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 สืบค้นแหล่งข่าวและเผยแพร่เนื้อหาที่แม่นยำา รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ 

และไลฟ์สไตล์ที ่เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลาของกลุ่มผู ้อ่านและผู้ชมเป้าหมายที่มีความ

หลากหลาย

 ขยายฐานของสื่อที่มีอยู่และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำาให้การรายงานข่าวสารครอบคลุม

ทั้งในเชิงกว้างและลึกย่ิงข้ึน เพ่ือให้เข้าถึงฐานผู้อ่านและผู้ชมได้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 ใช้ความแข็งแกร่งด้านข้อมูลข่าวสาร ความเชี่ยวชาญด้านสื่อ ชื่อเสียงของแบรนด์ และ 

ช่องทางการจัดจำาหน่าย ผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมท้ังการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายธุรกิจ ลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา และฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
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นำาเสนอเน้ือหาท่ีตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายได้อย่างย่ังยืน พร้อมท้ัง 

รักษาผลการดำาเนินการทางการเงินในระยะยาว

 ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที ่ด ี ในฐานะที ่เป็นบริษัทมหาชน 

รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจในทุกด้านของการดำาเนินธุรกิจ และเป็นพลเมือง

บรรษัทท่ีดีในการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยปกป้องและพัฒนาสังคม 

ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ



วิสัยทัศน์และพันธกิจ 2

ภาพรวมการดำาเนินงาน
 รายงานต่อผู้ถือหุ้น 4
 สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำาคัญ 6
 รายได้โดยสรุป 6
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7
 การดำาเนินงานในปี 2560 และ 8

 ทิศทางการดำาเนินธุรกิจในปี 2561
 รางวัลเกียรติยศที่ได้รับในปี 2560 10
 สินค้าและบริการ 11

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 ภาพรวมกิจกรรมเพื่อสังคม 16

การบริหารองค์กร
 โครงสร้างการจัดการ 18
 โครงสร้างองค์กร 21
 คณะกรรมการบริษัท 22
 ผู้บริหารระดับสูง 28
 ผู้บริหาร บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำากัด 32
 ผู้บริหาร บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด 32
 การสรรหากรรมการ ผู้บริหาร และกำาหนดค่าตอบแทน 33
 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ 34
 บันทึกการเข้าประชุมประจำาปี 2560 35
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 36
 การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 37

ข้อมูลผู้ลงทุน
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 40
 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 41
 นโยบายการจ่ายปันผล 41
 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 41
 ปัจจัยความเสี่ยง 42
 พันธะผูกพันในการออกหุ้นกู้ในอนาคต 42
 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน 42
 รายการระหว่างกัน 43

รายงานและงบการเงินรวม
 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 44
 รายงานความรับผิดชอบของ 45

 คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
 บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 45
 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 47
 งบแสดงฐานะการเงิน 50
 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 52
 งบกระแสเงินสด 53
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 55
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 56

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
 สำานักงาน 78
 เว็บไซต์ 78
 ข้อมูลบริษัท 78
 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป 79

 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 นายทะเบียนหุ้น 80
 ผู้สอบบัญชีอิสระ 80
 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 80

สารบัญ

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 3 



ภาพรวมการดำาเนินงาน

รายงานต่อผู้ถือหุ้นของ 
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

สถานการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อปี 2560

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตรา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี อยู ่ที่ 3.9% เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
ที่ขยายตัวที่ 3.3% ด้วยแรงหนุนจากการเติบโตในภาคส่งออก การลงทุน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการบริโภคภายในประเทศ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังเพิ่มขึ้นเป็น 4% ในไตรมาสที่ 4 ของปี  
2560 อนัเป็นผลมาจากการขับเคลือ่นการลงทุนภาคเอกชนอย่างต่อเนือ่ง  
การส ่งออกและผลผลิตที่มากขึ้นในอุตสาหกรรมท ่องเที่ยวและ 
การบริการ การขนส่ง การผลิตไฟฟ้าและก๊าซ

สำาหรับอุตสาหกรรมส่ือ ปี 2560 ยังคงเป็นปีที่ยากลำาบาก เหตุผลหลัก 
ยังคงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากสื่อด้ังเดิมเป็น 

สื่อดิจิทัล ขณะที่ตลาดการบริโภคภายในประเทศอยู่ในสภาวะซบเซา
สืบเนื่องจากความโศกสลดของประชาชนในชาติ ในพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีขึ้นในเดือนตุลาคม

ปริมาณการซื้อสื่อโฆษณาในปี 2560 ตกลงกว่า 3% เมื่อเทียบกับปี 2559 
โดยมีมูลค่ารวม 1.11 แสนล้านบาท อ้างอิงจาก นีลเส็น ประเทศไทย 
ทัง้นี ้สือ่ทีม่ยีอดโฆษณาลดลงอย่างมาก ได้แก่ โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสอืพมิพ์ 
นิตยสาร เนื่องจากผู้ลงโฆษณาเปลี่ยนไปลงทุนในสื่อดิจิทัล ทีวีดิจิทัล 
และสื่อกลางแจ้งแทน

แนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อปี 2561

เศรษฐกิจปี 2561 มีแนวโน้มว่าจะมีการขยายตัวสูงกว่าปี 2560 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออก การท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุน 
ภาครัฐและเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น

ในเดือนมกราคม สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  
ปรับประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2561 จาก 3.8% เป็น 4.2% 
ขณะทีค่ณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ คงประมาณการ 
ไว้ที่ 3.5% ถึง 4.6%  

แนวโน้มการส่งออก ประมาณการว่าจะมีการเติบโต 9.7% เปรยีบเทียบกบั
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 

การลงทุนภาคเอกชนได้รับการคาดหมายว่าจะฟื้นตัวและกลับมาเติบโต
ได้ถึง 3.8% เพิ่มขึ้นจาก 2.1% ในปี 2560 อันเป็นผลมาจากความเชื่อมั่น
ที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน จากการที่ประเทศไทยมีแผนที่จะเดินกลับเข้าสู่
หนทางประชาธิปไตยด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ

สำาหรับอุตสาหกรรมสื่อ คาดการณ์ว่าปี 2561 น่าจะเห็นการฟื้นตัว 
ของการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ หลังจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาสองปี
ติดกัน

ในเดอืนกมุภาพนัธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยประเมนิว่าการใช้จ่าย
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 ขณะท่ีสื่อดั้งเดิม  
ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสาร ได้รับ
การคาดหมายว่าจะหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
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ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2560

เพื่อเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไร เป็นการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มี 
ความคล่องตัว และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ด�าเนิน
มาตรการหลายประการเพื่อให้เกิดการควบรวมและโยกย้ายทรัพยากร
ต่างๆ ในบริษัท เพื่อให้ตอบรับกับความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลง 
ในโลกดิจิทัล และความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน 
กลุ่มบางกอกโพสต์ก็ยังคงมุ่งม่ันในการเป็นองค์กรที่ดี ประกอบธุรกิจ 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแน่วแน่ด้วย

ปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ากัด (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�าหรับปี 2560 
และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 
2561 ในวันอังคารที่  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

การลดลงของค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประกอบกับภาวะซบเซาของ
เศรษฐกิจมหภาค ท�าให้ปี 2560 เป็นปีที่ท้าทายส�าหรับอุตสาหกรรม 
สิง่พมิพ์ของไทยและของกลุ่มบางกอกโพสต์ อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโชคดี 
ที่ผลงานด้านสิ่งพิมพ์ของกลุ ่มยังคงเป็นผู ้น�าในตลาดของแต่ละกลุ่ม
กิจการ ไม่ว่าจะเป็นบางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ  
ซึ่งได้ฉลองการก่อตั้งมาครบ 71 ปี เป็นหนังสือพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดของ
ประเทศไทย ที่ยังคงเป็นผู้น�าและเป็นที่เชื่อถือในฐานะผู้ให้ข่าวสารและ
ข้อมูล ท้ังที่เกี่ยวกับประเทศไทย ภูมิภาค เหตุการณ์ และทิศทางของ
สถานการณ์ต่างๆ ทั่วโลก โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน เอ็มทูเอฟ 
หนังสือพิมพ์แจกฟรีรายวันภาษาไทย ซ่ึงมียอดพิมพ์มากที่สุดในตลาด 
รวมไปถึง S Weekly นิตยสารด้านการศึกษาภาษาอังกฤษรายสัปดาห ์
ที่เป็นท่ีนิยมในกลุ่มนักเรียน ในฐานะส่ือการสอนภาษา และนิตยสาร 
หวัต่างประเทศภาษาไทยทีม่เีนือ้หาครอบคลมุทัง้ด้านแฟชัน่สตร ีสุภาพบรุษุ 
ธุรกิจ และไลฟ์สไตล์
 
นอกจากนี้ ในปี 2560 กลุ ่มบางกอกโพสต์ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบริการด้านส่ือส่ิงพิมพ์ ด้วยสิ่งพิมพ์พิเศษ การจัดกิจกรรมที่มี
ความน่าเชื่อถือ ที่มุ่งตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้อ่านและผู้ลงโฆษณา
ใหม่ๆ ประกอบกบัมกีารรเิร่ิมกลยทุธ์ขยายบรกิารสือ่ดจิทิลัในแอปพลเิคชนั
และแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นการสร้างความนิยม ตอบสนองความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคชาวไทย ที่ต้องการข่าวสารและข้อมูลดิจิทัลด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มบางกอกโพสต์ยังได้ริเร่ิมโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปรับปรุงการด�าเนินงาน โดยมีเป้าหมาย

มองไปข้างหน้า

ในปี 2561 กลุ่มโพสต์จะยังคงสร้างการเติบโตจากการเป็นผู ้น�าใน
อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และยังจะขยายกิจการออกไป 
ในช่องทางอ่ืนๆ เพื่อเพ่ิมรายได้ของบริษัท โดยใช้จุดแข็งจากการเป็น 
ผู้ผลิตข่าวและข้อมูลชั้นน�าของประเทศ

กลุ่มบางกอกโพสต์จะยังคงให้ความส�าคัญต่อการน�าเสนอเนื้อหาที่มี
คณุภาพสูงแก่ผู้บรโิภคผ่านสือ่หลากหลายช่องทาง รวมท้ังรเิริม่ส่ือออนไลน์ 
ในรูปแบบและบริการใหม่ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังจะขยายธุรกิจเพื่อ 

น�าเสนออีเว้นท์ด้านบันเทิง ไลฟ์สไตล์ และธุรกิจต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคและลูกค้าของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังจะขยายความร่วมมือกับบริษัทชั้นน�าในหลากหลาย 
อุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความมุ่งม่ันและพันธกิจของการให้บริการ  
ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ และเชื่อถือได้แก่
ประชาชนชาวไทย
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สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำาคัญ
ภาพรวมการดำาเนินงาน

รายได้จากการขายและบริการ 2,446.9 2,184.3 2,172.6 1,803.6 1,328.5

รายได้อื่นๆ    28.0 50.8 39.0 61.6 38.4

รายได้รวม	 2,474.9	 2,235.1	 2,211.6	 1,865.2		 1,366.9

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ – ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 128.9 (168.7) (244.4) (217.4) (365.3)

ผลตอบแทนต่อยอดขาย	(%)	 5.2	 (7.5)	 (11.1)	 (11.7)	 (26.7)

สินทรัพย์รวม 2,082.7 2,164.4 3,113.0 2,576.9  2,222.7

หนี้สิน 1,225.6 1,560.1 2,103.1 1,797.0  1,814.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น 857.1 604.3 1,009.8 779.9  408.7

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(%)	 6.2	 (7.8)	 (7.8)	 (8.4)	 (16.4)

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 15.0	 (27.9)	 (24.2)	 (27.9)	 (89.3)

กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 0.26 (0.34) (0.51) (0.43) (0.72)

งบการเงินรวม 25572556 2558
(ปรับปรุงใหม่)

25602559

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

    

รายได้จากการขายโฆษณา 1,936.1   1,637.5 1,590.6 1,179.3 701.7

รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์ 424.6   388.7 343.8 346.7 229.0

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ 86.3   84.5 71.6 56.5 4.8

รายได้จากโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย 27.9   73.7 166.7 221.1 393

      รวมรายได้หลัก	 2,474.9		 	2,184.3	 2,172.6	 1,803.6	 1,328.5

ส่วนแบ่งกำาไรในกิจการร่วมค้า  24.9 11.3 11.0 2.7

รายได้อื่น  26.0              27.7 50.6 35.7

      รวมรายได้	 	 2,235.1		 							2,211.6	 1,865.2 1,366.9

25572556 2558
(ปรับปรุงใหม่)

25602559รายได้

รายได้โดยสรุป
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ภาพรวมการดำาเนินงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2489 ธุรกิจการพิมพ์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ 
ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการริเริ่มทางกลยุทธ์เพื่อขยายช่องทาง
สื่อสาร การจัดกิจกรรม และการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายเพ่ือขยายการเข้าถึงฐานกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น

 กลุ่มบางกอกโพสต์ดำาเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โพสต์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด และบริษัทร่วมทุน บางกอก โพสต์-
บาวเออร์ มีเดีย จำากัด จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายนิตยสารต่างประเทศ
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 โดยแจกจ่ายตรงถึงกลุ่มคนทำางานที่อาศัยอยู่ในเมือง
และผู้ที่เดินทางเป็นประจำาด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ

 บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด เป็นผู้ผลิตเนื้อหาวิดีโอและมัลติมีเดียให้กับ
ทั้งโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล โดยมีตลาดในประเทศและภูมิภาคเอเชีย

 บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผ่านสื่อ
ดิจิทัลและแอปพลิเคชันบนมือถือหลากหลายช่องทาง ให้แก่สมาชิก
ผู้อ่านชาวไทยและชาวต่างประเทศ กลุ่มบางกอกโพสต์ยังมีบริการ 
นำาเสนอข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความจำาเป็นของผู้บริโภคสมัยใหม่ โดย
สามารถรับได้ทั้งจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในสำานักงานหรือบ้าน 
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ฉลองครบรอบการดำาเนินธุรกิจเป็นปีที่ 72 ในปี 2561 
ในฐานะผู้จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุด

ในประเทศไทย) หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ (หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย) หนังสือพิมพ์ M2F 
(หนังสือพิมพ์ข่าวและไลฟ์สไตล์รายวันภาษาไทย จันทร์ถึงศุกร์ แจกฟรี) และ S Weekly (นิตยสารรายสัปดาห์

ภาษาอังกฤษ สำาหรับกลุ่มนักเรียนมัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย และผู้อ่านทั่วไป)

 ธุรกิจสำานักพิมพ์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือขายดีจาก
ต่างประเทศในฉบับแปลเป็นภาษาไทย รวมทั้งหนังสือท่ีน่าสนใจ  
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เขียนโดยนักข่าวและคอลัมนิสต์
ของกลุ่มบางกอกโพสต์ และนักเขียนไทยอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง ครอบคลุม
เนื้อหาที่น่าสนใจอย่างหลากหลายและกว้างขวาง ท้ังทางธุรกิจ  
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติบุคคลท่ี
น่าสนใจ ศิลปะ และวัฒนธรรม

 ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไป
ให้กับองค์กรภาครัฐบาลและเอกชน

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ตั้งเป้าที่จะเติบโตและพัฒนา
กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่ม ผ่านการพัฒนาช่องทางการรับสื่อต่างๆ 
การพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิาร โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ขยายยอดผูอ่้านและ 
ผู้เข้าชมสื่อ ทั้งนี้ บริษัทยังยึดมั่นในพันธกิจของกลุ่มที่จะรักษาการเป็น 
ผู้พิมพ์โฆษณาและผู้จำาหน่ายสื่อหลากชนิดชั้นนำาของประเทศไทย โดย
อาศัยชื่อเสียงที่ได้สั่งสมมายาวนานในอุตสาหกรรมสื่อของไทยในฐานะ 
“แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด” ของข่าวและบทความ
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คณะผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่า แนวนโยบายที่ได้กำาหนดไว้ประกอบกับการวางแผน
และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการต่างๆ จะช่วยให้กลุ่มบางกอกโพสต์รักษาความเป็นผู้นำา

ในอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทย และจะยังคงดำารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ 
เป็นสื่อที่มีคุณภาพเคียงคู่สังคมไทยต่อไป

 2560 เป็นอกีปีทีเ่ตม็ไปด้วยความท้าทายทางเศรษฐกจิท่ามกลาง 
 ความโศกสลดของปวงชนชาวไทยที่รวมเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน  
 น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 
ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

การใช้สื่อดิจิทัลได้มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าท่ีคาดคิด  
นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงเป็นที่แน่นอนว่า ปัจจัย
ภายนอกเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยงได้ กลุ่มบางกอกโพสต์ 
ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

คณะผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบางกอกโพสต์ตระหนักดีถึงความ
ท้าทายนี้ และได้ผนึกกำาลังเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้น
แนวทางหลักในการดำาเนินธุรกิจ 5 แนวทาง ได้แก่

1. ความสำาคัญของเน้ือหาที่นำาเสนอ โดยเน้ือหาต้องมีคุณภาพและ
ทันต่อเหตุการณ์

2. โครงสร้างและขนาดขององค์กรที่เหมาะสมกับภาวการณ์ของ
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของการทำางานเป็นหลัก

3. กระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า เน้นความสำาคัญของการแสวงหา 
ผลประโยชน์ร่วมกัน

4. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และเพิ่มโอกาสในการ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

5. มุ่งเน้นการพัฒนาด้านดิจิทัลและสื่อออนไลน์อย่างเร่งด่วน

แนวทางหลักทั้ง 5 ข้อนี้จะได้ถูกนำามาสานต่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในปี 2561 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่า แนวนโยบายที่ได้
กำาหนดไว้ประกอบกบัการวางแผนและกลยทุธ์ในการบรหิารจดัการต่างๆ  
จะช่วยให้กลุ่มบางกอกโพสต์รักษาความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมสื่อใน
ประเทศไทย และจะยังคงดำารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ เป็นสื่อที่มีคุณภาพ
เคียงคู่สังคมไทยต่อไป

ภาพรวมการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานในปี 2560 
และทิศทางการดำาเนินธุรกิจในปี 2561

หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบางกอกโพสต์  
ที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ยังคงได้รับความนิยมและเป็นท่ีไว้วางใจ
ของผู้อ่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถยืนหยัดเป็นผู้นำาของ
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน
แหล่งข่าวที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือมากที่สุดแห่งหน่ึงใน
ประเทศไทยและในภูมิภาค นอกจากนั้น หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์
ยงัคงได้รบัความไว้วางใจจากนกัการตลาดและผูล้งโฆษณาอย่างต่อเนือ่ง 
ด้วยความเชื่อมั่นในจำานวนและคุณสมบัติของผู ้อ ่านหนังสือพิมพ์ 
บางกอกโพสต์ ทั้งในส่วนที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ

โพสต์ทูเดย ์ภายใต้สโลแกน “หนังสือพิมพ์ธุรกิจที่เชื่อถือได้” ยังคง
ยืนหยัดนำาเสนอข่าวสารที่เต็มไปด้วยสาระและอรรถประโยชน์ให้กับ 
ผู้อ่าน จากผลการสำารวจพบว่า คอลัมน์ต่างๆ ของโพสต์ทูเดย์ได้รับ 
การตอบสนองจากผูอ่้านเป็นอย่างด ีภายใต้รปูแบบการนำาเสนอทีก่ระชบั 
ได้ใจความ และสามารถอ่านเรื่องราวจบในคอลัมน์เดียว ในส่วนของ
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน โดยเห็นได้จาก
จำานวนผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์มากกว่า 7.9 ล้านคนต่อเดอืน ซึง่จำานวนดงักล่าว
ยังคงเติบโตและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นอกเหนือจากเนื้อหาข่าวที่รายงานเป็นประจำาทุกวันแล้ว โพสต์ทูเดย์
ยังมีคอลัมน์ประจำาที่น่าสนใจและมีผู้ติดตามจำานวนมาก ได้แก่ กิน-ดื่ม 
Wealth โฟกัส และเว็บไซต์น้องใหม่ NewsClear และ 40+

M2F หนังสือพิมพ์แจกฟรีทุกๆ เช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ท่ีผู ้อ่าน
สามารถรับได้ตามจุดคมนาคมที่สำาคัญต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และจุดเชื่อมต่อการเดินทางหลักในเขตปริมณฑล M2F ยังคงเป็น
หนังสือพิมพ์ฟรีที่มียอดพิมพ์และจุดแจกมากที่สุดในประเทศ เนื้อหา
สาระของ M2F ได้ถกูปรบัแต่งให้สอดคล้องกบัการดำาเนนิชวีติประจำาวนั 
ของผู้อ่าน ทำาให้มีผู้ติดตามจำานวนมากในแต่ละวัน นอกจากนี้ M2F  
ยังเป็นที่นิยมของผู้ต้องการลงโฆษณาที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
พนักงานออฟฟิศและผู้บริโภคทั่วไปในวงกว้าง
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S Weekly เป็นความภาคภมูใิจของกลุม่บางกอกโพสต์ ทีไ่ด้นำาเสนอ 
Student Weekly ในรูปแบบใหม่ภายใต้ช่ือ S Weekly พร้อมทั้ง 
การปรบัเปลีย่นเนือ้หาและรปูโฉมใหม่เพือ่ให้เหมาะสมกบัความต้องการ 
ของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักได้ดียิ่งข้ึน ผู้อ่านสามารถ
เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษจากเน้ือหาที่น่าสนใจและเรื่องราวที่ทันสมัย
น่าติดตาม ซึ่งผลของการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ S Weekly นี้ 
สามารถสร้างความสนใจในกลุ่มผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาเพิ่มขึ้นได้มาก

สื่อดิจิทัล
การเจริญเติบโตของสื่อดิจิทัลเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้าน
เนือ้หา ปรมิาณ และจำานวนผูล้งโฆษณา กลุม่บางกอกโพสต์ให้ความสำาคญั 
กับการพัฒนาสื่อดิจิทัลเป็นอันดับหน่ึง โดยได้ดำาเนินการปรับเปลี่ยน
แนวทางและกลยทุธ์ของธรุกจิเพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค 
หน่วยงานดิจิทัลได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการทำางานใหม่เพื่อให้
สอดคล้องต่อความต้องการของธุรกิจ มีการนำาเครื่องมือและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ ตลอดจนการจ้างบรษิทัทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญในด้าน 
ส่ือดิจิทัล ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ผลจากความพยายาม 
ในการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มเห็นผลในช่วงปลายปี 2560 และคาดว่าจะนำา
ไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561

