ธันวาคม 2560
923,800
128,414
216,626
51,990
1,165
1,321,995
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี						
2559 (จำ�นวน 86 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			 109,504
2560 (จำ�นวน 75 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)			 95,778
ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 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 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 1,018 ล้านบาท (2559: 1,031 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 977 ล้านบาท
(2559: 999 ล้านบาท))
บริษัทได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�ำนวนประมาณ 354 ล้านบาท ไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
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15. ค่าความนิยม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
156,881
(62,030)
94,851

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
บริษัทฯ ปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการเพื่อทดสอบการด้อยค่าประจ�ำปี ดังนี้

ค่าความนิยม

2559
156,881
–
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 พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
ข้อสมมติที่ส�ำคัญในการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
CGU 2
(บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ�ำกัด)

CGU 1
(บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด)
อัตราการเติบโต
อัตราคิดลดก่อนภาษี

2
11.25

2
13.15

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีทสี่ ะท้อนถึงความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ
16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
ความสัมพันธ์กับ ซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์
คอมพิวเตอร์
ลูกค้า

รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์
รวม
คอมพิวเตอร์

ราคาทุน							
ณ 31 ธันวาคม 2559
71,395
–
350,076
421,471
302,432
302,432
ซื้อเพิ่ม
–
7,200
28
7,228
15
15
โอน
–
–
(5,008)
(5,008)
(5,008)
(5,008)
ณ 31 ธันวาคม 2560
71,395
7,200
345,096
423,691
297,439
297,439
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม						
ณ 31 ธันวาคม 2559
19,366
–
243,930
263,296
219,155
219,155
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
15,434
481
16,784
32,699
15,407
15,407
ณ 31 ธันวาคม 2560
34,800
481
260,714
295,995
234,562
234,562
สำ�รองเผื่อการด้อยค่า						
ณ 31 ธันวาคม 2559
–
–
13,612
13,612
314
314
ณ 31 ธันวาคม 2560
–
–
13,612
13,612
314
314
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ 31 ธันวาคม 2559
52,029
–
92,534
144,563
82,963
82,963
ณ 31 ธันวาคม 2560
36,595
6,719
70,770
114,084
62,563
62,563

68 รายงานประจำ�ปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รวม

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รวม

ราคาทุน					
ณ 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)
ณ 31 ธันวาคม 2559
71,395
350,076
421,471
302,432
302,432
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม					
ณ 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�หรับ
ส่วนที่จำ�หน่าย
–
(52)
(52)
(11)
(11)
ณ 31 ธันวาคม 2559
19,366
243,930
263,296
219,155
219,155
สำ�รองเผื่อการด้อยค่า					
ณ 31 ธันวาคม 2558
–
314
314
314
314
บันทึกเพิ่มระหว่างปี
–
13,298
13,298
–
–
ณ 31 ธันวาคม 2559
–
13,612
13,612
314
314
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ 31 ธันวาคม 2558
67,505
128,109
195,614
98,781
98,781
ณ 31 ธันวาคม 2559
52,029
92,534
144,563
82,963
82,963
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง (2559: 5 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจ�ำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อน
หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 189 ล้านบาท (2559: 162 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 177
ล้านบาท (2559: 152 ล้านบาท))
17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่
อปี)
		
MOR
MMR

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2560
28,921
815,000
843,921

2559
869
695,000
695,869

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

		

2560
1,495
113,455
226
93,038
34,170
242,384

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

2560
108
815,000
815,108

2559
869
695,000
695,869

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
10,568
47,966
5
56,757
33,130
148,426

2559
15,854
90,346
109
55,050
36,665
198,024
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19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมสกุลบาทจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งและมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม
20. เงินกู้ยืมระยะยาว
ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทของบริษัทฯ จากธนาคารภายในประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1 อัตราคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี
2

อัตราคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี

การชำ�ระคืนเงินต้น
ทุกไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือน
กันยายน 2560 ถึง
เดือนธันวาคม 2565
ทุกไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือน
มกราคม 2561 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2563

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
367,467

2559
467,634

2560
367,467

2559
467,634

9,500

–

–

–

376,967
(12,500)
364,467

467,634
(192,333)
275,301

367,467
(10,000)
357,467

467,634
(192,333)
275,301

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.25 เท่า อย่างไรก็ตาม ใน
เดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่องการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับงบการเงินปี 2560 ให้สามารถด�ำรง
อัตราส่วนทางการเงินในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก�ำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมเงินได้และขยายระยะเวลาช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารให้ทยอยจ่ายช�ำระ
ไปจนถึง 2565 โดยบริษัทฯ ได้จดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันเพิ่มเติมให้กับธนาคารในเดือนธันวาคม 2560
21. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

		

