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เพื่อให้บรรลุ “วิสัยทัศน์” ดังระบุข้างต้น บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) จะดำาเนิน 
กิจกรรมดังต่อไปนี้

• สืบค้นแหล่งข่าวและเผยแพร่เนื้อหาที่แม่นยำา รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการและ
ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายที่มีความหลากหลาย

• ขยายฐานของสื่อที่มีอยู่และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำาให้การรายงานข่าวสารครอบคลุมทั้ง 
ในเชิงกว้างและเชิงลึก และสามารถเข้าถึงฐานผู้อ่านและผู้ชมได้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

• ใช้ความแข็งแกร่งด้านข้อมูลข่าวสาร ความเช่ียวชาญด้านส่ือ ช่ือเสียงของแบรนด์ และช่องทาง 
การจัดจำาหน่าย ผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายธุรกิจ ลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา และฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• มองหาโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจสื่อและการสื่อสารจากสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน สื่อที่เกิดขึ้นใหม่ 
และส่ือการกระจายเสียงและออกอากาศ เพ่ือทำาให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายการเข้าถึง และ 
นำาเสนอเน้ือหาท่ีตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งรักษาผลการดำาเนินการทางการเงินในระยะยาว

• ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชน รวมทั้ง 
ยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจในทุกด้านของการดำาเนินธุรกิจ และเป็นพลเมืองบรรษัทที่ด ี
ในการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยปกป้องและพัฒนาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิิสััยทััศน์์และพััน์ธกิิจ
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รายงาน์ต่่อผิู้ถือหุ้น์ข้อง บริษััทั บางกิอกิ โพัสัต่์ จำากิัดำ (มหาชน์)
ภาพรวมการดำาเนินงาน

ศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 จากปีก่อน ถือเป็นอัตรา 
การเติบโตตำ่าท่ีสุดนับต้ังแต่ปี 2557 ซ่ึงเป็นผลจากการส่งออกชะลอตัว 
เพราะความตึงเครียดทางการค้าโลกระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

การลงทุนภาครัฐในประเทศก็ชะลอตัวเนื่องจากความล่าช้าในการอนุมัติ 
งบประมาณประจำาปี ตามข้อมูลจากสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ (สศช.)

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 สศช. ประกาศการคาดการณ์การเติบโตของ 
เศรษฐกิจไว้ที่ร้อยละ 1.9 จากปัจจัยเรื่องการระบาดของโรคปอดอักเสบ 
จากเช้ือโควิด-19 ท่ีกระทบต่อการท่องเท่ียว รวมท้ังปัญหาภัยแล้งท่ีกระทบ
ต่อการเกษตร และความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณที่กระทบต่อการ 
ใช้จ่ายของภาครัฐ

จากการรายงานของบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จำากัด การใช้จ่ายใน 
ภาคธุรกิจสื่อในปี 2562 อ่อนตัว โดยเม็ดเงินจากการโฆษณาเติบโตเพียง 
ร้อยละ 2.4 คิดเป็น 122.18 พันล้านบาท

ภาพรวมโฆษณาสื่อหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 24 ในขณะที่โฆษณาสื่อ 
นิตยสารลดลงร้อยละ 20 จากปี 2561 มีเพียงส่ือภาพยนตร์ ส่ือการขนส่ง 
และสื่อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน สื่อทีวี สื่อดิจิทัล สื่อวิทยุ 
ส่ือนอกบ้าน และส่ือในอาคาร มีการใช้จ่ายด้านโฆษณาไม่แตกต่างจากปี 
ท่ีผ่านมา

สำาหรับปี 2563 นีลเส็น ประเทศไทยคาดการณ์ว่า เม็ดเงินโฆษณา 
จะลดลงร้อยละ 4.4 โดยมูลค่าอยู่ที่ 116.79 พันล้านบาท เนื่องด้วย 
อุตสาหกรรมหลัก เช่น รถยนต์ ธนาคาร รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่ม 
มีแนวโน้มที่จะปรับลดการใช้จ่ายเนื่องจากการระบาดของโรคปอดอักเสบ 
จากเช้ือโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา

ผิลกิารดำำาเน์ิน์งาน์ข้องกิลุ่มบริษััทัใน์ปี 2562

กลุ่มบางกอกโพสต์ในปี 2562 ยังคงให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงการ 
ดำาเนินงานและประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการลงทุนในบริการและ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใน 
อุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ์ไทย

บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์์และบริการดิจิทัลอย่างจริงจังไปพร้อมๆ กับ 
ขยายธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์ บนจุดแข็งความเป็นแบรนด์ชั้นนำาในตลาด 
นำาโดยหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ 
เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศไทย รวมท้ังโพสต์ทูเดย์ ส่ือข่าวและข่าวสารดิจิทัล 
ภาษาไทย และนิตยสารต่างประเทศในรูปแบบภาษาไทย ได้แก่ แอล 
ประเทศไทย และฟอร์บส ไทยแลนด์

ในปี 2562 กลุ่มบางกอกโพสต์มียอดขาดทุนสุทธิรวมส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 
(308.76) ล้านบาท หรือคิดเป็น (0.62) บาทต่อหุ้น เทียบกับผลขาดทุน 
(167.65) ล้านบาท หรือคิดเป็น (0.34) บาทต่อหุ้นจากปีก่อน การขาดทุน
ที่สูงขึ้นมีปัจจัยมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปิดศูนย์การพิมพ์และ
จัดจำาหน่าย (บางนา) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างการดำาเนินงาน 
การด้อยค่าของการลงทุนและค่าความนิยม และการเปล่ียนผ่านโพสต์ทูเดย์
ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการข่าวสารดิจิทัล หากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ผลขาดทุนสุทธิรวมในปี 2562 จะเท่ากับ (60.9) ล้านบาท ดีขึ้นร้อยละ 
63.7 จากปีก่อน

รายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2562 อยู่ที ่ 800.8 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 34.39 จากปีก่อน ในขณะที่ต้นทุนขายและบริการรวม 
คิดเป็น 748.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.5 จากปีก่อน

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2562 
และมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในวันท่ี 22 เมษายน 2563 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารบางกอกโพสต์ ช้ัน 8 เลขท่ี 136 
ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีชื่อปรากฏในทะเบียน 
ผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2563 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคร้ังน้ี

กิ้าวิต่่อไปข้้างหน์้า

กลุ่มบางกอกโพสต์ในปี 2563 จะยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาหนังสือพิมพ์ 
และนิตยสารของบริษัท รวมทั้งให้ความสำาคัญกับแพลตฟอร์มและบริการ 
ดิจิทัลมากยิง่ข้ึน บริษัทจะยังคงสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง และ 
ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในฐานะผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารช้ันนำาของประเทศ 
รวมถึงการขยายกิจกรรมงานอีเว้นท์ไลฟ์สไตล์ ความบันเทิง และธุรกิจ เพ่ือ
ให้สอดรับกับความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้บริโภคและลูกค้าของบริษัท

นอกจากน้ี บริษัทยังขยายความร่วมมือกับบริษัทช้ันนำาอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม 
ต่างๆ ที ่สอดคล้องกับความมุ ่งมั ่นและพันธกิจของบริษัทในการเป็น 
แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีเช่ือถือได้สำาหรับสาธารณชน

เศรษัฐกิิจไทัยและสัภาวิะอุต่สัาหกิรรมสัื�อใน์ปี 2562 และ 2563
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สัรุปต่ัวิเลข้ทัางกิารเงิน์ทัี�สัำาคัญ
ภาพรวมการดำาเนินงาน

 งบกิารเงิน์รวิม 2558  2559 2560 2561     2562         
  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  

  2558  2559 2560 2561     2562         
  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริการ 2,172.6 1,803.6 1,328.5 1,220.6 800.8

รายได้อื่นๆ สุทธิ 39.0 61.6 38.4 39.8 11.9

รายได้รวม	 2,211.6	 1,865.2	 1,366.9	 1,260.4	 812.7

ขาดทุนสุทธิ – ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (244.4) (217.4) (365.3) (167.6) (359.2)

ผลตอบแทนต่อยอดขาย	(%)	 (11.1)	 (11.7)	 (26.7)	 (13.3)	 (44.1)					

สินทรัพย์รวม 3,113.0 2,576.9 2,222.7 2,284.0  2,283.9 

หนี้สิน 2,103.1 1,797.0 1,814.0 1,880.9  1,985.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,009.8 779.9 408.7 403.1 298.5

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(%)	 (7.8)	 (8.4)	 (16.4)	 (7.3)	 (15.7)

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 (24.2)	 (27.9)	 (89.3)	 (41.6)	 (120.4)

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) (0.51) (0.43) (0.72) (0.34) (0.62)

รายไดำ้โดำยสัรุป

รายได้จากการขายโฆษณา 1,590.6 1,179.3 701.7 668.1 423.9

รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์ 343.8 346.7 229.0 230.5  164.7

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ 71.6 56.5 4.8 1.6 12.9

รายได้จากโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย 166.7  221.1 393.0 320.4 199.3 

     	รวมรายได้หลัก	 2,172.6	 1,803.6	 1,328.5	 1,120.6	 800.8

ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)ในกิจการร่วมค้า 11.3 11.0 2.7 (0.4) (2.6)

รายได้อื่น 27.7 50.6 35.7 40.2 14.5

      รวมรายได้	 2,211.6	 1,865.2	 1,366.9	 1,260.4	 812.7



6 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจมาครบรอบ 73 ปี  
ในปี 2562 และเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
ซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย รวมท้ัง 
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ที่นำาเสนอข่าวสารและข้อมูลเชิงธุรกิจเป็นภาษาไทย 
ในรูปแบบดิจิทัล

ธุรกิจการพิมพ์เพื่อนำาเสนอข่าวและข้อมูลของกลุ่มบางกอกโพสต์เติบโต 
อย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ก่อต้ังบริษัทในปี 2489 ผ่านการริเร่ิมทางกลยุทธ์ต่างๆ 
เพ่ือขยายช่องทางส่ือ กิจกรรม และบริการในรูปแบบต่างๆ ท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายในการขยายส่วนแบ่งการตลาดและการ 
เจาะกลุ่มลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น กลยุทธ์ของ 
กลุ่มบางกอกโพสต์ ได้แก่

• กลุ่มบางกอกโพสต์ดำาเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โพสต์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด และบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท 
บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำากัด จัดพิมพ์และจัดจำาหน่าย 
นิตยสารต่างประเทศท่ีได้รับความนิยม เป็นฉบับภาษาไทย ครอบคลุม 
เน้ือหาท้ังธุรกิจ สังคม แฟช่ัน ตกแต่งบ้าน ไลฟ์สไตล์ และท่องเท่ียว 
อาทิ แอล ประเทศไทย ฟอร์บส ไทยแลนด์ และคลีโอ ประเทศไทย

• บริษัท มัชรูม กรุ ๊ป จำากัด ดำาเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์วิดีโอและ 
มัลติมีเดียสำาหรับโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล โดยมีตลาดในประเทศและ 
ภูมิภาคเอเชีย

• กลุ่มบางกอกโพสต์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารบนส่ือดิจิทัลแพลตฟอร์ม
และแอปพลิเคชัน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แก่สมาชิกผู้อ่านชาวไทย 
และชาวต่างประเทศ รวมท้ังบริการข้อมูลข่าวสารทางส่ือสังคมออนไลน์ 
บนอุปกรณ์ต่างๆ ท้ังคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แท็บเล็ต และ โทรศัพท์มือถือ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความจำาเป็นและความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่

• ธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไป 
แก่องค์กรภาครัฐบาลและเอกชน

• กลุ่มบางกอกโพสต์ให้บริการด้านคอนเทนต์ การจัดการงานอีเว้นท์ 
และการตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัล แก่องค์กรภาครัฐบาลและเอกชน

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะเติบโตและพัฒนา 
ธุรกิจ ผ่านการพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือรูปแบบต่างๆ สินค้า และบริการ โดยมี
เป้าหมายหมายเพ่ือขยายฐานผู้อ่านและผู้เข้าชมส่ือ ท้ังน้ี กลุ่มบางกอกโพสต์ 
ยังยึดม่ันในพันธกิจท่ีจะรักษาการเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายส่ือมัลติมีเดีย
ชั ้นนำาของประเทศไทย โดยอาศัยชื ่อเสียงที ่ได้สั ่งสมมายาวนานใน 
อุตสาหกรรมส่ือของไทยในฐานะ “แหล่งข่าวและบทความท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุด” 

ลักิษัณะกิารประกิอบธุรกิิจ
ภาพรวมการดำาเนินงาน
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He must stop 
issuing Section 

44 orders.
Nattawut Saikuar,  

of the thai Save the NatioN 
Party, mockiNg Prime miNiSter 

Prayut chaN-o-cha after  
he aNNouNced he iS  

Now a PoliticiaN. 

 InQuote“PostBag

Let’s have fair 
health care 

A 
government plan to revamp medical welfare 
management system is a welcome move, though 
it needs to be approached with some caution. 
The plan was revealed by Phirom Kamonratakun, 
as chairman of a subcommittee on public health 

reform, saying that it is aimed at ensuring that every citizen 
has equal access to the privileges accorded by the three 
healthcare funds, namely universal healthcare coverage 
(UHC), known as the 30-baht gold card, which covers 48 mil-
lion people; the welfare fund for civil servants; and the work-
ers’ welfare system under the Social Security Fund (SSF).

“I can assure you the revamp will not curb the rights of 
patients,” he told a seminar which was part of the National 
Health Assembly’s 11th meeting, where various stakeholders 
discussed the future of the country’s public health sector. It 
was aimed at finding ways to improve the quality of health 
care in Thailand, finance the rising cost of health care in 
an ageing society, and streamlining the country’s health-
care funds.

The expert’s statement coincided with assurances by 
Prime Minister Prayut Chan-o-cha that the government will 
not scrap the UHC, as was previously feared.

In fact, Gen Prayut appeared to adopt a much softer 
stance, if not make a U-turn, on the healthcare coverage 
scheme which was established by the Thaksin Shinawatra 
administration. While talking to locals in Bung Kan during a 
mobile cabinet meeting on Wednesday, the prime minister 
praised the UHC for benefiting its recipients.

“The scheme will be further improved,” the premier said.
Previously, Gen Prayut made no attempt to hide his 

annoyance about the scheme, which he saw as “big burden” 
on state coffers. He also insisted on the need to introduce a 
“co-payment” system to the UHC to ease the state’s burden. 
The idea, however, drew heavy criticism.

In fact, the country’s UHC has won global recognition. Ear-
lier this year, the World Health Organisation (WHO) praised 
Thailand for being a good model to learn from in terms of 
national health security.

It should be noted that the concerns of the government 
over the financial burden are just one aspect of the UHC 
wrangle. It is well-known that the issue is a power game as 
some bureaucrats at the Public Health Ministry are not happy 
that they have no control over the health budget, the adminis-
tration of which has been transferred to the National Health 
Security Office.

At this stage, there are no details about the revamp plan 
raised by Dr Phirom during the seminar. But there are posi-
tive signs given that the expert compared the three funds and 
mentioned the need to streamline them. It’s well known that 
of the three welfare systems, the civil service welfare payment 
per head is the highest. Health activists have criticised the 
payment structure as unfair.

According to the Prachatai news website, the government 
in 2017 allocated a 126-billion-baht budget to the UHC which 
covers 48.8 million people, or 2,592 baht per head; 63 billion 
baht for 4.97 million civil servants, or 12,676 baht per head; 
while the SSF was given 48.5 billion baht for 14.47 million 
workers, or 3,354 baht per head.

The figures show that a revamp is needed to strike a bal-
ance in the three welfare systems.

And in pursuing the revamp, the government, and the 
Phirom panel in particular, should ensure public partici-
pation and inclusiveness, so the issue is comprehensively 
and constructively debated and the goal, “the guarantee of 
patients’ rights”, can be achieved.

Extensive debate is required if co-payments or user 
charges are to be applied to the systems and, if so, how they 
should be processed. At the same time, reform should take 
into account the need to maintain the original concept of the 
UHC that underlines preventiveness, and fundamental health 
care aiming to holistically promote health. These concepts 
will contribute to the cost-effectiveness of the scheme.

On top of that, those involved in the revamp should be 
aware that streamlining the three schemes should address 
not only efficiency but also fairness in health care.

Blind loyalty
It is so poignant to read of the words of 
Michael Cohen, former personal lawyer and 
“fixer” for President Donald Trump, who 
was sentenced on Wednesday to three years 
in prison for matters that he previously did 
for himself and for his boss. His words in the 
packed courtroom, as quoted in Western 
media, were:

“It was my own weakness and a blind 
loyalty to this man that led me to choose a 
path of darkness over light ... Time and time 
again I felt it was my duty to cover up his 
dirty deeds ... I brought undeserved pain 
and shame on my family,” He added in the 
presence of his wife and two children that “I 
deserve that. They do not.”

The words were so sincere and without 
pretence. Because of blind loyalty, I wonder 
how many in Thailand have fallen like Mi-
chael Cohen.

SoNgdej PraditSmaNoNt

Loans won’t help
Re: “Ministries enlisted to cut fertiliser costs”, 
(BP, Dec 10).

What the ministries are not addressing 
is the cause of the problem. The article says 
they are trying to give more loans to farmers 
who are already in debt up to their eyeballs. 
The high cost of fertiliser is the problem. 
More loans will not help the farmers but 
who the loans will help are the big banks.

What’s needed is a common sense 
approach to the problem. More potash 
mines need to be built. This is the only way 

to reduce the cost of fertiliser for farmers. 
One particular potash mining project in 
Udon Thani has been jumping through 
government bureaucratic hoops for 25 years 
waiting for the Ministry of Industry to issue a 
“licence” or permit to begin operations. 

The issuance of these permits or licences 
needs to be streamlined to help the Thai 
economy in general. 

Do you think thousands of jobs will help 
the people and the economy of Thailand? 
Yes, there are environmental issues but these 
have been addressed time and time again. 
As soon as the mining company complies 
with all the requirements, the laws seem 
to change, delaying the project now for 
25 years!

For thousands of years man has taken 
mineral resources from the ground and 
used them in ways that enrich and help 
people. Potash is used in fertiliser and alu-
minum manufacturing.

The only way to ensure stable prices for 
fertiliser that farmers can afford is to ensure 
continuous production and supply of raw 
materials to the market.

roNald lifSoN

Western ideas work
A person once said to me via PostBag, “keep 
your Western ideas” to myself. Well, the 
Mercedes Benz would not have run into the 
back of the broken down truck, had the red 
cones been placed 100 yards behind the 
truck, to let drivers know there was a broken 
down truck ahead. “Western ideas” do work, 
if put into law.

Barry wallace

Long and winding road
I think it is worth commending Thailand’s 
efforts to reduce road deaths, which seem 
to be finally paying off. The World Health 
Organisation’s latest study reports Thailand’s 
road death rate is now 32.7 per 100,000. 
This is still shocking and awful compared to 
Europe’s 9.3 per 100,000, but significantly 
better than Thailand’s last score of 36.2 
deaths, when it was the second most danger-
ous place on earth for road safety.

Here in Phuket, great efforts are visibly 
being made to put partitions down the mid-
dle of dangerous roads and safety barriers 
along others, fix potholes, fit cat’s eyes and 
repaint faded road markings.

Such efforts to change the physical road 
safety landscape now need to be matched by 
renewed police efforts to see crash hel-
mets are worn, seat belts applied, speeding 
curtailed and drunk driving rigorously pun-
ished.

Thailand has a long way to go but it has at 
least made its first step.

aNdy PhilliPS

coNtact: Bangkok Post Building, 
136 na Ranong Road, 
klong toEY, Bangkok 10110 
Fax: +02 2403666, 
email: postbag@bangkokpost.co.th
All letter writers must provide a full name 
and address. All published correspondence is 
subject to editing at our discretion

T H E  B A N G K O K  P O S T
Vol.LXXI No.348

The Bangkok Post is edited by Soonruth Bunyamanee for 
Bangkok Post Public Company Limited, Printer, Publisher and Owner.