นิตยสาร
ผลการดำาเนินงานของกลุ่มนิตยสารมีความหลากหลายและแตกต่าง 
ไปตามประเภทของนิตยสาร ในกลุ่มแฟชั่น นิตยสาร Elle และ Cleo 
และ Forbes Thailand ยังคงความแข็งแกร่งภายใต้การสนับสนุนจาก
ผู้อ่านและผู้ลงโฆษณา นิตยสาร Elle Men และ Elle Decoration  
อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนเน้ือหาและความถี่ในการพิมพ์ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ส่วน Science Illustrated 
ยังเป็นนิตยสารอีกฉบับหนึ่งที่ได้รับความนิยม โดยมีจำานวนสมาชิก 
มากที่สุดในกลุ่มนิตยสารด้วยกัน

ส�านักพิมพ์
ธุรกิจของสำานักพิมพ์ยังคงดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำาโปรโมชั่น
และการออกจำาหน่ายตามงานอีเว้นท์ต่างๆ ซ่ึงได้รับผลตอบรับเป็น
อย่างดีจากบรรดานักอ่าน นอกจากน้ี ทีมงานได้ให้ความสำาคัญต่อ 
การคัดสรรหนังสือเพื่อตีพิมพ์ให้ตรงต่อความนิยมและความต้องการ
ของตลาด หนงัสอืทีต่พีมิพ์และได้รบัความนยิมเป็นอย่างมากในปี 2560  
ได้แก่ Management Matters เปิดหัวใจวิธีบริหาร และ Capital in 
the Twenty-First Century ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น  
การเพิม่ช่องทางจำาหน่ายหนงัสอืออนไลน์กช่็วยให้ยอดขายของสำานกัพมิพ์ 
เติบโตมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ทางสำานักพิมพ์ยังแสวงหาโอกาส
ใหม่ๆ ในการเพิ่มช่องทางจำาหน่ายหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับ
ร้านหนังสือต่างๆ และการร่วมงานมหกรรมหนังสือในต่างจังหวัด 
ให้มากขึ้นในปี 2561

สิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษ
ปี 2560 แผนกสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษได้ผลิตผลงานตามความต้องการ 
ของลกูค้ามาโดยตลอด และสร้างรายได้จำานวนมาก นอกจากนี ้เนือ่งใน 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัทได้จัดทำาหนังสือฉบับพิเศษ
เพื่อให้ข้อมูลที่สำาคัญและน่าสนใจแก่ผู้อ่าน โดยหนังสือ A	 Final	
Farewell	“เสด็จสู่สวรรคาลัย” ถูกจัดทำาเป็นสิ่งพิมพ์ 2 ภาษา ทั้งไทย
และอังกฤษ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

งานอีเว้นท์
การจัดงานอีเว้นท์ถือเป็นแนวทางหลักทางหนึ่งในการสร้างชื่อเสียง
และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบางกอกโพสต์ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  
ความสำาคัญของการหารายได้จากการจัดงานอีเว้นท์ยิ่งทวีความสำาคัญ
มากขึ้น เนื่องจากรายได้จากการขายโฆษณาลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ 
จากการเติบโตของสื่อดิจิทัล กลุ่มบางกอกโพสต์มีศักยภาพและ 
ความสามารถในการจดังานอเีว้นท์ 4 ประเภทใหญ่ กล่าวคอื งานเกีย่วกบั
ธุรกิจ (Business Forum) งานเก่ียวกับกีฬา (Sports Event)  
งานบันเทิงและสันทนาการ (Entertainment Event) และงานท่ี
สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกและผู้อ่านทั่วไป

นบัเป็นเรือ่งน่าภาคภมูใิจทีก่ารจดัอีเว้นท์ทกุคร้ังของกลุม่บางกอกโพสต์ 
ในปี 2560 ได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากผูเ้ข้าร่วมงานและผูล้งโฆษณา  
ผู้บริหารและทีมงานจึงมีความเช่ือม่ันว่าจะสามารถจัดงานอีเว้นท์ 
ในปี 2561 ให้ประสบผลสำาเรจ็มากกว่าปีทีผ่่านมา บริษัทคาดว่าจะได้รบั 
การตอบรบัจากกลุม่ผูอ่้านและผูส้นบัสนุนรายการเป็นอย่างดีเช่นเคย

ทิศทางและแผนการด�าเนนิงานในปี 2561
กลุม่บางกอกโพสต์ได้กำาหนดแนวทางและวางแผนธุรกจิเพือ่ให้สอดคล้อง 
กับสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ โดย 
มุง่เน้นให้ความสำาคญักับการพฒันาผลติภณัฑ์ด้านดิจทิลัและการจดังาน
อีเว้นท์ในระดับใหญ่ให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกยำ้าถึงศักยภาพ
และภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบางกอกโพสต์ และเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ที่
สำาคัญอีกด้วย
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61%
YES 57.70%: 2,670,467 votes
NO 42.30%: 1,957,746 votes

POLL BREAKDOWN
NATIONWIDE

YES

15,562,027 votes 

61.40% NO

9,784,680 votes 

38.60%• Draft
charter 

YES

13,969,594 votes 

58.11% NO

10,070,599 votes 

41.89%• Extra
question

NORTH

NORTHEAST

CENTRAL

• Draft charter

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

• Extra question

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

• Draft charter

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

YES 69.46%: 5,887,881 votes
NO 30.54%: 2,588,765 votes

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

• Extra question

• Draft charter

• Extra question

YES 48.58%:
3,923,855 votes

NO 51.42%:
4,153,178 votes

• Draft charter

YES 44.56%:
3,371,333 votes
NO 55.44%:
4,193,796 votes

• Extra question

Voter turnout:  55%   27.62 million votes

Note: 94% ballot count as of 7.34pm
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On the nose 
analysis: Parties will take a 
back seat in charter vision of 
the future.
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Undetected
Lack of poll monitors raises 
doubts over transparency of 
vote count. 

Page B1
Shot in the arm
Yes vote likely to boost 
business  confidence as next 
election nears.

Page 4
Poll colour
Soldiers join diverse turnout 
including ethnic groups and 
elderly to have their say.

Page 8
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 post-
poll uncertainty.

More on referendum reports and 
photos at www.bangkokpost.com

‘‘

‘‘

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

GEN PRayUT ChaN-O-Cha

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

jaTUPORN PROMPaN

‘‘

‘‘

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

aBhISIT VEjjajIVa

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

MEEChaI RUChUPaN

Majority vote ‘Yes’ to 
teach politicians lesson

� Ballot tearing reported in 
21 units of 14 provinces.

� Centenarians, disabled, 
minorities line up to vote

�

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

Sopita: 
Dedicates 
her win 
to Their 
Majesties

olympics

Sopita claims 
our first gold

Rio de JaneiRo: Weight-
lifter 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 Indo-
nesia’s Sri Wahyuni Agustiani.’’I dedi-

cate the medal to Their Majesties the 
King and Queen,’’ she said.

Full report: Page 14

รางวัลเกียรติยศที่ ได้รับในปี 2560
ภาพรวมการดำาเนินงาน

 องบรรณาธิการบางกอกโพสต์ ประสบ 
 ความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องในปี 2560  
 เริ่มต้นจากการได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
เหรยีญเงนิ จากงาน Asian Media Awards 2017  
ที่จัดข้ึนโดย สมาคมหนังสือพิมพ์และส่ือส่ิงพิมพ์
ด้านข่าวระดับชั้นนำาของโลก อย่าง WAN-IFRA  
ในสาขางานออกแบบยอดเยี่ยม ส่วนของปกหรือ
หน้าแรกของหนงัสอืพมิพ์ จากงานออกแบบประกอบ
บทความที่ตีพิมพ์ลงบนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ เกี่ยวกับผลการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ ผลงานภาพถ่ายของ ปฏิภัทร จันทร์ทอง 
ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ยังได้รับรางวัล
อิศรา อมันตกุล สาขาภาพข่าวยอดเยี่ยม จาก 

ทั้งนี้ ช่างภาพ ปฏิภัทร จันทร์ทอง ยังได้รับรางวัล
ชมเชยอีกหนึ่งรางวัลจากงานเดียวกัน จากภาพ 
“คลองววัเดนิ” ทีถ่่ายทอดภาพของชาวบ้านทีก่ำาลงั 
เลี้ยงวัวในคลองแห่งหนึ่งท่ีนำ้าแห้งเหือด ในอำาเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ในขณะที่ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ คว้า 3 รางวัล 
ในงานประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลประจำาปี 2560 
โดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้แก่ รางวัลชมเชย  
ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social 

นอกจากนั้น คอลัมน์ “สว่าง ณ กลางใจ” โดยนาย
สมาน สดุโต ทีป่รึกษากองบรรณาธิการ หนังสอืพมิพ์
โพสต์ทูเดย์ ยังได้รับรางวัลคนดีประเทศไทย สาขา
สื่อมวลชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำาปี 
2559-2560 จากผู้แทนมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) 
ร่วมกบั ซีพี ออลล์ รางวลัเพ่ือเป็นกำาลงัใจให้คนทำาดี

ภาพ “คนืฝนตก” ทีถ่่ายทอดภาพของหญงิรายหนึง่
ซ่ึงพยายามกางร่มป้องกันพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
จากสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ณ มณฑลพิธ ี
ท้องสนามหลวง ระหว่างที่เธอไปร่วมน้อมถวาย
ความอาลัยแด่พระองค์เป็นครั้งสุดท้าย

Development News) จากข่าวเร่ือง “ซอยประชาบดี 
ถนนต้นแบบเพือ่ผูพ้กิาร” จดุเริม่ต้นเพือ่ความเท่าเทยีม  
รางวัลชมเชย ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคม
ออนไลน์ยอดเยีย่ม (News Development from Social 
Media Agenda) จากข่าวเรื่อง “เงินใส่ซองหมอ” 
คนไข้ยินดีจ่าย-แพทย์ยินดีรับ? และรางวัลชมเชย 
ข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรมของไทยยอดเยีย่ม (Science, Technology  
and Innovation in Thailand News) จากข่าวเรื่อง 
“ลดเส่ียงอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” ด้วยเครื่องวัด
แอลกอฮอล์มอืถอืต้นทนุหลกัร้อย และอกี 2 รางวลั
อิศรา อมันตกุล ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2559 ได้แก่ รางวลัชมเชย 
ประเภทข่าว จากข่าว “มหากาพย์รถเมล์เอ็นจีวี 
สะดุดปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษี” โดยกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์ และรางวัลชมเชย  
ลำาดับที่ 1 ประเภทภาพข่าว จากภาพ “รำ่าไห้” โดย
นายวิศิษฐ์ แถมเงิน
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บางกอกโพสต์

โพสต์ทูเดย์

 างกอกโพสต์หนงัสอืพมิพ์
 ภาษาองักฤษชัน้แนวหน้า 
 ของประเทศ เดินหน้าเสริม
ความแข็งแกร่งทางธุรกิจในปี 2560 และ
เป็นปีที่ 71 ของการดำาเนินธุรกิจ

จากฐานผู้อ่านท่ีหลากหลาย บางกอกโพสต์ยังคง
รักษาตำาแหน่งผู้นำาตลาดทั้งในด้านยอดพิมพ์และ
รายได้ รวมท้ังตอกยำ้าสถานะความเป็นผู ้นำาใน
วงการสือ่สารมวลชนของประเทศไทย ซึง่เหน็ได้จาก
ยอดผู ้ เข ้าชมเว็บไซต์บางกอกโพสต์ต ่อวันที่ม ี
มากกว่า 70,000 คน ไม่ซำ้ากัน และยอดรวมการ
เข้าชมหน้าเวบ็ไซต์ตลอดทัง้ปีทีเ่กอืบ 100 ล้านครัง้ 
ตัวเลขดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เว็บไซต์ของ
บางกอกโพสต์ถือเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดจาก
ผู้อ่านทั้งในและต่างประเทศ

 2560 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้ขยายเนื้อหาครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ 
 และเพ่ิมสัดส่วนของเนื้อหาท่ีผลิตโดยกองบรรณาธิการให้มากขึ้น เพื่อ 
 ให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพมากกว่าเนื้อหาข่าวที่เผยแพร่
ในสื่อทั่วๆ ไป และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้อ่าน 

ขณะเดียวกัน โพสต์ทูเดย์ได้วางกลยุทธ์รุกสื่อดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดเว็บ
ข่าวใหม่นำาเสนอในรูปแบบคลิปข่าวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 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 ซึ่งได้รับการตอบรับดีขึ้นโดยลำาดับ

แม้ว่ายอดการตีพิมพ์และเผยแพร่ของสื่อสิ่งพิมพ์
โดยภาพรวมจะลดตำา่ลงมากตามกระแสโลก แต่ยอด
ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ยังถือว่ามั่นคง ซึ่งชี้
ให้เห็นว่า ผู้อ่านยังมีความชื่นชมต่อความแข็งแกร่ง
ในเชิงบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ด้วยเนื้อหาข่าวสารภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง บางกอกโพสต์มีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอด
การดำาเนินธุรกิจจากฐานความเป็นผู้นำาในตลาด 
และพัฒนาท้ังสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดปีต่อๆ ไปในอนาคต

ภาพรวมการดำาเนินงาน

สินค้าและบริการ
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S Weekly 

M2F

 ารรีแบรนด์นิตยสารเพื่อการศึกษาและ 
 บันเทิง จาก Student Weekly เป็น  
 S Weekly ประสบความสำาเรจ็เป็นอย่างดี 
ผลจากการรีแบรนด์ได้ขยายกลุ่มและจำานวนผู้อ่าน
จากเดิมท่ีมีเพยีงนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ให้ครอบคลมุ
ไปถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ผู้ท่ีเร่ิมทำางาน 
และกลุ่มอืน่ๆ นอกจากนี ้ การรแีบรนด์ยงัทำาให้ผู้ซือ้
โฆษณาสนใจตัวนิตยสารเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน 
การเพ่ิมการจัดจำาหน่ายโดยการแทรกในหนังสือ
พิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันอาทิตย์ เป็นการตอกยำ้าให้
ผู้ซื้อโฆษณาได้รับรู้ถึงนิตยสารเพิ่มมากขึ้นด้วย

สำาหรับปี 2561 S Weekly จะจัดทำาฉบับพิเศษ 
ในแต่ละเดือนเพื่อเจาะกลุ ่มผู ้ซื้อโฆษณาที่เป็น 
กลุ่มเฉพาะ เช่น ฉบับเทคโนโลยี แฟชั่น และศึกษา
ต่อต่างประเทศ และในเดือนกรกฎาคม 2561 จะมี
ฉบบัพเิศษวาระครอบรอบ 49 ปีของ S Weekly ด้วย

 นังสือพิมพ์ M2F ในฐานะผู ้บุกเบิก 
 หนังสือพิมพ์แจกฟรีของประเทศไทย 
 และตลอด 6 ปีของการดำาเนินธุรกิจ  
ยังคงรักษาความเป็นผู้นำาของหนังสือพิมพ์แจกฟรี 
ภาษาไทย ซึ่งมียอดพิมพ์และยอดแจกจ่ายสูงที่สุด
ในประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของประชาชนชาว
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ความสำาเรจ็ของหนงัสอืพมิพ์ M2F กระตุน้ความสนใจ 
ให้กลุม่ธรุกจิจำานวนหนึง่ก้าวเข้าสูต่ลาดหนงัสอืพมิพ์ 
แจกฟรี และเกิดหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้แบรนด์
อืน่ขึน้มาจำานวนหนึง่ ปรากฏการณ์ทีเ่กดิเป็นไปตาม 
กลไกตลาดเสรี และเป็นประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพฯ 

ในภาพรวม S Weekly ได้เสรมิตำาแหน่งทางการตลาด
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ในฐานะนิตยสารด้านการศึกษา 
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยการนำาเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ ในสังคม พร้อมทั้ง
นำาแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษมาใช้ร่วมกัน จึงได้
ประโยชน์และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน

S Weekly เป็นผูด้แูลรับผดิชอบเน้ือหาในสือ่ออนไลน์ 
ของ “Bangkok Post Learning” ทำาให้มโีอกาส

ขยายฐานให้เข้าถงึผูอ่้านด้านการศกึษาในวงกว้างได้
อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  
ยังทำาให้ S Weekly และ Bangkok Post Learning 
สามารถให้บริการด้านเนื้อหาทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์
และดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบได้
อย่างสมำ่าเสมอ และเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านที่เพิ่มจำานวน
มากขึ้นเรื่อยๆ ได้โดยตรง ทั้งนี้ ปัจจุบัน เมื่อรวม
ชมุชนออนไลน์ของทัง้ S Weekly และ Bangkok Post  
Learning มีจำานวนผู้ติดตามมากกว่า 470,000 คน

ที่สามารถเลือกสรรสาระจากหนังสือพิมพ์แจกฟรี 
ที่สอดคล้องกับความสนใจ และเป็นประโยชน์ใน 
การดำาเนินชีวิตที่สุด

ในปี 2560 การรุกคืบของสือ่ดจิทิลัส่งผลโดยตรงต่อ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมาก นิตยสาร หนังสือพิมพ์
รายวัน หนังสือพิมพ์แจกฟรี ล้วนต้องเผชิญกับ 
ผลกระทบที่รุนแรง สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประวัติศาสตร ์
มายาวนานในประเทศน้ีหลายแบรนด์ต้องปิดตัวเอง

ด้วยเนื้อหาตรงใจชาวกรุงฯ สาระซึ่งผู้อ่านสามารถ 
นำาไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง ทำาให้หนังสือพิมพ์ 
M2F เป็นหน่ึงในส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีสามารถยืนหยัด
ท่ามกลางกระแสคลื่น และยังคงรักษาความเป็น
ผู้นำาตลาดหนังสือพิมพ์รายวันแจกฟรี

ไม่เพียงเท่าน้ัน จากความสำาเร็จนี ้หนงัสอืพมิพ์ M2F 
ยงัต่อยอดธรุกจิด้วยการจดักจิกรรมเพ่ือชาวกรงุเทพฯ  
โดยยังยึดหลักการที่ให้ประชาชนเข้าร่วมงานฟรี 
หลายกิจกรรมเป็นที่กล่าวขวัญถึงและรอคอยของ
ทุกคนในทุกปี อาทิ มหกรรม “อัศจรรย์สงกรานต์
กลางกรุง M2F Presents Bangkok Songkran 
Festival @ CentralWorld” และ “M2F Bangkok 
Music Festival” เป็นต้น

ปี 2561 M2F ยังเดินหน้าพัฒนาเนื้อหา สาระ 
และรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับโลกในยุคที่
การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว และพัฒนา
รูปแบบในการนำาเสนอแนวทางใหม่ ซึ่ีงจะปรากฏ
ให้เห็นในปี 2561 นี้
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นิตยสาร

รายการโทรทัศน์

 บตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2537 บริษัท โพสต์  
 อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด  
 มีความภาคภูมิใจในการเป ็นผู ้พิมพ ์
นิตยสารชั้นนำาของไทยถึง 6 เล ่ม ได ้แก ่ Elle,  
Elle Men, Elle Decoration, Forbes Thailand, 
Cleo และ Science Illustrated ซึ่งทำาให้กลุ่ม
บางกอกโพสต์เป็นผู้พิมพ์นิตยสารที่ใหญ่ที่สุดและ
ทรงอิทธิพลมากที่สุดของประเทศ

กลุ ่มบางกอกโพสต์ยังคงขยายเครือข่ายอย่าง 
ต่อเน่ืองผ่านหลากหลายช่องทาง รวมถึงการจัด 
อีเว้นท์มากมายของนิตยสารแต่ละหัว และยังคง 
มุ่งมั่นพัฒนาสื่อดิจิทัลและออนไลน์ รวมถึงการใช้
สื่อดิจิทัลเข้ามาพัฒนาเนื้อหาอย่างเต็มรูปแบบ 
ในขณะนี้

สำาหรับธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ในปี 2560 
บรษัิทได้ลขิสทิธิผ์ลติรายการ “Dr.	Oz	Thailand”	
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรายการที่ม ี
การผลิตในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 10 ประเทศ 
ส่วนธุรกิจการขายโฆษณา รายการ “อายุน้อย	
ร้อยล้าน” ได้ย้ายจากช่อง 9 อ.ส.ม.ท. มาออก
อากาศที่ช่อง Workpoint 23 ซึ่งผลตอบรับดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

สำาหรับปี 2561 บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด คาดว่า
จะทำารายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกหน่วยธุรกิจ 
โดยธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์จะมีรายการใหม่ชื่อ 
“The	Best	Seller” กับช่อง MCOT Family 14 

ธรุกิจการขายโฆษณา รายการ “อายุน้อยร้อยล้าน” 
จะยังคงทำารายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ติดตาม 
Facebook อายุน้อยร้อยล้าน ที่ปัจจุบันมีกว่า 
900,000 คน ก็คาดว่าจะเกิน 1 ล้านคนในไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2561 สำาหรับธุรกิจการจัดสัมมนา 
บริษัทได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนา
หลักสูตรโครงการ “S100” เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ของกลุ ่มธุรกิจเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตเป็นธุรกิจ 
หลกัร้อยล้าน สำาหรับ “Mushroom	Superclass” 
จะมีการเปิดคลาสเรียนใหม่ทุกเดือน และจะเริ่มทำา
รายได้คงที่และเติบโตได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ 
ในปี 2561 บริษทัคาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายได้จากธุรกจิ
ที่ลงทุนไว้ในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นปีแรกด้วย

 2560 บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำากัด  
 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด  
 เพือ่ให้สอดรบักบัธรุกจิและผลติภณัฑ์ใหม่
ที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ธุรกิจใหม่ท่ีได้สร้างรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำาคัญ คือ ธุรกิจการจัดสัมมนา โดยในปี 2560 
จัดในกรุงเทพฯ 2 ครั้งๆ ละ 2,000 คน และจัดใน
ต่างจังหวัด 8 ครั้งๆ ละ 500 คน นอกจากนี้ บริษัท 
ยังบุกเบิกธุรกิจ Education Technology  
ภายใต้แนวคิดการเรียนรู ้ไม่มีที่ส้ินสุด โดยใช้ชื่อ 
“Mushroom	 Superclass” คลาสเรียน 
เวิร์กชอปออนไลน์ คาดว่าธุรกิจนี้จะเติบโตอย่าง
มั่นคงต่อไปตลอดปี 2561
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ส�านักพิมพ์ 