2560

2559

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
81,660		
90,096		
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
4,475
5,354
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,027
1,711
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์
829
(2,440)
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
(2,690)
(9,653)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
1,895
2,663
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
8,083
1,227
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(10,215)
(7,298)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
85,064		
81,660		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
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2560
4,119
2,212
6,331		

2559
4,259
366
4,625		

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

77,558		

82,842

3,554
911
829

4,451
1,574
–

(3,765)
1,491
8,574
(10,215)
78,937		

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
3,639
1,655
5,294		

2559
3,734
2,291
6,025

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ 6 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: จ�ำนวน 6 ล้านบาท) (2559: จ�ำนวน 9 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 9 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 14.8 ถึง
29.1 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14.8 ปี) (31 ธันวาคม 2559: 8.5 ถึง 29.6 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8.5 ปี)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

		

   

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน   
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)

2560
1.1 - 3.2
3.0 - 5.0

2559
1.5 - 3.7
3.0

2560
1.1 - 3.2
3.0

2559
1.5 - 3.5
3.0

0 - 41.5

3.9 - 35.6

4.2 - 41.5

3.9 - 35.6

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

		
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

เพิ่มขึ้น 1%

(8)
8
(8)

10
(6)
10

(3)
2
(4)

ลดลง 1%
4
(2)
5
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

		
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

(4)
4
(5)

5
(3)
5

(4)
3
(4)

4
(2)
5

22. 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
23. รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการได้รวมรายได้จากการขายสินค้าและรายได้ค่าโฆษณาที่ไม่ได้รับช�ำระเป็นตัวเงินแต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ
ที่มีลักษณะไม่เหมือนกันกับบริษัทอื่นเป็นจ�ำนวน 11 ล้านบาท (2559: 10 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 6 ล้านบาท (2559: 6 ล้านบาท))
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

		

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าโฆษณาจ่าย
ค่าบริการข้อมูลข่าว
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ� 

2560
615
121		
39
23
59
–
3
3
–
62
224
7

2559
688
180		
61
60
65
–
15
44
–
–
520
2

2560
454
111		
28
23
51
26
23
–
73
–
193
3

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

25. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

		

2560
2559
2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
–		
3,117		–
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
28,489
(28,293)
28,752
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไร
		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
28,489
(25,176)
28,752

2559
–
(19,011)
(19,011)

จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

		

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน(กำ�ไร)             
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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2560

2559

2560

2559

1,453
1,453

(1,169)
(1,169)

1,260
1,260

(802)
(802)

รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
งบการเงินรวม

		
2560
2559
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
(334,803)
(242,574)
				
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%
20%
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
(66,961)
(48,515)
รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีก่อน 32,741
(6,814)
ผลขาดทุนทางภาษีสำ�หรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
49,852
31,032
ผลทางภาษีของค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมและ
เงินลงทุนซึ่งไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
–
–
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษี
14,086
2,024
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
(388)
(51)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
(551)
(2,202)
เงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
–
–
อื่น ๆ
(290)
(650)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
28,489
(25,176)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
(282,913)

2559
(181,039)

20%
(56,583)
32,674

20%
(36,208)
(207)

31,733

6,231

23,242

14,061

737
(51)
–
(3,000)
–

733
(51)
–
(3,570)
–

28,752

(19,011)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

		

2560
2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
17,013		
16,332		
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
31,341
61,009
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3,586
3,628
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
544
1,638
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
6,770
6,268
ค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
8
26
อื่นๆ
59
137
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
59,321		
89,038		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ
7,319
10,406
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
144,345
144,345
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
151,664		
154,751		

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

15,788		
17,541
3,328
544
6,770
8
59
44,038		

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

–
144,345
144,345		

–
144,345
144,345

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน 472 ล้านบาท (2559: 350 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 67 ล้านบาท (2559: 31 ล้านบาท))
เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอต่อการน�ำผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวมาใช้ประโยชน์
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รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2565
				

		

2560
2
138
154
95
83
472		

2559
8
116
118
108
–
350		

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
–
–
16
19
32
67		

2559
–
–
–
31
–
31

26. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้น
สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
27. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับและสอบทานอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
• ส่วนงานสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
• ส่วนงานผลิตรายการโทรทัศน์
• ส่วนงานอื่นๆ
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานและสินทรัยพ์รวมซึ่งวัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ ก�ำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการปรับปรุง
สื่อสิ่งพิมพ์และ ผลิตรายการ
และตัดรายการ
อื่นๆ
โทรทัศน์
รวมส่วนงาน
โฆษณา
ระหว่างกัน งบการเงินรวม
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก
931 1,417
181 221 216 166 1,328 1,804
–
– 1,328 1,804
รายได้ระหว่างส่วนงาน
21
31
–
14
–
1 21
46
(21) (46)
–
–
กำ�ไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (198)
88
24 (21) 142
(1) (32)
66
4
–
(28)
66
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการปรับปรุง
สื่อสิ่งพิมพ์และ ผลิตรายการ
และตัดรายการ
อื่นๆ
โทรทัศน์
ส่วนที่แบ่งไม่ได้ ระหว่างกัน งบการเงินรวม
โฆษณา
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,917 2,163 709 682
24
30 209 269 (636) (567) 2,223 2,577
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนหนึ่งราย เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 87 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และโฆษณา
(ปี 2559 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนหนึ่งราย เป็นจ�ำนวนเงิน 123 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และโฆษณา)
28. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 24 ล้านบาท (2559: 29 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 20 ล้านบาท (2559: 23 ล้านบาท))
29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคาร การซื้ออุปกรณ์และการจ้างเพื่อการท�ำบัญชี ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
จ่ายชำ�ระ		
ภายใน 1 ปี
70
70
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
165
171
มากกว่า 5 ปี
82
123