EditoR Soonruth Bunyamanee
02-616-4100x4160, soonruthb@bangkokpost.co.th

EditoRial PagEs EditoR Ploenpote atthakor 
x4108, ploenpotea@bangkokpost.co.th

nEWs EditoR anucha charoenpo x4166, anuchac@bangkokpost.co.th
BusinEss EditoR Srisamorn Phoosuphanusorn 

x4076, srisamornp@bangkokpost.co.th
liFE EditoR kong rithdee x4135, kongr@bangkokpost.co.th

digital MEdia nEWs EditoR Saritdet marukatat
x4088, saritdetm@bangkokpost.co.th

sPoRts EditoR wanchai rujawongsanti x4103, wanchair@bangkokpost.co.th
PHoto EditoR Sarot meksophawannakul x4191, sarotm@bangkokpost.co.th

guRu EditoR Pornchai Sereemongkonpol x4157, pornchais@bangkokpost.co.th
B. MagaZinE EditoR kong rithdee x4135, kongr@bangkokpost.co.th

asia FoCus EditoR Nareerat wiriyapong x4194, nareeratw@bangkokpost.co.th

C O N TA C T  I N F O R M AT I O N

EditoRial FEEdBaCk oR EnQuiRiEs
editorial department administration 02-616-4114, 02-616-4115

fax 02-240-3666, bpadmin@bangkokpost.co.th

to PlaCE an adVERtisEMEnt
diSPlay 02-616-4440, display@bangkokpost.co.th
claSSified 02-616-4300, fax 02-240-3830-31,

classified@bangkokpost.co.th
digital media 02-616-4391,

digitalads@bangkokpost.co.th

to suBsCRiBE to tHE Bangkok Post
cuStomer Service 02-616-4444, fax 02-240-3785, 

subscription@bangkokpost.co.th

M
any of us have long argued 
that, whatever its problems, 
India is one of the best long-
term bets in the world for 
one simple reason: It has the 

sort of world-class institutions that can help 
build and sustain a genuine market econ-
omy. Sadly, many of those same institutions 
are being undermined by the country’s own 
leaders — most recently the Reserve Bank of 
India (RBI), which Prime Minister Narendra 
Modi appear intent on subjugating as part of 
his bid for reelection. Of all people, Mr Modi 
should recognise that no election victory is 
worth giving up on India’s best chance at 
becoming a world-beating economy.

For Indians who share that ambition, 
it’s been a sobering week. Late on Monday 
night, news broke that central bank governor 
Urjit Patel had quit. The news was particu-
larly shocking because it followed a lengthy 
campaign by the government to bend India’s 
independent central bank to its will. The 
Finance Ministry had demanded a series 
of concessions from the governor — that 
the RBI stop forcing state-controlled banks 
to crack down on some big delinquent 
borrowers, for example. It believed that the 
central bank was also being too sparing with 
liquidity: Recent GDP numbers suggest a 
slowdown in demand, partly caused by a 
seize-up in India’s shadow banking sector. 
These “non-banking financial companies”, to 

use the official Indian term, are crucial lend-
ers to infrastructure and to the small- and 
medium-sized enterprises Mr Modi hopes 
will create jobs for his voters.

And, most controversially, the cash-
strapped government — facing a tighter-
than-expected reelection campaign — 
wanted to get its hands on the billions of 
dollars of reserves that the RBI is holding. 
Mr Modi’s recently-departed chief economic 
adviser has said this would amount to “raid-
ing” the RBI, and one of Mr Patel’s deputies 
gave a public speech warning the govern-
ment against it. But officials don’t seem to 
have been deterred. Mr Patel appears to 
have been losing this battle and presumably 
quit rather than preside over the disappear-
ance of RBI independence.

A leader who wished to preserve the 
integrity of the central bank would have 
appointed an independent-minded replace-
ment for Mr Patel, even if one whose views 
were closer to the government’s. But Mr 
Modi’s choice was instead an ex-bureaucrat 
named Shaktikanta Das. Mr Das served as 
India’s chief economic official right through 
the currency withdrawal and the botched 
roll-out of a new indirect tax regime and was 
a consistent advocate for the government’s 
claim that Mr Patel and company were keep-
ing interest rates too high.

Mr Das doesn’t have the distinguished 
academic history of Mr Rajan or even of Mr 
Patel, who earned a doctorate from Yale and 
is a distinguished fellow at Brookings. True, 
bureaucrats have served as RBI governor 
before and many have grown into the role. In 
this case, however, there seems little doubt 
that the quality that Mr Das has been chosen 
for is his ability to follow orders.

Mr Modi’s choice is doubly damaging 
because he looks even more desperate for a 
compliant RBI today than he was last week, 
following deep losses in state elections. 
Many in Mr Modi’s Bharatiya Janata Party 
believe that they are losing farmers and 
unemployed young people, crucial parts 
of the coalition that carried Mr Modi to 
victory in 2014. Mr Modi’s strategists will 
want to turn on the populist spending tap in 
response. With Mr Patel watchfully guarding 
monetary policy and the RBI’s reserves, it 
would have been tough to find the resources 
for an election-winning spending push.

Mr Das has vowed to “uphold the 
autonomy, the integrity and credibility” of 
the central bank. But, at least for the months 
leading up to parliamentary elections early 
next year, the government will expect that 
he’ll take dictation from New Delhi. Doing 
so would cause lasting harm to India and 
greatly reduce its potential future prosperity.

It’s the sort of institutional regression that 
we haven’t seen for decades. No RBI gov-
ernor has had to quit in the two-and-a-half 
decades since India began to liberalise its 
economy; the history of India’s central bank 
has been one of ever-increasing autonomy. 
This is particularly important given that 
India’s a noisy democracy, with a half-dozen 
elections a year and politicians who want to 
win each of them. The RBI’s long-term view 
and evidence-based policymaking provided 
a crucial counterweight.

That was the sort of governance many 
hoped Mr Modi himself would provide when 
he won a landslide in 2014. Such political 
capital, they argued, would allow him to 
keep his eye on what mattered instead of 
worrying about day-to-day survival. And 
perhaps that was true at first: The Modi 
government itself seemed to cap the RBI’s 
progression to true independence early in its 
term when it legislated an official inflation 
target for the bank, freeing it further from 
New Delhi’s control. In partnership with 
someone like Mr Rajan, Mr Modi could 
have provided  sober, effective economic 
management that would have put India on a 
permanent high-growth trajectory.

Now, Mr Modi’s India looks a lot more like 
any other emerging economy, with a tame 
central bank and a profligate government 
that wants to ignore the laws of economics. 
Mr Modi won once by promising world-class 
governance. Why does he think voters will 
reelect him for anything less? ©2018 BLOOM
BERG OPINION

Mihir Sharma is a Bloomberg Opinion columnist. 
He was a columnist for the Indian Express and 
the Business Standard, and he is the author of 
‘Restart: The Last Chance for the Indian 
Economy’.

The cost of a Modi election victory

Modi’s India looks a lot more like 
any other emerging economy.
‘‘

COMMENTARY
Mihir
Sharma

รางวิัลบทับรรณาธิกิารดำีเดำ่น์
ปี 2562 บางกอกโพสต์ได้ร ับรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น จาก 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ ่งคัดเลือกจากบทบรรณาธิการของ  
หนังสือพิมพ์ทั่วประเทศที่ส่งเข้าประกวด โดยบทบรรณาธิการที่ได้รางวัล 
ชนะเลิศของบางกอกโพสต์ ได้แก่ เร่ือง “ระบบสาธารณสุขต้องเป็นธรรม” 
ตีพิมพ์วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงความไม่เป็นธรรม 
ระหว่างกองทุนสุขภาพหลัก 3 กองทุนของประเทศ ได้แก่ กองทุนสุขภาพ 
ข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสุขภาพท่ัวหน้า 

คณะกรรมการต ัดส ินของสภาการหน ังส ือพ ิมพ ์แห ่งชาต ิระบ ุว ่า  
บทบรรณาธิการช้ินน้ีเรียบเรียงได้ดี มีข้อมูลครบถ้วน และมีจุดยืนท่ีต่อต้าน
ความเหล่ือมลำ้า ไม่เท่าเทียม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน

รางวิัลภาพัข้่าวิหน์ังสัือพัิมพั์
วิชาญ เจริญเกียรติภากุล ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รับ 
รางวัลรองชนะเลิศภาพข่าวดีเด่น รางวัลอิศรา อมันตกุล ซ่ึงจัดประกวด 
เน่ืองในโอกาสวันนักข่าว วันท่ี 5 มีนาคม 2562 จากภาพ “ผ้าขาวม้า” 
ซ่ึงเป็นภาพ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คล้องผ้าขาวม้า 
น่ังบนแคร่ไม้ไผ่ โดยมีแม่เฒ่าโอบกอดอยู่ ระหว่างการเย่ียมเยียนราษฎร
ก่อนการเลือกต้ัง 24 มีนาคม 2562

รางวิัลเกิียรต่ิยศทัี�ไดำ้รับใน์ปี 2562
ภาพรวมการดำาเนินงาน



8 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

บางกิอกิโพัสัต่์
ภาพรวมการดำาเนินงาน

างกอกโพสต์ เข้าสู่ปีท่ี 73 ในปี 2562 และได้ทำาหน้าท่ีอย่างม่ันคง
ในฐานะส่ือมวลชนท่ีมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม
ตลอดช่วงเวลาอันยาวนานจนขณะน้ีนับเป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมีอายุ 

ยาวนานท่ีสุดในประเทศ

ในขณะที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นและสำาคัญมากขึ ้นในสังคมโลก 
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นักท่องเท่ียวต่างชาติกว่า 39 ล้านคน
เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยตลอดปี 2562 บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นผู้นำา  
ตลาดข่าวสารภาษาอังกฤษของประเทศไทย มีบทบาทสำาคัญในการทำา 
หน้าท่ีเป็นหน้าต่างของประเทศในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารของประเทศไทย
ที่ถูกต้องและเที่ยงตรง สู่สายตาชาวโลก ผ่านช่องทางสื่ออันหลากหลาย  
ไม่เพียงเฉพาะหนังสือพิมพ์เท่าน้ัน

ทั้งนี้ บางกอกโพสต์ได้พัฒนาสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการข่าวสาร
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในปี 2562 ช่องทางสื่อออนไลน์ของบางกอกโพสต ์
ได้ขยายตัวข้ึนมากท้ังในด้านรายได้และจำานวนผู้เข้าชม โดยจากข้อมูลของ 
Google Analytics ในปี 2562 เว็บไซต์บางกอกโพสต์มีผู้เข้าชมเป็นจำานวน
หน้าที่ถูกแสดง (page view) สูงถึง 84.73 หน้า เพิ่มขึ้น 11.9% 
เม่ือเทียบกับปี 2561 และมียอดผู้เข้าชมสูงถึง 16.7 ล้านคน ซ่ึงโดยเฉล่ีย  
มีผู้เข้าชมเป็นจำานวนหน้าท่ีถูกแสดง จำานวนกว่า 230,000 หน้าต่อวัน โดย 
เข้าถึงจากจำานวน 91,206 อุปกรณ์ ขณะท่ีเฟซบุ๊กมีผู้ติดตาม 960,844 คน

นอกจากนั้น ข้อมูลจาก Truehits.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตรวจสอบสถิติ 
การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ พบว่า ผู้เข้าชมเว็บไซต์บางกอกโพสต์ใช้เวลา 

เฉลี่ยในการชม 5.09 นาทีต่อครั้ง ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยการเข้าชมเว็บไซต์ 
ข่าวอ่ืนๆ ในประเทศ ซ่ึงใช้เวลาเพียง 2-3 นาที ตัวเลขดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า  
ข่าวและเนื้อหาของบางกอกโพสต์ในสื่อทุกช่องทางได้รับความเชื่อถือจาก 
ผู้อ่านท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ในด้านของหนังสือพิมพ์ ปี 2562 ถือเป็นปีท่ีท้าทายอีกปีหน่ึงเช่นเดียวกับ 
ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ัวโลก อย่างไรก็ตาม ในปีน้ีถือเป็นก้าวย่างท่ีสำาคัญอีกก้าวหน่ึง
ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ได้พัฒนาเนื้อหาเพื่อผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง 
โดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้จัดทำาความร่วมมือกับ The Wall Street 
Journal เพ่ือนำาเสนอข่าวและเน้ือหาอันโดดเด่นของ The Wall Street 
Journal ในหน้าหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์บางกอกโพสต์ ความร่วมมือ 
ดังกล่าวแสดงถึงจุดยืนและคำามั่นสัญญาของบางกอกโพสต์ที่มีต่อผู้อ่าน 
ท่ีจะนำาเสนอเน้ือหาท่ีดีท่ีสุดให้ผู้อ่านของเรา

ปี 2562 บางกอกโพสต์ได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและได้รับการตอบรับ 
อย่างดีย่ิง โดยเฉพาะงานสัมมนาประจำาปีท่ีจัดข้ึนอย่างครอบคลุมในประเด็น
สำาคัญต่างๆ ที่สร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของโลกและการ 
ดำาเนินชีวิต อาทิ 5G ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
และพลังของข้อมูล (Power of Data)

ปี 2563 จะเป็นปีท่ีมีเหตุการณ์สำาคัญต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย ท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง  
บางกอกโพสต์จะยังคงทำาหน้าที่และมีบทบาทสำาคัญในการนำาเสนอข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เหล่านี้สู ่ผู ้อ่าน โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติและจริยธรรม 
ของส่ือมวลชน และการเป็น “ส่ือท่ีเช่ือถือได้”
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Bulky shoulders 
The high season is starting a little bit later 
in Phuket as hotel occupancy rates are not 
expected to pick up until after Christmas. B3

Mixed-use Maven
one Bangkok is using art-heavy concepts 
and towering skyscrapers to lure tenants as it 
phases in buildings. B5

sTand down
a booming jobs report means it is likely the 
Federal reserve will stick to its plan of not 
cutting interest rates further. B6

shoring uP
The dutch are relying on an unlikely ally in 
their fight against floods: sand. B7

Paw PaTrol
Ford Motor Company is letting employees 
bring dogs to work to lure top talent. B8
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currencies
(BID/ASK) DEC 9, 7 PM Previous
us$/Baht     30.29/36 30.32/38

100 yen/Baht     27.920/967 27.858/940

euro/Baht 33.51/58 33.63/74

uk/Baht 39.82/98 39.79/99

Myr/Baht 7.2790/3049 7.2729/2951

commodiTies

gold Bkk bt/bt (buy)      20,900 -200

gold Bkk bt/bt (sell) 21,000 -200
gold TFex bt/bt (01/20) 21,100 -180

gold london us$/oz 1,469.00 +3.90
gold hk us$/oz 1,464.22 +4.05

oil Brent spot us$/bbl 63.71 -0.68
oil dubai 1m asia us$/bbl 62.38 +0.78

oil oman 1m asia us$/bbl n/a n/a
oil west Texas 58.55 -0.65

rubber rss3 aFeT bt/kg (01/20) -     -
rubber rss3 aFeT bt/kg (02/20) -    -

rubber rss3 aFeT bt/kg (03/20) -   -
rubber rss3 aFeT bt/kg (04/20)   -  -

 Close Change

us$/yen (dec 9, 7pm) 108.48 -0.1000

euro/us$ (london pm) 1.1074 +0.0014

uk/us$ (london pm) 1.3164 +0.0024

us$/krw 1,189.94 +0.15

us$/s$ 1.3598 -0.0008

us$/hk$ 7.8281 -0.0016

markeTs

seT 1,552.96 -0.39%
seT 50 1,047.02 -0.17%

seT 100 2,297.62 -0.20%
seT hd  1,113.41 +0.25%

FTse seT lg Cap 1,694.75 -0.03%
Mai 311.14 -0.88%

TFex seT 50 1,046.8 -0.07%
hk hang seng 26,494.73 -0.01%

Jakarta 6,193.79 +0.11%
kuala lumpur 1,562.71 -0.37%

Manila 7,779.80 -0.28%
Mumbai 40,487.43 +0.10%

Tokyo nikkei 225 23,430.70 +0.33%
seoul 2,088.65 +0.33%

shanghai 2,912.48 +0.08%
singapore 3,179.82 -0.47%

sydney 6,730.03 +0.34%
Taipei 11,660.77 +0.44%

wellington 11,229.59 -0.41%
FTse 100 (Mon) 7,233.50 -0.08%

nasdaq (Fri) 8,656.53 +1.00%
new york dJia (Fri) 28,015.06 +1.22%

SET INDEX

Nov29

1,590.59

Dec2

1,569.53 

Dec3

1,567.63

Dec4

1,565.45 

Dec6

1,558.99 

Dec9

1,552.96 

Rustling up deals 
with 16 countries
Commerce Minister 
orders sales pitches

Phusadee arunmas

Commerce Minister Jurin Laksanawisit 
has declared he will act as the country’s 
salesperson, planning to team up with 
the private sector on trade missions in 
16 countries and forge regional trade 
and cooperation agreements with local 
governments in China and India to 
boost export growth in 2020.

Yesterday, after talks with commerce 
officials, Mr Jurin said trade destina-
tions targeted for next year include 
India, Japan, South Africa, Sri Lanka, 
Hong Kong, China, Vietnam, France, 
Britain, the Middle East, Russia, Aus-
tralia, New Zealand, South Korea, Bang-
ladesh, the Maldives, Cambodia and 
East Timor.

He has ordered commercial affairs 

officials and directors of Thai Trade 
Centers in 58 offices worldwide to seek 
opportunities to start new regional 
trade and cooperation agreements 
with certain states in India and Chi-
nese provinces.

“The new deals will emulate free 
trade agreements [FTAs], cover-
ing market access both for trade and 
investment,” said Mr Jurin. “Bilateral 
tariff cuts on goods and services are 
included in these deals, which will be 
made with provinces and states instead 
of central governments.”

Trade negotiations with the local 
authorities of each state will be beefed 
up in the upcoming year to boost Thai 
exports, he said.

Mr Jurin said Thailand also wants to 
conclude FTA negotiations with Turkey 
next year and speed up talks with Paki-
stan and Sri Lanka.

Thailand and Turkey signed a dec-
laration in Ankara in July 2017 to start 
negotiations for a FTA, setting a goal to 
increase bilateral trade between the two 

countries by 40%.
The first phase of the agreement 

negotiations would only cover mer-
chandise trade, while investments, 
services and e-commerce will be incor-
porated into the next stage.

A study by the Fiscal Policy Research 
Institute earlier estimated a Thailand-
Turkey FTA would boost the Thai econ-
omy by 0.02-0.04%, raise consumption 
by 0.02-0.05%, and increase foreign 
investment by 0.03-0.06%.

Thailand and Pakistan launched 
FTA talks in 2015, bringing Pakistan’s 
200-million-strong market closer to 
Thai exporters.

The country is Thailand’s second 
biggest trade partner in South Asia 
after India.

A study by the Fiscal Policy Research 
Institute estimated a FTA with Pakistan 
could boost Thai GDP growth by 0.08-
0.32%, raise consumption by 0.09-
0.35%, increase foreign investment in 
Thailand by 0.13-0.57% and lift exports 
by 0.10-0.41%.

Mr Jurin says Thailand also wants to conclude FTA negotiations with Turkey next year and speed up talks with Pakistan and Sri 
Lanka. PatiPat Janthong

energy

LamonPhet aPisitniran

Community scheme 
to start next year
The Energy Ministry plans to begin 
the Energy for All community-owned 
power project scheme in 2020, granting 
power-generating licences to the first 
group of applicants with a combined 
investment of 70-80 billion baht.

Energy Minister Sontirat Sonti-
jirawong said the government is devel-
oping the scheme’s details and expects 
to complete the pilot plan soon.

The pilot plan will be submitted 
for final approval next Monday to the 
National Energy Policy Council (NEPC), 
chaired by Prime Minister Prayut 
Chan-o-cha.

The ministry has emphasised the 
Energy for All scheme since early Sep-
tember, then the NEPC approved the 
scheme on Sept 11.

The scheme aims to enable private 
companies to form joint ventures with 
local communities to operate renew-
able power projects in remote areas.

Mr Sontirat said each applied power 
project will gather three stakeholders: 
state agencies, private companies and 
local communities.

The scheme also aims to encourage 
participation by local communities in a 
bid to increase household incomes by 
allowing local villagers to sell crop waste 
to be used for biomass and biogas.

Some communities can use commu-
nity waste, solar farms and wind farms 
to participate in this scheme.