สื่อดิจิทัล

 นปี 2560 สำานักพิมพ์โพสต์บุ ๊กส์จัดพิมพ ์
 หนังสือใหม่ 33 ปก และพิมพ์ซำ้าหนังสือ 
 ขายดีอีก 5 ปก รวมในตลาดขณะนี้มีหนังสือ
ที่วางจำาหน่ายอยู่กว่า 300 ปก ซึ่งครอบคลุม 
ทุกกลุ ่มผู ้อ ่าน หมวดหนังสือท่ีโดดเด่นได ้ รับ 
การตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี คือ หมวดธุรกิจ 
การเงิน การลงทุน การพัฒนาตนเอง รวมทั้งสาระ
บันเทิงที่ให้ความรู้ต่างๆ เช่น ชีวประวัติบุคคล
สำาคัญ ประวัติศาสตร์ กระแสสังคม ศิลปวัฒนธรรม 
จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ จากนักเขียนผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนวรรณกรรมทั้ง
ไทยและต่างประเทศที่ขายดีและได้รับรางวัล 
นอกจากนี ้ในปี 2560 สำานกัพมิพ์โพสต์บุ๊กส์ยงัได้รบั 
รางวัลรองชนะเลิศหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊กส์อวอร์ด 
ประเภทสารคดีจากหนังสือชุด “วิถีในนา ปรัชญา
ในสวน” อีกด้วย

ถึงแม้ว่าในปี 2560 ภาพรวมตลาดสิ่งพิมพ์จะได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และ
ความนิยมในสื่อดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น สำานกัพมิพ์
โพสต์บุ๊กส์ยังคงมองหาโอกาสในการผลิตหนังสือ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ตลอดจน
เป็นแรงบันดาลใจและแหล่งนวัตกรรมของผู้อ่าน

 น่วยสื่อดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่พัฒนาและ 
 ดแูลสือ่ดจิทิลัต่างๆ ของกลุม่บางกอกโพสต์  
 โดยเริ่มดำาเนินการเมื่อปี 2548 และได้มี
การผลิตสื่อดิจิทัลออกไปทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นเอสเอ็มเอส เวบ็ไซต์ โมบายแอปพลเิคชัน  
อีบุ๊ก โซเชียลมีเดีย และพาร์ตเนอร์ในรูปแบบต่างๆ 
ของบางกอกโพสต์ โพสต์ทเูดย์ M2F และ S Weekly

ในปี 2560 หน่วยสื่อดิจิทัลมุ่งเน้นให้ความสำาคัญ
กับการขยายฐานจำานวนผู้ใช้งานผ่านทุกช่องทาง 
เพื่อเพิ่มโอกาสการขยายฐานกลุ ่มผู ้ลงโฆษณา
และการขยายฐานพาร์ตเนอร์ช่องทางต่างๆ และ
เพิ่มช่องทางการหารายได้ในรูปแบบอื่น

หน่วยธรุกจิสือ่ดิจทิลัต้องคอยตดิตามเทคโนโลยี วจิยั 
และพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันและรองรับ
กับโลกของธุรกิจดิจิทัลในอนาคต

และตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงกับสื่ออื่นๆ ใน 
กลุ่มบางกอกโพสต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และ 
เผยแพร่ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านอย่างต่อเนือ่ง  
ตามเป้าหมายของสำานักพิมพ์ฯ ที่มุ่งมั่นในการเป็น
แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ทั้งสาระและบันเทิง 

ในปี 2561 สำานักพิมพ์ฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางาน
ผลิตหนังสือและเนื้อหาคุณภาพเพ่ือความรู้และ

สาระบันเทิง โดยมุ่งหวังที่ช่วยพัฒนาผู้คนและ
สังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนา
องค์ความรู้โดยรวมจากทกุหน่วยงานของกลุ่มบริษทั 
เพื่อต่อยอดส่งต่อความรู้สู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นสื่อ 
สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ กิจกรรมต่างๆ อาทิ สัมมนา
วิชาการ สัมมนาส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ ตลอดจน
คอร์สสั้นๆ เพื่อพัฒนาตนเอง และกิจกรรมสาระ
บันเทิงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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อีเว้นท์
 ลอดปี 2560 กลุ่มบางกอกโพสต์จัด 
 กิจกรรมงานอีเว้นท์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
 ตอกยำ้าการรับรู ้ในแบรนด์และธุรกิจ
ของบริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายและผูอ่้าน รวมทัง้เพิม่ยอดขายและรายได้ 
ให้กับบรษิทั โดยบรษิทัเป็นทัง้ผู้จัด ผู้สนบัสนนุ และ 
ผูร่้วมสนบัสนนุ ทั้งการสัมมนา แรลลี่ กีฬา การกุศล 
เพื่อสังคม แฟชั่น คอนเสิร์ต ฯลฯ ในกรุงเทพฯ  
ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จัดกิจกรรมและ
งานสัมมนาหลากหลายตลอดปี อาทิ “Thailand’s 
Startups: Learning from Unicorns” ซึ่งมี
สตาร ์ทอัพช้ันนำาหลายท่านร ่วมเป ็นวิทยากร 
“Bangkok Post Forum 2017 – Sustainable 
Reform Transforming Thailand” ได้รบัเกียรต ิ
จากนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นองค์ปาฐก “Bangkok Post Forum 2017 – 
Asean @50 In Retrospect” ซึ่งเป็นงานใหญ่
ระดับนานาชาติครั้งแรก มีบุคคลสำาคัญจาก 
ต่างประเทศหลายท่านมาร่วมเสวนาแสดงวิสัยทัศน์ 
งานวิ่งการกุศลประจำาปี “บางกอกโพสต์ อินเตอร์
เนชั่นแนล มินิมาราธอน 2017” ซึ่งจัดเป็นปีที่ 9 
นอกจากน้ี ยังมีงานแรลลี่ประจำาปีต่างๆ ที่ผู้อ่าน
และลูกค้าให้ความสนใจอย่างแน่นหนาทุกปี

หนงัสอืพมิพ์โพสต์ทเูดย์ จัดงานอเีว้นท์ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ ท่ีสำาคัญคือ ชุด CLMVT 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกแห่งอนาคต ซึ่งเป็นซีรี่ส์
งานสัมมนาต่อเนื่อง ได้แก่ “กลุ่มจังหวัด-คลัสเตอร์
โมเมนตั้มใหม่ เศรษฐกิจไทยสู ่ระดับโลก” ใน
ประเทศไทย “มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 2 ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอินโดจีน” ท่ีจังหวัดมุกดาหารและ 
สะหวันนะเขต สปป.ลาว “บุกแม่สอด-เมียวดี  
เจาะตลาดเมียนมา จีน อินเดีย” ที่จังหวัดตากและ
เมียวดี ประเทศเมียนมา งาน “พลังบวก ไทย-
กัมพูชา โอกาสธุรกิจที่เอื้อมถึง” ที่กรุงพนมเปญ 
ประเทศกมัพชูา “ตราด-เกาะกง เส้นทางยทุธศาสตร์ 

เจาะตลาดกัมพูชา-เวียดนาม” ที่จังหวัดตราดและ
เกาะกง ประเทศกมัพูชา “มณัฑะเลย์ ซเูปอร์เกทเวย์ 
โอกาสการค้าการลงทุน” ที่มัณฑะเลย์ประเทศ
เมียนมา “หลวงพระบางเมืองใหม่ เจาะลึกเขต
เศรษฐกจิพิเศษ พลงังาน ท่องเทีย่ว” ทีห่ลวงพระบาง 
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” 
งานประจำาปี “SME Matching Day 2017 – 
มหกรรมจับคู่ดี SME แห่งชาติ” ท่ีจัดให้กับ
ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น

หนังสือพิมพ์	M2F จัดกิจกรรมใหญ่ประจำาปี ซึ่งได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดี ได้แก่ “M2F	Bangkok	
Music	Fest	2017” หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด ์ 
“M2F	Music	Fest	2017” ที่เทอร์มินอล 21 

โคราช จังหวัดนครราชสีมา 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
การแข่งขันจักรยานทางเรียบ M2F	 Cycling	
Championship	2017

นิตยสาร	 ในเครือจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี อาทิ 
“Cleo	50	Most	 Eligible	Bachelors	2017”	
กิจกรรมค้นหาสุดยอดหนุ่มโสดในฝัน “ELLE	
Fashion	 Week	 Fall/Winter	 2017” แฟชั่น 
อีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีจากเหล่าดีไซเนอร์ระดับ
ไอคอนของเมืองไทย “Elle	Men	x	Federbräu	
THE	PERFEKTION	party	–	Reflection	Your	
Perfektion” แฟชั่นปาร์ต้ีรวมตัวเหล่าเทรนด ์
เซ็ทเตอร์และเซเลบริตี้ พร้อมอัพเดตเทรนด์แฟชั่น
ซีซั่นใหม่ “Elle	Men	the	Series	of	Exclusive	
Movie	Premiere	Workshop	–	A	Guide	to	
Gentleman’s	 Wardrobe” ชมภาพยนตร ์
ในบรรยากาศเอก็คลซูฟีพร้อมเวร์ิกชอปการแต่งกาย 
แบบเรียบเท่สไตล์สุภาพบุรุษ นอกจากนี้ ยังมี 
“มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ	 ไซแอนซ์	 อิลลัสเตรเต็ด
พาตะลุยเท่ียวเก็บเกี่ยวประสบการณ์” และ 
“Forbes	Thailand	Forum	2017:	The	Next	
Tycoons” งานเสวนาที่นำานักธุรกิจรุ่นใหม่ที่รับ 
ไม้ต่อจากครอบครัวในหลากหลายสาขามาร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์การดำาเนินธุรกิจ
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กลุ่มบางกอกโพสต์ยึดมั่นดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้พนักงานมีส่วนร่วมกับบริษัทรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  

รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจต่อบริษัท  
อันจะนำาไปสู่ความสำาเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป สะท้อนได้จากการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

ของบริษัทตลอดปี 2560  

งานวิ่งมินิมาราธอน
เพื่อสุขภาพและการกุศล

บางกอกโพสต์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 มินิมาราธอน	
2017	 (ครั้งที่	 9) งานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ประจำาปี จัดขึ้น
เป็นปีที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560  
ในวาระครบรอบเดือนเกิดของหนังสือพิมพ ์
บางกอกโพสต์ รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดมอบให้
มูลนิธิบางกอกโพสต์เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับ
เด็กผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 

เนื่องในโอกาสเทศกาลเข ้าพรรษา บริษัท 
บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท 
เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด บริษัท คอลเกต-
ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท 
ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน) จัดขบวนแห่เทียน
พรรษาไปถวายวัดคลองเตยใน เมื่อวันพุธท่ี  
5 กรกฎาคม 2560

แรลลี่การกุศลเพื่อสุนัขจรจัด

โพสต์ทูเดย์	 แชริตี้	 แรลลี่	 2017 เส้นทาง
กรุงเทพฯ-หัวหิน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 
2560 พาผู้ร่วมกิจกรรมไปบริจาคอาหารและ
ยารักษาโรคสุนัข ให้ศูนย ์รักษ์สุนัขหัวหิน 
โครงการในพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งมี
จุดประสงค์เพื่อจัดการกับปัญหาเก่ียวกับสุนัข
จรจัดในหัวหิน 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวมกิจกรรมเพื่อสังคม
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บริจาคช่วยเหลือนำ้าท่วม
ที่บางบาล

มูลนิธิบางกอกโพสต์ร ่วมกับพนักงานกลุ ่ม 
บางกอกโพสต์และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคข้าวสาร
และนำ้าดื่มช ่วยเหลือผู ้ประสบภัยนำ้าท ่วมที่
ตำาบลทางช้าง อำาเภอบางบาล ตำาบลรางจรเข้ 
อำาเภอเสนา และอำาเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 

จำาหน่ายหนังสือที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการกุศลมูลนิธิพระดาบส

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย ได้มีการจัดทำาหนังสือภาพวาดสีนำ้าซึ่งเป็น 
พระบรมสาทิสลักษณ์ในแต ่ละสถานที่กว ่าหกสิบภาพของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ภาพประกอบวาดโดยศิลปินชั้นนำาของประเทศ 
พิธาน เตชะนิติ และโอ-ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธ์ิ รวบรวมภาพวาดเรื่องราวอัน 
ทรงคุณค่าทีย่งัตราตรงึและน่าจดจำาไว้ตราบนรินัดร์ เหมาะแก่การเก็บสะสมเป็นอย่างยิง่ 
ซึ่งรายได้ส่วนหน่ึงนำามอบให้แก่ มูลนิธิพระดาบส โครงการในพระราชดำาริของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมแข่งขัน
จักรยานทางเรียบการกุศล

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

บริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล 

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ 
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด บริษัท 
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำากัด และ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน) จัดโครงการ 
“บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” 
โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดรับ
บริจาคโลหิตที่อาคารบางกอกโพสต์
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมด 13 ท่าน มีรายชื่อ ดังนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำานวน 7 ท่าน คือ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ
3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการ  

กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

4. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ
5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการ  

กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง
6. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ
7. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 
 กรรมการบริหาร และ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
จำานวน 6 ท่าน คือ
1. ดร.ศิริ การเจริญดี 
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
(ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)

2. นายจอห์น ทอมพ์สัน 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 (ประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่
 16 มีนาคม 2561)
4. นายจรูญ อินทจาร 
 กรรมการอิสระ
5. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
 กรรมการอิสระ
6. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา 
 กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ผู้บริหารจำานวน 2 ท่าน ได้แก่ 
1. วันที่ 1 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริหาร

ได้แต่งต้ังนายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารกลุ่ม
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด 
และนายโชคดี วิศาลสิงห์ ดำารงตำาแหน่ง 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ ธุรกิจดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร 

2. วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริหาร
ได้แต่งตั้งนายวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ ดำารงตำาแหน่ง 
ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท
คณะกรรมการมีหน้าท่ีบริหารกิจการของบริษัท 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมติของท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้

กรรมการหนึง่คนหรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนกระทำา 
หน้าที่ใดๆ แทนคณะกรรมการได้ โดยให้ทำาเป็น
ลายลักษณ์อักษรลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท กรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัท
ได้ในปัจจุบัน คือ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

คณะกรรมการได้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อย 
เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการกำากับและ
ตดิตามการดำาเนนิงานของบริษัท รวมทัง้รายงานต่อ 
คณะกรรมการอย่างสมำา่เสมอ คณะกรรมการชดุย่อย  
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนและ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรหิารเลอืกกรรมการบริหารคนหนึง่ 
เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการ 
บริหารจะต้องไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำา
ของบริษัท

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

โดยมี นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เลขานุการบริษัท 
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร (ดำารงตำาแหน่ง
ถงึวนัที ่15 มีนาคม 2561)

ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรหิารจะกำาหนดหน้าทีข่องกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตามกำากับดูแลผลการดำาเนินการของบริษัท 

และบริษัทย่อยเป็นประจำาทุกเดือน
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่ง

ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมี
จำานวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท

3. อนมัุติการเข้าทำาการเปิดบญัชี การทำาสญัญากบั 
สถาบันการเงิน ตามที่เห็นสมควร และรายงาน
ต่อคณะกรรมการ

4. กำาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน 
และอำานาจการอนุมัติ

5. แต่งตัง้และกำาหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงู 
ของบริษัท ยกเว้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หวัหน้าเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิติัการ และบรรณาธกิาร 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย
1. ดร.ศริิ การเจริญด ีประธานกรรมการตรวจสอบ 

(ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
 (ประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่
 16 มีนาคม 2561)

โดยมี นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู ้อำานวยการสำานัก
ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 การบริหารความเสี่ยง
ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
อย่างสมำ่าเสมอ

2.	 การควบคุมภายใน
1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการ 

ส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อมของการควบคุม” 
ที่เหมาะสมโดยการสื่อสารถึงความสำาคัญของ
การควบคมุภายในและการจดัการกับความเส่ียง 
และด้วยการทำาให้เชือ่มัน่ได้ว่าพนกังานเข้าใจถงึ
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของตนเองเป็นอย่างดี

2) พิจารณาประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
การควบคมุภายใน สำาหรับการจดัทำางบการเงนิ 
รายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี รายงาน
การตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความ
ปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ
ของบริษัท

3) พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อ
การประเมินและความคุ้มครองความสูญเสีย
และความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบ
การปฏิบัติการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินสำาหรับกรณี
ที่ระบบการเงินและการปฏิบัติงานตามปกติ
ของบริษัทล้มเหลวอย่างไร

4) ติดตามการดำาเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในตามที่ผู ้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะนำามา

3.	 รายงานทางการเงิน
3.1	ทั่วไป
1) ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน

ที่สูงสุดในปัจจุบัน และการจัดการของฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร

2) ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนหรือ
ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการกระทำาผิดกฎหมาย 
ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือ
ประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกัน

3) สอบทานประเดน็ทางบญัชทีีส่ำาคญัและประเด็น 
เกี่ยวกับการรายงานต่างๆ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด  
และทำาความเข้าใจถึงผลกระทบทีม่ต่ีองบการเงนิ

การบริหารองค์กร

โครงสร้างการจัดการ
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4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ความเสียหายที่มีนัยสำาคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและ
แผนในการลดความเสี่ยงดังกล่าว

5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่งผล 
กระทบอย่างสำาคัญต่องบการเงิน

3.2	งบการเงินประจ�าปี
1) สอบทานงบการเงนิประจำาปีว่าถกูต้องครบถ้วน 

และสอดคล ้องกับข ้อมูลที่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่า
งบการเงินดังกล ่าวได ้สะท ้อนให ้ เห็นถึง 
หลักการบัญชีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่

2) ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการท่ีซับซ้อน 
และ/หรือผิดปกติ

3) ให ้ความสำาคัญในเรื่องที่ต ้องใช ้ดุลยพินิจ
ตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์และ
หนี้สิน การคำ้าประกัน ภาระหน้ีสินเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม การตั้งสำารองเผื่อ
ความเสยีหายทีเ่กดิจากการฟ้องร้อง ภาระผูกพนั 
และภาระหนี้สินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

4) ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารและผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต 
ในการสอบทานงบการเงินและผลของการ
ตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่พบ

5) ให้คำาแนะนำาคณะกรรมการ เพ่ือนำาเสนอ 
งบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

3.3	งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน และมีความถกูต้องตามควร รวมทัง้รบัทราบ 
คำาอธิบายจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน 
การเปลีย่นแปลงในอตัราส่วนทางการเงนิ ซ่ึงสืบเนือ่ง 
จากการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก
บัญชีของบริษัท เหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ 
และการควบคุมด้านการเงินและการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

4.	 การตรวจสอบภายใน
1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงาน

ตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า สายงาน
ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดย
อสิระ ปราศจากข้อจำากดัใดๆ ทีไ่ม่สมเหตสุมผล

2) เพื่อส ่งเสริมความเป ็นอิสระของสายงาน 
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผู้อนุมัติการสรรหา การเล่ือนตำาแหน่ง  
การโยกย้าย และการเลิกจ้างของผู้อำานวยการ
สายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู ้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายในเป็น
ประจำาทุกปี

3) สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 
รวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบ
ภายใน

4) ประชมุเป็นการส่วนตวักับผูอ้ำานวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เห็นสมควร

5) ดูแลเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นว่า ผู้บริหารได้รับ
และปรึกษาหารือผลการตรวจสอบและ 
คำาแนะนำาที่สำาคัญในระยะเวลาอันควร

6) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้ม ี
การดำาเนินการซึ่งเป็นผลมาจากคำาแนะนำาของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาอันควร

7) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่า สายงานตรวจสอบ
ภายใน มกีารแบ่งปันข้อมลูให้แก่ผูใ้ห้บริการจาก 
ภายนอกที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ที่ปรึกษา เป็นต้น ในการให้ความ
เชื่อมั่นหรือให้คำาปรึกษา เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการทำางาน
ซำ้าซ้อน

5.	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเร่ืองความเป็น

อสิระของผูส้อบบัญชรัีบอนญุาต คณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อ
ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่นๆ เกี่ยวกับ
บรกิารให้คำาปรึกษาทัง้หมดทีบ่ริษทัได้ว่าจ้างมา

3) อนุมัติบริการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่งานตรวจสอบซ่ึง
กระทำาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4) ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการในการแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5) สอบทานขอบเขตและวถิทีางของการสอบบญัชี 
ทีผู่ส้อบบญัชรัีบอนุญาตเสนอมาและดำาเนินการ 
ให้เชื่อม่ันได้ว่าจะไม่มีการกำาหนดข้อจำากัดใดๆ 
ไว้ในขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุ
สมผล

6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชี 
รับอนุญาต

7) ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
สำานักงานผู้สอบบัญชี และดูแลว่ามีการคิดค่า
สอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล

8) สอบถามถงึระดบัการประสานงานระหว่างผูส้อบ 
บัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อที่
จะเชื่อมั่นได ้ว ่าเป ็นไปอย่างเหมาะสมแก่
สถานการณ์

9) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 
ปีละ 1 ครั้ง

10) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตจะนำาเสนอผลการตรวจสอบและ 
คำาแนะนำาในเวลาอันสมควร

11) สอบทานหนังสือรับรองท่ีฝ่ายบริหารจะต้อง
ออกให้ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและให้ความ
สนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

12) สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของ 
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและติดตามว่าฝ ่าย
บริหารได้ตอบช้ีแจงผลการตรวจสอบและ 
คำาแนะนำาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในระยะ
เวลาอันควร

13) ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณี
ทีน่่าสงสยัว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้หีน้าที ่
รับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัท ได้
กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทาง
กฎหมาย ผูส้อบบัญชรัีบอนญุาตจะต้องรายงาน
ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบักรณดีงักล่าวให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบทราบในทนัท ี เพ่ือจะได้มกีารสอบสวน 
กรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า

6.	 การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ	
กฎระเบียบต่างๆ

1) สอบทานประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การ
สืบสวนการทุจริตและการติดตามของฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งการลงโทษ
ทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ

2) รบัรายงานเกีย่วกับประเดน็ในทางกฎหมายและ 
กฎระเบียบต่างๆ จากฝ่ายบริหารและ/หรือ 
สายงานตรวจสอบภายในอย่างสมำ่าเสมอ

3) สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณา
ประเด็นในทางกฎหมายในการจัดทำารายงาน
ทางการเงินแล้ว

4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดย
หน่วยราชการที่มีหน้าที่กำากับดูแล

5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที ่
น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการดำาเนนิงานของบริษทั 
ได้กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทาง
กฎหมาย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่กำากับดูแล
และผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่
กฎหมายกำาหนดไว้

7.		การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย	วิธีปฏิบัติงาน
และจรรยาบรรณของบริษัท

1) ดูแลเพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการจัดทำานโยบาย 
วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัทไว้
เป็นลายลกัษณ์อักษร และดำาเนินการให้พนกังาน 
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