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้ท�ำสัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจากบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทย่อยและการร่วมค้าตกลงที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
29.3 การค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 8 ล้านบาท (2559: 10 ล้าน
บาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
30. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

		

ระดับ 1

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ที่ดิน
–
–

923

รวม
923

31. เครื่องมือทางการเงิน
31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับ
เครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 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 และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจาก
การให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่
มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด –
–
5
7
12
0.1 - 0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
–
–
–
394
394
–
			
–
–
5
401
406
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
–
–
844
–
844
MMR, MOR
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
–
–
–
242
242
–
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วน
–
–
6
–
6
อ้างอิงกับอัตรา MLR
ได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
เงินกู้ยืมระยะยาว
13
364
–
–
377
5.25 - 5.50
			
13
364
850
242
1,469
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ภายใน 1 ปี
ที่แท้จริง
1 ถึง 5 ปี
รวม
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
(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
–
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
–
–
6
–
6
อ้างอิงกับอัตรา MLR
เงินกู้ยืมระยะยาว
142
142
184
–
468
5.25, อ้างอิงกับอัตรา
MLR
		
142
142
886
265
1,435
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รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด –
–
2
6
8
0.1 - 0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
–
–
–
217
217
–
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
69
–
–
–
69
5 - 5.5, MLR
		
69
–
2
223
294
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
–
–
815
–
815
MMR, MOR
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
–
–
–
148
148
–
เงินกู้ยืมระยะยาว
10
357
–
–
367
5.50
		
10
357
815
148
1,330
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ภายใน 1 ปี
ที่แท้จริง
1 ถึง 5 ปี
รวม
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
(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

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยพิจารณาว่าไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มธี รุ กรรมทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีม่ สี าระส�ำคัญ
31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
32. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยคือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 4.44:1 (2559:
2.30:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 4.08:1 (2559: 2.34:1))
33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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สำ�นักงาน
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)

(ทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000 โทรสาร 0 2616 4597

เว็บไซต์
www.bangkokpost.com

www.bangkokpost.co.th

www.posttoday.com

www.m2fnews.com

www.student-weekly.com

www.mushroomtv.co.th

www.postbooksonline.com

www.postintermedia.com

job.bangkokpost.com

property.bangkokpost.com

www.ellethailand.com

www.elledecorationthailand.com

www.cleothailand.com

www.forbesthailand.com

www.scienceillustratedthailand.com

www.ellementhailand.com

40plus.posttoday.com

newsclear.posttoday.com

ข้อมูลบริษัท
บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิต
และจำ�หน่ายหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ “Bangkok Post”
หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทยแจกฟรี “M2F” หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ
“S Weekly” และแมกกาซีนภาษาอังกฤษ 3 ฉบับ ได้แก่ “Guru” “Muse”
“Brunch” โดยจะแนบกับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และแมกกาซีน
ภาษาไทย 2 ฉบับ “@Weekly” และ “Xtra” จะแนบกับหนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ บริษัทให้บริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
การจัดกิจกรรมอีเว้นท์และสัมมนาหลากหลายรูปแบบ ภายใต้ชื่อ
Bangkok Post โพสต์ทูเดย์ และ M2F

78 รายงานประจำ�ปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านการพิมพ์พาณิชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและ
จัดจำ�หน่ายหนังสือในนามสำ�นักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ บริษัทย่อยและกิจการ
ทีค่ วบคุมร่วมกันของบริษทั ยังเป็นผูพ้ มิ พ์และจำ�หน่ายนิตยสารต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยภายใต้ชอ่ื นิตยสาร “แอล” “แอล เมน” “แอล เดคคอเรชัน่ ”
“ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด” “ฟอร์บส ไทยแลนด์” และ “คลีโอ”
หุน้ สามัญของบริษทั มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยใช้ชื่อย่อ “POST”
ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 505,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้วประกอบด้วยหุน้ สามัญจ�ำนวน
500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

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 บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย 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
(อยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี)			
(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา 			
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 กรุ๊ป 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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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
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)

136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2616 4000 โทรสาร 0 2616 4597
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