“Each community can own local 
power generation in remote areas,” said 
Mr Sontirat.

The ministry set a scheme target of 
generation of 1,000 megawatts by 2022. 

He said the ministry expects to attract 
investment of 150 billion baht from all 
applied power projects during 2020-22.

In related news, Mr Sontirat said the 
government is committed to making 
biodiesel B10 the primary diesel from 
early 2020, replacing B7 as an alterna-
tive diesel, together with B20.

The biodiesel types are cheaper than 
premium diesel, currently at 29.84 baht 
per litre. B7 retails at 25.99 baht while 
B10 and B20 stand at 23.99 baht and 
22.99 baht, respectively.

Moreover, the government wants 
to speed up a plan to promote the 
adoption of electric vehicles (EVs) 
in Thailand.

“Two ministries are in talks to estab-
lish the National New Generation Vehi-
cle Committee within three months,” 
he said.

The government has been prodded 
on this matter by public and private 
agencies — the Thailand Automotive 
Institute and the Thailand Potential 
Development Network — because of  
slow development of the EV market.

“Thailand has a surplus power 
generation reserve that can support 
electricity consumption for EVs,” said 
Mr Sontirat. The surplus reserve will 
support a plan for international power 
trade in Southeast Asia.

He said the ministry is considering 
a power bill discount for mass transit 
projects to reduce public service fees 
for commuters.  

The ministry expects electricity bills 
in Thailand over the next 20 years to 
stand at less than 3.58 baht per unit to 
remain competitive.

manufacturing

Study finds wage rise won’t carry over into higher prices
Phusadee arunmas

Manufacturers will not be allowed to 
raise the price of their goods after a 
Commerce Ministry study found the 
daily minimum wage hike of 5-6 baht, 
approved by the national wage com-
mittee last Friday, will only marginally 
affect their production costs.

Whichai Phochanakij, director-gen-
eral of the Internal Trade Department, 
said the wage hike was estimated to 
raise production costs for manufactur-
ers by 0.0061-0.6041%.

Student uniforms are expected to be 
impacted the most, given their labour-
intensive production, with products 
for daily use having the least change, 
as most of the products rely largely on 
machines in their production process.

The department also estimated the 
wage rise would affect dishes of noodles 
and rice with curry by only 10 satang.

By sector, the impact on food and 
beverage was estimated at 0.0085% to 
0.2171%, with goods for daily use only 
0.0061% to 0.0973%.

For paper and paper products, the 

impact was estimated at 0.0452%, elec-
tric appliances 0.0387-0.1597% and 
transport 0.0232-0.1903%.

For construction materials, the study 
found higher wages will affect their 
costs by 0.0146-0.2705%, petroleum 
products by 0.0897-0.1297% and farm-
related supplies by 0.0206-0.00675%.

The national wage committee agreed 
to hike minimum wages from 308-330 
baht to 313-336 baht and will propose 
the rise to the cabinet for effect from Jan 
1. Unskilled workers in most provinces 
will be entitled to 315-320 baht a day.

The six-baht increment will apply in 
Bangkok, Chon Buri, Phuket, Prachin 
Buri, Samut Prakan and Samut Sakhon. 
The five-baht rise will apply to the other 
provinces. The new wage structure will 
be proposed to the cabinet by Dec 17 to 
take effect on Jan 1.

Earlier, Thanavath Phonvichai, vice-
president for research at the University 
of the Thai Chamber of Commerce, said 
the hike in the minimum daily wage 
by 5-6 baht is appropriate for current 
economic conditions and is acceptable 
for employers.

labour

K-Research: 100,000 jobs gone in 2019 
somruedi Banchongduang

Kasikorn Research Center 
(K-Research) predicts at least 100,000 
job losses this year and another 
30,000 next year, dampened by an 
export slump, tepid economic growth 
and drought.

Based on preliminary estimates, 
around 70,000 people lost their jobs 
in the manufacturing sector for the 10 
months through October, and 30,000 
more job losses are expected in the 
final two months of the year, said 
Kevalin Wangpichayasuk, assistant 
managing director of K-Research.

The number of job losses would 
exceed 100,000 this year if the service 
and agricultural sectors are taken into 
account, she said.

The job reduction in the manufac-
turing sector could be attributed to the 
country’s export contraction, lowering 
capacity utilisation.

Moreover, the baht’s strength 
against the dollar has weakened the 
competitiveness of local businesses.

The firmer baht affects not only 
the export sector, but also reduces 
manufacturing output and leads to 
job losses, said the firm.

While a daily minimum wage hike 
of 5 baht, starting from Jan 1, 2020, 
will have limited impact on inflation, 
it will add 0.3% to the average labour 
cost, said Ms Kevalin.

The farming sector will be over-
whelmed by the baht’s appreciation, 
minimum wage hike and drought, 
so the government needs to pass 
measures to take care of this sector, 
she said.

Ms Kevalin said drought is expected 
to become more severe in 2020 than 
this year, with low water levels in many 

dams and employment in the farming 
sector impacted.

“With the negative factors, 30,000 
more job losses are expected next year 
in the initial forecast. But the drought 
situation needs further monitoring in 
the first 3-4 months of 2020 for clar-
ity,” she said.

K-Research predicts the local 

currency will climb higher, past 30 to 
the dollar.

The firmer baht is expected in the 
first quarter next year because of the 
weakening dollar, assuming a US Fed-
eral Reserve policy rate cut and the 
baht continuing to rise on movement 
from both directions for the remain-
der of next year.

Another assistant managing direc-
tor, Nattaporn Triratanasirikul, said 
the research house maintains 2020 
Thai GDP growth of 2.7%, expecting 
public spending as a driver.

Government investment will grow 
significantly by 6.9% next year, she 
said, assuming passage of a draft bill 
on budget expenditure for fiscal 2020 
and accelerated disbursement.

Ms Nattaporn said domestic politi-
cal uncertainty could delay the budget 
disbursement process, which will dent 
private sector confidence, causing 
economic growth of only 2.5%, the 
lower end of K-Research’s projection 
of 2.5-3% for 2020.

The country’s exports should 
improve, but will still contract 1% next 
year, she said.

With challenges from export con-
traction, the baht’s rise and the daily 
minimum wage increase, three busi-
ness sectors — exports, agriculture 
and small and medium-sized enter-
prises — are expected to be dealt the 
hardest blows.

DAILY MINIMUM
WAGE HIKE

BKPgraphicsSource: Kasikorn Research Center
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Growth sector Already di�cult sectors

Portion of
labour cost in total cost
lower than for average

businesses and
most use high-skilled

workers

■ Auto

■ Electronics, electric
 appliances

■ Tourism (hotels)

■ Healthcare (privately-
 owned hospitals)

Labour makes up
a higher portion of

total cost for
businesses and

most use unskilled
labour

■ Residential property

■ Commodity products
 (farming) 

■ Restaurants

■ Wholesalers, retailers

■ Construction  

‘‘Each community 
can own local 
power generation  
in remote areas.

Sontirat 
Sontijirawong
Energy Minister 
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EvEry last Friday oF thE month, ElitE liFE brings you thE bEst oF luxury 
liFEstylE, ExclusivE covEragE and in-dEpth Editorial FEaturEs.

Story by  
KanoKporn ChanasongKram

I
n mid-January, the Salon International de la Haute Horl-
ogerie (SIHH) kicked off, as usual, in Geneva, presenting 
2019 novelties by 18 historic maisons and 17 independent 
brands.

The 29th edition, however, marked a wave of change. 
Beforehand, in December 2018, the Fondation de la Haute 
Horlogerie (FHH), the SIHH’s organiser, announced a 
partnership with Baselworld, whereby they would stage 
their trade fairs back to back in 2020.
The dates were set for the SIHH to be held from April 

26-29 in Geneva, while Baselworld, which normally took 
place in March, would now be scheduled from April 30 to 
May 5 in Basel.

The idea behind the synchronisation was to benefit visitors 
and the media, allowing them to attend two major exhibi-
tions in one go.

Much more dramatic news was to come, however. In Octo-
ber, there was the shock announcement that there would now 
be no 30th edition of the SIHH at all. Having run annually 
since 1991, the SIHH was no more.

Instead, 2020 is a new beginning: the SIHH has been 
rebranded as Watches & Wonders Geneva, and will pre-
miere April 25-29.

“Because it’s about more than watches, we chose a name 
that conveys a sense of wonder, excellence, openness and 
discovery; a different way to experience watchmaking,” said 
FHH’s chairwoman and managing director Fabienne Lupo.

Watches & Wonders Geneva will come with a new format 
to attract an old and new audience, and also to promote fine 
watchmaking to the general public.

At venues throughout Geneva, the “In The City” pro-
gramme will include exhibitions, walking tours and visits to 
manufacturers, along with boutique presentations, museum 
open houses and conferences.

The main exhibition will continue to be shown at Palexpo, 
Geneva’s exhibition and convention centre.

“Watches & Wonders becomes the focal point for the 
exceptional talent, creativity and infinite innovation of the 
world’s leading watch and jewellery maisons,” said Lupo.

The reinvention, however, did not affect Greubel Forsey’s 
decision to end its participation, with the watchmaker stat-
ing that a large-scale watch fair was no longer in keeping with 
the evolution of its global markets.

The innovative brand, founded by Robert Greubel and 
Stephen Forsey in 2004, instead launched its own world tour 
in autumn this year.

Richard Mille provided a sweet end to its involvement, 
with a candy-themed booth at SIHH 2019, while Audemars 
Piguet bid farewell with the big launch of the CODE 11.59 
watch family.

Significant departures had already hit Baselworld, as 
Swatch Group, the largest exhibitor, pulled out all of its 18 
brands from the watch and jewellery show, which celebrated 
its centenary in 2017.

For Swatch Group, it was “Time To Move”, as their sub-
sequent event under this title showed. It was first held in 
Zurich in March for retailers to preview the 2019 novelties 
of six luxury brands.

Hosted by Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Harry 
Winston, Jaquet Droz and Omega, “Time To Move” was then 
organised in mid-May for the benefit of journalists, who also 
visited production facilities and métiers d’art workshops in 
Vallée de Joux, Geneva, La Chaux-de-Fonds and Biel.

The experience aimed to deepen the understanding of the 
brands’ traditions and horological innovations, as embodied 
in the new watches.

This year’s dramatic changes have shaken the watch indus-
try, but, on the bright side, have paved new paths for the 2020s.

It’s all change for  
the 2020s In the world 
of haute horlogerIe

Richard Mille ended its involvement in SIHH in a sweet way, with a candy-themed booth. 

Omega presented its 2019 novelties at its home in Biel, during ‘Time To Move’.

Verdant models have been under 
the spotlight throughout 2019. 
Various shades of green, with 

their own meaning, vitalise these 
timepieces, ranging from classics 
to high complications that tend to 
be limited editions. glorious green 

models certainly add life to the 
watch wardrobe.

Omega SeamaSter 300  
Sourced from South Africa, malachite 

lends green tones, harmoniously 
distributed in concentric areas, to the dial 

of the yellow-gold model with a green 
leather strap.

Watches & Wonders is 
noW the focal point for 

the talent, creativity and 
innovation of leading Watch 

and jeWellery maisons

glaShütte 
Original SeventieS 

ChrOnOgraph 
panOrama Date  

The green dial with a 
dégradé effect recalls 
the natural landscape 
that has inspired the 

work of watchmakers in 
Glashütte, Saxony, for 

over 170 years.

panerai raDiOmir          
gmt – 45mm  

With a sandwich 
construction, the matt 
military-green dial is 

matched with a light brown 
suede calf leather strap for 

a stylish look.

Thai cabbie 
culTure   P4

Thai cuisine 
culTure   P14

The superhero  
who has fun

June 30-July 6, 2019
Vol. 2 no. 26

As the lAtest sPider-MAn, 
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oPPortunities
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LIFE
Life reviews the highlights of the tourism sector 

during the past 12 months
Story:  

Karnjana Karnjanatawe

z Continued on page 4JANUARY
Thailand set a Guinness World Record for the 
biggest serving of mango sticky rice, better 
known as khao nieo mamuang. 

On Jan 20, the largest dish of the famous Thai 
dessert was prepared by more than 200 people. 
It was made of 1,500kg of sticky rice cooked in 
2,300kg of coconut milk, and topped with 6,000 
ripe mangoes. The total weight was 4,500kg. 

The fest was organised by the Tourism 
Authority of Thailand around the lake of Impact 
Muang Thong Thani in Nonthaburi. The activity 
was part of the government’s “We Care About 
You” initiative to lure back tourists from China 
following the sharp decline in Chinese arrivals 
after the Phoenix tour boat tragedy in Phuket in 
2018 that killed 47 Chinese tourists. 

The mango sticky rice was later served to 
10,000 Chinese tourists who were invited to 
join the dinner fest.

Photo: Karnjana ayuw
atanachai

A serving of 
4.5 tonnes of 
sticky rice with 
6,000 mangoes.

Koh Kradan.

Photo courtesy of hat chao M
ai national ParK

Photo: Varuth hirunyatheB

FEBRUARY
On Feb 14, the government began allowing visitors 
from 21 countries to apply for an electronic visa on 
arrival (E-VOA).

The E-VOA is available to nationals from Andorra, 
Bhutan, Bulgaria, China, Cyprus, Ethiopia, Fiji, India, 
Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Maldives, Malta, Mau-
ritius, Papua New Guinea, Romania, San Marino, 
Saudi Arabia, Taiwan, Ukraine and Uzbekistan.

The system was jointly developed by the Immi-
gration Bureau of Thailand and VFS Global, an 
outsourcing and technology services company 
that manages visa and passport-issuance-related 
administrative and non-discretionary tasks for its 
client governments.

The service allows visitors to apply for a single-en-
try visa for 30 days up to at least 24 hours before arriv-
ing in the Kingdom. The bureau aims to cut process-
ing time for visas on arrival at airports to one minute 
per request.

The service is available at Suvarnabhumi Interna-
tional Airport, Don Mueang International Airport, 
Chiang Mai International Airport and Phuket Inter-
national Airport.

The government also waived a 2,000 baht visa-on-
arrival fee until April 30 next year. However, there are 
E-VOA service fees — 500 baht for a regular service fee 
and 2,500 baht for an express service fee. Visitors can 
pay by using a credit or debit card, WeChat or Alipay.

After arriving at the airport, visitors with E-VOA 
should go to the Visa On Arrival area and enter 
the dedicated E-VOA lane to get final immigration 
approval from an immigration officer.

The government expected the service to boost 
tourism, which represents around 20% of GDP.

MARCH
Since the middle of March, the Civil 
Aviation Authority of Thailand sus-
pended use of Boeing 737 Max air-
craft due to safety concerns following 
two fatal crashes within five months 
that killed 346 passengers flying Lion 
Air and Ethiopian Airlines.

Thailand joined regulatory author-
ities in other parts of the world to 
ground the aircraft. 

More than 700 Boeing 737 Maxes are 
now grounded worldwide, including 
two jets of Thai Lion Air. The fleets park 
at Don Mueang International Airport.

According to Boeing, the Max jet is 
the fastest-selling airplane in its his-
tory, with 4,700 orders from 100 airline 
customers worldwide.

However, the company has recently 
announced a temporary halt to pro-
duction of the aircraft after the Fed-
eral Aviation Administration in the US 
didn’t approve the 737 Max’s return to 
service before 2020.

APRIL
A sharp rise in tour-boat activity during the Songkran 
holiday seriously damaged coral reefs around Hat 
Chao Mai National Park in Trang. 

The damage occurred in many locations, espe-
cially around Koh Kradan and Koh Chueak, the pop-
ular snorkelling spots.

Tourists were ferried to the islands by big tour 
vessels and long-tailed boats. Some boats dropped 
anchor directly to coral reef areas and other boats 
remained anchored while the tide was low, and when 
they departed, the bottom of the vessels damaged 
the reefs. The park later demarcated areas away from 
the reefs where boats can moor and also announced 
closure during the monsoon season from June 1 until 
Sept 30 to let nature heal.

Meanwhile, the famous Maya Bay in Hat Nop-
pharat Thara-Mu Koh Phi Phi National Park in Krabi 
has been closed for public visit until the middle 
of 2021.

The Department of National Parks, Wildlife and 
Plant Conservation claimed it was because the one-
year closure begun last June resulted in ecological 
recovery. Other islands and beaches in the park will 
remain open to tourists.

E-VOA service 
is available at 

Suvarnabhumi 
International 

Airport.

Photos: chanat Katanyu

 Read more news at bangkokpost.com T H E  N E W S P A P E R  Y O U  C A N  T R U S T  Wednesday, decembeR 11, 2019 � 30 baHTBangkok Post

Suthikiati Chirathivat, 4th left, chairman of Bangkok Post Plc, and Jonathan Wright, 4th right, global managing director for Dow Jones and the Wall Street Journal, hold a 

partnership contract after the signing ceremony at Centara Grand at CentralWorld. The ceremony was attended by Thirakiati Chirathivat, left, executive director of Bangkok 

Post Plc; Ek-Rit Boonpiti, 2nd left, executive director of Bangkok Post Plc; Worachai Bhicharnchitr, 3rd left, Bangkok Post Plc’s vice-chairman; Esme Choi, 3rd right, Asia Pacific 

manager of Commercial Partnerships, Dow Jones; Chiratas Nivatpumin, 2nd right, acting COO of Bangkok Post Plc and Soonruth Bunyamanee, right, the Bangkok Post’s editor.  

PornProm Satrabhaya

Design of proposed bridge to link mainland Surat Thani with Koh Samui THE ROAD TO SAMUI 

Koh Samui

Span 18km

Thong Nian Bay in Khanom district, 

Nakhon Si Thammarat (next to Don 

Sak Bay and ferry pier)
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Don Sak Bay and ferry pier

The Bangkok Post has joined the Wall 

Street Journal in a three-year partner-

ship to help bring some of the world’s 

most insightful articles and analysis 

to local readers.

Suthikiati Chirathivat, chairman of 

Bangkok Post Public Company Lim-

ited, said the partnership solidifies 

the Post’s commitment to deliver-

ing the best news and information 

to readers.
“The Bangkok Post is Thailand’s 

oldest and most respected newspa-

per. With this partnership, we are 

now joining hands with one of the 

most established newspapers in the 

world,” he said.

From next month, the Bangkok 

Post will publish a page of curated 

articles and features from the Wall 

Street Journal every Monday to Sat-

urday in the business section.

Subscribers of the print and 

e-paper editions of the Bangkok Post 

will also be given the opportunity to 

sign up for a digital membership to 

the Wall Street Journal under a spe-

cial promotion.

Jonathan Wright, global managing 

director for Dow Jones and the Wall 

Street Journal, said he was delighted 

to have the Bangkok Post join 44 other 

leading publishers around the world 

that are in partnership with the Wall 

Street Journal.

“Aligning with the most widely 

read English-language newspaper in 

the very vibrant market that is Bang-

kok positions both of us well for future 

growth,” Mr Wright said at the con-

tract signing ceremony in Bangkok.

Worachai Bhicharnchitr, vice-  

chairman of the Bangkok Post, said 

the collaboration brings together two 

brands that share similar values in 

terms of quality journalism.

“This partnership reinforces the 

Bangkok Post’s long-standing brand 

image as the ‘world’s window to Thai-

land’, ” Mr Worachai said.

“The partnership with the Wall 

Street Journal demonstrates the 

Bangkok Post’s commitment to pro-

viding the highest-quality journal-

ism and delivering the best service 

to our readers.”

MEDIA

Post partners with 

Wall Street Journal

The Future Forward Party’s (FFP) fate 

hangs in the balance related to its 

loan controversy, now that the Elec-

tion Commission (EC) has rejected the 

party spokesperson’s claim that the 

case is politically motivated.

On Monday, FFP spokeswoman 

Pannika Wanich claimed the EC’s 

handling of the case was politically 

motivated as she revealed a so-called 

leaked document.

Ms Pannika claimed the docu-

ment recorded an opinion given on 

Sept 20 by a high-ranking figure at the 

EC, who tried to “sway opinions”.

The document proposed that FFP 

leader Thanathorn Juangroongru-

angkit and other FFP executives be 

banned from politics for five years, 

Ms Pannika said, adding that the EC 

then sought the FFP’s financial docu-

ments in October.

Ms Pannika went on to say that this 

document also puts the EC’s transpar-

ency “into question”. 