2) ประเมินฝ่ายบริหารได้ทำาตนเป็นตัวอย่าง โดย
การสื่อสารถึงความสำาคัญของนโยบายวิธี
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ รวมทั้งแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงานทุกระดับ
รับทราบหรือไม่

3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการ
กำากับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน 
และจรรยาบรรณของบริษัท

4) รับรายงานอย่างสมำ่าเสมอเกี่ยวกับการกำากับ
ดูแลให้ปฏิบัติตาม นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และ
จรรยาบรรณของบริษัทจากฝ่ายบริหาร

8.	 การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
1) ประเมนิประสทิธผิลของวธิกีารในการดำาเนนิการ 

ของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ
2) สอบทานระบบการร้องเรียนเก่ียวกับประเด็น

รายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อันอาจ
ไม่เหมาะสม และอื่นๆ ให้เป็นความลับ

3) ดูแลเพือ่ให้เกิดความเช่ือม่ันได้ว่า บริษทัมีขัน้ตอน 
การดำาเนินการต่างๆ เพื่อให้มีผู้สอบสวนอิสระ
ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่าง
เพียงพอ และให้มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทราบ
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9.	 การรายงาน
1) รายงานให้คณะกรรมการทราบถงึการปฏบิตังิาน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คำาแนะนำา 
ที่เหมาะสมอย่างสมำ่าเสมอ

2) เชือ่ม่ันได้ว่าคณะกรรมการได้ทราบถงึเหตุการณ์
ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และ 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

3) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงาน
ครอบคลมุได้อย่างทัว่ถงึ คณะกรรมการตรวจสอบ 
จะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ใน
รายงานประจำาปีโดยมีประเด็นที่ต้องรายงาน
ดังนี้

 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจ
สอบแต่ละท่าน

 ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท

 ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท

 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด 
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

 ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์

 ข้อสังเกตอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พบมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู้ลงทุน
ท่ัวไปควรได้รับทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

10.	ความรับผิดชอบอื่นๆ
1) ปฏบัิตหิน้าทีเ่กีย่วกบัการกำากับดแูลอืน่ใด ตามท่ี 

คณะกรรมการบริษัทร้องขอ
2) จดัให้มกีารสืบสวนพเิศษ หรือจ้างท่ีปรกึษา หรอื 

ผู้ชำานาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่
จำาเป็น

3) สอบทานและปรบัปรงุกฎบตัรของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริษัท

4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสมำา่เสมอ

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
 ประธานกรรมการสรรหาและ
 กำาหนดค่าตอบแทน
2. ดร.ศิริ การเจริญดี 

(ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

โดยมี นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เลขานุการบริษัท 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน (ดำารงตำาแหน่งถงึวนัที ่15 มีนาคม 2561)

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
มหีน้าทีส่อบทาน ประเมนิ และแนะนำาคณะกรรมการ 
ในเรื่องเกี่ยวกับ
1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการและ

กรรมการบริษัท
2. จำานวนและคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมของกรรมการ

อสิระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ
5. นโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนและบำาเหนจ็ 

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อย 
ชุดต่างๆ ของคณะกรรมการ

6. การจัดให ้มีการประกันภัยผู ้บริหารให ้กับ 
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

7. แผนการสืบทอดการดำารงตำาแหน่ง และ
กระบวนการสรรหา กรรมการผู้จัดการ และ 
ผู ้บริหารระดับสูง ซ่ึงจะดำาเนินการโดย 
คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ 
ตามลำาดับ

8. กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและ 
ผู ้บริหารระดับสูง ซ่ึงจะดำาเนินการโดย 
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  
ตามลำาดับ

9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการ 
และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดำาเนินการโดย 
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
ตามลำาดับ

10. เร่ืองอืน่ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ 
3. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

โดยมี นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เลขานุการบริษัท 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561)

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กำาหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (risk levels) และนำาเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

2. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการ
บริหารงานทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารความเส่ียง 
ขององค์กร

3. ให ้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ประเมินผลและดูแลถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยรวมขององค์กร

5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และให ้
คำาแนะนำาและคำาปรึกษาคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่งและหน่วยงานอ่ืนๆ ขององค์กร 
เพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ง
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การบริหารองค์กร

โครงสร้างองค์กร

กลุ่มบางกอกโพสต์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร

รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ

ธุรกิจหนังสือพิมพ์

ส�านัก
ตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่าย 
ทรัพยากร

บุคคล

 นิตยสาร
• โพสต์อินเตอร์ฯ
• บางกอก โพสต์- 
 บาวเออร์ มีเดีย

บริษัท
มัชรูม
กรุ๊ป

ฝ่าย
นิวดิจิทัล 
โปรเจ็ค

ฝ่าย
นิวทีวี
โปรเจ็ค

ธรุกิจหนงัสอืพิมพ์ –
ฝ่ายปฏิบัติการ

ธรุกิจหนงัสอืพิมพ์ –
ฝ่ายจัดจ�าหน่าย

และจัดส่ง

แผนก
โพสต์บุ๊กส์

แผนก
การเงินและบัญชี

แผนก
จัดซื้อ

แผนกเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

ธรุกิจหนงัสอืพิมพ์ –
ฝ่ายขายโฆษณา

ฝ่าย
โพสต์
ดิจิทัล

ผูช่้วยหวัหน้าเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ

ธุรกิจหนังสือพิมพ์

กองบรรณาธิการ
บางกอกโพสต์/โพสต์ทูเดย์/เอ็มทูเอฟ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา

*อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560
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การบริหารองค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น: 121,096,150 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.22
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร:	บิดา นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
และนายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรม
และการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)  
สาขาวิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 อนุปริญญาวิศวกรเครื่องกล 
South-West Essex Technical 
College ประเทศอังกฤษ

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย 
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1  

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 Director Accreditation 
Program (DAP 68/2008)  

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)  

 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่	
บริษัทจดทะเบียน	 
 รองประธานกำากับการบริหาร  
บริษัทในเครือเซ็นทรัล 

 กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด
 กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด
 กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด
 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด 
 กรรมการ บริษัท โพสต์  
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด  

 กรรมการ บริษัท บางกอก  
โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำากัด

 กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม
 พลัส จำากัด
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 นายกสมาคม
ศิษย์เก่า รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
 7 ธันวาคม 2553 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ชั้นที่ 1

 4 ธันวาคม 2558 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประถมาภรณ์ช้างเผือก สาย 2

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2560
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 
จำานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

 เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง 
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 36 ปี
สัญชาติไทย อายุ 75 ปี

นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 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
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 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�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
 ตัง้แต่ พ.ศ. 2537 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 กรรมการ  
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่	
บริษัทจดทะเบียน
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการ  
สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ  
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ
 TRG Management LP
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ  
TRG Allocation LLC

 ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ 
 Bangkok Bank (China) 

Company Limited
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ 
Board of Trustees  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
 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 
จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

 เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 ครั้ง 
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)22 



นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
ประธานกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 24 ปี
สัญชาติไทย อายุ 63 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 36,350,960 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย  
 พ.ศ. 2522 ปริญญาโท นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 ตัง้แต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บรษิทั มชัรมู กรุป๊ จำากดั
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ

 บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ

 บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด 
 ต้ังแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษทั โพสต์ ทวี ีจำากัด
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ

 บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำากัด
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ

 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ

 บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด 
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 กรรมการผู้จัดการ

 บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำากัด  
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2560
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 ครั้ง 
จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 8 ครั้ง 
จากทั้งหมด 8 ครั้ง

 เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

 เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 
1 ครั้ง

นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี
สัญชาติไทย อายุ 53 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร: 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�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำากัด 
(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร  
บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำากัด

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
 พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2560
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 3 ครั้ง 
จากทั้งหมด 4 ครั้ง  

 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

 เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง  
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 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) 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
 ต้ังแต่ กันยายน พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
 ต้ังแต่ กันยายน พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด
 ต้ังแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด
 ต้ังแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด
 ต้ังแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลด้ิง จำากัด
 ต้ังแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด
 ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2557 กรรมการ  
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จำากัด บริษัท คริสตัลเจด-
มายเบรด จำากัด บริษัท คริสตัลเจด คอนเฟ็กช่ันเนอร์ร่ี จำากัด และ 
บริษัท คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเปา (ประเทศไทย) จำากัด 

 ต้ังแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จำากัด
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
 พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
อาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2560
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 คร้ัง จากท้ังหมด 4 คร้ัง 
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 8 คร้ัง จากท้ังหมด 8 คร้ัง
 เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 23 



นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 12 ปี
สัญชำติไทย อำยุ 50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2531 ปริญญำตร ีรัฐศำสตร์ (เกียรตินยิม) 
สำขำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
Gonville and Caius College  
มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 The Characteristics of Effective Directors
 Director Accreditation Program  
(DAP 66/2007)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษำคณะบริหำร

 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมกำร  
Standard International LLC

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธำนกรรมกำร
 บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมกำร

 บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ำกัด
ต�าแหน่งกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  
จ�ำนวน 0 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง

 เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง
 จำกท้ังหมด 1 ครั้ง

ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์
กรรมการ

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 4 ปี
สัญชำติไทย อำยุ 72 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2559 ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ประเภททั่วไป 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

 พ.ศ. 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

 พ.ศ. 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

 พ.ศ. 2507 บัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพำณิชยกำร
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 Director Accreditation Program (DAP) 2008

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธำนกรรมกำร

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

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

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

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

 บริษัท ไอ ทำวเวอร์ จ�ำกัด
 ตัง้แต่ พ.ศ. 2538 กรรมกำร บริษทั เอก็ซ์เซล ลิงค์ จ�ำกดั 
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ประธำนกรรมกำร

 บริษัท ปรีดำปรำโมทย์ จ�ำกัด
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท 
คอม-ลิงค์ จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง จำก
ทั้งหมด 4 ครั้ง  

 เข้ำประชมุผูถื้อหุน้ จ�ำนวน 1 คร้ัง จำกทัง้หมด 1 คร้ัง

นายจรูญ อินทจาร
กรรมการอิสระ

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 4 ปี
สัญชำติไทย อำยุ 73 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญำเอก ดษุฎบีณัฑติ สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 ปริญญำเอก ดษุฎบีณัฑติ สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

 ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์) 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

 เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภำ

 ปริญญำตรี นิติศำสตรบัณฑิต  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 Director Certification Program  
(DCP 176/2556)

 หลักสูตรวิทยำกำรตลำดทุน (วตท. 13)
 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง ด้ำนกำรค้ำและ 
กำรพำณิชย์ (TEPCoT4)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 ตั้งแต่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 กรรมกำร 
สภำมหำวทิยำลยัรำชภฏัสรุำษฎร์ธำน ีผูท้รงคณุวฒุิ

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมกำรกฤษฎีกำ 
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
 พ.ศ. 2557-กันยำยน 2558 กรรมำธิกำรยกร่ำง
รัฐธรรมนูญ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

 พ.ศ. 2556-พฤษภำคม 2557 ประธำนศำลรฐัธรรมนญู
 28 พฤษภำคม 2551 ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
 3 มีนำคม 2549 ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
 1 ตุลำคม 2546 ผู้พิพำกษำศำลฎีกำ

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง  
จำกทั้งหมด 4 ครั้ง

 เข้ำประชุมผูถื้อหุน้ จ�ำนวน 1 คร้ัง จำกท้ังหมด 1 ครัง้

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)24 



นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการอิสระ

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 4 ปี
สัญชำติไทย อำยุ 68 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2522 ปริญญำโท รัฐศำสตร์  
University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกำ

 พ.ศ. 2514 ปริญญำตรี รัฐศำสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยม) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 Director Accreditation Program  
(DAP 80/2009)

 Director Certification Program  
(DCP 126/2009)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 ประธำนกรรมกำรบริษทั ชโย กรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
 ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 กรรมกำรสภำกำรศกึษำแห่งชำติ
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 อธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
 พ.ศ. 2553-2554 กรรมกำร

 บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด 
 กระทรวงกำรคลัง
 พ.ศ. 2552-2557 กรรมกำร

 บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) 
กระทรวงคมนำคม

 พ.ศ. 2554-2557 กรรมกำร 
ในคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

 ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
 พ.ศ. 2555-2557 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

 ในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต�ำรวจ
 พ.ศ. 2552-2554 ประธำนกรรมกำรบริหำร
กิจกำรส�ำนักงำนตลำด กรุงเทพมหำนคร

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

 พ.ศ. 2548-2554 คณบดีคณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

 พ.ศ. 2547-2552 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง

 พ.ศ. 2546-2555 ประธำนกรรมกำร 
โครงกำรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ โครงกำรกำรจัดกำร
ทำงกำรเมือง

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

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

 จ�ำนวน 2 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
 เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 0 ครั้ง

 จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
(ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561)

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 4 ปี
สัญชำติไทย อำยุ 63 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2521 ปริญญำโท บริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลยั 
เซำธ์เทิร์น นิวแฮมเชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 พ.ศ. 2519 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
 วิทยำลัยแฟรงคลิน เพียร์ซ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 Advanced Audit Committee Program  
(AACP 16/2014)

 Director Certification Program (DCP 92/2007)
ต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่
 ตัง้แต่ พ.ศ. 2560 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมกำร  
บริษัท สยำมซิตี้ประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
 พ.ศ. 2546-ธันวำคม 2557 กรรมกำรผู้จัดกำร

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

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

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

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง

 จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  
 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง

 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง 

 เข้ำประชมุผูถื้อหุน้ จ�ำนวน 1 คร้ัง จำกท้ังหมด 1 ครัง้

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 25 



นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
กรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 1 ปี
สัญชำติอเมริกัน อำยุ 63 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  
สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำรและ 
กำรบริหำรจัดกำรวิศวกรรม  
มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด

 ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมโยธำ 
มหำวิทยำลัยแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 Director Certification Program  
(DCP 196/2014)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมกำรอิสระ  
บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 กรรมกำรอิสระ  
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง 
จำกทั้งหมด 4 ครั้ง

 เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
 จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
ที่ปรึกษาการเงิน
และบัญชีคณะกรรมการบริหาร

สัญชำติไทย อำยุ 62 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร: 
ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2551 ปริญญำเอก กำรจัดกำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

 พ.ศ. 2528 ปริญญำโท กำรจัดกำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 พ.ศ. 2519 ปริญญำตรี กำรบัญชี  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

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�างาน
 ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2542  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน  
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ�ำกัด 
(มหำชน)

 พ.ศ. 2537 - มกรำคม 2542 ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรเงิน บริษัท ประสิทธิ์พัฒนำ จ�ำกัด 
(มหำชน)

 พ.ศ. 2532-2537 หัวหน้ำผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยกำรเงิน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ 
จ�ำกัด (มหำชน)

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 2 ปี
สัญชำติไทย อำยุ 48 ปี

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

 ปริญญำตรี Business Administration,  
Assumption University ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2554 หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครอง 
ในระบอบประชำธิปไตยส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง  
รุ่นที่ 15 สถำบันพระปกเกล้ำ

 พ.ศ. 2549 หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ 
ฝ่ำยอ�ำนวยกำร รุ่นที่ 99 สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง  
สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 Director Accreditation Program (DAP 129/2016)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 รองประธำนฝ่ำยจัดซื้อ

 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ�ำกัด (มหำชน)
 พ.ศ. 2541-2545 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด

 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ�ำกัด (มหำชน)
 พ.ศ. 2539-2541 เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรขำย

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

 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ำกัด  
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมกำร บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ�ำกัด 
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมกำร บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด 
 ต้ังแต่ พ.ศ. 2559 กรรมกำร บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ำกัด
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมกำร บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ำกัด 
 ต้ังแต่ พ.ศ. 2559 กรรมกำร บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 
ท่ีอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 4 คร้ัง จำกท้ังหมด 4 คร้ัง  
 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 8 คร้ัง จำกท้ังหมด 8 คร้ัง 
  เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)26 



สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญำเอก Monetary Economics, and 
Econometrics & Operations Research, 
Monash University, Australia

 ปริญญำโท Economic Statistics and 
Monetary Economics,  
University of Sydney, Australia

 ปรญิญำตร ี(เกยีรตนิยิม) Economic Statistics, 
University of Sydney, Australia

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 Audit Committee Program ACP 6/2548 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

 Director Certification Program  
(DCP 60/2548) สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

 Director Accreditation Program  
(DAP 4/2546) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย

 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง  
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 5/2550

 หลักสูตร Advanced Management Program  
รุ่นที่ 113/2538 Harvard Business School 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 ตั้งแต่พฤษภำคม พ.ศ. 2560  
รักษำกำรประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)

 ตั้งแต่ธันวำคม พ.ศ. 2559  
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และ 
ประธำนคณะกรรมกำรลงทุน 

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน)

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

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

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมกำรลงทุน 
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและ 
ก�ำกับดูแลกิจกำร 

 บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหำชน)
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมกำรบริหำร 

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน  
บริษัท บำงกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ประธำนกรรมกำร และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทน บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

 ตัง้แต่ พ.ศ. 2546 กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ  
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 อนุกรรมกำรพัฒนำ 
ระบบรำชกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงระบบกำร
เงินและงบประมำณ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

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

 พ.ศ. 2554-2557 คณะกรรมกำร 
ก�ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ธนำคำรแห่งประเทศไทย

 พ.ศ. 2552-2557 คณะกรรมกำร และ 
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน  
ธนำคำรแห่งประเทศไทย

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

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

 พ.ศ. 2551-2552 คณะกรรมกำรนโยบำย 
สถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560
 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  
จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง  

 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
จ�ำนวน 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง

 เข้ำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทน จ�ำนวน 1 ครั้ง  
จำกทั้งหมด 1 ครั้ง 

 เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง  
จำกทั้งหมด 1 ครั้ง

ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
(ด�ำรงต�ำแหน่งถงึวนัที ่27 กุมภำพนัธ์ 2561)

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 19 ปี
สัญชำติไทย อำยุ 69 ปี 
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นายโชคดี วิศาลสิงห์
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

ประสบการณ์การท�างาน
 ต้ังแต่ พ.ศ. 2560 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบัติการ

 ธุรกิจหนังสือพิมพ์/ดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

 พ.ศ. 2559-2560 กรรมการอิสระและกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำากัด (มหาชน)

 พ.ศ. 2557-2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจด้านอาหาร  
บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)

 พ.ศ. 2554-2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายปฏิบัติการ – เคเอฟซี บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด

 พ.ศ. 2547-2554 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำากัด

 พ.ศ. 2536-2547 ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารและการบริหาร 
งานหลายด้าน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี 
และเลขานุการบริษัท 
(ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 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

ประสบการณ์การท�างาน
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

 พ.ศ. 2553-2558 รองกรรมการผู้จัดการ
ส่วนงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทนำ้าตาล
เอราวัณ ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้  
บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป   

 พ.ศ. 2553-2556 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี 
การเงิน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จำากัด

นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กลุ่มบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำากัด 

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  

ประสบการณ์การท�างาน
 ตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
กลุ่มบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด 

 ตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร 
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

การบริหารองค์กร

ผู้บริหารระดับสูง

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)28 



นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์
กลุ่มบางกอกโพสต์ 

สัญชาติไทย อายุ 52 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2540 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 
(หนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 พ.ศ. 2556 หลักสูตรสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 3
 พ.ศ. 2556 หลักสูตรการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง  
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

ประสบการณ์การท�างาน	
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์กลุ่มโพสต์  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)  

 พ.ศ. 2556-2559 รองบรรณาธิการบริหาร 
กลุ่มโพสต์ บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด 
(มหาชน) [บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

 พ.ศ. 2549-2556 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด 
(มหาชน) [บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

 พ.ศ. 2554-2555 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) [บริษัท 
โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์

สัญชาติไทย อายุ 48 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ 
University of California  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
 ตั้งแต่ พศ. 2559 ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

 พ.ศ. 2553-2559 บรรณาธิการบริหาร 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)  
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

 พ.ศ. 2545-2553 บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)  
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

 พ.ศ. 2539-2553 บรรณาธิการข่าวการเงิน 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)  
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

 พ.ศ. 2538-2539 รองบรรณาธิการข่าว
เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)  
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

นายอุเมสนัส ปานเดย์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

สัญชาติไทย อายุ 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี การเงิน 
มหาวิทยาลัยเบนท์เลย์ รัฐแมสซาชูเสต 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
 ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2559 บรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

 พ.ศ. 2548-กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บรรณาธิการ 
เซ็คชั่นเอเชีย โฟกัส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 29 



นายวุฒิ นนทฤทธิ์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

สัญชาติไทย อายุ 50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การอบรม
 พ.ศ. 2550 หลักสูตรผู้นำาการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 4  
สถาบันพระปกเกล้า

 พ.ศ. 2552 หลักสูตร Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 พ.ศ. 2552 หลักสูตรสื่อสารมวลชนภายใต้โลกาภิวัฒน์
ทางการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 พ.ศ. 2558 หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุ่นที ่5
 พ.ศ. 2559 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 
กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 13

ประสบการณ์ท�างาน
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

 พ.ศ. 2554-2559 บรรณาธกิารข่าว หนงัสอืพิมพ์โพสต์ทเูดย์  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)  
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

 พ.ศ. 2553-2554 ผู้อำานวยการฝ่ายข่าว บริษทั โพสต์ นวิส์ จำากดั
 พ.ศ. 2549-2553 บรรณาธิการข่าวการเมือง  
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด 
(มหาชน) [บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

 พ.ศ. 2546-2549 หัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์ 
โพสต์ทูเดย์ บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

 พ.ศ. 2537-2546 ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

นายวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ
ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

สัญชาติไทย อายุ 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2542 Mini MBA การบริหารทรพัยากรบคุคล 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 พ.ศ. 2532 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรม
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การจดัการงานบคุคล และนวตักรรมใหม่ในงานบคุคล
 ความรู้กฎหมายแรงงาน กฎหมายและ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภยั กฎหมายการบรหิารจัดการโรงแรม

 การบริหารคุณภาพองค์กร
 ทักษะความเป็นผู้นำา
 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
 การบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การท�างาน
 ตัง้แต่ พ.ศ. 2560 ผูอ้ำานวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2558-2560 ประธานชมรมบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หัวหิน และชะอำา

 พ.ศ. 2555-2560 ผูอ้ำานวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล  
โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวลิลาหวัหิน

 พ.ศ. 2553-2555 ผูอ้ำานวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล  
กลุ่มโรงแรม ไม้ขาวดรีมโฮเท็ลแอนด์รีสอร์ท 
ภูเก็ต และพังงา

 พ.ศ. 2547-2553 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และฝึกอบรม โรงแรมเดอะราชา ภูเก็ต

 พ.ศ. 2539-2547 รองผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

 พ.ศ. 2536-2539 ทนายความ

นายมนตรี ปูชตรีรัตน์
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ

สัญชาติไทย อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 พ.ศ. 2526 อนุปริญญา วิทยาลัยการค้า

ประสบการณ์การท�างาน
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 บรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์ M2F  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)  

 พ.ศ. 2554-2555 รองบรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์ M2F  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)] 

 พ.ศ. 2551-2554 ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว 
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]
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นางภัทริกา ชุติชูเดช
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน

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

ประสบการณ์การท�างาน
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 สำานักตรวจสอบภายใน 
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

นายธวัชชัย เชาวน์รัตนะ
ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

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

ประสบการณ์การท�างาน
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

 พ.ศ. 2555-2558 ที่ปรึกษาด้าน IT
 พ.ศ. 2540-2554 CIS and Planning Director 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำากัด
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การบริหารองค์กร

ผู้บริหาร บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำากัด

ผู้บริหาร บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด

นายอรรฆรัตน์ นิติพน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางภูมิจิต พลางกูร
ผู้จัดการทั่วไป

ม.ล. พอยศ  กัลยาณะวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางธัชหทัย ธรรมประภาส
ผู้จัดการทั่วไป
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การบริหารองค์กร

การสรรหา
กรรมการ ผู้บริหาร และกำาหนดค่าตอบแทน

ตามข้อบงัคบัของบรษิทั การแต่งตัง้กรรมการต้องทำาการเลอืกตัง้ในทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้นที่ตนได้จดทะเบียน
ว่าเป็นผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ
จำานวนบุคคลท่ีจะต้องเลือกต้ังแทนในตำาแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น 
ทัง้น้ี ผู้ถือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉนัทะไม่อาจลงคะแนนเสยีงให้กบับคุคลใดๆ 
เกนิกว่าหนึง่เสยีงต่อหุน้แต่ละหุ้นทีต่นเองถอือยูห่รอืทีไ่ด้รบัมอบฉนัทะ 
และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น  
ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น

ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำาแหน่ง
เป็นจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจำานวนที่ใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม  
ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการ 
ผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำาแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นดำารงตำาแหน่งแทน
กรรมการที่ว่าง เว้นแต่วาระในตำาแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำานวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่อย่างไรกด็ ีในกรณี

ทีจ่ำานวนกรรมการว่างลงจนกรรมการทีเ่หลอือยูม่จีำานวนไม่ครบองค์ประชุม 
กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำาการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะ
การเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เพ่ือทำาการเลอืกตัง้กรรมการเข้ามาแทนกรรมการ
ที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำาภายใน
หนึง่เดอืนนบัตัง้แต่วนัทีจ่ำานวนกรรมการว่างลง ซึง่ทำาให้ไม่ครบองค์ประชมุ 
บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะดำารง
ตำาแหน่งได้เพียงเท่ากำาหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมหีน้าทีแ่นะนำาคณะกรรมการ
ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ท่ีมี
คณุสมบัตเิหมาะสมเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของจำานวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั พร้อมทัง้แสดงหลกัฐาน
การถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำาเนาใบหุ้นและหนังสือยืนยันการถือหุ้น 
ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน 
เช่น สำาเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำาคัญต่างๆ ของ
บริษัท เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม  
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือ 
นัดประชุมได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนสำาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้นำาเสนอในเว็บไซต์ของ
บริษัท

การแต่งต้ังและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อำานาจ
ของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นตำาแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หัวหน้าเจ ้าหน้าที่ฝ ่ายปฏิบัติการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 
บางกอกโพสต์ ซึ่งต้องนำาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
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การบริหารองค์กร

การสรรหาและคัดเลือก
กรรมการอิสระ

บริษัทมิได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัต ิ
ของกรรมการอิสระที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู ้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ตำาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
ผู ้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการทำารายการทางการค้า 
ทีก่ระทำาเป็นปกตเิพือ่ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหารมิทรพัย์ 
รายการท่ีเกีย่วกบัทรพัย์สนิหรอืบรกิารหรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอื 
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น 
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ
สามของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให ้เป ็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค ่าของรายการที่ เกี่ยวโยงกัน 
ตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทำา 
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และ 
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงาน
สอบบัญชี ซ่ึงมีผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากตำาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ
ทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า
สองล้านบาทต่อปีจากบรษัิท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนัย 
ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ท่ีเกีย่วข้องกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน 
ห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงานลกูจ้าง พนกังาน 
ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจำา หรอืถอืหุน้เกินร้อยละหนึง่ของจำานวนหุน้
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และ
บริษัทย่อย

9. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเก่ียวกบั
การดำาเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระ 
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ 
ในรูปแบบขององค์คณะได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีแนะนำา 
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำานวนและคุณสมบัติที่เหมาะสม
ของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอ 
ผู ้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อ 
คณะกรรมการบริษัท
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1.	 นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน์ 4/4 8/8

 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

2.	 นายจรูญ	อินทจาร 3/4

 กรรมการอิสระ 

3.	 นายจอห์น	ทอมพ์สัน 3/4  3/4

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4.	 นายชาติศิริ	โสภณพนิช 3/4

 กรรมการ 

5.	 นายณัฐดนัย	อินทรสุขศรี* 4/4  4/4 1/1

 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

6.	 นายวรชัย	พิจารณ์จิตร 4/4 8/8  1/1

 กรรมการ กรรมการบริหาร และ

 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

7.	 นายวุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์ 2/4

 กรรมการอิสระ 

8.	 ดร.ศิริ	การเจริญดี** 4/4  4/4 1/1

 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

9.	 ดร.ศิริธัช	โรจนพฤกษ์ 4/4

 กรรมการ

10.	 นายเอกฤทธิ์	บุญปิติ 4/4 8/8

 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

11.	 นายศุภกรณ์	เวชชาชีวะ 0/4 

 กรรมการ 

12.	 นายธีระเกียรติ	จิราธิวัฒน์ 4/4 8/8

 กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

13.	 นายรัสเซล	เลตัน	เคคูเอวา 4/4

 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ
 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ และนายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการในที่ประชุม 

 ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
 นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

* นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561
** ดร.ศิริ การเจริญดี ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

การบริหารองค์กร

บันทึกการเข้าประชุมประจำาปี 2560

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 35 



 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 และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 580

 6. นายวรชัย พิจารณ์จิตร  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 752

 7. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  กรรมการอิสระ 348

 8. ดร.ศิริ การเจริญดี** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 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

    7,000

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการทุกคนในปี พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทน
กรรมการ

(หน่วย: พันบาท)
ต�าแหน่งชื่อ

ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปี 2560 เท่ากับ 23,722,855 ล้านบาท

ค. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารในปี 2560 เช่น เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 1,322,902 ล้านบาท

หมายเหตุ
* นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561
** ดร.ศิริ การเจริญดี ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

การบริหารองค์กร

ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
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การบริหารองค์กร

การปฏิบัติตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
2555 ซึ่งจัดทำาโดยศูนย์พัฒนาการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียนได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard โดยมีหลักการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการกำาหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำาปีล่วงหน้า และได้แจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุ รวมถงึเร่ืองทีต้่อง 
ตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือ 
นดัประชมุและเอกสารประกอบการประชมุผู้ถอืหุน้สามญัประจำาปีให้แก่ผูถ้อืหุ้น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชมุ บรษัิทสนบัสนนุและอำานวยความสะดวก
ให้ผู ้ ถือหุ ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข ้าประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัท 
ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข แนบไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค สำาหรับคัสโตเดียน สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2560 นั้น มีกรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำาแหน่งตามวาระ และเสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง บริษัทได้นำาเสนอรายละเอียดและประสบการณ์การทำางานของ
กรรมการดังกล่าว และผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารการประชมุไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษทั เพือ่ประกอบการพจิารณา นอกเหนือจาก
ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยกำาหนดเวลาประชุมใน
ระหว่างเวลาทำางานปกติที่อาคารบางกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อ
รองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง อาคาร
บางกอกโพสต์ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากสถานรีถไฟฟ้า MRT สถานศูีนย์การประชมุแห่งชาติ
สิริกิต์ิ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดใน
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียม
อากรแสตมป์สำาหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2560 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
ประธานกรรมการ ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุม
ได้จัดสรรเวลาสำาหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ในการแสดงความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการ 
ทีเ่ข้าร่วมในการประชมุครัง้นีมี้จำานวนก่ึงหนึง่ของคณะกรรมการบริษัท ซึง่รวมถึง
ประธานกรรมการบรหิาร และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บรษิทัได้กำาหนดขัน้ตอนสำาหรบัผู้ถอืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญั
ประจำาปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือนเมษายน 
โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำาปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้

 ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท

 แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำาเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยัน
การถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำาเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง 
หรือหนังสือสำาคัญต่างๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องนำาส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำาปีเพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลา 
ที่กำาหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณา
ความเหมาะสมก่อนการดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีต่อไป

บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบท่ีกำาหนดรายละเอียดในการออกเสียง
แต่ละวาระอย่างชัดเจน และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ บริษัทได้จัดทำาบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มี
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการ บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายกรรมการอย่างชัดเจน 
โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งต้ังกรรมการเป็น
รายบุคคลได้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ในทกุวาระการประชมุ โดยบริษัทจะเกบ็เฉพาะบตัรทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย 
และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดม ี
ข้อโต้แย้ง

บริษัทได้จัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผูส้อบบญัชอิีสระ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำาทุกครั้ง
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
เพ่ือสร้างความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยนืของกจิการ ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้อ่าน ผู้ซื้อสื่อโฆษณา พนักงานของบริษัท  
ผู้จัดจำาหน่าย เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น
บริษัทดำาเนนิธรุกจิโดยมุง่หวงัทีก่่อให้เกดิกำาไรและเงินปันผลแก่ผูถ้อืหุ้นในอตัรา
ทีเ่หมาะสมในระยะยาว บริษทัจะเกบ็ผลกำาไรบางส่วนเพ่ือคนืหนีส้ถาบนัการเงนิ
และลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัท เงินกำาไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูป
ของเงินปันผล

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 37 



ผู้อ่าน
นับตัง้แต่ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2498 หนงัสือพมิพ์บางกอกโพสต์ได้พฒันากลายเป็น
หนึ่งในผู้นำาของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพ้ืนเอเชีย  
อนัเน่ืองมาจากความไว้วางใจและความนบัถอืท่ีได้รบัจากผู้อ่าน ท้ังนี ้ เป็นผลลพัธ์
ที่เกิดจากอุดมการณ์ท่ียึดมั่นมายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าว 
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลาง ซึ่งขนบธรรมเนียมดังกล่าวได้เปลี่ยน 
มาเป็นหลักจรรยาบรรณครอบคลุมถึงหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นของบริษัท ได้แก่  
S Weekly หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F

บริษัทดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่านอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการการบริโภคข่าวสาร จึงทำาให้สามารถปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหา
ให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่มี
ประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ผู้ซื้อสื่อโฆษณา
บริษัทปรับปรุงเครื่องพิมพ์และกระบวนการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลให้
คณุภาพของหนงัสอืพมิพ์และโฆษณาของหนงัสือพมิพ์ดขีึน้เป็นลำาดบั นอกจากนี้ 
บริษัทยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณา
ได้พบปะสังสรรค์กับผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทได้โดยตรง การปรับโครงสร้าง
ของกองบรรณาธกิารช่วยให้บรษิทัขยายการเสนอข่าวผ่านส่ือต่างๆ หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทสามารถขายสื่อโฆษณาได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 
และอื่นๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พนักงาน
ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานในการดำาเนินธุรกิจ และถือว่า
พนกังานทีด่เีป็นสิง่ทีม่ค่ีาท่ีสุดสำาหรับบรษิทั  เพราะองค์กรจะประสบความสำาเร็จ
และเป็นธุรกิจที่ดีได้ก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจทำางานด้วย
ความรบัผดิชอบ มีความซือ่สัตย์สุจรติ มีจรรยาบรรณ ขยนัหมัน่เพียร และ 
มีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน เพื่อให้ผลงานส่วนรวมมีประสิทธิภาพและ 
ประสบความสำาเรจ็ได้ในระดบัอาเซยีน รวมทัง้พร้อมรองรบัการเปลีย่นแปลงได้
ตลอดเวลา ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี การสื่อสาร และเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัท
จึงศึกษา วิเคราะห์ ปรับตัว และคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ใช้วางแผนการขบัเคลือ่นกลยทุธ์ให้การบริหารงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจำาปี และจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ตามผลงาน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนหรอืการแจ้งเบาะแส ได้แก่ การสอบทานขัน้ตอนในการดำาเนินการของ
บริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การสอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงิน การควบคุม และอื่นๆ ให้เป็นความลับและการดำาเนินการให้มีการ
สอบสวนและติดตามผลอย่างเพยีงพอ และให้รายงานเรือ่งทีเ่กีย่วข้องเพ่ือทราบ

ผู้จัดจ�าหน่าย
ช่องทางสำาคัญช่องทางหนึ่งในการจำาหน่ายหนังสือพิมพ์ ได้แก่ ผู้จัดจำาหน่าย 
และแผงหนังสือ บริษัทเพิ่มจำานวนผู้จัดจำาหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายหนังสือพิมพ์

ในการดำาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดให้มีค่านายหน้า ส่วนลด และระยะเวลา
การชำาระเงินที่เหมาะสมแก่ผู้จัดจำาหน่ายและแผงหนังสืออย่างเหมาะสม โดย
พนักงานของบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำาหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดจัดจำาหน่าย และลดยอดหนังสือคืน

เจ้าหนี้
บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ธุรกรรมดังกล่าว
ได้แก่ เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว การออกหนังสือคำ้าประกัน และ 
การออกเลต็เตอร์ออฟเครดติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสัง่ซ้ือกระดาษหนงัสอืพิมพ์
จากต่างประเทศ บริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคาร และ 
ส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เหมาะสม การกู้ยืม
ทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์คำ้าประกัน บริษัทติดตามและปฏิบัติตามเงื่อนไขของ 
เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท บริษัทในเครือ และมลูนิธบิางกอกโพสต์ร่วมกนัทำากจิกรรมระดมเงินบรจิาค
เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือในด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะดำาเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง โดย
ต้องการให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่ 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของ 
บริษัทด้วย ซึง่ในปัจจบุนั บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำาปีของบริษัท แบบแสดง
รายการข้อมลูประจำาปี (แบบ 56-1) และงบการเงนิ ไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษัิทแล้ว 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำาแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี
เพ่ิมเตมิ และแบบเสนอบคุคลเข้ารับการเลอืกต้ังเป็นกรรมการของบรษิทั รวมถึง
แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย 
ไว้ในรายงานประจำาปีเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ สำาหรับจำานวนครั้งของ 
การประชุม และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ได้แสดงไว้ใน
รายงานประจำาปี เรื่องบันทึกการเข้าประชุมประจำาปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
กำาหนดค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการของบริษัทเป็นจำานวนรวมสำาหรบัปีนัน้ๆ 
โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนน้ัน  
ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทน
ที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำาปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทมีกรรมการ 14 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน สำาหรับวาระใน 
การดำารงตำาแหน่งของกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกปี ผู้เป็น
กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึง่ในสาม โดยให้กรรมการทีไ่ด้อยูใ่น
ตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำาแหน่ง
อีกก็ได้ บริษัทมิได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของ
กรรมการอสิระทีส่ำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
กำาหนด กล่าวโดยสรุปคอื กรรมการอสิระจะต้องถอืหุ้นในบริษทัไม่เกนิร้อยละ 1 
และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู ้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำาจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 
ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัอันอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระ 

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่งและประวัติของกรรมการ 
ทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี เรื่องโครงสร้าง 

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)38 



คณะกรรมการบริษัท แยกบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการออกจาก
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหน่ึงมีอำานาจ
อย่างไม่จำากัด โดยคณะกรรมการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระดำารงตำาแหน่ง
ประธานกรรมการ และมิได้ดำารงตำาแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกใน 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท 

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำาหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท 
ในส่วนของการให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย การดำาเนินงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ จัดตั้งขึ้นตามข้อกำาหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว บรษิทัได้จัดให้มคีณะกรรมการชดุย่อยขึน้
อกีชดุหนึง่ คอื คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพือ่ให้เป็นไปตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 ประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท  
 พิจารณากระบวนการสรรหา จำานวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของ

กรรมการอิสระ การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษัท

 กำาหนดนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทน และบำาเหน็จของคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

 พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหาร ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท

 พจิารณาแผนการสบืทอดการดำารงตำาแหน่ง และกระบวนการสรรหากรรมการ
ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร 
หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลำาดับ

 พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ 
เจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลำาดับ

 กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลำาดับ

เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ี คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 2 ท่าน และ
กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจำานวน 1 ท่าน และเพื่อให้การทำาหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทำางานเป็นอิสระอย่างแท้จริง 
ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ดำารงตำาแหน่งประธาน หรือกรรมการ 
ในคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ท่ีเก่ียวกับการดำาเนนิงานของบรษิทั และตดิตามดแูลให้คณะผู้บรหิารดำาเนนิงาน
ตามนโยบายและแผนทีก่ำาหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้คณะกรรมการบริษัท
ได้จดัทำาหลกัจรรยาบรรณในการดำาเนนิธุรกิจ เพือ่เป็นแนวทางในการดำาเนนิงาน
ของผู้บริหารและพนักงานบริษัท

5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคน
ทราบกำาหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถ
เข้าร่วมประชุมได้

ในเบื้องต้น บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน  
และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนที่มิได้มีการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำาให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำากับควบคุม 
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร และหวัหน้าเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตักิาร เป็นผู้พจิารณา
เรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนก็มี
ความเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งและความเหน็ของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุม
คณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ อาจมีเอกสาร 
เพิ่มเติมก็ให้นำาแจกในที่ประชุมเพื่อให้นำาอภิปรายกันในที่ประชุมด้วย

บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะ
อภิปรายกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือให้รายละเอียดเพ่ิมเตมิ และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรู้จกัผู้บรหิารระดบัสงู
สำาหรับใช้ประเมิน และพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

บริษัทจัดทำาข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่กรรมการ
ของบริษัท เพื่อคณะกรรมการสามารถติดต่อขอข้อมูลที่จำาเป็นได้จากหัวหน้า
เจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารหรือเลขานกุารบริษัท และเป็นการอำานวยความสะดวก
ให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ติดต่อสื่อสารกันเองตามต้องการ โดยมิต้อง
ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัท

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารดำาเนินการประเมนิตนเองแล้ว ส่วนคณะกรรมการ
ของบริษัทยังมิได้ดำาเนินการประเมินตนเอง

5.6 ค่าตอบแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท 
เป็นจำานวนรวมสำาหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำานวนดังกล่าว
ให้แก่กรรมการแต่ละคนนัน้ ให้อยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะ
เหน็สมควร ซึง่ค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของ
บริษทั ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

หวัหน้าเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตักิารเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการ
บริหารเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนหวัหน้าเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตักิาร ทัง้นี ้เป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดภายใต้แผนงานงบประมาณประจำาปีที่ได้รับ 
การอนุมติัจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนและโบนสั 
สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารแต่ละคน

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ซึ่งอาจเป็นการภายในบริษัท 
หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกด้วย รวมทั้งจัดให้กรรมการและผู้บริหาร 
เข้าร่วมหลักสูตรสำาหรับกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัท พยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ และแนะนำาบริษัทแก่กรรมการใหม่

บริษัทยังมิได้จัดทำาแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และ
พยายามจะจัดให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี
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ข้อมูลผู้ลงทุน

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก 
ต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบ 
การควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทกุกิจกรรมอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกบั 
การดำาเนินงานทั้งของบริษัท และบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพ่ือปฏิบัติงาน
ภายใต้อำานาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ดังปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักการ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่พิจารณาความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรับฟังความคิดเห็น
จากสำานักตรวจสอบภายในและผู ้สอบบัญชีของบริษัทอย่างใกล้ชิด 
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่า การรายงานทางการเงินของบริษัทมี
ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้ข้อมลูและหารอืเกีย่วกบัข้อเสนอแนะต่างๆ 
สำาหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็นสาระสำาคัญ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างเหมาะสม

สำานักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าที่สร้างความเชื่อมั่น ให้คำาปรึกษา และรับผิดชอบงาน
ด้านการตรวจสอบการควบคุมภายในของกระบวนการทำางานต่างๆ ใน
บริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ เพ่ือให้กระบวนการทำางานภายใน
องค์กรมีการกำากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในท่ีดี บรรลุวัตถุประสงค์การดำาเนินงานขององค์กร โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ สำานักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานโดยยึดถือกฎบัตรของสำานักตรวจสอบภายในและปฏิบัติตาม
กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซ่ึงรวมถึงจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพที่เป็นสากล เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เพื่อส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล สำานักตรวจสอบภายใน
ยังทำาหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อผลดีของการ
ควบคุมภายในและกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ให้กับฝ่ายงานต่างๆ 
โดยเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งผู้ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

หน่วยงานต่างๆ รับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ที่จะทำาให้
เกิดกระบวนการทำางานที่มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม และมีการควบคุม 
ที่เหมาะสม การสร้างความเข้าใจร่วมกันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
จิตสำานึกและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ในส่วนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำานักตรวจสอบภายใน
วางแผนการปฏบัิตงิานตามทศิทางกลยุทธ์ทางธรุกจิ และความเสีย่งสำาคญั
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน รวมทั้งคำานึงถึงข้อกังวลของผู้บริหาร 
ในการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะนำาเอาหลักวิชาการและวิธีการ
ทำางานที่เป็นระบบเข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ 
การควบคุมภายใน โดยมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น สำานักตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำาเนิน
การแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบความคืบหน้าเป็นระยะ 
ตามสมควร

สำาหรบัในปี 2560 สำานกัตรวจสอบภายในได้ดำาเนนิการตรวจสอบ เสนอแนะ 
ประเด็น และรายงานผลให้กับผู้บริหารเพื่อนำาไปพิจารณาปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของแต่ละส่วนงาน เช่น การสอบทานกระบวนการท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการอะไหล่สำาหรับฝ่ายการผลิต กระบวนการการจัด 
อเีว้นท์ และการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบรษิทัย่อยแห่งหนึง่  
อันนำาไปสู่การปรับปรุงหน้าที่งานอื่นๆ หลายอย่าง เช่น การจัดให้มี 
การควบคุมการเข้าถึงห้องเก็บอะไหล่ และเสนอให้มีกระบวนการควบคุม
การให้พ้ืนที่โฆษณาจากการเป็นสปอนเซอร์งานอีเว้นท์ เป็นต้น ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และได้มี
การนำาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการเพื่อ 
การพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริต และการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกลุ่มบริษัท บางกอก โพสต์ 
ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 
2560 โดยพนักงานในระดับผู้บริหารทุกคนได้ทำาการลงนามเพื่อรับทราบ
เกี่ยวกับนโยบายนี้

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำาคัญท่ีจะทำาให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในมีคุณภาพ ดังน้ัน บริษัทจึงมีการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทได้รับการพัฒนาและอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นท่ี
จำาเป็นต่อบริษัท โดยการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรม 
และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพตามความเหมาะสม

การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายใน
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การดูแลการใช้
ข้อมูลภายใน

ข้อมูลผู้ลงทุน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผล โดยจะจ่าย 
ในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของทุกๆ ปี สำาหรับการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้น จะข้ึนอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของ
กิจการ

 1 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 121,096,150 24.22
  2 บริษัท คอม-ลิงค์ จำากัด 56,000,000 11.20 
 3 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 43,463,480 8.69
  4  นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ 38,194,380 7.64
 5 นายวรชัย พิจารณ์จิตร 36,350,960 7.27
 6 นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ 21,245,255 4.25
 7 นางสุจิตรา มงคลกิติ 20,100,860 4.02
 8 บริษัท วัชรพล จำากัด 13,911,790 2.78
 9 นางนิจพร จรณะจิตต์ 11,866,420 2.37
 10 Mrs. Arunee Chan 8,672,590 1.73

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น
ร้อยละ

ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

กรรมการ ผู ้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ต่อบริษัท และบริษัทจะนำาเสนอสรุปรายงานดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
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ข้อมูลผู้ลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยง

พันธะผูกพันในการออกหุ้นกู้ ในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทพอสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 
รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าโฆษณา ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนส่วนใหญ่
เป็นต้นทนุคงท่ี ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัจงึข้ึนอยูก่บัภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณามักจะผันแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะ
เศรษฐกจิมแีนวโน้มขยายตวั จะส่งผลให้มีการใช้งบโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ มากข้ึน 
และหากเป็นภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว การโฆษณาจะลดลงเช่นกัน  ดังนั้น  
เพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนดังกล่าว  บริษัทจึงก�าหนดแผนกลยุทธ์
และนโยบาย เพิ่มพื้นที่โฆษณากระจายไปนอกเหนือจากส่ือส่ิงพิมพ์ รักษา 
ความสามารถเชิงแข่งขนั รวมท้ังบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างรดักุมและเหมาะสม

2. ความเสีย่งจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บรโิภค
พฒันาการทางเทคโนโลยใีนการกระจายเสียงและออกอากาศ รวมถงึการสือ่สาร
แบบไร้สายและเทคโนโลยีดิจิทัล ท�าให้มีการน�าเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อ 
ได้หลากหลายมากขึ้น 

ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นมากมาย 
เรือ่งดงักล่าวมผีลกระทบในทางลบต่อการจ�าหน่ายสิง่พมิพ์ของบรษิทัเป็นอย่างมาก 
บรษิทัจงึต้องพฒันาการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ต่างๆ เพิม่เตมิจากสือ่สิง่พมิพ์
ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคข้อมูล
ข่าวสาร และผู้ซื้อสื่อโฆษณา

เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทได้ผลิตนิตยสารหัวข้อใหม่ๆ ท่ีตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาที่หลากหลาย อันเป็น 
การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 

3. ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดบิและการผันผวนของราคาวตัถดิุบ
บรษิทัประกอบธรุกจิทางด้านส่ิงพมิพ์ ดังนัน้ กระดาษจึงเป็นวัตถดิุบหลกัอย่างหน่ึง 
ของธุรกิจซึ่งมักจะมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านปริมาณตลอดจนราคาตาม
อปุสงค์และอุปทานของตลาดโลก แต่บรษิทัได้มีการติดตามและวางแผนการจดัซือ้
ล่วงหน้าและเกบ็กระดาษพมิพ์หนงัสอืพมิพ์ในปรมิาณทีค่าดว่าเพยีงพอต่อการผลติ 
รวมทั้งได้สั่งซื้อจากแหล่งผลิตในประเทศมากขึ้น

นอกจากน้ัน บริษัทยังมีนโยบายควบคุมต้นทุนการใช้กระดาษอย่างเคร่งครัด 
เช่น การควบคุมประสิทธิภาพในการผลิตให้มีต้นทุนของเสียน้อยที่สุด รวมทั้ง
การบริหารการจัดจ�าหน่ายเพื่อลดปริมาณหนังสือคืน

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้นีเ้กิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ในตลาด
การเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด เนื่องจากมี

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

5. ความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่งโดยก�าหนดให้มนีโยบาย
และวิธีการในการควบคุมการขายเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมาะสม

ดงันัน้ บริษัทจงึไม่คาดว่าจะได้รับความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการขายเชือ่ 
นอกเหนือจากจ�านวนที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีค่าเผื่อหนี้สูญไว้แล้ว นอกจากนี้  
การขายเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย
และมีอยู่จ�านวนมากราย

6. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม ดังนั้น 
จงึมีความเสีย่งทีอ่าจจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทนุตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงจัดให้มีการติดตามผล 
การด�าเนินงานของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม โดย
วเิคราะห์ผลการด�าเนินงาน และเปรียบเทยีบกับเป้าหมายทีก่�าหนดไว้และรายงาน
ต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ก�าหนดเพื่อด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเท่าที่สามารถจะกระท�าได้

7. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความไม่สงบ
 อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
ประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาอุทกภัยร้ายแรง และความไม่สงบอันเนื่องมาจาก
การชุมนุมทางการเมืองในมาหลายปีที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบ
ในทางลบต่อยอดขายโฆษณาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณาในสือ่สิง่พมิพ์ 
หรือในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต หากเกิดเหตุดังกล่าวอีกในอนาคต 
ก็จะเกิดภาวะชะงักงันในการใช้จ่ายงบโฆษณาของลูกค้าของบริษัทอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้

8. ความเสี่ยงด้านการพัฒนา และรักษาบุคลากร 
 ที่มีประสบการณ์และความสามารถ
บคุลากรเป็นปัจจยัหลกัในการผลติเนือ้หาทีม่คีณุภาพ  บรษิทัได้ใช้จ่ายลงทนุพฒันา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการท�างาน อย่างไรก็ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ พื้นที่และช่องทางในการโฆษณาสื่อสาร ท�าให้เกิดปัญหาการรักษา
บุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถอยู่พอสมควร

ไม่มี

ไม่มี
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ข้อมูลผู้ลงทุน

รายการระหว่างกัน

1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิต จำาหน่ายนิตยสารและโฆษณา “แอล” 
“แอล เมน” “แอล เดคคอเรชั่น” “ไซแอนซ์ 
อิลลัสเตรเต็ด” “ไซคลิ่ง พลัส” “ฟอร์บส” 
“แมรี แคลร์” และ “มัมเรซิ่น”

ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน จำาหน่ายนิตยสารและโฆษณาให้กับบริษัท 

มูลค่า 21.2 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.4 ล้านบาท
จากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 61.0 ล้านบาท 
ค่าบริหารจัดการและค่าเช่าสำานักงานจาก
บริษัท ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 15.6 
ล้านบาท 

นโยบายการก�าหนดราคา อัตราคงที่สำาหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอื่น 
เป็นไปตามราคาตลาด

2. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิต จำาหน่ายนิตยสารและโฆษณา 
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และ บริษัท โพสต์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 
51

รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการก�าหนดราคา ไม่มี
สถานะ บริษัทหยุดดำาเนินกิจการหลัก

3. บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน ดอกเบี้ย 0.4 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัท 

มูลค่า 6.1 ล้านบาท
นโยบายการก�าหนดราคา อัตราคงที่สำาหรับเงินกู้ยืม 
สถานะ บริษัทอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี

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

ลักษณะธุรกิจ ผลิต จำาหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด

ถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน จำาหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 7.0  

ล้านบาท ค่าบริหารจัดการ ค่าเช่าสำานักงาน
จากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 
3.7 ล้านบาท

นโยบายการก�าหนดราคา ราคาตลาด

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคล 

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
บริษัทมีนโยบายการกำาหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาด

หรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5. บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการวิทยุ
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการก�าหนดราคา ไม่มี 
สถานะ บริษัทหยุดดำาเนินกิจการหลัก

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

ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์ รายการโทรทัศน์ และให้เช่า 
สตูดิโอ 

ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ค่าเช่าสำานักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 3.8 ล้านบาท ดอกเบี้ย 17.1 
ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 340.4 
ล้านบาท 

นโยบายการก�าหนดราคา อัตราคงที่สำาหรับเงินกู ้ยืม ส่วนรายการอื่น 
เป็นไปตามราคาตลาด

7. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ลงทุน
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ นวิ มเีดยี จำากดั ถือหุน้ร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการก�าหนดราคา ไม่มี

8. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ลงทุน
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการก�าหนดราคา ไม่มี

9. บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ�ากัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์ และรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการก�าหนดราคา ราคาตลาด
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รายงานและงบการเงินรวม

เรียน	ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท	บางกอก	โพสต์	จ�ากัด	(มหาชน)
  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร. ศิริ การเจริญดี นายจอห์น ทอมป์สัน และ
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
  
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้แก่ การสอบทาน 
งบการเงินประจำาปีและงบการเงินระหว่างกาล การควบคุมภายใน รวมทั้ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนัอาจเกดิขึน้ได้ นอกจากนัน้แล้ว คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
  
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ สำาหรับปี พ.ศ. 
2560 จากข้อมูลที่ได้รับ สรุปได้ว่า การจัดทำางบการเงินและรายงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งข้อกำาหนดในทาง
กฎหมายต่างๆ
  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายงานสรปุรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทีเ่กดิข้ึน
ระหว่างปี 2560 ผู้บริหารได้อธิบายกระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของ
ราคาและเงือ่นไขก่อนการเข้าทำารายการเหล่านัน้ ซึง่ผู้บรหิารได้ให้การรับรองว่า
รายการที่เกี่ยวโยงกันเหล่านั้น มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ
สำาหรับธุรกิจการค้าเช่นเดียวกัน 
  
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำา 
งบการเงินและงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เสนอ 
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
  
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่วมกับสำานักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ภายนอก ได้สอบทานประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ อยู่เสมอ และมีความเห็นว่า การควบคุมภายในโดยทั่วไปเหมาะสม
สำาหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และไม่พบว่าบริษัทฯ 
มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง 
ร้ายแรงต่องบการเงินของบริษัทฯ
  

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

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการกำากับดูแลสำานักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำาปี รับฟังรายงาน 
การตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของสำานักตรวจสอบ
ภายในตามความเหมาะสม และยังได้ติดตามความคืบหน้าในการที่หน่วยงาน
ต่างๆ จะนำาเอาคำาแนะนำาของสำานักตรวจสอบภายในไปลงมือปฏิบัติอย่าง
สมำ่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
ประสิทธิผล และคุณภาพของงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น โดยการให ้
คำาแนะนำาที่เหมาะสม และพบว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบได้รับ
การพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามสมควร
  
ในทุกๆ ไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะรายงานถึงกิจกรรมของ 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ กับคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
  
ตลอดปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ และสำานักงานตรวจสอบภายใน  
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีข้อจำากัดใดๆ ซึ่งทำาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระบุไว้ในกฎบัตรได้
  
เนื่องจากผลปฏิบัติงานในอดีตของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีมติเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้นำารายชื่อ 
ผูส้อบบญัช ีเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ นางสายฝน อนิทร์แก้ว 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4434 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 5238 และ/หรือ นางสุมาลี รีวราบัณฑิต  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3970 ของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณา 
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชสีำาหรับปี พ.ศ. 2561 โดยเมือ่คำานงึถึงอัตราค่าสอบบญัชี 
ในท้องตลาด ปริมาณงานและต้นทุนในการให้บริการในปีที่กำาลังจะมาถึงเห็นว่า 
ค่าตอบแทนที่ผู ้สอบบัญชีเสนอมาดังรายละเอียดที่นำาเสนอในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีนั้น เป็นจำานวนที่เหมาะสม
  
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุมอย่างเป็น
ทางการ 4 ครั้ง เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำาปี พร้อมทั้ง
หารือถึงประเด็นที่พบจากการตรวจสอบบางประเด็นกับผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนี ้ ในเดอืนพฤษภาคม คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดให้มกีารประชมุ
กับผู้สอบบัญชีเป็นการส่วนตัวโดยที่ไม่มีผู้บริหารท่านใดเข้าร่วมประชุมด้วย 

การประชุม 1 2 3 4
รวม     ร้อยละ
 

ดร.ศิริ การเจริญดี 1 1 1 1 4 100

นายจอห์น ทอมป์สัน – 1 1 1 3 75

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี 1 1 1 1 4 100

16 ก.พ.ผู้ร่วมประชุม                         วันที่ 12 พ.ค. 7 ส.ค. 6 พ.ย.

รายงานการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบฯ สำาหรับปี พ.ศ. 2560 เป็นดังนี้
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บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ในปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจมกีารฟ้ืนตวัแต่ยงัเป็นไปอย่างล่าช้าโดยเฉพาะ 
ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ผู้บริโภคได้ชะลอการใช้จ่าย เนื่องจากยังขาดความ
มัน่ใจในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ทำาให้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ประกอบกับ 
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ที่มา: บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย

รายงานและงบการเงินรวม

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน

โทรทัศน์ 69,249 63,775 57,526 47,121 40,967
เคเบิลทีวี – 6,546 6,055 3,495 2,912
ดิจิทัลทีวี – 12,726 20,930 20,933 21,906
หนังสือพิมพ์ 19,243 16,276 15,042 11,743 7,707
ภาพยนตร์ 5,369 4,352 5,134 5,445 6,816
วิทยุ 6,321 5,610 5,675 5,262 4,476
นิตยสาร 5,706 4,857 4,231 2,928 1,976
สื่อกลางแจ้ง 4,167 3,989 4,265 5,665 6,389
คมนาคม 3,529 3,813 4,478 5,311 5,880
ภายในอาคาร 2,656 1,970 639 700 946
ดิจิทัล 4,248 6,115 8,084 9,477 12,000

รวมทั้งหมด	 120,488	 130,029	 132,059	 118,080	 111,975

ภาพรวมธุรกิจ
ตารางแสดงการใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2556-2560

2556
(ล้านบาท)

2557
(ล้านบาท)

2558
(ล้านบาท)

2559
(ล้านบาท)

2560
(ล้านบาท)ประเภทของสื่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทำางบการเงินของบริษัท 
และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำาปี

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีภายใน
บริษัท เพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพโปร่งใสและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อย 
ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีความรับผิดชอบหลักในการสอบทาน

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว 
ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน 
ประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
โดยทั่วไปเหมาะสมสำาหรับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และ 
งบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับการเปิดเผย 
อย่างเหมาะสม ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดินทร สยามินทราธริาช บรมนาถบพติร 
ทางภาครัฐจึงได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนในการงด
จัดงานรื่นเริง ทำาให้มีการชะลอการใช้จ่ายในด้านต่างๆ ซึ่งจากปัจจัย 
ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทในปี 2560
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ยอดจัดจำาหน่าย
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 เนือ่งจากในเดอืนกนัยายน 2558 บรษัิทได้เข้าลงทนุใน บรษิทั มชัรมู  
เทเลวิชั่น จำากัด ซึ่งดำาเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์

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
ทางการเงนิลดลงร้อยละ 2.04 จาก 57.30 ล้านบาท เป็น 56.13 ล้านบาท 
เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้ระยะยาวลดลง จากการชำาระคืนเงินกู้ระยะยาว 
การลดลงของต้นทุนขายและบริการ รวมทั้งการลดลงของค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร เกิดจากการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ทำาให้ต้นทุนการผลิตตำ่าลง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
มีการควบคุมให้ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

ผลการดำาเนินงาน
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) มีขาดทุนรวมสำาหรับปี 2560  
ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (358.83) ล้านบาท (หรือคิดเป็น 
(0.72) บาทต่อหุ้น) เปรียบเทียบกับขาดทุนรวมสำาหรับปี 2559 ส่วนที่
เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (215.39) ล้านบาท (หรือคิดเป็น (0.43) บาท 
ต่อหุ้น) และมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
สำาหรับปี 2560 จำานวน (371.18) ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำาไร
เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2559 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำานวน 
(212.79) ล้าน

ความสามารถในการทำากำาไร
กำาไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำาหน่าย สำารอง
ต่างๆ และส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน “EBITDA” ลดลง คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 220.20 หรือลดลง 134.10 ล้านบาทจาก 60.9 ล้านบาทในปี 
2559 เป็น (73.20) ล้านบาทในปี 2560 

อัตราส่วนขาดทุนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทและรายได้จากการขาย
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
ลูกหนี้การค้าท้ังหมดก่อนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและสินค้ารับคืน 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)

ในปี 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระจำานวน 175.29 
ล้านบาท หรือร้อยละ 50.48 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับ
ในปี 2559 จำานวน 200.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.44 ของลูกหนี้ 
การค้าทั้งหมด

ในปี 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระไม่เกินสามเดือนจำานวน 
76.30 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 21.97 ของลูกหนี้การค้าท้ังหมด  
เปรียบเทียบกับในปี 2559 จำานวน 183.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.50 
ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด

สำาหรับลูกหนี้การค้าทั้งหมดที่ค้างชำาระเกินสามเดือนถึงหกเดือนจำานวน 
83.95 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 24.16 ของลูกหนี้การค้าท้ังหมด  
เปรียบเทียบกับในปี 2559 จำานวน 27.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.32

ในปี 2560 บรษิทัมลีกูหนีก้ารค้าทัง้หมดทีค้่างชำาระเกนิหกเดอืนแต่ไม่เกนิ 
หนึ่งปีจำานวน 17.21 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 4.95 ของลูกหนี้การค้า
ทั้งหมด เปรียบเทียบกับในปี 2559 จำานวน 27.93 ล้านบาท หรืออัตรา
ร้อยละ 6.47

สำาหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระเกินหนึ่งปีในปี 2560 มีจำานวน 23.99 
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.90 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับ 
ในปี 2559 จำานวน 29.15 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 6.75

สำาหรบัลกูหนีห้้าสบิรายแรกเป็นหน่วยงานราชการและบรษิทัโฆษณาชัน้นำา 
รายใหญ่เป็นส่วนใหญ่ บริษัทเชื่อว่า ได้ตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่าง
เพียงพอ และเชื่อว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้ในอนาคต

สินค้าคงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 
เพิ่มขึ้นจาก 54.32 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 69.88 ล้านบาท ในปี 
2560 เนื่องมาจากงานระหว่างทำาของบริษัทในเครือ บริษัทเชื่อว่า 
กระดาษคงเหลืออยู่ในสภาพดี มีคุณภาพเพียงพอที่จะใช้ในการผลิต
หนังสือพิมพ์และหนังสือเพื่อขายได้ในอนาคต บริษัทได้ปรับลดราคาทุน
ของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับอย่างเพียงพอ

สภาพคล่อง
เงนิกูย้มืธนาคารทัง้หมดเพิม่ขึน้ 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

การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ทำาให้บรษิทั 
มีความสามารถในการชำาระคืนเงินกู้ระยะยาวแก่สถาบันการเงินจาก 
467.63 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 376.97 ล้านบาท ในปี 2560 หรอืลดลง 
ร้อยละ 19.39

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 4.44 เท่า ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม ถ้า
พิจารณาโดยไม่นำาขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนของบรษัิทย่อย และขาดทนุจากการด้อยค่าของค่าความนยิมมารวม 
จะมีผลทำาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 3.83 เท่า เปรียบเทียบกับ 2.18 
เท่าในปี 2559 

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข เรื่องการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น สำาหรับงบการเงินปี 2560 ให้สามารถดำารงอัตราส่วน
ทางการเงินในอัตราที่สูงกว่าท่ีกำาหนดในสัญญาเงินกู้ยืมได้ และขยาย
ระยะเวลาชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวถึงปี 2565 โดยบริษัทได้จดจำานอง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันเพิ่มเติมให้กับธนาคาร 
ในเดือนธันวาคม 2560

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)”)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ 
เฉพาะของบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรบัผดิชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
ทีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ  
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุ 
ในข้อกำาหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบั 
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิข้อ 1.2 กลุม่บรษิทัมีผลขาดทนุจากการดำาเนนิงาน และ ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2560 มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน อย่างไร
ก็ตาม ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้ดำาเนินการตามแผนแก้ไขสถานการณ์ 
และเจ้าหนี้สถาบันการเงินตกลงผ่อนผันการปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา
กู้ยืม และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทยังมีสินทรัพย์รวมสุทธิ  
ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถดำาเนินงานต่อเน่ือง งบการเงินนี้ 
จึงถูกจัดทำาข้ึนโดยใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัทยังอยู่ระหว่างดำาเนินการให้สำาเร็จตามแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
และการปรับปรงุการดำาเนนิงานในอนาคต ดังนัน้ จึงยงัคงมคีวามไม่แน่นอน
ที่มีสาระสำาคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเก่ียวกับความสามารถใน
การดำาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

รายงานและงบการเงินรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิ 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับ
งวดปัจจบัุน ข้าพเจ้าได้นำาเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ ได ้กล ่าวไว ้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่าน้ีด้วย  
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ 
ตอบสนองต่อการประเมนิความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ 
อันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

นอกจากเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญท่ี
เกีย่วข้องกบัการดำาเนนิงานต่อเน่ือง เร่ืองสำาคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธิี 
การตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการหลายรูปแบบ เช่น รายได้จาก
การขายสิง่พมิพ์ รายได้จากการโฆษณา รายได้จากการจดังาน และรายได้ 
จากการรับจ้างพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา 
ที่ทำากับลูกค้ามีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลด
ต่างๆ เป็นต้น ทำาให้มเีง่ือนไขในการรบัรู้รายได้ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละรปูแบบ  
ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
ที่สำาคัญ ดังนี้

 ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในและระบบสารสนเทศ
ของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ การทำาความเข้าใจระบบการควบคุมและสุ่มตัวอย่าง
รายการเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ 
และให้ความสำาคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขต
การทดสอบการควบคุมภายในที่ตอบสนองความเสี่ยงที่ระบุไว้

 สุ่มตัวอย่างสัญญาขายและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่า
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายและบริการของบริษัทฯ 
และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ หรือไม่

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดข้ึนในระหว่างปีและ
ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

 ส่งจดหมายยืนยันยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี
 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพ่ือหาความ

ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลา
บัญชี และตรวจสอบรายการขายที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 47 



ค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ บันทึกค่าความนิยมจากการรวม
ธรุกจิรวม 94 ล้านบาท ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบการเงนิข้อ 15 
การประเมนิการด้อยค่าของค่านยิมถอืเป็นประมาณการทางบญัชทีีส่ำาคญั
ทีฝ่่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิจิอย่างสงูในการระบหุน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิ 
เงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ
ได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์น้ัน รวมถึงการกำาหนดข้อสมมติที่สำาคัญที่ใช้ใน
การประมาณกระแสเงนิสด เช่น อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว 
ที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าความนิยมโดยใช้วิธีการตรวจสอบที่สำาคัญ ดังนี้
 ประเมินการกำาหนดหน ่วยสินทรัพย ์ที่ก ่อให ้ เกิดเงินสดและ 

แบบจำาลองทางการเงนิทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัฯ ใช้ โดยการสอบถาม 
ฝ่ายบริหารและทำาความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร
ว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ 

 ทดสอบข้อสมมติที่สำาคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติ
ดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำาเนินงาน
ที่เกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว

 พจิารณาอตัราคดิลดทีฝ่่ายบริหารของบรษิทัฯ เลอืกใช้โดยการวเิคราะห์ 
ต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงนำา้หนกัของบรษัิทฯ และของอตุสาหกรรม 

 ทดสอบการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว
ตามแบบจำาลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงข้อสมมตทิีส่ำาคญัต่อมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืน โดยเฉพาะ
อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว 

 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยม รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสด 
ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำาคัญ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีประมาณ 59 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายการบัญชี
และรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิข้อ 4.1 และข้อ 25 ตามลำาดบั โดยสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้
รอการตดับัญชีจะสามารถรบัรูร้ายการได้เม่ือมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 
กลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำาผลแตกต่างช่ัวคราวมาใช้
ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึง่ในการพจิารณาว่ากลุม่บรษิทัจะมกีำาไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะนำาผลแตกต่างชั่วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษี 
มาใช้ประโยชน์ได้นั้น ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากใน 
การจัดทำาประมาณการกำาไรทางภาษีในอนาคต ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบที่สำาคัญ ดังนี้

 ทำาความเข้าใจเกีย่วกับการควบคุมการจดัทำาประมาณการกำาไรทางภาษ ี
ในอนาคตเพื่อการรับรู้รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
โดยสอบถามจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 ทดสอบการควบคมุเพือ่ให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัตติามการควบคุมเกีย่วกับ 
การจัดทำาและอนุมัติประมาณการกำาไรทางภาษีในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิผล 

 ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการดังกล่าวโดย 
การสอบทานข้อมูลและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจท่ีสำาคัญซึ่งม ี
ผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากำาไรขั้นต้น เช่น 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราการใช้จ่ายของ 
ผู้บริโภค เป็นต้น 

 ทำาการทดสอบการคำานวณของการประมาณการนี้โดยอาศัยข้อสมมติ
รวมทั้งข้อมูลที่สำาคัญต่างๆ เหล่านั้น

 เปรียบเทียบประมาณการกำาไรทางภาษีในอดีตกับกำาไรท่ีเกิดขึ้นจริง
เพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกำาไร
ทางภาษีดังกล่าว

 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้ 
หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่บริษัทยังไม่ได้บันทึก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน
ประจำาปีของกลุ่มบรษิทั (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบัญชี 
ที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อม่ันในรูปแบบใดๆ 
ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับ 
งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ 
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น
แล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบ
เพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้
โดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับ 
การดำาเนนิงานต่อเน่ือง ในกรณทีีม่เีร่ืองดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู ้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิก 
กลุม่บรษิทัหรอืหยดุดำาเนนิงานหรอืไม่สามารถดำาเนนิงานต่อเนือ่งต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการใน
การจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี
ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหต ุ
สมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย 
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มี
อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด
พลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้
ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ  
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

 ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่ง
ที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติ
อาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน

 ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ 
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และ 
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการ
ที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง
ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษัิทต้องหยุดการดำาเนนิงานต่อเนือ่งได้

 ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า 
รบัผดิชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดแูล และการปฏบัิตงิาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึง
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจน
เร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณา
เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน
และกำาหนดเป็นเรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านี้ 
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้ 
เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดข้ึน 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้
จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

สายฝน	อินทร์แก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

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�้าประกัน	 	 	–		 	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 

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	หมายเหตุ	 31	ธันวาคม	2560	 31	ธันวาคม	2559	 31	ธันวาคม	2560	 31	ธันวาคม	2559

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

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 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ      
	 ควบคุมของบริษัทย่อย	 19  5,880,000   5,880,000   –   – 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 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	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด      
	 ช�าระภายในหนึ่งปี 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 
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 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		 	 	 	 	 	
	 	 หุ้นสามัญ	505,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 	505,000,000		 	505,000,000		 	505,000,000		 	505,000,000	
	 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว      
	 	 หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 	500,000,000		 	500,000,000		 	500,000,000		 	500,000,000	
ก�าไรสะสม       
	 จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 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	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย   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 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	หมายเหตุ	 31	ธันวาคม	2560	 31	ธันวาคม	2559	 31	ธันวาคม	2560	 31	ธันวาคม	2559

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)”)
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)”)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำาไรขาดทุน:      
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)
กำาไรขั้นต้น	   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 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 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	
ขาดทุนสำาหรับปี	 	 	(365,368,926)	 	(217,463,740)	 	(311,664,204)	 	(162,027,683)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:      
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลัก      
	 คณิตศาสตร์ประกันภัย	 21	 	(7,287,441)	 	5,763,086		 	(6,299,829)	 	4,011,748	
ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 11  21,489   82,364   –   – 
หัก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้	 25	 	1,453,190		 	(1,169,090)	 	1,259,966		 	(802,350)
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี		 	 	(5,812,762)	 	4,676,360		 	(5,039,863)	 	3,209,398	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	 	 	(371,181,688)	 	(212,787,380)	 	(316,704,067)	 	(158,818,285)
การแบ่งปันกำาไร	      
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	(358,834,768)	 	(215,399,129)	 	(311,664,204)	 	(162,027,683)
ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	(6,534,158)	 	(2,064,611)	 	 	
	 	 	 	 	 	 (365,368,926)	 	(217,463,740)	 	 	
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	(364,647,530)	 	(210,722,769)	 	(316,704,067)	 	(158,818,285)
ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	(6,534,158)	 	(2,064,611)	 	 	
	 	 	 	 	 	 (371,181,688)	 	(212,787,380)	 	 	
กำาไรต่อหุ้น		 26     
	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      
	 ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	(0.72)	 	(0.43)	 	(0.62)	 	(0.32)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	หมายเหตุ	 2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)”)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน      
ขาดทุนก่อนภาษี	 	 	(336,879,702)	 	(242,639,553)	 	(282,912,655)	 	(181,038,875)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)		 	 	 	 	
	 จากกิจกรรมด�าเนินงาน	      
	 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)
			ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย   141,164,376   180,277,742   111,183,678  130,678,121
			ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์	 	 	(6,888,328)	 	(1,659,330)	 	(6,724,335)	 (1,661,368)
			ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		 	3,087,983		 	44,226,448		 	–		 	–	
			ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	 	 	62,030,000		 	–			 	–		 	–	
			ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 	(2,755,824)	 	(10,944,007)	 	–		 	–	
			ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   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
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน     
	 สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	 	 	(79,998,883)	 	59,258,483		 	(18,520,181)	 	82,254,327	
สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(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)
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(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)	กิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	(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)	กิจกรรมดำาเนินงาน	 	 	(110,969,014)	 	200,662,409		 	(61,388,130)	 	192,917,293	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

        2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)”)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	(เพิ่มขึ้น)	 	–		 	–		 	(12,525,161)	 40,110,270
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง	(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	 	–		 –	
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์   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
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	(100,166,100)	 	(50,000,000)	 	(100,166,100)	 	(50,000,000)
เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	 	 	–		 	(85,288)	 	–		 	–	
เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	 	 –		 	(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	 	 	 	 	 	
	 รายการซ้ืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ียังไม่ได้จ่ายช�าระ  –   703,580   –   703,580 

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)”)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
(หน่วย:	บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	หุ้นสามัญ	
	ที่ออกและช�าระ	
	เต็มมูลค่าแล้ว

	รวมส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น	

	ของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุน
จากการ

ตีราคาที่ดิน

รวม
องค์ประกอบอ่ืน 
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

	ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสียที่ไม่มี 
อ�านาจควบคุม
	ของบริษัทย่อย

	รวมส่วนของ	
	ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้จัดสรร

	จัดสรรแล้ว	–	
	ส�ารองตามกฎหมาย 

ก�าไรสะสม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	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	

ขาดทุนส�าหรับป	ี –		 	–			(215,399,129)	 	–		 	–			(215,399,129)	 	(2,064,611)	 	(217,463,740)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	  –   –   4,676,360  –   –   4,676,360   –   4,676,360 

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

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

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

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	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	

ขาดทุนส�าหรับป	ี 	–		 	–			(358,834,768)	 	–		 –			(358,834,768)	 	(6,534,158)	 	(365,368,926)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับป	ี	 –		 	–		 	(5,812,762)	 	–		 	–		 	(5,812,762)	 	–		 	(5,812,762)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี		 	–		 –			(364,647,530)	 –		 	–			(364,647,530)	 	(6,534,158)	 	(371,181,688)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	 	500,000,000		 	50,500,000			(771,893,199)		577,379,434			577,379,434			355,986,235		 	52,732,231		 	408,718,466	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย:	บาท)

	หุ้นสามัญ	
	ที่ออกและช�าระ	
	เต็มมูลค่าแล้ว	

	รวมส่วนของ	
	ผู้ถือหุ้น	ยังไม่ได้จัดสรร

	จัดสรรแล้ว	–	
	ส�ารองตามกฎหมาย	

ก�าไรสะสม

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

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

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

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

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

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2560	 500,000,000		 	50,500,000		 	(410,758,864)	 	577,379,434		 	577,379,434		 	717,120,570	

ขาดทุนส�าหรับปี –   –		 	(311,664,204)	 	–   –		 	(311,664,204)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	 –   –		 	(5,039,863)	 	–   –		 	(5,039,863)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 –   –		 	(316,704,067)	 –   –		 	(316,704,067)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	 500,000,000		 	50,500,000		 	(727,462,931)	 	577,379,434		 	577,379,434		 	400,416,503	

 

ส่วนเกินทุน
จากการ

ตีราคาที่ดิน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบอ่ืน 
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
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บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)”)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

1.	 ข้อมูลทั่วไป

1.1	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

	 บริษัท	บางกอก	โพสต์	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย	ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือ	การผลิตและ
จ�าหน่ายหนังสือพิมพ์	นิตยสาร	และหนังสือ	และการผลิตรายการโทรทัศน์	ที่อยู ่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ	อยู ่ที่เลขที่	136	ถนนสุนทรโกษา	 
แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

1.2	 ข้อสมมติทางการบัญชี

	 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน	และ	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน	อย่างไรก็ตาม	 ในระหว่างปี 
กลุ่มบริษัทได้ด�าเนินการตามแผนแก้ไขสถานการณ์ทั้งในด้านการด�าเนินงาน	การลงทุนและการบริหารด้านการเงิน	นอกจากน้ี	กลุ่มบริษัทยังสามารถ 
จ่ายช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเมื่อครบก�าหนดช�าระ	ซึ่งท�าให้ในระหว่างปี	2560	ธนาคารได้ตกลงผ่อนปรนเงื่อนไขการด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน
ส�าหรับปี	2560	และขยายเวลาการช�าระหนี้ของกลุ่มบริษัทให้ทยอยผ่อนช�าระจนถึงปี	2565	นอกจากนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	กลุ่มบริษัทยังมีสินทรัพย์
รวมสุทธิ	 ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถด�าเนินงานต่อเนื่องโดยจะสามารถด�าเนินการตามแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และจะได้รับการสนับสนุนจาก 
เจ้าหนี้สถาบันการเงินต่อไป	งบการเงินนี้จึงถูกจัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินงานต่อเนื่อง	การบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินจึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถขายสินทรัพย์และช�าระหนี้สินได้ตามปกติธุรกิจ

2.	 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1	 งบการเงนิน้ีจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช	ี พ.ศ.	 2547	 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนด 
ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ลงวันที่	11	ตุลาคม	2559	ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ	ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

	 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

	 ก)	 งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	บางกอก	โพสต์	จ�ากัด	(มหาชน)	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทฯ”)	กับบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

 บริษัทย่อย    

	 บริษัท	โพสต์	นิว	มีเดีย	จำ�กัด	 ลงทุน	 100	 100	 ไทย

	 บริษัท	โพสต์	โฮลดิ้ง	จำ�กัด	 ลงทุน	 100	 100	 ไทย

	 	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	โพสต์	นิว	มีเดีย	จำ�กัด) 

	 บริษัท	โพสต์	ทีวี	จำ�กัด	 ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์และให้เช่�สตูดิโอ	 100	 100	 ไทย

	 	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	โพสต์	โฮลดิ้ง	จำ�กัด) 

	 บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จำ�กัด		 ผลิตและจำ�หน่�ยนิตยส�ร	 100	 100	 ไทย

	 บริษัท	โพสต์-ไอเอ็ม	พลัส	จำ�กัด	(ถือหุ้น	ร้อยละ	49	โดยบริษัทฯ	 ผลิตและจำ�หน่�ยนิตยส�ร	 100	 100	 ไทย

	 	 และร้อยละ	51	โดยบริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนช่ันแนล	มีเดีย	จำ�กัด)

	 บริษัท	โพสต์	นิวส์	จำ�กัด(1)	 ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์	 51	 51	 ไทย

	 บริษัท	มัชรูม	กรุ๊ป	จำ�กัด		 ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์	 51	 51	 ไทย

จัดตั้งขึ้นในประเทศบริษัท
อัตร�ร้อยละ
ของก�รถือหุ้น

2560
ร้อยละ

2559
ร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ

 (1) บริษัท	โพสต์	นิวส์	จ�ากัด	อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

	 ข)	 บริษัทฯ	 จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้	 หากบริษัทฯ	 มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไป
ลงทุน	และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้	

	 ค)	 บริษัทฯ	 น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ	 มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ	 สิ้นสุด
การควบคุมบริษัทย่อยนั้น

	 ง)	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

	 จ)	 ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อยที่มีสาระส�าคัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว	
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	 ฉ)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม	คือ	จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษัทฯ	และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3	 บริษัทฯ	จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	
2559)	รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2560	มาถือปฏิบัติ	
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	อย่างไรก็ตาม	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ	สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

	 มาตรฐานฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธี 
ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

 ข.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	
(ปรับปรุง	2560)	จ�านวนหลายฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2561	มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามา
ถือปฏิบัติ

4.	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1	 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

	 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือแล้ว	รายได้
จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์

	 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์รับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก

 รายได้ค่าบริการ

	 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน

	 รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น	ซึ่งตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิ้นลงเมื่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณาได้ออกจ�าหน่ายแล้ว

 ดอกเบี้ยรับ

	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ	มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

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

4.3	 ลูกหนี้การค้า

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

	 สินค้าส�าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน	 (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน)	 หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	 ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการ
ผลิตซึ่งประกอบด้วย	ค่าวัตถุดิบ	ค่าแรงงานและค่าโสหุ้ยการผลิต

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

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะตั้งรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับส�าหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้า

4.5	 เงินลงทุน

	 ก)	 เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย	

	 ข)	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

	 ค)	 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)		

4.6	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

	 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่	อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)

	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ	ดังนี้

	 		 อาคาร	 20	 ปี

	 		 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 3	ถึง	15	 ปี

	 		 เครื่องตกแต่ง	อุปกรณ์ส�านักงานและยานพาหนะ	 3	ถึง	10	 ปี

	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน	และเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

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

4.7	 ต้นทุนการกู้ยืม

	 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท�าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้	 ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์	ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ	ต้นทุนการกู้ยืม
ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น	และจะ
ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธี
การตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนก�าไรหรือขาดทุน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัด	คือ	

	 ก)	 ความสัมพันธ์กับลูกค้า	ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์	2	ถึง	11	ปี

	 ข)	 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์	3	ถึง	10	ปี

	 ค)	 ลิขสิทธ์	ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์	5	ปี

	 ไม่มีการคิดค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

4.9	 ค่าความนิยม 

	 บริษัทฯ	 บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน	 ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา	 หากมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ	บริษัทฯ	จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�าไรในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

		 บริษัทฯ	 แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	 และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี	 หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของ 
การด้อยค่าเกิดขึ้น

		 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม	 บริษัทฯ	 จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด	 (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	 ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ	 และบริษัทฯ	 จะท�าการประเมินมูลค่าที่ 
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ	 (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี	บริษัทฯ	จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	และบริษัทฯ	 
ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
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4.10		ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

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

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ	แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	 รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะมี
ก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

	 บรษิทัฯ	 และบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลดมลูค่าตามบญัช ี
ดังกล่าว	 หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยัง 
ส่วนของผู้ถือหุ้น		

4.11	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทฯ	ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม	และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริหารส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.12	 สัญญาเช่าระยะยาว

	 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน	สัญญาเช่าการเงินจะบันทึก
เป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์ทีเ่ช่าหรือมลูค่าปัจจบุนัสทุธขิองจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า	ภาระผกูพนั 
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า	
สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า	หรืออายุของสัญญาเช่า	หากบริษัทฯ	คาดว่าจะไม่ซื้อ
สินทรัพย์ดังกล่าว	ณ	วันสิ้นสุดของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า	

	 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	จ�านวนเงินที่จ่ายตาม
สัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.13	 เงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทฯ	แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	รายการต่างๆ	ของแต่ละกิจการ
ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.14	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ 
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	 และบริษัทฯ	 จะท�าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี	 บริษัทฯ	 และ
บริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน	ทั้งน้ี	มูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.15	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้	เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

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

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

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

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

	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือ
ขาดทุน

4.16	 ประมาณการหนี้สิน

	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีสิ้นไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพันซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว	และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้าง 
แน่นอนว่าบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	และบริษัทฯ	และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	

4.17	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที ่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	(ผู้ร่วมในตลาด)	ณ	วันที่วัดมูลค่า	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาด
ที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

	 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน�า
มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	 ระดับ	1		ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

	 ระดับ	2		ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

	 ระดับ	3		ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

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

5.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

	 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ	การ
ใช้ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ผลที่เกิดขึ้น
จริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า 

	 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน	ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ 
รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แต่ละราย	
โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น	

 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน

	 ในการประมาณค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการรับคืนสินค้า	 โดยค�านึงถึง
ประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

	 บริษัทฯ	 จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ
และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า	 การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น
จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร
และอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

	 บริษัทฯ	 แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่	 ซึ่งราคาที่ตีใหม่น้ีได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส�าหรับสินทรัพย์
ประเภทที่ดิน	ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ	ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ	14

	 นอกจากนี้	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน	 ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย 
ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ค่าความนิยม 

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

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษี 
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินนั้นได้	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�านวน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด	โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

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

6.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

	 เงินสด	 10	 1,484	 10	 48
	 เงินฝากธนาคาร	 12,081	 68,087	 8,499	 46,998
	 รวม	 	 	12,091	 69,571	 8,509	 47,046

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	พันบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.1	ถึง	0.375	ต่อปี	(2559:	ร้อยละ	0.3	ถึง	1.05	ต่อปี)

7.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 นโยบายการก�าหนดราคา
      2560      2559       2560      2559

(หน่วย:	ล้านบาท)

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

 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

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	พันบาท)

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ	และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2560	และ	2559	และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 
ดังกล่าวมีรายละเอียด	ดังนี้

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2560

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2559ลักษณะความสัมพันธ์เงินให้กู้ยืม

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนช่ันแนล	มีเดีย	จ�ากัด		 บริษัทย่อย	 44,000	 17,000	 61,000

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

บริษัท	โพสต์	ทีวี	จ�ากัด		 บริษัทย่อย	 344,890	 (4,475)	 340,415

   395,010 12,525 407,535

หัก:	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	 	 (312,259)	 (25,825)	 (338,084)

รวม		 	 	 82,751	 (13,300)	 69,451

	 บริษัท	โพสต์	ทีวี	จ�ากัด	ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ	จ�านวน	340	ล้านบาท	โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5	ต่อปี

	 บริษัท	 โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ากัด	 ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ	จ�านวน	61	ล้านบาท	 โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ	5.5	ต่อปี

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

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น	 49	 70	 21	 34

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 2	 1	 –	 –

	 รวม	 	 51	 71	 21	 34

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	ล้านบาท)
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8.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

	 อายุหนี้นับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ    

	 	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 1,776 628 42 6,117

	 	 ค้างช�าระ    

	 	 	 ไม่เกิน	3	เดือน	 50	 –	 –	 –

	 รวมลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1,826	 628	 42	 6,117

 ลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    

	 อายุหนี้นับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ    

	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 175,290 200,460 85,833 128,333

	 ค้างช�าระ    

	 	 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

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	พันบาท)

9.	 สินค้าคงเหลือ

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับราคาทุน สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินรวม

สินค้าส�าเร็จรูป	 58,837	 60,093	 (46,301)	 (43,199)	 12,536	 16,894

วัตถุดิบ	 35,537	 37,172	 (3,315)	 (2,922)	 32,222	 34,250

อื่นๆ	 	 25,729	 7,327	 (610)	 (4,151)	 25,119	 3,176

รวม	 	 120,103	 104,592	 (50,226)	 (50,272)	 69,877	 54,320

      2560     2559      2560      2559 2560      2559

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับราคาทุน สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินค้าส�าเร็จรูป	 42,149	 41,154	 (29,927)	 (24,267)	 12,222	 16,887

วัตถุดิบ	 35,537	 37,172	 (3,315)	 (2,922)	 32,222	 34,250

อื่นๆ	 	 701	 5,001	 (610)	 (4,151)	 91	 850

รวม	 	 78,387	 83,327	 (33,852)	 (31,340)	 44,535	 51,987

      2560     2559      2560      2559 2560      2559
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10.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุนสัดส่วนเงินลงทุน เงินปันผลรับทุนช�าระแล้วบริษัท

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(และถือหุ้นโดยบริษัท	โพสต์	

	 อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ากัด	

	 อีกร้อยละ	51)	 	 	 	 	 	 	 	

บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล		 25,000	 25,000	 100	 100	 100,890	 100,890	 15,000	 –

	 มีเดีย	จ�ากัด 

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

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

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

รวม	 	 	 	 	 309,682	 309,682		 15,000	 17,850

หัก:	ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน	 	 	 	 	 (103,209)	 (30,100)	 –	 –

สุทธิ	 	 	 	 	 206,473	 279,582	 15,000	 17,850

      2560      2559       2560      2559  2560      2559 2560      2559
	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ	

11.	 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

11.1	 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

	 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ	และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ราคาทุนสัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย	–	สุทธิลักษณะธุรกิจการร่วมค้า

 2560 2559  2560      2559 2560      2559
	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)	

บริษัท	บ�งกอกโพสต์-บ�วเออร์	มีเดีย	จำ�กัด	 ผลิตและจำ�หน่�ยนิตยส�ร	 70	 70	 11,500	 11,500	 16,808	 22,707

กิจก�รร่วมค้�	กันตน�	และ	มัชรูม	 อยู่ระหว่�งชำ�ระบัญชี	 –	 50	 –	 2,500	 –	 351

รวม	 	 	 	 11,500	 14,000	 16,808	 23,058

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินรวม

11.2	 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดังนี้

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี
เงินปันผลที่บริษัทฯ	รับ

ในระหว่างปี

ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนจาก
เงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมค้า

(หน่วย:	พันบาท)

 2560 2559  2560      2559 2560      2559

บริษัท	บางกอกโพสต์-บาวเออร์	มีเดีย	จ�ากัด 2,756 10,944 17 66 – –

กิจการร่วมค้า	กันตนา	และ	มัชรูม	 –	 –	 –	 –	 –	 –

รวม	 2,756	 10,944	 17	 66	 –	 –
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11.3	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำาคัญ

	 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

รายได้รวมส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

หนี้สินรวม	
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

ก�าไรส�าหรับ					
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

ทุนช�าระแล้ว
ณ	วันที่	

31	ธันวาคมการร่วมค้า
 2560 2559 2560      2559 2560      2559  2560      2559 2560 2559 

บริษัท	บางกอกโพสต์-	บาวเออร์	มีเดีย	 16	 16	 42	 64	 16	 25	 59	 87	 5	 21
	 จ�ากัด 

(หน่วย:	ล้านบาท)

12.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	

12.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

 2560 2559  2560     2559 2560      2559
	 ร้อยละ	 ร้อยละ	

บริษัท	แฟลช	นิวส์	จำ�กัด	 ผลิตร�ยก�รวิทยุ	 ไทย	 40	 40	 10,000	 10,000	 2,704	 2,704
หัก:	ค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินลงทุน	 	 	 	 	 (10,000)	 (10,000)	 (2,704)	 (2,704)
สุทธิ	 	 	 	 	 	 –	 –	 –	 –

ราคาทุนสัดส่วนเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย	–	

สุทธิลักษณะธุรกิจบริษัท

(หน่วย:	พันบาท)

12.2	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

	 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

รายได้รวมส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

หนี้สินรวม	
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

ก�าไรส�าหรับ					
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

ทุนช�าระแล้ว
ณ	วันที่	

31	ธันวาคมบริษัท
 2560 2559 2560      2559 2560      2559  2560      2559 2560 2559 

บริษัท	แฟลช	นิวส์	จ�ากัด 24 23 2 1 – – – 3 – 1

(หน่วย:	ล้านบาท)

13.	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทต่อไปนี้

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

หัก:	ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน	 	 	 (16)	 (16)

สุทธิ	 	 	 –	 –

ราคาทุน
(หน่วย:	พันบาท)

สัดส่วนเงินลงทุนทุนช�าระแล้ว

ร้อยละ

25592560

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 65 



14.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวม

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์

ส�านักงานและ
ยานพาหนะ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมอาคารที่ดิน

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

จ�าหน่าย	 –	 –	 (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

จ�าหน่าย	 –	 –	 (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

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

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

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี – 13,735 49,913 41,095 – 104,743

ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จ�าหน่าย	 –	 –	 (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

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 

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

2560	(จ�านวน	79	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   104,743

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
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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

จ�าหน่าย	 –	 –	 (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

จ�าหน่าย	 –	 –	 (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

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

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

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี – 13,735 49,913 32,130 – 95,778

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�าหน่าย	 –	 –	 (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

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี      

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

2560	(จ�านวน	75	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   95,778

(หน่วย	:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์

ส�านักงานและ
ยานพาหนะ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมอาคารที่ดิน

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

	 ในปี	2558	บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด	(Market	Approach)

	 ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่ใช้ในการประเมินราคาที่ดินข้างต้นสรุปได้ดังนี้

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

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

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	 1,018	 ล้านบาท	 (2559:	 1,031	 ล้านบาท)	 (เฉพาะของบริษัทฯ:	 977	 ล้านบาท	

(2559:	999	ล้านบาท))	

	 บริษัทได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�านวนประมาณ	354	ล้านบาท	ไปค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
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15.	 ค่าความนิยม

มูลค่าตามบัญชีต้นปี	 	 	 156,881	 156,881

หัก	:	ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	 	 	 (62,030)	 –

มูลค่าตามบัญชีปลายปี	 	 	 94,851	 156,881

	 งบการเงินรวม

  2560 2559

(หน่วย:	พันบาท)

	 บริษัทฯ	ปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการเพื่อทดสอบการด้อยค่าประจ�าปี	ดังนี้

ค่าความนิยม	 	 53,769	 103,112	 156,881

(หน่วย:	พันบาท)
CGU	1	(บริษัท	โพสต์	

อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ากัด)
CGU	2	(บริษัท	มัชรูม

เทเลวิชั่น	จ�ากัด) รวม

	 บริษัทฯ	 พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่

กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร	ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา	5	ปี

	 ข้อสมมติที่ส�าคัญในการค�านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์	สรุปได้ดังนี้
(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

CGU	1	
(บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ากัด)

CGU	2	
(บริษัท	มัชรูม	กรุ๊ป	จ�ากัด)

อัตราการเติบโต	 2	 2

อัตราคิดลดก่อนภาษี	 11.25	 13.15

	 ฝ่ายบรหิารพจิารณาอตัราการเตบิโตจากการคาดการณ์การเตบิโตของตลาด	 และอตัราคดิลดเป็นอตัราก่อนภาษทีีส่ะท้อนถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะ 

ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ

16.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	แสดงได้ดังนี้

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:	พันบาท)

ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ รวมลิขสิทธิ์ รวม

ซอฟต์แวร์
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

 ค่าตัดจำาหน่ายสะสม      

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

	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 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

 สำารองเผื่อการด้อยค่า      

	 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
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	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:	พันบาท)

ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวม รวมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

 ราคาทุน     

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

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

	 จ�าหน่าย	 –	 (61)	 (61)	 (11)	 (11)

	 โอน	 –	 (190)	 (190)	 (190)	 (190)

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

 ค่าตัดจำาหน่ายสะสม     

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

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

	 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมส�าหรับ 

	 	 ส่วนที่จ�าหน่าย	 –	 (52)	 (52)	 (11)	 (11)

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

 สำารองเผื่อการด้อยค่า     

	 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�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจ�าหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชีก่อน

หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	189	ล้านบาท	(2559:	162	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	177	

ล้านบาท	(2559:	152	ล้านบาท))

17.	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	 MOR	 28,921	 869	 108	 869

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 MMR	 815,000	 695,000	 815,000	 695,000

	 รวม	 	 	 843,921	 695,869	 815,108	 695,869

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

18.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 เจ้าหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1,495	 2,693	 10,568	 15,854

	 เจ้าหนี้การค้า	–	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 113,455	 154,656	 47,966	 90,346

	 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 226	 277	 5	 109

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 93,038	 70,405	 56,757	 55,050

	 เจ้าหนี้อื่น	 34,170	 37,448	 33,130	 36,665

	 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 242,384	 265,479	 148,426	 198,024

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	พันบาท)
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19.	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมสกุลบาทจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย

ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา	(MLR)	ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งและมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

20.	 เงินกู้ยืมระยะยาว

	 ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทของบริษัทฯ	จากธนาคารภายในประเทศ	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

25592559 25602560การช�าระคืนเงินต้นอัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละต่อปี)เงินกู้

	 1	 อัตราคงที่ร้อยละ	5.50	ต่อปี	 ทุกไตรมาส	เริ่มตั้งแต่เดือน	 367,467	 467,634	 367,467	 467,634
	 	 	 	 	 กันยายน	2560	ถึง	
	 	 	 	 	 เดือนธันวาคม	2565	
	 2	 อัตราคงที่ร้อยละ	5.25	ต่อปี	 ทุกไตรมาส	เริ่มตั้งแต่เดือน	 9,500	 –	 –	 –
	 	 	 	 	 มกราคม	2561	ถึง	
	 	 	 	 	 เดือนกรกฎาคม	2563	
รวม	 	 	 	 	 376,967	 467,634	 367,467	 467,634
หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 	 	 (12,500)	 (192,333)	 (10,000)	 (192,333)
เงินกู้ยืมระยะยาว	–	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 364,467 275,301 357,467 275,301

(หน่วย:	พันบาท)

	 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	 บริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน	 2.25	 เท่า	 อย่างไรก็ตาม	 ใน

เดือนกันยายน	 2560	 บริษัทฯ	 ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่องการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 ส�าหรับงบการเงินปี	 2560	 ให้สามารถด�ารง

อัตราส่วนทางการเงินในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมเงินได้และขยายระยะเวลาช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารให้ทยอยจ่ายช�าระ

ไปจนถึง	2565	โดยบริษัทฯ	ได้จดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันเพิ่มเติมให้กับธนาคารในเดือนธันวาคม	2560

21.	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	

	 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ	แสดงได้ดังนี้

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

	 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:    

	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน		 4,475		 5,354		 3,554		 4,451

	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 1,027		 1,711		 911		 1,574

	 ผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์	 829		 (2,440)		 829		 –

	 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย    

	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	 (2,690)	 (9,653)	 (3,765)	 (8,876)

	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	 1,895		 2,663		 1,491		 2,592

	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	 8,083		 1,227		 8,574		 2,273

	 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	 (10,215)	 (7,298)	 (10,215)	 (7,298)

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 85,064  81,660  78,937  77,558

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	พันบาท)

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

	 ต้นทุนขาย	 4,119		 4,259		 3,639		 3,734

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	 2,212		 366		 1,655		 2,291

 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 6,331  4,625  5,294  6,025

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	 1	 ปีข้างหน้า	 เป็นจ�านวนประมาณ	 6	 ล้านบาท	 (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ:	จ�านวน	6	ล้านบาท)	(2559:	จ�านวน	9	ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	จ�านวน	9	ล้านบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ	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�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย		ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	 อัตราคิดลด	 1.1	-	3.2		 1.5	-	3.7		 1.1	-	3.2		 1.5	-	3.5

	 อัตราการขึ้นเงินเดือน	 3.0	-	5.0		 3.0		 3.0		 3.0

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน			

				 	 (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	 0	-	41.5		 3.9	-	35.6		 4.2	-	41.5		 3.9	-	35.6

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

	 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 และ	

2559	สรุปได้ดังนี้

	 อัตราคิดลด	 (8)		 10		 (3)		 4

	 อัตราการขึ้นเงินเดือน		 8	 (6)	 2	 (2)

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	 (8)		 10		 (4)		 5

	 อัตราคิดลด	 (4)	 5	 (4)	 4

	 อัตราการขึ้นเงินเดือน		 4	 (3)	 3	 (2)

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	 (5)	 5	 (4)	 5

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

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

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

22.	 สำารองตามกฎหมาย

	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	 116	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 บริษัทฯ	 ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งบริษัทฯ	ได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายนี้ไว้ครบถ้วนแล้ว	ส�ารองตามกฎหมาย	ไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

23.	 รายได้จากการขายและบริการ

	 รายได้จากการขายและบริการได้รวมรายได้จากการขายสินค้าและรายได้ค่าโฆษณาที่ไม่ได้รับช�าระเป็นตัวเงินแต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ 

ที่มีลักษณะไม่เหมือนกันกับบริษัทอื่นเป็นจ�านวน	11	ล้านบาท	(2559:	10	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	6	ล้านบาท	(2559:	6	ล้านบาท))	
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25.	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	/	ภาษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	สรุปได้ดังนี้

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี –  3,117  – –

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:	    

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว	 28,489		 (28,293)		 28,752		 (19,011)

	 	 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

 ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไร 

  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 28,489		 (25,176)		 28,752		 (19,011)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	พันบาท)

	 จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	สรุปได้ดังนี้

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน(ก�าไร)													                                    

	 	 จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 1,453		 (1,169)		 1,260		 (802)

	 	 	 	 1,453		 (1,169)		 1,260		 (802)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	พันบาท)

24.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

	 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	 615		 688		 454		 481

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 121  180  111  131

	 ค่าโฆษณาจ่าย	 39		 61		 28		 38

	 ค่าบริการข้อมูลข่าว	 23		 60		 23		 42

	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 59		 65		 51		 58

	 ขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	 –		 –		 26		 56

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 3		 15		 23		 26

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 3		 44		 –		 –

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 –		 –		 73		 –

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	 62		 –		 –		 –

	 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	 224		 520		 193		 470

	 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า		 7		 2		 3		 (7)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	ล้านบาท)
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	 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	 ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 (334,803)	 (242,574)	 (282,913)	 (181,039)

    

	 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	 20%		 20%		 20%		 20%

	 ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	 (66,961)	 (48,515)	 (56,583)	 (36,208)

	 รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีก่อน	 32,741		 (6,814)	 32,674		 (207)

	 ผลขาดทุนทางภาษีส�าหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ 

	 	 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 49,852		 31,032		 31,733		 6,231

	 ผลทางภาษีของค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมและ	

	 	 เงินลงทุนซึ่งไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 –		 –		 23,242		 14,061

	 ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:    

	 	 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษี	 14,086		 2,024		 737		 733

	 	 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	 (388)	 (51)	 (51)	 (51)

	 	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 (551)	 (2,202)	 –	 –

	 	 เงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	 –		 –		 (3,000)	 (3,570)

	 	 อื่น	ๆ	 (290)	 (650)	 –	 –

	 ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 

	 	 เบ็ดเสร็จ	 28,489		 (25,176)	 28,752	 (19,011)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	พันบาท)

	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17,013  16,332  15,788  15,511

	 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	 31,341		 61,009		 17,541		 44,321

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 3,586		 3,628		 3,328		 3,628

	 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 544		 1,638		 544		 1,638

	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 6,770		 6,268		 6,770		 6,268

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 8		 26		 8		 26

	 อื่นๆ		 59		 137		 59		 137

 รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 59,321  89,038  44,038  71,529

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ	 7,319		 10,406		 –		 –

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

 รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 151,664  154,751  144,345  144,345

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	พันบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	ขาดทุน

ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน	472	ล้านบาท	(2559:	350	ล้านบาท)	 (เฉพาะของบริษัทฯ:	67	ล้านบาท	(2559:	31	ล้านบาท))	

เนื่องจากบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอต่อการน�าผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวมาใช้ประโยชน์
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26.	 กำาไรต่อหุ้น

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

สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

27.	 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

	 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ	 ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่าง

สม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ	บริษัทฯ	และบริษัท

ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น	3	ส่วนงาน	ดังนี้

	 •	 ส่วนงานสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา

	 •	 ส่วนงานผลิตรายการโทรทัศน์

	 •	 ส่วนงานอื่นๆ	

	 ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 บริษัทฯ	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัยพ์รวมซึ่งวัด

มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

	 การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

	 ข้อมูลรายได้	ก�าไร	และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ		และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีดังต่อไปนี้

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

อื่นๆ

อื่นๆ

รวมส่วนงาน

ส่วนที่แบ่งไม่ได้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษณา

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

 2560 2559  2560      2559 2560      2559  2560 2559 2560 2559 2560 2559

 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)	 –	 –
กำาไร	(ขาดทุน)	ของส่วนงาน	 (198)	 88	 24	 (21)	 142	 (1)	 (32)	 66	 4	 –	 (28)	 66

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	 1,917	 2,163	 709	 682	 24	 30	 209	 269	 (636)	 (567)	 2,223	 2,577

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว	คือประเทศไทย	ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน	จึงถือเป็นการรายงานตามเขต

ภูมิศาสตร์แล้ว

	 รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

	 31	ธันวาคม	2561	 2		 8		 –		 –

	 31	ธันวาคม	2562	 138		 116		 –		 –

	 31	ธันวาคม	2563	 154		 118		 16		 –

	 31	ธันวาคม	2564	 95		 108		 19		 31

	 31	ธันวาคม	2565	 83		 –		 32		 –

    472  350  67  31

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

(หน่วย:	ล้านบาท)
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29.2	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

	 บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้ท�าสัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าจากบริษัทในต่างประเทศ	 ซึ่งบริษัทย่อยและการร่วมค้าตกลงท่ีจะจ่าย 

ค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา	

29.3	 การคำ้าประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ	เหลืออยู่เป็นจ�านวน	8	ล้านบาท	(2559:	10	ล้าน

บาท)	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

30.	 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้น

ของมูลค่ายุติธรรมดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

 2560  2559
	 จ่ายช�าระ  
	 	 ภายใน	1	ปี	 70	 70
	 	 มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 165	 171
	 	 มากกว่า	5	ปี	 82	 123

31.	 เครื่องมือทางการเงิน

31.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	107	“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ

เครื่องมือทางการเงิน”	 ประกอบด้วย	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 เจ้าหนี้

การค้าและเจ้าหนี้อื่น	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้น	และเงินกู้ยืมระยะยาว	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมี 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	 ดังนั้นบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น

สาระส�าคญัจากการให้สินเชือ่	 นอกเหนอืจากจ�านวนท่ีได้บนัทกึค่าเผือ่ผลขาดทนุไว้แล้ว	นอกจากนี	้ การให้สนิเชือ่ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มกีารกระจกุตวั 

เนื่องจากบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย	จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจาก 

การให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    

	 	 ที่ดิน	 –	 –	 923	 923

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ระดับ	1	 ระดับ	2	 ระดับ	3	 รวม

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่งราย	เป็นจ�านวนเงินประมาณ	87	ล้านบาท	ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และโฆษณา	

(ปี	2559	มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่งราย	เป็นจ�านวนเงิน	123	ล้านบาท	ซึ่งมาจากส่วนงานสิ่งพิมพ์และโฆษณา)

28.	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	 2530	 โดยบริษัทฯ	 และ

บริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	 4	 ถึงร้อยละ	 8	 ของเงินเดือน	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ	

จ�ากัด	(มหาชน)	และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	ในระหว่างปี	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน	24	ล้านบาท	(2559:	29	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	20	ล้านบาท	(2559:	23	ล้านบาท))

29.	 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคาร	การซื้ออุปกรณ์และการจ้างเพื่อการท�าบัญชี	ดังนี้
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รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

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
	 ได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
	 ของบริษัทย่อย
เงินกู้ยืมระยะยาว	 13	 364	 –	 –	 377	 5.25	-	5.50
   13 364 850 242 1,469 

งบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

มากกว่า
1	ถึง	5	ปี

ภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

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

งบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

มากกว่า
1	ถึง	5	ปี

ภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เงินเบิก

เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้น	และเงินกู้ยืมระยะยาว	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่

มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	 หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ	 และ

บริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า	

	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	 และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถ

แยกตามวันที่ครบก�าหนด	หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้	
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รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

มากกว่า
1	ถึง	5	ปี

ภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 บรษัิทฯ	และบริษทัย่อยพจิารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่นเนือ่งจากบริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มธีรุกรรมทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศทีม่สีาระส�าคญั	

31.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย 

ในตลาด	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

32.	 การบริหารจัดการทุน 

	 วตัถุประสงค์ในการบรหิารจัดการทุนท่ีส�าคญัของบรษัิทฯ	 และบริษทัย่อยคอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพ่ือสนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิของบริษัทฯ	 

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�านาจของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2561

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

มากกว่า
1	ถึง	5	ปี

ภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)

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 
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สำานักงาน

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

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
(ทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)

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

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท บางกอก โพสต์  จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิต 
และจำาหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ “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 ภายใต้ชื ่อ 
Bangkok Post โพสต์ทูเดย์ และ M2F

นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านการพิมพ์พาณิชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและ 
จัดจำาหน่ายหนังสือในนามสำานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ บริษัทย่อยและกิจการ 
ท่ีควบคุมร่วมกันของบริษัทยังเป็นผู้พิมพ์และจำาหน่ายนิตยสารต่างประเทศ 
ฉบับภาษาไทยภายใต้ช่ือ นิตยสาร “แอล” “แอล เมน” “แอล เดคคอเรช่ัน” 
“ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด” “ฟอร์บส ไทยแลนด์” และ “คลีโอ”

 หุน้สามญัของบรษิทั มกีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยใช้ชื่อย่อ “POST”

 ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 505,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 ทนุออกจำาหน่ายและชำาระเตม็มลูค่าแล้วประกอบด้วยหุน้สามญัจำานวน 
500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.  บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ากัด ผลิตและจำาหน่าย 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 จ�ากัด
 ผลิตและจำาหน่าย 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 จ�ากัด ผลิตและจำาหน่าย 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 จ�ากัด ดำาเนินรายการ 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     (เรียกชำาระร้อยละ 80)
 โทรสาร 0 2693 3298   10,000
     (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
     (เรียกชำาระร้อยละ 25)

5.  บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ากัด ผลิตคอนเทนต์  สามัญ 250,000 100
 (เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จ�ากัด) และรายการ  (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา   โทรทัศน์     
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสาร 0 2240 3770 

6.  บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ากัด  ผลิตรายการข่าว   สามัญ 100,000 51
 (อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)   (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา     
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสาร 0 2240 3679

7.  บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ากัด 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 จ�ากัด 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 จ�ากัด 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

คณะกรรมการ
บริษัท

ประเภทธุรกิจ ประเภทของหุ้น จำานวนหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว (หุ้น)

ร้อยละของจำานวนหุ้นท่ีถือ
ท้ังทางตรงและทางอ้อม

รายงานประจำาปี 2560 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 79 



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

นายทะเบียนหุ้น

ผู้สอบบัญชีอิสระ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991 

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  

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

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำากัด
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 จำากัด (มหาชน)
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2616 4000 โทรสาร 0 2616 4597
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