However, the election agency issued 

a statement refuting this claim, saying 

it had followed the proper procedure 

and always gave the accused an oppor-

tunity to defend themselves. 

The agency also insisted that there 

was no political motivation behind 

the case and that no opinion had been 

voiced on Sept 20 as alleged. 

As for the “leaked” document, the 

EC said the commission’s secretary-

general had followed the regulations 

and put his opinion down on the probe 

report before forwarding it to the EC. 

This was not the act of swaying opin-

ions as alleged, the EC said.

The poll agency also insisted it was 

not rushing the case, adding that the 

subcommittee handling the complaint 

had asked the FFP for its accounting 

and financial documents. However, 

since these documents were not 

released, the panel had no option but 

to gather what evidence it could and 

forward it to the EC.

The EC had asked for the required 

documents on Nov 18, but the FFP had 

only provided some and asked for an 

extra 120 days to come up with the rest.  

On Nov 26, the EC gave the FFP until 

Dec 2 to come up with all documents, 

and threatened to go ahead with the 

case based on the documents avail-

able, according to the EC statement.

At this point, all eyes will be on the 

EC, which will decide today whether 

Mr Thanathorn extending a loan of 

more than 100 billion baht to his own 

party was legal.

The inquiry was launched in 

response to activist Srisuwan Janya’s 

request in May that the EC investigate 

whether Mr Thanathorn had violated 

the law by lending money to his own 

party. Both Mr Thanathorn and the 

FFP have maintained that since loans 

are not specified as a prohibited source 

of income for political parties under 

the law, this loan cannot be consid-

ered illegal.
A source close to the matter said 

the EC has to consider two issues — 

whether the loan is a donation by 

an individual under Section 66 of 

the organic law on political parties, 

and whether it has been unlawfully 

obtained under Section 62 of the 

same law.
Section 66 bars any individual from 

donating and/or giving money, assets 

and/or interest to parties in excess of 

10 million baht within any 12-month 

period. Section 62 allows parties to 

conduct fundraisers and/or receive 

donations, but it does not include 

loans as a legitimate financial source.

Another question that needs to be 

answered relates to the FFP’s ability 

to repay the loan, as the law prohib-

its political parties from spending 

their income on loan repayments, 

the source said. The EC will also 

decide if the loan was FFP “income” 

or “expenses” and whether or not it 

constitutes a “hidden transaction”, the 

source said.
If it rules against Mr Thanathorn 

and the FFP, the EC may ask the Con-

stitutional Court to disband the party. 

The poll agency may also decide to 

formally charge Mr Thanathorn.

FFP fate hangs 
in the balance
Poll agency rejects 

political bias claim

 Mongkol Bangprapa
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Fresh calls 
for bridge 
to Samui
SUpapong CHaolan

surAt thAnI: Local tourism and 

health figures are calling for the con-

struction of an 18km bridge to link Koh 

Samui with the mainland, in a bid to 

boost tourism and speed up hospital 

transfers from the island.

Local operators have toyed with the 

idea, estimated to cost 30 billion baht, 

since 2017, and it was again raised 

yesterday during a meeting between a 

group of local tourism business opera-

tors and Tourism and Sports Minister 

Phiphat Ratchakitprakarn.

“The bridge will save a lot of trav-

elling time for tourists as they will no 

longer have to wait in a long queue for 

a ferry,” said Pracha Sonsuwan, a mer-

chant living on Samui.

There are currently two main ways 

to travel to Samui — by ferry from 5am-

7pm or by plane. 

According to the Tourism and Sports 

Ministry, about 2.6 million people vis-

ited Koh Samui last year, including 43% 

of all visitors to Surat Thani province, 

spending 64.7 billion baht.

The proposed bridge will also save 

lives too, according to Dr Khamrop 

Detrattanawichai, director of Samui 

Hospital, a local state-run hospital.

Each year, hospitals on the island use 

speed boats to transfer emergency cases 

to the mainland.

Some transfers at night or during 

rough seas can take up to six hours, 

according to Dr Khamrop.

Last year, 342 patients were trans-

ferred while 361 have already been 

transferred this year.

South sea turtle deaths spark alarm

Marine debris has been blamed after 

13 sea turtles were found dead in the 

sea and on the beaches of southern 

provinces over the past week.

Thon Thamrongnawasawat, a 

renowned marine scientist from the 

Faculty of Fisheries, Kasetsart Uni-

versity, said that he was shocked by 

reports of the deaths.

“This year, we have already lost 23 

dugongs, which is a record. We might 

also break the record for sea turtle 

deaths,” he told media yesterday, 

referring to Department of Marine 

and Coastal Resources reports over 

the past week.

He said the deaths show that Thai-

land must tackle marine debris.

FFP boss no draft dodger: Page 3



9รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562

โพัสัต่์ทัูเดำย์
ภาพรวมการดำาเนินงาน

วงต้นปีจนถึงเดือนมีนาคม 2562 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด 
(มหาชน) ยังดำาเนินการจัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายหนังสือพิมพ ์
โพสต์ทูเดย์ และได้จัดสัมมนาหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยหลัง 

การเลือกตั้ง” ในวันพฤหัสบดีที ่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บางกอก 
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
โดยเชิญแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ 4 พรรคการเมืองใหญ่มาร่วมแสดง 
วิสัยทัศน์ ประกอบด้วย คุณอภิสิทธิ� เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
พรรคเพื่อไทย และคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม ่
ซ่ึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ภายหลังจากที่บริษัทตัดสินใจยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในวันที ่
31 มีนาคม 2562 โพสต์ทูเดย์ก็ได้เร่งปรับองค์กรเข้าสู่การเป็นสื่อดิจิทัล 
อย่างรวดเร็ว เพ่ือผลิตส่ือดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ ท้ังเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 
อินสตาแกรม ยูทูป และไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาต์ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนา 
ส่ือแบรนด์ใหม่ในช่ือนิวส์เคลียร์ (NewsClear) ท่ีนำาเสนอเน้ือหาในรูปแบบ 
วิดีโอ

ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน โพสต์ทูเดย์ก็สามารถพัฒนาจนกลายเป็นสื่อดิจิทัล 
เต็มรูปแบบ และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ รวมท้ังยังจัด 
สัมมนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในหัวข้อ “5G: พลิกชีวิตเอสเอ็มอีไทย” เพ่ือให้ 
ผู้ประกอบการไทยได้เตรียมความพร้อมทางธุรกิจรองรับเทคโนโลยี 5 จี 
ที ่จะเกิดขึ ้นในประเทศไทยในปี 2563 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นประธานในงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องออดิทอเร่ียม ช้ัน 6 
ทรู ดิจิทัล พาร์ค (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท
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โพัสัต่์บุ๊กิสั์
ภาพรวมการดำาเนินงาน

รกิจการพิมพ์หนังสือของบริษัทภายใต้ชื่อสำานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส ์
ผลิตหนังสือมากกว่า 500 ปก นับตั้งแต่เริ ่มดำาเนินการในปี  
2551 โดยครอบคลุมเน้ือหาหลากหลายท้ังภาษาไทย และอังกฤษ  
อาทิ ธุรกิจ การลงทุน การพัฒนาตนเอง ประวัติศาสตร์ บันเทิง 

และวรรณกรรม

ในปี 2562 โพสต์บุ๊กส์ได้จัดพิมพ์หนังสือหลายประเภท อาทิ “ปรับธุรกิจ 
ให้รอดในยุคดิจิทัล” (Digital Darwinism: Survival of the Fittest in 
the Age of Business Disruption) ฉบับแปลเป็นภาษาไทย เพ่ือให้นักอ่าน 
ไทยสามารถก้าวทันโลกดิจิทัล เขียนโดย Tom Goodwin คอลัมนิสต์ของ 
TechCrunch, Forbes The Guardian, GQ, Ad Age, Wired, Ad Week, 
Inc, MediaPost & Digiday และรองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่าย 
นวัตกรรมของ Zenith Media, USA โดยได้รับการโหวตติดอันดับท็อป 10 
ด้านการตลาดโดย LinkedIn และเป็นหน่ึงใน 30 คนท่ี “ต้องติดตาม” บน 
Twitter จากการจัดอันดับของ Business Insider และ Fast Company 
และหนังสือยอดนิยม “ทำาไมต้องช่วยนายธนาคาร” (Why Save the 

Bankers?) โดย Thomas Piketty ผู้เขียนหนังสือ “ทุนนิยมในศตวรรษ 
ท่ี 21” (Capital in the Twenty-First Century) ซ่ึงเป็นหนังสือติดอันดับ 
ขายดี

นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญาทั้งตะวันตกและตะวันออก
ท่ีให้ความรู้ด้านปรัชญาการดำารงชีวิต การบริหาร และประวัติศาสตร์ เช่น 
“พิชัยยุทธ์ซุนวู ฉบับหัวซาน (Ten Lectures on the Art of War by 
Huasan) โดยผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าพิชัยยุทธ์ซุนวูมากว่า 20 ปี จนสามารถ
วิเคราะห์พิชัยยุทธ์ซุนวูได้อย่างหมดเปลือก หนังสือ “มองตะเกียบเห็นป่าไผ่ 
เล่ม 4” เขียนโดย นิธิพันธ์ วิประวิทย์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ราชวงศ์จีน 
และผู้เชี ่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีน รวมทั้งหนังสือ 
วรรณกรรมจีนรุ่นใหม่ นิยายชุด “หงสา จอมราชันย์” หนังสือขายดี 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปัจจุบัน โพสต์บุ๊กส์มุ่งม่ันเดินหน้าพัฒนาช่องทางจำาหน่ายหนังสือทางออนไลน์ 
เพ่ือให้เข้าถึงผู้อ่านรุ่นใหม่มากข้ึน และเพ่ิมความสะดวกแก่ผู้อ่านยิ่งข้ึน
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โพัสัต่์ดำิจิทััล
ภาพรวมการดำาเนินงาน

ลอดปี 2562 โพสต์ดิจิทัลยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ 
ของบริษัท ด้วยการนำาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial  
Intelligence – AI) การจัดการฐานข้อมูล และการออกแบบให้ 

ใช้งานสะดวก เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค 
ที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มผลประโยชน์ให้สูงสุดแก่ผู้อุปถัมภ ์
และผู ้ลงโฆษณาที ่ต้องการช่องทางใหม่ๆ ที ่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น 
ในการเข้าถึงผู้บริโภค

นอกเหนือไปจากการออกแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่ของบางกอกโพสต์และ 
โพสต์ทูเดย์แล้ว โพสต์ดิจิทัลยังดำาเนินการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ 
หลังบ้าน เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์บางกอกโพสต์ผ่าน
มือถือท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 11% คือจาก 48% เป็น 59% รวมท้ังเพ่ิมความเร็วในการ 
ดาวน์โหลดเว็บไซต์ทั้ง 2 เว็บ เพื่อให้ผู้ใช้งานพึงพอใจยิ่งขึ้น นอกจากนั้น  
โพสต์ดิจิทัลยังต่อยอดพัฒนาบริการด้านสื่อโซเชียลมีเดีย รวมทั้งเฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และไลน์

สำาหรับปี 2563 โพสต์ดิจิทัลจะเดินหน้าเต็มกำาลังเพื่อก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 
ของตลาดสื่อออนไลน์ ผ่านการพัฒนาการใช้ฐานข้อมูล ซึ่งอยู่ในขั้นตอน 
การพัฒนาระบบสมาชิกแบบ Global Member System ท่ีจะถูกนำาไปใช้ 
ร ่วมกับแพลตฟอร์มการจัดการฐานข้อมูล (Data Management  
Platform – DMP) ทำาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและพฤติกรรมของ 
กลุ ่มเป้าหมาย เพื ่อพัฒนาคอนเทนต์ที ่ตรงกับความสนใจของผู ้อ่าน  
ตลอดจนแนะนำาคอนเทนต์ท่ีเหมาะสมให้กับผู้อ่านแต่ละราย และนำาข้อมูล 
เหล่าน้ีมาใช้ในการพัฒนาแคมเปญต่างๆ ร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือโอกาส 
ในการสร้างรายได้ต่อไป

โพสต์ดิจิทัลยังมีแผนพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ผู ้ใช้งานกว่า  
10 ล้านคน โดยการเพิ่มบริการออนไลน์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นหาและ 
เลือกใช้บริการได้จากเว็บในเครือบางกอกโพสต์ได้อย่างครบวงจร อาทิ 
การให้บริการด้านการเงินออนไลน์ การส่ังจองสินค้าและบริการ รวมไปถึง 
การทำาธุรกิจ e-commerce เพื่ออำานวยความสะดวกและสอดคล้องกับ 
ไลฟ์สไตล์ของผู้อ่าน 
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อีเวิ้น์ทั์
ภาพรวมการดำาเนินงาน

นปี 2562 กลุ่มบางกอกโพสต์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง 
งานเสวนา งานสัมมนา กิจกรรมกีฬา และงานการกุศล โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือสร้างการรับรู้แบรนด์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ รักษาและต่อยอดความ

สัมพันธ์อันดีกับผู้อ่าน อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมยอดขายและรายได้ให้บริษัทด้วย

สำาหรับงานเสวนาและงานสัมมนา บางกอกโพสต์เร่ิมจัดงานแรกของปี 2562 
ด้วยงาน “บางกอกโพสต์ ฟอรัม 2019: อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกต้ัง” 
โดยได้เชิญผู้นำาพรรคการเมืองที่สำาคัญมาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์และนโยบาย 
ของตนเอง ต่อด้วยงาน “Deep Think: How AI Will Change the World” 
งานสัมมนาเพื ่อแบ่งปันมุมมอง ความท้าทาย และโอกาสใหม่ๆ ของ 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำาธุรกิจ อภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญและนักพูด 
ท่ีมีช่ือเสียงจากบริษัทช้ันนำา ได้แก่ กูเกิล ไมโครซอฟท์ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 
แมคคินเซย์ แอนด์ คอมพานี แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ลาซาด้า 
และสคูลดิโอ รวมถึงสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยด้วย นอกจากน้ี 
ยังได้จัดงาน “บางกอกโพสต์ ฟอรัม 2019: Roadmap to Success: Up 
Close With Thailand’s New Ministers” ท่ีได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีหลายท่านมาร่วมเสวนา งาน “Power of Data: Privacy in a 
Connected World” ที่ได้เชิญนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มากล่าวปาฐกถา และงานปิดท้ายปีกับ 
งานบางกอกโพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล ฟอรัม “Asia 2020: Trade Wars, 
RCEP and Economic Trends” งานเสวนาระดับนานาชาติที่มีผู้กำาหนด 
นโยบาย นักการทูต และผู้นำาทางธุรกิจจำานวนมากจากท่ัวทุกมุมโลกเข้าร่วมงาน

ขณะเดียวกัน โพสต์ทูเดย์ก็จัดงานปาฐกถาในหัวข้อ “5G: พลิกชีวิตเอสเอ็มอีไทย” 
โดยคาดหวังว่าจะสามารถเตรียมความพร้อมให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการ 
ของไทยรับมือกับยุค 5G ท่ีกำาลังจะมาถึงในปี 2563

สำาหรับกิจกรรมบันเทิงและการกุศลท่ีกลุ่มบางกอกโพสต์จัดข้ึนในปี 2562 ได้แก่ 
งาน “บางกอกโพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มินิมาราธอน คร้ังท่ี 11” งานว่ิงเพ่ือ
สุขภาพและการกุศลประจำาปีที่นำารายได้ไปสนับสนุนการศึกษาของเด็กยากไร้ 
ของมูลนิธิบางกอกโพสต์ งานแรลล่ี “Bangkok Post Fantastic Green Rally 
2019: Bohemian Caravan” งาน “Bangkok Songkran Festival 2019” 
งานฉลองเทศกาลสงกรานต์ท่ียิ่งใหญ่ประจำาปี ณ เซ็นทรัลเวิลด์ งานแรลล่ีธีม 
ชายหาด “Tropical White Rally 2019” ท่ีเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนาน 
มากมาย รวมถึงงานแข่งปั�นจักรยานรายการ “Bangkok Post Cycling 
Championship 2019” ท่ีมีนักปั�นกว่า 500 คนเข้าร่วมการแข่งขัน
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แอล ประเทัศไทัย
ภาพรวมการดำาเนินงาน

ริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำากัด ก่อต้ังข้ึนในปี 2537 
เพ่ือผลิตและจัดพิมพ์นิตยสารแอล ประเทศไทย ซ่ึงเป็นนิตยสาร 
แฟช่ันหัวนอกฉบับแรกของประเทศไทย

ตลอดระยะเวลา 25 ปี แอล ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญในการเป็นส่ือกลาง
ด้านแฟชั่นและเทรนด์ดังตามกระแสโลกให้แก่ผู้อ่าน จนก้าวขึ้นสู่การเป็น 
นิตยสารแฟชั่นชั้นนำาในประเทศไทย เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป 
สื่อออนไลน์มีความสำาคัญมากขึ้น แอล ประเทศไทยจึงได้เพิ่มช่องทาง 
จากการเป็นเพียงนิตยสาร สู่การผลิตคอนเทนต์ด้วยแนวคิด 360 องศา  
ทำาให้เกิดคอนเทนต์ใหม่บนแพลตฟอร์มต่างๆ ท้ังส่ือดิจิทัลและอีเว้นท์

ปี 2562 แอล ประเทศไทยได้สร้างปรากฏการณ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
การจัดถ่ายภาพแฟชั่นชุดปกไกลถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รวมถึง 
การสร้างรายได้ร่วม 30 ล้านบาท จากช่องทางออนไลน์ด้วยคอนเทนต ์
ในรูปแบบต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ คลิปวิดีโอ และโซเชียลมีเดียต่างๆ และ 
การร่วมมือกับแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย 

ในส่วนของอีเว้นท์ แอล ประเทศไทยจัดงานครอบคลุมท้ังด้านแฟช่ัน บิวต้ี 
และไลฟ์สไตล์ โดยงานใหญ่ประจำาปี ELLE Fashion Week 2019 ซ่ึง 
จัดเป็นเวลา 4 วัน รวมท้ังส้ิน 8 โชว์ จาก 10 ดีไซเนอร์ ได้สร้างประวัติศาสตร์
บทใหม่ด้วยการรวบรวมผลงานการออกแบบจาก 25 ดีไซเนอร์ชาวไทย 
ระดับตำานานจนถึงดีไซเนอร์รุ่นใหม่ร่วมกันในโชว์ 25x25 ซึ่งเป็นโชว์เปิด 
ท่ียิ่งใหญ่ของงานน้ี

นอกเหนือจากแฟชั่นแล้ว แอล ประเทศไทยยังสานต่อแคมเปญด้านบิวตี ้
ด้วย ELLE Thailand Beauty Awards 2019 การประกาศรางวัลสุดยอด
ผลิตภัณฑ์์ความงามในด้านต่างๆ จากการคัดเลือกของคณะกรรมการจาก
หลากหลายวงการและผู้ทดลองใช้จริง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างด ี
จากผู้อ่านและแบรนด์ความงามช้ันนำา 

ในส่วนของไลฟ์สไตล์ แอล ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นผู้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์
งาน STYLE Bangkok 2019 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงเกิดจากการรวม 3 งานใหญ่ 
เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ งานแสดงแฟช่ันและเคร่ืองหนัง งานแสดงสินค้าของขวัญ
และของใช้ในบ้าน และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 

ในการก้าวเข้าสู่ปี 2563 แอล ประเทศไทยยังคงสานต่อความเป็นผู้นำาในด้าน
แฟช่ัน ความงาม ด้วยคอนเทนต์คุณภาพจากประเทศไทยและท่ัวโลก เพ่ือ 
เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่าน รวมทั้งความมุ่งหวังยกระดับและเป็นแรง 
สนับสนุนให้ผู้หญิงไทยได้แสดงพลังและศักยภาพในสังคมได้มากข้ึน อีกท้ัง 
จะตอกยำ้าความเป็นผู้นำาด้านคอนเทนต์ด้วย ELLE IDOL แพลตฟอร์ม 
รูปแบบใหม่ซึ่งจะมาพร้อมประสบการณ์สุดพิเศษที่จะทำาให้แฟนคลับได ้
ใกล้ชิดศิลปินท่ีช่ืนชอบได้มากข้ึน ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ซ่ึงจะทำาให้ 
แอล ประเทศไทยสามารถขยายฐานผู้อ่านให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ยิ่งข้ึน
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ฟอร์บสั ไทัยแลน์ดำ์ 
ภาพรวมการดำาเนินงาน

ามกลางมรสุมธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีทำาให้นิตยสารต่างๆ พากันปิดตัวหรือ
เปล่ียนแพลตฟอร์มเป็นออนไลน์ นิตยสารฟอร์บส ไทยแลนด์ยังคง
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างแข็งแกร่ง ท้ังส่ิงพิมพ์และออนไลน์ โดยเว็บไซต์ 

ฟอร์บส ไทยแลนด์เติบโตอย่างต่อเน่ืองรับเทรนด์พฤติกรรมผู้อ่านท่ีเปล่ียนไป

ตลอดเวลา 6 ปีในประเทศไทย นิตยสารฟอร์บส ไทยแลนด์ได้รับการตอบรับท่ีดี
จากผู้อ่านนักธุรกิจรุ่นใหม่ ในฐานะนิตยสารธุรกิจและเศรษฐกิจการเงินแถวหน้า
ที่มีเนื้อหาลุ่มลึกและถอดบทเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี 

แม้ปี 2562 เป็นปีท่ีท้าทายของวงการส่ือส่ิงพิมพ์ แต่ฟอร์บส ไทยแลนด์ยังคง 
เติบโตด้วยผลประกอบการท่ีมีกำาไร รวมท้ังกิจกรรมท่ีจัดข้ึนก็ได้การตอบรับดี
ท้ังจากผู้อ่าน เจ้าของกิจการ และผู้สนับสนุน

เร่ิมต้ังแต่ต้นปี วันท่ี 31 มกราคม 2562 ฟอร์บส ไทยแลนด์ร่วมกับ TISCO 
Wealth จัดงานใหญ่ “TISCO Wealth & Forbes Thailand Dinner Talk” 
ท่ีห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก งานน้ีมีท้ังเวทีเพ่ือ 
ความบันเทิงและเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์จากการเสวนาหัวข้อ “Investment 
Opportunities in Well-being Mega Trend & Advancement in  
Regenerative Medicine and Anti-Aging” ซ่ึงมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
มาร่วมแลกเปล่ียนข้อมูล เช่น Mr. Raymond Chong ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานเจ้าหน้าท่ี 
ปฏิบัติการ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน

ช่วงกลางปีในเดือนมิถุนายนซ่ึงเป็นเดือนเกิด ฟอร์บส ไทยแลนด์ได้จัดงานใหญ่ 
Forbes Thailand Forum 2019: The Next Tycoons ณ ห้องแมกโนเลีย 
บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ งานน้ีได้เชิญ Next Tycoons 
ในแวดวงธุรกิจตระกูลดังมาเป็นวิทยากรในช่วงเสวนา “Leading to New 

Frontiers” อาทิ ปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ 
ซัพพลายเชน บริษัท บุญรอด บริวเวอร่ี จำากัด เฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำากัด และบริษัท 
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำากัด (มหาชน) และธนิศร์ เจียรวนนท์ กรรมการ 
ผู้จัดการ LOTS Wholesale Solutions สามนักธุรกิจหนุ่มทายาทตระกูลดัง 
กับภารกิจการสืบทอดกิจการในบริบทท่ีแตกต่าง ท้ังสืบต่อความสำาเร็จ บุกเบิก 
ธุรกิจใหม่ และก้าวไกลสู่ตลาดใหม่ในต่างประเทศ 

งานน้ียังมีเวทีเสวนาช่วงท่ี 2 ในหัวข้อ “Succeeding for Success” โดยมี 
วิทยากรผู้ประสบความสำาเร็จในการเป็นท่ีปรึกษาการเปล่ียนผ่านธุรกิจครอบครัว 
อย่าง อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ South East Asia Center (SEAC) 
และกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ 
แม็คเค็นซี่ จำากัด และ ดร.สาธิต ผ่องธัญญา ผู้อำานวยการอาวุโส ที่ปรึกษา 
ด้านการวางแผนการส่งต่อความม่ังค่ังจากรุ่นสู่รุ่น (Estate Planning & Family 
Office) ธนาคารไทยพาณิชย์ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจในการ 
เปล่ียนผ่านการบริหารธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น หลังจบเวทีเสวนา แขกท่ีมา 
ร่วมงานซ่ึงส่วนใหญ่เป็นทายาทธุรกิจและนักบริหารรุ่นใหม่กว่า 200 คน ได้มี 
โอกาสพบปะแลกเปล่ียนมุมมองอย่างเป็นกันเอง 

นอกจากน้ัน ในปี 2562 ฟอร์บส ไทยแลนด์ยังได้จัดทำาส่ิงพิมพ์พิเศษอีก 2 ฉบับ 
ได้แก่ Wealth Management & Investing 2019 ในเดือนมิถุนายน และ 
Forbes Life Thailand Property 4.0 ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็น 
อภินันทนาการแก่ผู้อ่านนิตยสารฟอร์บส ไทยแลนด์

สำาหรับการก้าวย่างสู่ปีท่ี 7 ในปี 2563 ฟอร์บส ไทยแลนด์จะยังคงเดินหน้าผลิต 
เนื้อหาที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ในสไตล์ฟอร์บส อันเป็นที่ยอมรับในระดับ 
สากล รวมท้ังกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์อย่างต่อเน่ือง 
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คลีโอ ประเทัศไทัย
ภาพรวมการดำาเนินงาน

นช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 คลีโอ ประเทศไทย ยังคงผลิตนิตยสาร 
รายเดือน นิตยสารแจกฟรี รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ 
สปอนเซอร์อย่างต่อเน่ือง อาทิ งาน Beauty Hall of Fame 2019 

และงาน AIS Smart Gen 2019 ที่ยังคงได้รับความสนใจจากผู้อ่าน 
เหมือนทุกคร้ังท่ีผ่านมา

ในยุคท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลแทรกซึมอยู่ในทุกธุรกิจ และส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
อย่างยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมสื่อ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ คลีโอ ประเทศไทย 
ถือเป็นโอกาสท่ีดีในการปรับเปล่ียน นำาผู้อ่านท่ีคุ้นเคยกับส่ิงพิมพ์เข้าสู่โลกดิจิทัล
ท่ีกว้างไกลและรวดเร็วมากขึ้น พร้อมกับพัฒนาเนื้อหาให้ตอบโจทย์การอ่าน 

F r e e  C o p y  /  S e C o N D  I S S U e
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ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ แต่ยังคงรักษาดีเอ็นเอ
ของสาวคลีโอเอาไว้ ทำาให้มีผู้อ่านเข้ามาเป็นสมาชิกและมีการกดไลค์ กดแชร์ 
เน้ือหาเพ่ิมมากข้ึน

สำาหรับปี 2563 คลีโอ ประเทศไทยยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมท่ีโดดเด่นต่างๆ  
รวมทั้งปรับเปลี่ยนสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ๆ ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจ 
จากสปอนเซอร์ท่ีพร้อมจะก้าวสู่ธุรกิจส่ือออนไลน์ไปพร้อมๆ กับเรา ไม่ว่าจะเป็น 
www.cleothailand.com, CLEO Thailand YouTube รายการ Cleo On 
Ground, CLEO Horoscope และ CLEO Bachelors XOXO คลีโอ  
ประเทศไทย ในแพลตฟอร์มออนไลน์ยังคงเป็นเพ่ือนแท้ของสาวๆ ตลอดไป
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ลุ่มบางกอกโพสต์ยึดมั่นในหลักการและแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ในปี 2562 บริษัทยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม  
ซ่ึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
กับชุมชนและความสำาเร็จท่ียัง่ยืน

บริจาคโลหิต่ร่วิมกิัน์ 4 บริษััทั
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 
จำากัด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท 
ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน) จัดโครงการ “บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศล” โดยบริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพและจัดการรับบริจาคโลหิตที่ 
อาคารบางกอกโพสต์ ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 

กิิจกิรรม “ต่ลาดำน์ัดำอาชีพั”
เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2562 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดอาชีพ” ซ่ึงจัดโดย บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด 
(มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve และพันธมิตรจาก 
องค์กรต่างๆ อาทิ บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) บริษัท 
เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด 
และมูลนิธิวายไอวาย มิวสิคแชริ่ง ร่วมเป็นจิตอาสาอาชีพต้นแบบกว่า  
60 อาชีพ ภายในงานฯ มีคลินิกพูดคุยและบูท workshop เพ่ือให้น้องๆ 
กว่า 500 คน ได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรง 

บริจาคปฏิิทัิน์ต่ั�งโต่๊ะเพั่�อทัำาอักิษัรเบรลล์ 
พนักงานกลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับสมาคม 
คนตาบอดแห่งประเทศไทย เพ่ือทำาอักษรเบรลล์ โดยมีตัวแทนดำาเนินการ 
ส่งมอบให้กับผู้อำานวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ 2562

กิิจกิรรม “สััมผิัสัม้า สััมผิัสัใจ”
พนักงานกลุ่มบางกอกโพสต์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “สัมผัสม้า สัมผัสใจ” 
ซึ่งบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับทางสมาคมกีฬาขี่ม้า 
แห่งประเทศไทย และไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ พัทยา 
จัดขึ้น เพื่อพาน้องๆ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็นของมูลนิธิ 
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ใหม่ๆ ผ่านการสัมผัสม้า ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ 
ไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี

กิิจกิรรมเพั่�อสัังคม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
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แห่เทัียน์เข้้าพัรรษัา
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด 
บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท ล็อกซเล่ย์ 
จำากัด (มหาชน) ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
ท่ีวัดคลองเตยใน เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562

เคร่�องสัำาอางเพั่�อสัังคม
พนักงานกลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกันซื้อเครื่องสำาอางจากกองบรรณาธิการ 
นิตยสารคลีโอ ประเทศไทย ซึ่งรายได้ทั้งหมดถูกนำาไปบริจาคให้กับมูลนิธิ 
13 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ มูลนิธิบ้านครูเชาว์ มูลนิธิ 
ศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กองทุนดูแลสุนัขจรจัด 
พุทธมณฑ์ล มูลนิธิคนละก้าว มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิกระจกเงา 
กองทุนอาทรประชานาถ ว ัดพระบาทนำ ้าพุ โรงพยาบาลราชวิถ ี 
โรงพยาบาลเด็ก มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ์ 
และโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีตัวแทนจากนิตยสารคลีโอ ประเทศไทย 
นำาเงินไปบริจาคเม่ือเดือนมิถุนายน 2562

ทัำาบุญเพั่�อผิู้ป่วิยวิัดำพัระบาทัน์ำ�าพัุ 
พนักงานกลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกันบริจาคปัจจัย พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค 
บริโภค เพ่ือช่วยผู้ป่วยท่ีวัดพระบาทนำา้พุ ซ่ึงตัวแทนพนักงานได้นำาไปถวาย 
ท่านพระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2562 ท่ีอาคารล็อกซเล่ย์ ถนน ณ ระนอง กรุงเทพมหานคร

โครงกิาร “บริจาคข้วิดำพัลาสัต่ิกิใสั
เพั่�อทัำาผิ้าบังสัุกิุลจีวิร”
พนักงานกลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกันนำาขวดพลาสติกใส (PET) ใช้แล้ว 
มาบริจาค เพื่อนำาไปร่วมโครงการผลิตผ้าบังสุกุลจีวรที่รีไซเคิลจากขวด 
พลาสติก โดยได้นำาไปบริจาคที่วัดจากแดง ตำาบลทรงคะนอง อำาเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 และ 
วันท่ี 23 กันยายน 2562
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มูลน์ิธิบางกิอกิโพัสัต่์
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ลนิธิบางกอกโพสต์ก่อตั้งขึ้นในปี 2525  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน 
ด้านการศึกษาแก่ นักเรียนที่ยากจน 

และขาดแคลนผู้อุปการะทั่วประเทศ ปัจจุบัน 
มีนักเรียนเกือบ 300 คน ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา 
ถึงระดับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
มูลนิธิฯ

ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ พิจารณาจากความ 
จำาเป็นเป็นหลัก นักเรียนจำานวนมากมาจาก 
ครอบครัวแตกแยกและมีฐานะยากจน ดังนั้น 
เกณฑ์์สำาคัญของการมอบทุนคือต้องมีความ 
ปรารถนาอันแรงกล้าที่จะศึกษาและเรียนรู้

ลักษณะการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เป็น 
การให้ทุนต่อเน่ืองจนกว่าเด็กนักเรียนจะเรียนจบ 
ชั้นสูงสุด ทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพียงขอให ้
ผู้รับทุนใช้โอกาสท่ีได้รับไปในการพัฒนาตนเอง 
และช่วยเหลือชุมชนและสังคมต่อไป

ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ มาจากการบริจาค ทั้ง 
จากผู้อ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หุ้นส่วน 
ของบริษัท และกิจกรรมการกุศลประจำาปีต่างๆ 
โดยเงินบริจาคทั้งหมดมอบให้มูลนิธิฯ โดยไม่หัก 
ค่าใช้จ่าย

ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ 
สำาเร็จการศึกษาทั้งหมด 25 คน ในจำานวนนี้ มี 
2 คนได้รับปริญญาบัตร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

สาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ และ 
2 คนได้รับปริญญาบัตร เกียรตินิยมอันดับสอง  
สาขาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการเกษตร

ในปี 2562 มูลนิธิฯ ได้รับเงินบริจาคจากกิจกรรม 
ระดมทุน อาทิ งาน 73rd Anniversary Bangkok 
Post Forum 2019 งานบางกอกโพสต ์
อินเตอร์เนชั่นแนล มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 งาน 
Sathorn Square Vertical Fun Run 2019 
ซึ่งจัดโดย บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) รวมไปถึง 
การสนับสนุนจากผู้อ่านและผู้ร่วมบริจาคผ่านการ 
ซื้อถุงผ้าลดโลกร้อนของมูลนิธิฯ

มูลนิ ธิบางกอกโพสต์ คือพันธกิจของกลุ่ ม 
บางกอกโพสต์ในการสร้างสาธารณประโยชน์  
ที ่ม ีค ุณค่าเพื ่อพัฒนาสังคมไทย เราเชื ่อว่า 
การช่วยเหลือเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
คือการพัฒนาอนาคตของประเทศ
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มูลน์ิธิโรคเร่�อน์พัุดำหง
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ลนิธิโรคเร้ือนพุดหง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี ก่อตั้ง 
ข ึ ้นเม ื ่อเด ือนตุลาคม 2525 โดยมี 

คุณประสิทธิ� ลุลิตานนท์ เป็นประธานมูลนิธิฯ 
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือนในนิคม 
โรคเรื ้อนพุดหง ที่ตั ้งอยู ่ในอำาเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งฝึกอบรมวิชาชีพ
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้

เมื่อเริ่มก่อตั้ง นิคมโรคเรื้อนพุดหงมีผู้ป่วยในการ 
ดูแลกว่า 1,000 คน ในแต่ละปี มีผู้ป่วยเสียชีวิต 
ตามธรรมชาติ 6-10 ราย ปัจจุบัน มีผู้ป่วยในการ 
ด ูแลของมูลนิธ ิฯ 100 คน โดยส่วนใหญ่ 
เป็นผู้ป่วยอายุระหว่าง 60-90 ปี มีผู้ป่วยร้ายแรง 
ติดเตียงที่ต้องอาศัยการดูแลอย่างใกล้ชิด 15 คน 
และผู้ป่วยบางคนเป็นผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีและ 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ภายในมูลนิธิฯ มีแม่ชีมิชชันนารีชาวฟิลิปปินส ์
หลายคนเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย ผ่านศูนย์ดอนบอสโก 
พัฒนา ซึ ่งตั ้งอยู ่ใกล้นิคมโรคเรื้อนพุดหง โดย 
ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิฯ

การบริจาคส่วนใหญ่มาจากผู้อ่านหนังสือพิมพ์ 
บางกอกโพสต์ โดยในปี 2562 มีการจัดกิจกรรม 
การกุศลต่างๆ เพ่ือนำาเงินมาจัดหาอาหาร อุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ท่ีจำาเป็น และเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
สำาหรับชีวิตประจำาวัน ตามที่ผู้ป่วยร้องขอผ่าน 
มิชชันนารีชาวฟิลิปปินส์

เนื่องจากในช่วงปลายปี 2561 พายุโซนร้อน 
ปาบึกได้พัดถล่มพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทำาให้พ้ืนท่ีพยาบาลบางส่วนของมูลนิธิฯ เสียหาย 
ดังนั้น ในปี 2562 ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดกิจกรรม 
ระดมทุนเพื่อนำาเงินมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม

มูลนิธิโรคเร้ือนพุดหงยังคงมุ่งม่ันให้การดูแล  
ผู้ป่วยโรคเร้ือน รวมท้ังสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ 
ต่างๆ แก่สังคม
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คณะกรรมการบริษััท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน  
12 ท่าน มีรายช่ือดังน้ี

กรรมการท่� ไม่เป็็นผู้้�บริหาร
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
 และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ
4. นายเอกฤทธิ� บุญปิติ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง
5. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร
 และกรรมการบริหารความเส่ียง
6. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ� กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ

กรรมการท่�เป็็นอิิสระ
1. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

(ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 14 สิงหาคม 2562)
2. ผศ.วุฒิศักดิ� ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
3. นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ
 และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
5. นายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อิำานาจหน�าท่�และความรับผู้ิดชอิบขอิงคณะกรรมการบริษััท
คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการหนึ่งคน 
หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืน กระทำาหน้าท่ีใดๆ แทนคณะกรรมการได้ โดยให้ทำา 
เป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการ 
ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ 
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร 
3. นายเอกฤทธิ� บุญปิติ 
4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

กรรมการสองในสี ่คนนี ้ลงนามร่วมกัน ยกเว้นการรับรองสำาเนาหรือภาพถ่าย 
สรรพเอกสารของบริษัทหรือเกี่ยวกับบริษัท  การต่อสู้คดีอาญาทั้งปวงที่บริษัท 
ถูกฟ้องในทุกระดับชั้น ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งทนายความ การดำาเนินการในชั้น 
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และกระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาล การยื่น 
และส่งคำาคู่ความและเอกสาร รวมถึงรับทราบข้อกล่าวหา การให้การต่อพนักงาน 
สอบสวน พนักงานอัยการ และการเบิกความต่อศาล ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งใน 
ส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือกระทำาการแทนบริษัทได้

คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ 
ในการกำากับและติดตามการดำาเนินงานของบริษัท รวมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการ 
อย่างสมำ ่าเสมอ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำานวน  
5 ท่าน มีรายช่ือดังน้ี
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการบริหาร
3. นายเอกฤทธิ� บุญปิติ กรรมการบริหาร
4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร
5. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ� กรรมการบริหาร

โดยมี นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อิำานาจหน�าท่�และความรับผู้ิดชอิบขอิงคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปน้ี
1. ติดตามกำากับดูแลผลการดำาเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำา 

ทุกเดือน
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

แล้ว โดยมีจำานวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
3. อนุมัติการเข้าทำาการเปิดบัญชี การทำาสัญญากับสถาบันการเงินตามท่ีเห็นสมควร 

และรายงานต่อคณะกรรมการ
4. กำาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอำานาจการอนุมัติ
5. แต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยกเว้นหัวหน้า 

เจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงินและบัญชี 
เลขานุการบริษัท และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คณะกรรมการตรวจสอิบ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
จำานวน 3 ท่าน มีรายช่ือดังน้ี
1. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ผศ.วุฒิศักดิ� ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ังน้ี ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา และ นายจอห์น ทอมพ์สัน เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน

อิำานาจหน�าท่�และความรับผู้ิดชอิบขอิงคณะกรรมการตรวจสอิบ
1.	 การบริหารความเส่�ยง
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสีย่งของบริษัท 
และบริษัทย่อยอย่างสมำ่าเสมอ

2.	 การควบคุมภายใน
1. ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อม 

ของการควบคุม” ท่ีเหมาะสม โดยการส่ือสารถึงความสำาคัญของการควบคุม 
ภายในและการจัดการกับความเส่ียง และด้วยการทำาให้เช่ือม่ันได้ว่าพนักงาน 
เข้าใจถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี

2. พิจารณาประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน สำาหรับ 
การจัดทำางบการเง ินรายไตรมาส และงบการเง ินประจำาปี รายงาน 
การตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมระบบ 
สารสนเทศของบริษัท

โครงสัร้างกิารจัดำกิาร
การบริหารองค์กร
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3. พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุม้ครอง
ความสูญเสียและความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบการปฏิบัติการ 
รวมทั้งแผนฉุกเฉินสำาหรับกรณีที่ระบบการเงินและการปฏบิัติงานตามปกต ิ
ของบริษัทล้มเหลวอย่างไร

4. ติดตามการดำาเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่ 
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะนำามา

3.	 รายงานทางการเงิน
3.1 ทัั�วิไป

1. ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน และ 
การจัดการของฝ่ายบริหารเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร

2. ปรึกษาหารือกับผู ้ตรวจสอบภายในและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตถึง 
การทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน หรือท่ีได้เกิดข้ึนแล้ว รวมถึงการกระทำาผิดกฎหมาย 
ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็นอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน

3. สอบทานประเด็นทางบัญชีที่สำาคัญและประเด็นเกี่ยวกับการรายงาน 
ต่างๆ รวมถึงประกาศข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด 
และทำาความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีมีต่องบการเงิน

4. สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เก่ียวกับความเส่ียงและความเสียหายท่ีมีนัยสำาคัญท่ีอาจจะเกิดข้ึน และ 
แผนในการลดความเส่ียงดังกล่าว

5. สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบอย่างสำาคัญต่อ 
งบการเงิน

3.2 งบกิารเงิน์ประจำาปี
1. สอบทานงบการเงินประจำาปีว่าถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อมูล

ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว รวมท้ังประเมินว่างบการเงิน
ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีท่ีเหมาะสมแล้วหรือไม่

2. ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการท่ีซับซ้อน และ/หรือ ผิดปกติ
3. ให้ความสำาคัญในเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริง 

ของสินทรัพย์และหน้ีสิน การคำ้าประกัน ภาระหน้ีสินเก่ียวกับผลิตภัณฑ์์
หรือสิ่งแวดล้อม การตั้งสำารองเผื่อความเสียหายที่เกิดจากการฟ้องร้อง 
ภาระผูกพันและภาระหน้ีสินอ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการสอบทาน 
งบการเงินและผลของการตรวจสอบ รวมท้ังปัญหาท่ีพบ

5. ให้คำาแนะนำาคณะกรรมการเพื่อนำาเสนองบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ

3.3 งบกิารเงิน์รายไต่รมาสั
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและมีความ 
ถูกต้องตามควร รวมท้ังรับทราบคำาอธิบายจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เก่ียวกับผลการดำาเนินงาน การเปล่ียนแปลงใน 
อัตราส่วนทางการเงินซ่ึงสืบเน่ืองจากการดำาเนินงาน การเปล่ียนแปลงวิธีการ 
บันทึกบัญชีของบริษัท เหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ และการควบคุมด้าน
การเงินและการปฏิบัติงาน รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอและเหมาะสม

4.	 การตรวจสอิบภายใน
1. สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสำานักตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมั่น 

ได้ว่า สำานักตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ ปราศจาก 
ข้อจำากัดใดๆ ท่ีไม่สมเหตุสมผล

2. เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสำานักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติการสรรหา การเลื่อนตำาแหน่ง การโยกย้าย และ 
การเลิกจ้างของผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
จะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกปี

3. สอบทานประสิทธิผลของสำานักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
จะพิจารณาปัจจัยที ่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั ้ง 
กระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบ 
ภายใน

4. ประชุมเป็นการส่วนตัวกับผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายในในเรื่องที่ 
เห็นสมควร

5. ดูแลเพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันว่าผู้บริหารได้รับและปรึกษาหารือผลการตรวจสอบ
และคำาแนะนำาท่ีสำาคัญในระยะเวลาอันควร

6. ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มีการดำาเนินการซึ่งเป็นผลมาจาก 
คำาแนะนำาของผู้ตรวจสอบภายในในระยะเวลาอันควร

7. ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสำานักตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ 
ผู้ให้บริการจากภายนอกที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ที่ปรึกษา เป็นต้น ในการให้ความเชื่อมั่นหรือให้คำาปรึกษาเพื่อให้เกิดความ 
ครอบคลุมอย่างเหมาะสมและลดการทำางานซำ้าซ้อน

5.	 ผู้้�สอิบบัญช่รับอินุญาต
 1. ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อประสิทธิภาพ 
และการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 2. พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริการให้คำาปรึกษาทั้งหมดที่ 
บริษัทได้ว่าจ้างมา

 3. อนุมัติบริการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่งานตรวจสอบซ่ึงกระทำาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 4. ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 5. สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอมา และดำาเนินการให้เช่ือม่ันได้ว่าจะไม่มีการกำาหนดข้อจำากัดใดๆ ไว้ใน
ขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล

 6. สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 7. ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสำานักงานผู้สอบบัญชี และดูแลว่า 

มีการคิดค่าสอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล
 8. สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและ 

ผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือท่ีจะเช่ือม่ันได้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์
 9. จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 

เข้าร่วมประชุมปีละ 1 คร้ัง
 10. ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะนำาเสนอผลการ 

ตรวจสอบและคำาแนะนำาในเวลาอันสมควร
 11. สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกใหผู้้สอบบัญชีรับอนุญาต 

และให้ความสนใจในประเด็นท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
 12. สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและติดตาม 

ว่าฝ่ายบริหารได้ตอบชี้แจงผลการตรวจสอบและคำาแนะนำาของผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาตในระยะเวลาอันควร

 13. ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีท่ีน่าสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทได้กระทำาการอันเป็น 
การฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องรายงาน 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันที 
เพ่ือจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า

6.	 การด้แลการป็ฏิิบัติตามกฎหมายและกฎระเบ่ยบต่างๆ
1. สอบทานประสิทธิผลของระบบที ่ใช้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบต่างๆ การสืบสวนการทุจริต และการติดตามของฝ่ายบริหาร 
เก่ียวกับการทุจริต รวมท้ังการลงโทษทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ

2. รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จาก 
ฝ่ายบริหาร และ/หรือ สำานักตรวจสอบภายในอย่างสมำ่าเสมอ
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3. สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการ 
จัดทำารายงานทางการเงินแล้ว

4. สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่กำากับ 
ดูแล

5. รายงานผลการสอบสวนเบือ้งต้นของกรณทีี่น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทได้กระทำาการ
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่กำากับ 
ดูแลและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาท่ีกฎหมายกำาหนดไว้

7.	 การด้แลให�ป็ฏิิบัติตามนโยบาย	วิธี่ป็ฏิิบัติงาน	และจรรยาบรรณขอิงบริษััท
1. ดูแลเพ่ือให้เช่ือม่ันได้ว่าได้มีการจัดทำานโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณ

ของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และดำาเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบัติ

2. ประเมินฝ่ายบริหารว่าได้ทำาตนเป็นตัวอย่าง โดยการสื่อสารถึงความสำาคัญ 
ของนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณ รวมท้ังแนวทางในการประพฤติ 
ปฏิบัติตน ให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่

3. สอบทานขั ้นตอนการติดตามประเมินผลการกำากับดูแลให้ปฏิบัติตาม 
นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัท

4. รับรายงานอย่างสมำ่าเสมอเกี่ยวกับการกำากับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย 
วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัท จากฝ่ายบริหาร

8.	 การด้แลในการตรวจสอิบข�อิร�อิงเรียน
1. ประเมินประสิทธิผลของวิธีการในการดำาเนินการของบริษัทเกี ่ยวกับ 

ข้อร้องเรียนต่างๆ
2. สอบทานระบบการร้องเรียนเก่ียวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุม 

ต่างๆ อันอาจไม่เหมาะสม และอ่ืนๆ ให้เป็นความลับ
3. ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีขั้นตอนการดำาเนินการต่างๆ เพื่อ 

ให้มีผู้สอบสวนอิสระในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่างเพียงพอ 
และให้มีการรายงานเรื ่องที่เกี ่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเพ่ือทราบ

9.	 การรายงาน
1. รายงานให้คณะกรรมการทราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และให้คำาแนะนำาท่ีเหมาะสมอย่างสมำ่าเสมอ
2. เชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะ

การเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ
3. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงานครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง คณะ 

กรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำาปี 
โดยมีประเด็นท่ีต้องรายงาน ดังน้ี
• จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงาน 

ทางการเงินของบริษัท
• ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

• ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ข้อสังเกตอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พบมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรได้รับทราบภายใต ้

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

10.	ความรับผู้ิดชอิบอิ่�นๆ
1. ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการกำากับดูแลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทร้องขอ
2. จัดให้มีการสืบสวนพิเศษ หรือจ้างที ่ปรึกษาหรือผู ้ชำานาญการเพื ่อให้ 

ความช่วยเหลือในกรณีท่ีจำาเป็น

3. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอิบแทน

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน มีรายช่ือดังน้ี
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2. ผศ.วุฒิศักดิ� ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3. นายจรูญ อินทจาร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อิำานาจหน�าท่�และความรับผู้ิดชอิบขอิงคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอิบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปน้ี
 1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการและกรรมการบริษัท
 2. จำานวนและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของกรรมการอิสระ
 3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
 4. การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อ 

คณะกรรมการ
 5. นโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนและบำาเหน็จของคณะกรรมการและ 

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการ
 6. การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ของบริษัท
 7. แผนการสืบทอดการดำารงตำาแหน่ง และกระบวนการสรรหากรรมการ ผู้จัดการ 

และผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการ 
ผู้จัดการ ตามลำาดับ

 8. กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำาเนินการ 
โดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามลำาดับ

 9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะ 
ดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามลำาดับ

 10. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการ
จำานวน 3 ท่าน มีรายช่ือดังน้ี
1. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
2. นายเอกฤทธิ� บุญปิติ กรรมการบริหารความเส่ียง
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารความเส่ียง

โดยมี นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

อิำานาจหน�าท่�และความรับผู้ิดชอิบขอิงคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี
1. กำาหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และระดับ 

ความเสี ่ยงที ่ยอมรับได้ (Risk Levels) และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อรับทราบ

2. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร 
ความเส่ียงขององค์กร

3. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
4. ประเมินผลและดูแลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ 

ความเส่ียงโดยรวมขององค์กร
5. ประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ 

ให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ขององค์กรเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กิลุ่มบางกิอกิโพัสัต่์

โครงสัร้างองค์กิร
การบริหารองค์กร

คณะกิรรมกิารบริษััทั

คณะกิรรมกิารบริหาร

คณะกิรรมกิาร
บริหารควิามเสัี�ยง

บรรณาธิกิารบริหาร

กิองบรรณาธิกิาร
บางกิอกิโพัสัต์่ 

สัำานั์กิ 
ต่รวิจสัอบ 

ภายใน์

ธุรกิิจ 
หนั์งสืัอพิัมพ์ั 

ฝ่ายจัดำจำาหน่์าย 
และจัดำส่ัง

นิ์ต่ยสัาร: 
บางกิอกิ โพัสัต์่ 

-บาวิเออร์

ธุรกิิจ 
หนั์งสืัอพิัมพ์ั 

ฝ่ายข้ายโฆษัณา

นิ์ต่ยสัาร: 
โพัสัต์่ อิน์เต่อร์ฯ มัชรูม กิรุ๊ป

แผิน์กิ 
โพัสัต์่บุ๊กิส์ั

แผิน์กิ 
กิารเงิน์และบัญชี

แผิน์กิ
เทัคโน์โลยีและ 
สัารสัน์เทัศ

แผิน์กิ 
จัดำซื�อ

ธุรกิิจดิำจิทััลฝ่ายผิลิต่ 
หนั์งสืัอพิัมพ์ั

กิองบรรณาธิกิาร
โพัสัต์่ทูัเดำย์

กิองบรรณาธิกิาร
M2F

ฝ่ายทัรัพัยากิรบุคคล

ทัั�วิไป กิอง 
บรรณาธิกิาร

ผู้ิช่วิยหัวิหน้์า 
เจ้าหน้์าทีั�บริหาร 

ฝ่ายปฏิิบัติ่กิารธุรกิิจ

หัวิหน์้าเจ้าหน์้าทัี�บริหาร 
ฝ่ายปฏิิบัต่ิกิารธุรกิิจ

หัวิหน์้าเจ้าหน์้าทัี�บริหาร 
ฝ่ายกิารเงิน์และบัญชี
และเลข้าน์ุกิารบริษััทั

คณะกิรรมกิาร
ต่รวิจสัอบ

คณะกิรรมกิารสัรรหาและ
กิำาหน์ดำค่าต่อบแทัน์



จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	38	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	77	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 121,096,150 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.22
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
บิดา นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑ์ิตกิตติมศักดิ� 

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑ์ิตย์
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑ์ิตกิตติมศักดิ� 

สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑ์ิต 

• ปริญญาดุษฎีบัณฑ์ิตกิตติมศักดิ� 
สาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑ์ิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑ์ิต
 คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• อนุปริญญาวิศวกรเครื่องกล South-West Essex 

Technical College ประเทศอังกฤษ
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program
 (DAP 68/2008) 
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ประธานกรรมการ
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน) 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 กรรมการ
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)

น์ายสัุทัธิเกิียรต่ิ จิราธิวิัฒน์์
ประธาน์กิรรมกิาร และประธาน์กิรรมกิารบริหาร

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ
 บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
 บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
 บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ
 บริษัท โพสต์ ทีวี 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. 2551 นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 รองประธานกำากับการบริหาร 

บริษัทในเครือเซ็นทรัล 
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ	
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
• 4 ธันวาคม 2558 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก สาย 2
• 7 ธันวาคม 2553 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ชั้นที่ 1
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2562
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 5 ครั้ง 

จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 7 ครั้ง 

จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 คร้ัง จากท้ังหมด 1 คร้ัง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	26	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	65	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 36,350,960 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• พ.ศ. 2522 ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี 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 
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2562
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 5 ครั้ง
 จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 7 ครั้ง
 จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

จำานวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

น์ายวิรชัย พัิจารณ์จิต่ร
รองประธาน์กิรรมกิาร กิรรมกิารบริหาร

และประธาน์กิรรมกิารสัรรหา
และกิำาหน์ดำค่าต่อบแทัน์

คณะกิรรมกิารบริษััทั
การบริหารองค์กร

24 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)



จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	28	ปี	
สัญชาติไทย	อายุ	60	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑ์ิตกิตติมศักดิ� 

สถาบันบัณฑ์ิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑ์ิต (การจัดการ) 
Sloan School of Management, 

 Massachusetts Institute of 
 Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑ์ิต (เคมี) 
 Massachusetts Institute of 
 Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑ์ิต (เคมี) 

Worcester Polytechnic Institute 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• 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
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

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

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

น์ายชาต่ิศิริ โสัภณพัน์ิช
กิรรมกิาร

ศ. ดำร.พัรชัย ชุน์หจิน์ดำา
กิรรมกิารอิสัระ และประธาน์กิรรมกิารต่รวิจสัอบ

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ 
 TRG Management LP
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ 
 TRG Allocation LLC
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ 

Bangkok Bank (China)
 Company Limited
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ
 Board of Trustees 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• พ.ศ. 2557-2562 กรรมการ
 สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2553-2557 

ประธานสมาคมธนาคารไทย
• พ.ศ. 2547-2559 กรรมการ
 Board of Trustees, Singapore 

Management University 
• พ.ศ. 2546-2552 กรรมการ
 คณะกรรมการธุรกรรม
 ทางอิเล็กทรอนิกส์
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2562
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 

จำานวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 ครั้ง 

จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	2	ปี	
สัญชาติไทย	อายุ	57	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2538 ดุษฎีบัณฑ์ิต สาขาการเงิน 

Florida International University
• พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรมหาบัณฑ์ิต 

สาขาการเงิน Florida International 
University

• พ.ศ. 2531 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิ์ต (MBA) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• พ.ศ. 2528 บัญชีบัณฑ์ิต
 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตร Role of the Chairman
 Program (RCP) (IOD) รุ่นที่ 27/2012
• หลักสูตร Role of Nomination and 

Compensation Committee (NCC) 
(IOD) รุ่นที่ 12/2011

• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
 ด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11/2010
• หลักสูตร Audit Committee Program 

(ACP) (IOD) รุ่นที่ 4/2005
• หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) (IOD) รุ่นที่ 36/2003
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ
 บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน) 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ
 และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
(มหาชน) 

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ภาคีสมาชิกราชบัณฑ์ิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑ์ิตยสภา 

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการวินิจฉัย
 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ
 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ 
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
• พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ชั้นมหาวชิรมงกุฎ 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2562
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
 จำานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง 

จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

25รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562



คณะกิรรมกิารบริษััทั
การบริหารองค์กร

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	15	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	55	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
 มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
• Fellow Chartered Accountant (FCA),
 The Institute of Chartered Accountants in
 England & Wales (ICAEW) ประเทศอังกฤษ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร
 บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำากัด
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2562
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ผิศ.วิุฒิศักิดำิ์ ลาภเจริญทัรัพัย์
กิรรมกิารอิสัระ กิรรมกิารต่รวิจสัอบ

และกิรรมกิารสัรรหาและกิำาหน์ดำค่าต่อบแทัน์

น์ายจอห์น์ ทัอมพั์สััน์
กิรรมกิารอิสัระ และกิรรมกิารต่รวิจสัอบ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	6	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	70	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2522 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
 University of Chicago 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2514 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑ์ิต 

(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program 
 (DAP 80/2009)
• Director Certification Program
 (DCP 126/2009)
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประธานกรรมการ
 บริษัท ชโย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2557-2562 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• พ.ศ. 2555-2557 กรรมการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
• พ.ศ. 2555-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ในคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ

• พ.ศ. 2554-2557 กรรมการในคณะกรรมการ
 คุ้มครองผู้บริโภค สำานักนายกรัฐมนตรี
• พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด 

กระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2552-2557 กรรมการ
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) 

กระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2552-2554 ประธานกรรมการบริหาร 

กิจการสำานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
• พ.ศ. 2551-2552 ประธานกรรมการ
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
• พ.ศ. 2548-2554 คณบดี
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• พ.ศ. 2547-2552 กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• พ.ศ. 2546-2555 ประธานกรรมการ 

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑ์ิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
โครงการการจัดการทางการเมือง

• พ.ศ. 2541-2555 ประธานกรรมการ 
โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑ์ิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำาหรับนักบริหาร

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2562
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
 จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 จำานวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทน จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง 
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 ครั้ง
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง

26 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)



จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	14	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	57	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 13,426,380 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69
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) 
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการบริหาร
 บริษัท เคไอชี-บีเคเค จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ
 บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ
 บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ
 บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ
 บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ
 บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ
 บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการ
 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จำากัด
 บริษัท คริสตัลเจด-มายเบรด จำากัด
 บริษัท คริสตัลเจด คอนเฟ็กชั่นเนอร์รี่ จำากัด 

และบริษัท คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเปา 
(ประเทศไทย) จำากัด 

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร
 บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เมโทร รีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน) 
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ
 และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2562
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
 จำานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
 จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง

น์ายรัสัเซล เลต่ัน์ เคคูเอวิา
กิรรมกิารอิสัระ

และประธาน์กิรรมกิารบริหารควิามเสัี�ยง

น์ายเอกิฤทัธิ์ บุญปิต่ิ
กิรรมกิาร กิรรมกิารบริหาร 

และกิรรมกิารบริหารควิามเสัี�ยง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	3	ปี
สัญชาติอเมริกัน	อายุ	65	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑ์ิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

และการบริหารจัดการวิศวกรรม 
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• วิทยาศาสตรบัณฑ์ิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program
 (DCP 196/2014)
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการอิสระ
 บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการอิสระ
 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2562
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง
 จากทั้งหมด 1 ครั้ง

27รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562



ดำร.รณชิต่ มหัทัธน์ะพัฤทัธิ์
กิรรมกิาร และกิรรมกิารบริหาร

คณะกิรรมกิารบริษััทั
การบริหารองค์กร

น์ายธีระเกิียรต่ิ จิราธิวิัฒน์์
กิรรมกิาร กิรรมกิารบริหาร 

และกิรรมกิารบริหารควิามเสัี�ยง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	4	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	51	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 13,139,755 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
บุตร นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท Hotel Management, Johnson 

and Wales University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี Business Administration 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• พ.ศ. 2554 หลักสูตรการเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหาร
 ระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
• พ.ศ. 2549 หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา 

ฝ่ายอำานวยการ รุ่นที่ 99 
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program
 (DAP 129/2016)
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 รองประธานฝ่ายจัดซื้อ
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2541-2545 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2539-2541 เจ้าหน้าที่บริหารการขาย 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	2	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	64	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2551 ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
• พ.ศ. 2528 ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
 (CGI) รุ่น 6 ปี 2558
• TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 5 ปี 2553
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 30 ปี 2553
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 20 ปี 2545
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2537-2542 ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน
 บริษัท ประสิทธิ�พัฒนา จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2532-2537 หัวหน้าผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำากัด
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2562	
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ
 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ
 บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ
 บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ
 บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ
 บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ
 บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ	
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2562
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
 จำานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
 จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง 

จากทั้งหมด 1 ครั้ง

28 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)



น์ายจรูญ อิน์ทัจาร
กิรรมกิารอิสัระ และกิรรมกิารสัรรหา

และกิำาหน์ดำค่าต่อบแทัน์

ดำร.ศิริธัช โรจน์พัฤกิษั์
กิรรมกิาร

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	6	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	75	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑ์ิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑ์ิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑ์ิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• เนติบัณฑ์ิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑ์ิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP 176/2556)
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT4)
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำากัด
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา สำานักงานกฤษฎีกา
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2557-กันยายน 2558 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
• พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ
• 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
• 3 มีนาคม 2549 ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด
• 1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษา ศาลฎีกา
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2562
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 จำานวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	6	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	74	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2559 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑ์ิตกิตติมศักดิ� 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
• พ.ศ. 2549 ดุษฎีบัณฑ์ิตกิตติมศักดิ�
 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• พ.ศ. 2548 ดุษฎีบัณฑ์ิตกิตติมศักดิ� สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
• พ.ศ. 2507 บัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) 2008
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ
 บริษัท อีเทอเนิล เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์อีที จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอสยูที จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ บริษัท พีพีทีซี จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ประธานกรรมการ บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ประธานกรรมการ บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอม-ลิงค์ จำากัด
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2562
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

29รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562



การบริหารองค์กร

น์ายจิรทััศน์์ น์ิวิัฒน์์ภูมิน์ทัร์
รักิษัากิารหัวิหน์้าเจ้าหน์้าทัี�บริหาร
ฝ่ายปฏิิบัต่ิกิารธุรกิิจหน์ังสัือพัิมพั์

น์ายศูน์ย์รัฐ บุณยมณี 
บรรณาธิกิาร 

หน์ังสัือพัิมพั์บางกิอกิโพัสัต่์

น์ายเจริญชัย กิิต่ต่ิสัุวิรรณ
หัวิหน์้าเจ้าหน์้าทัี�ฝ่ายกิารเงิน์และบัญชี 

และเลข้าน์ุกิารบริษััทั

สัญชาติไทย	อายุ	57	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2532 MBA in Information System and Finance, 

Xavier University, Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
การอบรม
• หลักสูตรประเด็นปัญหารายการข้อมูลทางบัญชี
 ในการปิดงบการเงินก่อนนำาส่งงบการเงิน ปี 2562
• หลักสูตรการทบทวนการกำากับดูแลของงบการเงิน
 รายไตรมาส (TLCA CFO ครั้งที่ 3/2019)
• หลักสูตร The CFO’s Role in Stakeholder
 Communications (TLCA CFO ครั้งที่ 5/2019)
• หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program 

(SFLP) 2018
• หลักสูตร Integrated Reporting รุ่นที่ 1/61
ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี 

และเลขานุการบริษัท
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
• พ.ศ. 2559-2560 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน
 และบัญชี บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
• พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
• พ.ศ. 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
 [บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)] 
• พ.ศ. 2556-2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำากัด
• พ.ศ. 2553-2555 ผู้อำานวยการอาวุโส
 บริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จำากัด
• พ.ศ. 2551-2552 ผู้อำานวยการอาวุโส
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549-2551 ผู้อำานวยการอาวุโส
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

สัญชาติไทย	อายุ	50	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
 University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำางาน
• ต้ังแต่ พ.ศ. 2562 รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
•  พ.ศ. 2559-2562 ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
 ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ 
 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. 2539-2545 บรรณาธิการข่าวการเงิน 

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

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
 [บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

สัญชาติไทย	อายุ	52	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
การอบรม
• พ.ศ. 2561 หลักสูตรสถาบันวิทยาการพลังงาน
 รุ่นที่ 12
ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 บรรณาธิการ
 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2559-2561 รองบรรณาธิการ 

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

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
 [บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]
• พ.ศ. 2550-2553 รองบรรณาธิการข่าวทั่วไป 

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
 [บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]
• พ.ศ. 2544-2550 ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ 

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
 [บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]
• พ.ศ. 2538-2544 ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
 [บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]
• พ.ศ. 2535-2537 ผู้สื่อข่าว สำานักข่าวไทย
 บริษัท อสมท.จำากัด (มหาชน)

ผิู้บริหาร
บริษััทั บางกิอกิ โพัสัต่์ จำากิัดำ (มหาชน์)

30 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)



น์ายวิิทัธณุ ชุ่มสัุวิรรณ
ผิู้อำาน์วิยกิาร

ฝ่ายทัรัพัยากิรบุคคล 

น์ายวิุฒิ น์น์ทัฤทัธิ์
บรรณาธิกิาร
โพัสัต่์ทัูเดำย์

น์างภัทัริกิา ชุต่ิชูเดำช
ผิู้อำาน์วิยกิาร

สัำาน์ักิต่รวิจสัอบภายใน์  

สัญชาติไทย	อายุ	52	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑ์ิต
 (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
การอบรม
• พ.ศ. 2561 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 

(วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• พ.ศ. 2559 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
 กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 13
• พ.ศ. 2558 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 5
• พ.ศ. 2552 หลักสูตรสื่อสารมวลชนภายใต้
 โลกาภิวัฒน์ทางการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2552 หลักสูตร Mini MBA 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2550 หลักสูตรผู้นำาการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 4 

สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ทำางาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554-2559 บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
 [บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]
• พ.ศ. 2553-2554 ผู้อำานวยการฝ่ายข่าว บริษัท โพสต์ นิวส์ จำากัด
• พ.ศ. 2549-2553 ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

และบรรณาธิการข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
 [บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]
• พ.ศ. 2546-2549 หัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

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)]

สัญชาติไทย	อายุ	59	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2542 Mini MBA การบริหารทรัพยากรบุคคล 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• พ.ศ. 2532 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑ์ิต 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรม
• การบริหารทรัพยากรบุคคล
• การจัดการงานบุคคล และนวัตกรรมใหม่ ในงานบุคคล
• ความรู้กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
กฎหมายการบริหารจัดการโรงแรม

• การบริหารคุณภาพองค์กร
• ทักษะความเป็นผู้นำา
• การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
• การบริหารความเสี่ยง
ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
•  พ.ศ. 2555-2560 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน
• พ.ศ. 2553-2555 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มโรงแรม ไม้ขาวดรีมโฮเท็ลแอนด์รีสอร์ท
 ภูเก็ต และพังงา
• พ.ศ. 2547-2553 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 และฝึกอบรม โรงแรมเดอะราชา ภูเก็ต
• พ.ศ. 2539-2547 รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

สัญชาติไทย	อายุ	48	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2548 Certified Internal Auditor 

(CIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2539 ปริญญาโท 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑ์ิต ด้านการเงิน 
 Wichita State University
 รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑ์ิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 Post Mini MBA 

โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 

ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน 
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2555-2559 

รองผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน 
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

• พ.ศ. 2549-2555 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
 สำานักตรวจสอบภายใน
 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 

[บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)]

31รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562



ผิู้บริหาร
บริษััทั โพัสัต่์ อิน์เต่อร์เน์ชั�น์แน์ล มีเดำีย จำากิัดำ

ผิู้บริหาร
บริษััทั มัชรูม กิรุ๊ป จำากิัดำ

การบริหารองค์กร

น์างธัชหทััย ธรรมประภาสั
ผิู้จัดำกิารทัั�วิไป

ม.ล. พัอยศ  กิัลยาณะวิงศ์
ประธาน์เจ้าหน์้าทัี�ฝ่ายปฏิิบัต่ิกิาร

น์างภูมิจิต่ พัลางกิูร
ผิู้จัดำกิารทัั�วิไป

น์ายอรรฆรัต่น์์ น์ิต่ิพัน์
ประธาน์เจ้าหน์้าทัี�บริหาร

32 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)



ตามข้อบังคับของบริษัท การแต่งต้ังกรรมการต้องทำาการเลือกต้ังในท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีหลักเกณฑ์์และวิธีการดังต่อไปน้ี

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียน 
ว่าเป็นผู้ถือหุ้น

2. ผู ้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 
จำานวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำาแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น 
ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ 
เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ 
และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน  
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง  
เท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั ้งนั ้น  
ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ 
พึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน

ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำาแหน่ง 
เป็นจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง 
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้ 
กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการ 
ผู้ออกไปน้ันจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำาแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว 
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นดำารงตำาแหน่งแทน 
กรรมการที่ว่าง เว้นแต่วาระในตำาแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือ 
น้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู ่ อย่างไรก็ดี ในกรณี

ท่ีจำานวนกรรมการว่างลงจนกรรมการท่ีเหลืออยู่มีจำานวนไม่ครบองค์ประชุม 
กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำาการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะ 
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำาการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการ
ที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำาภายใน 
หน่ึงเดือนนับต้ังแต่วันท่ีจำานวนกรรมการว่างลง ซ่ึงทำาให้ไม่ครบองค์ประชุม 
บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะดำารง 
ตำาแหน่งได้เพียงเท่ากำาหนดเวลาท่ีกรรมการท่ีว่างลงน้ันชอบท่ีจะอยู่ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีแนะนำาคณะกรรมการ
ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มี 
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 
ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท พร้อมท้ังแสดงหลักฐาน
การถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำาเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้น 
ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน 
เช่น สำาเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำาคัญต่างๆ 
ของบริษัท เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือ 
นัดประชุมได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนสำาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคล 
เข้ารับการเลือกตั ้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ ่งได้นำาเสนอในเว็บไซต ์
ของบริษัท

การแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูงอยูภ่ายใต้อำานาจของ
คณะกรรมการบริหาร ยกเว้นตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้า 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
ซ่ึงต้องนำาเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

กิารสัรรหากิรรมกิาร ผิู้บริหาร และกิำาหน์ดำค่าต่อบแทัน์
การบริหารองค์กร
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บริษัทมิได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของ 
กรรมการอิสระท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กำาหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม 
การถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ที ่ปรึกษาที ่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู ้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกันผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู ้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู ้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ 
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ 
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี 
อำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทำารายการทางการค้า 
ท่ีกระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
รายการท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น 
หลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ 
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละสาม 
ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 
แล้วแต่จำานวนใดจะตำา่กว่า ท้ังน้ี การคำานวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไป 
ตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที ่เกี ่ยวโยงกันตามประกาศ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์์ในการทำารายการที ่
เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวม 
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
กับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ 
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ 
หุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการ 
เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ  
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ 
ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย 
กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน 
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ  
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที ่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ 
บริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ 
การดำาเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
อิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ 
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ โดย 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าท ี ่แนะนำา 
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำานวนและคุณสมบัติที่เหมาะสม
ของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอ
ผู้ที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อ 
คณะกรรมการบริษัท

กิารสัรรหาและคัดำเลือกิกิรรมกิารอิสัระ
การบริหารองค์กร

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)3434 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)



บัน์ทัึกิกิารเข้้าประชุมประจำาปี 2562
การบริหารองค์กร
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• ผศ.วุฒิศักดิ� ลาภเจริญทรัพย์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (แต่ยังคงเป็นกรรมการตรวจสอบ) 
• ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

  คณะ คณะ คณะกิรรมกิาร คณะกิรรมกิาร คณะ
 รายชื�อ กิรรมกิาร กิรรมกิาร สัรรหาและ บริหาร กิรรมกิาร
  บริษััทั ต่รวิจสัอบ กิำาหน์ดำค่าต่อบแทัน์ ควิามเสัี�ยง บริหาร

นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน์ 5/5    7/7
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

นายวรชัย	พิจารณ์จิตร 5/5  2/2  7/7
รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายชาติศิริ	โสภณพนิช 2/5
กรรมการ

ศ.	ดร.พรชัย	ชุนหจินดา 5/5 4/4
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ผศ.วุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์ 3/5 2/4 1/2
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายจอห์น	ทอมพ์สัน 1/5 4/4
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายรัสเซล	เลตัน	เคคูเอวา 4/5   4/4
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเอกฤทธิ์	บุญปิติ 5/5   4/4 7/7
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีระเกียรติ	จิราธิวัฒน์ 5/5   4/4 7/7
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.รณชิต	มหัทธนะพฤทธิ์ 4/5    7/7
กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายจรูญ	อินทจาร 4/5  2/2
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ดร.ศิริธัช	โรจนพฤกษ์ 3/5
กรรมการ

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562 3535รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562
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ค่าต่อบแทัน์กิรรมกิารและผิู้บริหาร
การบริหารองค์กร

หมายเหตุ

• ผศ.วุฒิศักดิ� ลาภเจริญทรัพย์ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (แต่ยังคงเป็นกรรมการตรวจสอบ)
• ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

   
   กิรรมกิาร ต่ำาแหน์่ง ค่าต่อบแทัน์กิรรมกิาร
     (หน์่วิย: บาทั)

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 807,971

นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 738,752
   และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 342,752

ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 557,252

ผศ.วุฒิศักดิ� ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 606,752
   และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 491,252

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 441,752

นายเอกฤทธิ� บุญปิติ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 771,752

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 771,752

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ� กรรมการ และกรรมการบริหาร 689,252

นายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 408,752

ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ 359,252

จำานวนรวมของค่าตอบแทนกรรมการ	 	 6,987,243

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการทุกคนในปี พ.ศ. 2562

ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปี 2562 เท่ากับ 13,920,152 บาท 
ค. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารในปี 2562 เช่น เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 645,511 บาท
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บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน  
ปี 2560 ซ่ึงปรับปรุงโดยฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหลักการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังน้ี

1. สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริษัทมีการกำาหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปีล่วงหน้า และได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม รวมถึงเรื่องที่ 
ต้องตัดสินใจในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี เช่น การเลือกต้ังกรรมการ 
บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ เพ่ือพิจารณาก่อนล่วงหน้า ท้ังน้ี บริษัทได้จัดส่ง 
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุนและ 
อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข แนบไปพร้อมกับ 
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค สำาหรับคัสโตเดียน 
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 น้ัน มีกรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ตำาแหน่งตามวาระและเสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
อีกวาระหน่ึง บริษัทได้นำาเสนอรายละเอียดและประสบการณ์การทำางานของ
กรรมการดังกล่าวและผู้ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ 
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมและ 
เอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณา นอกเหนือ
จากท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ี โดยกำาหนดเวลาประชุม 
ในระหว่างเวลาทำางานปกติท่ีอาคารบางกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมท่ีจอดรถเพ่ือ
รองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง อาคาร
บางกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุม 
แห่งชาติสิริกิติ� พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอ่ืนใด 
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียม
อากรแสตมป์สำาหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
ประธานกรรมการ ทำาหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม โดยประธานในท่ีประชุม 
ได้จัดสรรเวลาสำาหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ในการแสดงความเห็นและซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการ 
ที่เข้าร่วมในการประชุมครั ้งนี ้มีจำานวนกึ่งหนึ ่งของคณะกรรมการบริษัท 
ซ่ึงรวมถึงกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง

2. การปฏิิบััติิติ่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่าเทีย่มกัน
บริษัทได้กำาหนดขั้นตอนสำาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปีเพ่ิมเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการของ 
บริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือน 
เมษายน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเพ่ิมเติม และ/หรือ เสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั ้งเป็นกรรมการของบริษัท 
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี

• ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
ท้ังหมดของบริษัท

• แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำาเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยัน 
การถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำาเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง 
หรือหนังสือสำาคัญต่างๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องนำาส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปีเพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น 
กรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายใน 
ระยะเวลาที่กำาหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที ่
เก่ียวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบและ
พิจารณาความเหมาะสมก่อนการดำาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
ต่อไป

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที ่กำาหนดรายละเอียดในการ 
ออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ บริษัทได้จัดทำาบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น 
และจัดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระ 
พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายกรรมการ 
อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งต้ัง 
กรรมการเป็นรายบุคคลได้

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
ในทุกวาระการประชุม โดยบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมี 
ข้อโต้แย้ง

บริษัทได้จัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู ้สอบบัญชีอิสระ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกคร้ัง

3. บัทบัาทของผู้้�มีสิ่วนได้�สิ่วนเสิีย่
บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้อ่าน ผู้ซื้อสื่อโฆษณา พนักงาน 
ของบริษัท ผู้จัดจำาหน่าย เจ้าหน้ี และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

ผู้้�ถืือหุ้้�น
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดกำาไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราท่ีเหมาะสมในระยะยาว บริษัทจะเก็บผลกำาไรบางส่วนเพ่ือคืนหน้ีสถาบัน
การเงิน และลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัท เงินกำาไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล

กิารปฏิิบัต่ิต่ามหลักิกิารกิำากิับดำูแลกิิจกิารทัี�ดำี
การบริหารองค์กร
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ผู้้�อ่าน
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้พัฒนา 
กลายเป็นหน่ึงในผู้นำาของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพ้ืน 
เอเชีย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจและความนับถือที่ได้รับจากผู้อ่าน ทั้งนี้ 
เป็นผลลัพธ์ที ่เกิดจากอุดมการณ์ที ่ยึดมั ่นมายาวนานในการรายงานและ 
วิเคราะห์ข่าวอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลาง

บริษัทดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่านอย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการการบริโภคข่าวสาร จึงทำาให้สามารถปรับปรุงรูปแบบและเน้ือหา 
ให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย 
ที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเน่ือง

ผู้้�ซื้ื�อสิื�อโฆษณา
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 บริษัทได้ทำาการว่าจ้าง บริษัท สยามสปอร์ต 
ซินดิเคท จำากัด (มหาชน) เพ่ือพิมพ์หนังสือพิมพ์ให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้มีการ 
ควบคุมคุณภาพของหนังสือพิมพ์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปี เพื่อเปิดโอกาสให ้
ผู้ซื ้อสื่อโฆษณาได้พบปะสังสรรค์กับผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทได้โดยตรง  
การปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการช่วยให้บริษัทขยายการเสนอข่าวผ่าน
ส่ือต่างๆ หลากหลายมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยังช่วยให้บริษัทสามารถขายส่ือ 
โฆษณาได้ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออ่ืนๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์

พนักงาน
ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานในการดำาเนินธุรกิจ และถือว่า 
พนักงานท่ีดีเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดสำาหรับบริษัท เพราะองค์กรจะประสบความสำาเร็จ 
และเป็นธุรกิจที่ดีได้ก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจทำางานด้วย 
ความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ ขยันหม่ันเพียร และ 
มีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน เพ่ือให้ผลงานส่วนรวมมีประสิทธิภาพและ 
ประสบความสำาเร็จได้ในระดับอาเซียน รวมท้ังพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง 
ได้ตลอดเวลา ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี การสื่อสาร และเศรษฐกิจ ดังนั้น 
บริษัทจึงศึกษา วิเคราะห์ ปรับตัว และคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลง 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้วางแผนการขับเคล่ือนกลยุทธ์ให้การบริหารงานเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจำาปี และจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 
ตามผลงาน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ได้แก่ การสอบทานข้ันตอนในการดำาเนินการ 
ของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การสอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับ 
รายงานทางการเงิน การควบคุม และอ่ืนๆ ให้เป็นความลับ และการดำาเนินการ 
ให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้รายงานเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือทราบ

ผู้้�จััด้จัำาหุ้น่าย่
ช่องทางสำาคัญช่องทางหน่ึงในการจำาหน่ายหนังสือพิมพ์ ได้แก่ ผู้จัดจำาหน่าย 
และแผงหนังสือ บริษัทเพ่ิมจำานวนผู้จัดจำาหน่ายท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
อย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ ่มขึ ้นของฐานการจำาหน่ายและ 
ยอดขายหนังสือพิมพ์ ในการดำาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดให้มีค่านายหน้า 
ส่วนลด และระยะเวลาการชำาระเงินท่ีเหมาะสมแก่ผู้จัดจำาหน่ายและแผงหนังสือ
อย่างเหมาะสม โดยพนักงานของบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำาหน่าย
และแผงหนังสืออย่างใกล้ชิด เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ ่มยอด 
จัดจำาหน่าย และลดยอดหนังสือคืน

เจั�าหุ้นี�
บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ธุรกรรมดังกล่าว 
ได้แก่ เงินกู้ยืมท้ังระยะส้ันและระยะยาว การออกหนังสือคำ้าประกัน และการ 
ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่ังซ้ือกระดาษหนังสือพิมพ์ 
จากต่างประเทศ บริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคาร และ 
ส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีเหมาะสม การกู้ยืม
ทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์คำ้าประกัน บริษัทติดตามและปฏิบัติตามเงื่อนไขของ 
เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด

ความรับัผู้ิด้ชอบัติ่อสิังคม
บริษัท บริษัทในเครือ และมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันทำากิจกรรมระดมเงิน 
บริจาคเพ่ือเป็นทุนในการช่วยเหลือในด้านการศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคม และ 
สาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะดำาเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง โดย 
ต้องการให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง

4. การเปิด้เผู้ย่ข�อม้ลและความโปร่งใสิ
ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่ 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีและรายงานประจำาปี ผ่านช่องทางของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีความต้ังใจท่ีจะให้มีการเปิดเผย 
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของ 
บริษัทด้วย ซึ ่งในปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำาปีของบริษัท 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และงบการเงินไว้ในเว็บไซต์ 
ของบริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำาแบบเสนอวาระการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น 
กรรมการของบริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ 
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อ 
ความโปร่งใส และเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มท่ี

บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยไว้ในรายงานประจำาปี เร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการ สำาหรับจำานวนคร้ัง 
ของการประชุมและจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ได้แสดง 
ไว้ในรายงานประจำาปี เร่ืองบันทึกการเข้าประชุมประจำาปี ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัทเป็นจำานวนรวม 
สำาหรับปีน้ันๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการ
แต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร  
ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัท 
ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5. ความรับัผู้ิด้ชอบัของคณะกรรมการ
5.1 โครงสิร�างคณะกรรมการ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการ 12 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 
5 ท่าน สำาหรับวาระในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการน้ัน ในการประชุม 
สามัญประจำาปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหน่ึงใน 
สาม โดยให้กรรมการที่ได้อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการ  
ที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้ บริษัทมิได้กำาหนดคุณสมบัติของ 
กรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด กล่าวโดยสรุปคือ กรรมการ
อิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็น 
ผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทน 
ประจำาจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
กับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
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บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่งและประวัติของกรรมการ 
ทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี เรื ่องโครงสร้าง 
คณะกรรมการบริษัท แยกบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการออกจาก 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใด 
คนหน่ึงมีอำานาจอย่างไม่จำากัด 

5.2 คณะกรรมการช้ด้ย่่อย่
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตามข้อกำาหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย
ขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อให ้
เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
• ประเมินคณะกรรมการและกรรมการบริษัท 
• พิจารณากระบวนการสรรหา จำานวน และคุณสมบัติที ่เหมาะสมของ 

กรรมการอิสระ การเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกต้ังเป็น 
กรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

• กำาหนดนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนและบำาเหน็จของคณะกรรมการ 
บริษัทและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ของบริษัท

• พิจารณาแผนการสืบทอดการดำารงตำาแหน่งและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร 
ซ่ึงจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร

• กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะดำาเนินการ 
โดยคณะกรรมการบริหาร

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 2 ท่าน และ 
กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจำานวน 1 ท่าน และเพื่อให้การทำาหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทำางานเป็นอิสระอย่างแท้จริง 
ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ดำารงตำาแหน่งประธานหรือกรรมการใน 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

5.3 บัทบัาทหุ้น�าที�และความรับัผู้ิด้ชอบัของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัทและมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ือง 
ท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท และติดตามดูแลให้คณะผู้บริหารดำาเนินงาน
ตามนโยบายและแผนที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการ 
บริษัทได้จัดทำาหลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการ 
ดำาเนินงานของผู้บริหารและพนักงานบริษัท

5.4 การประช้มคณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคน 
ทราบกำาหนดการดังกล่าวท้ังปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้

ในเบื้องต้น บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน 
และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนที่มิได้มีการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงจะทำาให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำากับ ควบคุม 
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเน่ืองและทันการณ์

ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ือง 
และความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุม 
คณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากน้ี อาจมีเอกสาร 
เพ่ิมเติมก็ให้นำาแจกในท่ีประชุมเพ่ือให้นำาอภิปรายกันในท่ีประชุมด้วย

บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการ 
จะอภิปรายกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน นอกจากน้ี คณะกรรมการยังสนับสนุน 
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ฝ่ายการเงินและบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพ่ือให้รายละเอียดเพ่ิมเติม 
และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหาร สำาหรับใช้ประเมินและพิจารณา
แผนการสืบทอดงาน

บริษัทจัดทำาข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ที่เป็นปัจจุบันให้แก่ 
กรรมการของบริษัท เพื่อคณะกรรมการสามารถติดต่อขอข้อมูลที่จำาเป็น 
ได้จากเลขานุการบริษัท และเป็นการอำานวยความสะดวกให้กับกรรมการที ่
ไม่เป็นผู้บริหารได้ติดต่อส่ือสารกันเองตามต้องการ โดยมิต้องผ่านฝ่ายบริหาร
ของบริษัท

5.5 การประเมินตินเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำาเนินการประเมินตนเองแล้ว ส่วน 
คณะกรรมการของบริษัทยังมิได้ดำาเนินการประเมินตนเอง

5.6 ค่าติอบัแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท
เป็นจำานวนรวมสำาหรับปีน้ันๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำานวนดังกล่าว
ให้แก่กรรมการแต่ละคนน้ัน ให้อยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่ 
จะเห็นสมควร ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ 
ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงินและบัญชี ท้ังน้ี 
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด ภายใต้แผนงานงบประมาณประจำาปี 
ท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 
และโบนัส สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารแต่ละคน

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้้�บัริหุ้าร
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ซ่ึงอาจเป็นการภายใน 
บริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกด้วย รวมทั้งจัดให้กรรมการและ 
ผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตรสำาหรับกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัทพยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูล 
ท่ีเป็นประโยชน์ และแนะนำาบริษัทแก่กรรมการใหม่

บริษัทยังมิได้จัดทำาแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน 
คณะกรรมการบริหารให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และพยายามจะจัด 
ให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี
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กิารควิบคุมภายใน์และกิารต่รวิจสัอบภายใน์
การบริหารองค์กร

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)40

การควบคุมภายในเป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้บริษัทมีการดำาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
ต่อการดำาเนินธุรกิจ และเพื่อจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้อำานาจและ 
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏใน 
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ 
ที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบและหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับ 
และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการรับฟังรายงานข้อมูล ความคิดเห็นจาก 
สำานักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพ่ือทำาหน้าท่ี
พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะเช่ือม่ันได้ว่า การรายงานทางการเงิน
ของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ รวมท้ังการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน และ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ฝ่ายจัดการได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ข้อมูลและหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่างๆ สำาหรับข้อเสนอแนะ 
หรือข้อสังเกตที่เป็นสาระสำาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื ่อให้มีการพิจารณา 
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม

สำานักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ มีหน้าท่ีสร้างความเช่ือม่ัน ให้คำาปรึกษา และรับผิดชอบงานด้าน
การตรวจสอบการควบคุมภายในของกระบวนการทำางานต่างๆ ในบริษัท 
และรวมถึงบริษัทในเครือ เพื่อให้กระบวนการทำางานภายในองค์กรมีการ 
กำากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีดี บรรลุ
วัตถุประสงค์การดำาเนินงานขององค์กร โดยเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ายจัดการ

เพื่อส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำานัก 
ตรวจสอบภายในทำาหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับฝ่ายงาน 
ต่างๆ ตระหนักถึงบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน และเพ่ือให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในและกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดย 
เริ่มจากผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งหากผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 
หน่วยงานต่างๆ รับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่จะทำาให้เกิด 
กระบวนการทำางานการควบคุมเชิงป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
การสร้างความเข้าใจและปฏิบัติงานร่วมกันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง 
จิตสำานึกและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ในส่วนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบกำากับ 
ดูแลให้การปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในท่ีได้รับการยอมรับและเป็นสากล โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและสำานักตรวจสอบภายในที่ได้กำาหนดภารกิจ ขอบเขตการ 
ปฏิบัติงาน อำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางดำาเนินงานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน สำานักตรวจสอบภายในวางแผนการ 
ปฏิบัติงานตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและความเส่ียงสำาคัญท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินงาน รวมทั้งคำานึงถึงข้อกังวลของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในจะนำาเอาหลักวิชาการและวิธีการทำางานที่เป็นระบบ 
เข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื ่อปรับปรุงประสิทธิผลของ 
กระบวนการกำากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน โดย
มีการรายงานผลต่อผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ัน สำานัก
ตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที ่
เหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง 
ได้รับทราบความคืบหน้าเป็นระยะตามสมควร

สำานักตรวจสอบภายในได้ดำาเนินการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลในการท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ งานตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความ 
เช่ือม่ันจะอ้างอิงตามแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีท่ีได้รับอนุมัติ จาก
นั้นสรุปข้อสังเกตและประเด็นเสนอแนะจะถูกรายงานผลให้กับผู้บริหาร 
ระดับสูงเพื่อนำาไปพิจารณาปรับปรุงการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงาน 
สำาหรับในปี 2562 สำานักตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบในหลากหลาย
ส่วนงาน เช่น การสอบทานกระบวนการเก็บเงินจากลูกหน้ี กระบวนการ 
ทำางานของฝ่ายปฏิบัติการ รวมถึงติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ของบริษัทย่อยบางแห่ง นอกจากน้ี สำานักตรวจสอบภายในยังให้คำาปรึกษา
เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในต่างๆ เช่น กระบวนการรายงานผลการขาย
และการบันทึกรายได้จากการเป็นผู้สนับสนุนงานอีเว้นท์ของบริษัท เป็นต้น 
หลังจากการปฏิบัติงาน สำานักตรวจสอบภายในได้นำาเสนอรายงานข้อตรวจพบ 
และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มีการนำาเสนอรายงาน
พร้อมข้อคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และฝ่ายจัดการเพ่ือการพัฒนาต่อไป

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ 
ภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
มีคุณภาพ ดังน้ัน บริษัทจึงมีการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
ได้รับการพัฒนาและอบรม เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพ่ิมทักษะด้านอ่ืนท่ีจำาเป็นต่อบริษัท โดย
การส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมและเข้าร่วมการประชุม 
สัมมนาทางวิชาชีพตามความเหมาะสม

40 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)



พััน์ธะผิูกิพััน์ใน์กิารออกิหุ้น์กิู้ใน์อน์าคต่

ไม่มี

ข้้อมูลเกิี�ยวิกิับหุ้น์กิู้หร่อต่ั๋วิเงิน์

ไม่มี

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผล 
โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของทุกๆ ปี สำาหรับ 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่าย 
ประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครอง 
หลักทรัพย์ต่อบริษัท และบริษัทจะนำาเสนอสรุปรายงานดังกล่าวให้แก ่
ท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม

น์โยบายกิารจ่ายปัน์ผิล

กิารดำูแลกิารใช้ข้้อมูลภายใน์

 ชื�อผู้้�ถืือหุ้้�น จัำานวนหุ้้�น
 ร�อย่ละของ

   จัำานวนหุ้้�นทั�งหุ้มด้

 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 121,096,150 24.22

 2. ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 43,463,480 8.69

 3. นายธีระเดช จิราธิวัฒน์ 42,012,755 8.40

 4. บริษัท คอม-ลิงค์ จำากัด 42,000,000 8.40

 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. นายเอกฤทธิ� บุญปิติ 13,426,380 2.69

 10. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 13,139,755 2.63

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

รายชื�อผิู้ถือหุ้น์รายใหญ่
ข้อมูลผู้ลงทุน

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562 4141รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562



ควิามเสัี�ยงต่่อกิารดำำาเน์ิน์ธุรกิิจข้องกิลุ่มบริษััทั
1. ควิามเสัี�ยงจากิภาวิะอุต่สัาหกิรรมโฆษัณา
รายได้้หลัักของบริษััทมาจากค่าโฆษัณา ในขณะท่ีโครงสร้างต้้นทุนส่วนใหญ่่เป็็น 
ต้้นทุนคงที่ ผลัการด้ำาเนินงานของบริษััทจึงขึ�นอย่่กับภาวะอุต้สาหกรรมโฆษัณา 
ทั�งนี� ค่าใช้้จ่ายด้้านการโฆษัณามักจะผันแป็รไป็ต้ามภาวะเศรษัฐกิจ เช่้น หากภาวะ 
เศรษัฐกิจมีแนวโน้มขยายตั้ว จะส่งผลัให้มีการใช้้งบโฆษัณาผ่านส่่อต่้างๆ มากขึ�น 
แลัะหากเป็็นภาวะท่ีเศรษัฐกิจช้ะลัอตั้ว การโฆษัณาจะลัด้ลังเช่้นกัน

เพ่่ื่อเป็็นการลัด้ความเส่ียงดั้งกล่ัาว บริษััทจึงกำาหนด้แผนกลัยุทธ์แลัะนโยบายท่ีจะ 
ลัด้ความเสี่ยงที่เกิด้ขึ�น โด้ยการเพื่ิ่มพื่่�นที่โฆษัณากระจายออกไป็นอกเหน่อจาก 
ส่่อส่ิงพิื่มพ์ื่ เพ่่ื่อรักษัาความสามารถในการแข่งขัน โด้ยมีการเพ่ิื่มช่้องทางโฆษัณา
ผ่านงานอีเว้นท์แลัะส่่อดิ้จิทัลั จากเดิ้มท่ีมีสัด้ส่วนเพีื่ยง 15% ของรายได้้ทั�งหมด้ 
ให้มีไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้้ทั�งหมด้ รวมทั�งบริหารจัด้การค่าใช้้จ่ายอย่าง 
รัด้กุมแลัะเหมาะสมต้ามสัด้ส่วนของยอด้ขาย

2. ควิามเสัี�ยงจากิกิารเปลี�ยน์แปลงเทัคโน์โลยีและพัฤต่ิกิรรมข้องผิู้บริโภค
พัื่ฒนาการทางเทคโนโลัยีในการกระจายเสียงแลัะออกอากาศ รวมถึงการส่่อสาร
แบบไร้สายแลัะเทคโนโลัยีด้ิจิทัลั ทำาให้มีการนำาเสนอข่าวสารข้อม่ลัผ่านส่่อได้้ 
หลัากหลัายมากขึ�น ผ่้บริโภคข้อม่ลัข่าวสารมีทางเลั่อกในการรับร่้ข้อม่ลัข่าวสาร 
เพื่ิ่มขึ�นมากมาย โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ่ง ผ่้บริโภคไม่จำาเป็็นต้้องเสียเงินเพื่่่อซื้่�อหา 
ข้อม่ลัข่าวสารอีกต่้อไป็ เร่่องดั้งกล่ัาวมีผลักระทบในทางลับต่้อการจำาหน่ายส่ิงพิื่มพ์ื่ 
ของบริษััทเป็็นอย่างมาก บริษััทจึงต้้องพื่ัฒนาการนำาเสนอข้อม่ลัข่าวสารผ่านส่่อ 
ต่้างๆ เพ่ิื่มเติ้มจากส่่อส่ิงพิื่มพ์ื่ซ่ึื้งเป็็นธุรกิจหลัักของบริษััทอย่างต่้อเน่่อง เพ่่ื่อเป็็น 
ทางเล่ัอกให้ผ้่บริโภคข้อม่ลัข่าวสารแลัะผ้่ซ่ื้�อส่่อโฆษัณา

เพ่่ื่อเป็็นการลัด้ความเส่ียงดั้งกล่ัาว บริษััทได้้พัื่ฒนาช่้องทางการส่่อสารเน่�อหาใหม่ 
ทางดิ้จิทัลัขึ�นอีก 4 ช่้องทาง เพ่่ื่อให้สามารถส่งคอนเทนต์้ท่ีเป็็นหัวใจของกลุ่ัมบริษััท 
ไป็ส่่กลุ่ัมเป้็าหมายมากขึ�น พื่ร้อมกับป็รับเป็ล่ีัยนวิธีการโฆษัณาท่ีหลัากหลัาย อันเป็็น 
การเพ่ิื่มม่ลัค่าสินค้าแลัะบริการ เพ่่ื่อให้ล่ักค้าได้้รับผลัต้อบแทนท่ีคุ้มค่าท่ีสุด้

3. ควิามเสีั�ยงจากิกิารข้าดำแคลน์วัิต่ถุดิำบและกิารผัิน์ผิวิน์ข้องราคาวัิต่ถุดิำบ
บริษััทป็ระกอบธุรกิจทางด้้านส่ิงพิื่มพ์ื่ กระด้าษัจึงเป็็นวัต้ถุดิ้บหลัักอย่างหน่ึงของ
ธุรกิจ โด้ยมีสัด้ส่วนต้้นทุนกระด้าษัอย่่ท่ีป็ระมาณ 8% ของต้้นทุนขายแลัะบริการ 
ซื้ึ่งมักจะมีการเป็ลัี่ยนแป็ลังทั�งทางด้้านป็ริมาณต้ลัอด้จนราคาต้ามอุป็สงค์แลัะ 
อุป็ทานของต้ลัาด้โลัก แต้่บริษััทได้้มีการต้ิด้ต้ามแลัะวางแผนการจัด้ซื้่�อลั่วงหน้า 
แลัะเก็บกระด้าษัหนังส่อพื่ิมพื่์ในป็ริมาณที่คาด้ว่าเพื่ียงพื่อต้่อการผลัิต้ รวมทั�งได้้ 
ส่ังซ่ื้�อจากแหล่ังผลิัต้ในป็ระเทศมากขึ�น

เพ่่ื่อเป็็นการลัด้ความเส่ียงดั้งกล่ัาว บริษััทยังมีนโยบายควบคุมต้้นทุนการใช้้กระด้าษั
อย่างเคร่งครัด้ เช่้น การควบคุมป็ระสิทธิภาพื่ในการผลิัต้ให้มีต้้นทุนของเสียน้อย
ท่ีสุด้ รวมทั�งการบริหารการจัด้จำาหน่ายเพ่่ื่อลัด้ป็ริมาณหนังส่อค่น

4. ควิามเสัี�ยงจากิควิามผิัน์ผิวิน์ข้องอัต่ราดำอกิเบี�ย
ความเส่ียงจากความผันผวนของอัต้ราด้อกเบี�ยในต้ลัาด้การเงิน ซ่ึื้งจะส่งผลักระทบ 
ต้่อผลัการด้ำาเนินงานแลัะกระแสเงินสด้ เน่่องจากบริษััทมีเงินก่้ย่มระยะสั�นแลัะ 
เงินก่้ย่มระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 
1,282.25 ล้ัานบาท

เพื่่่อเป็็นการลัด้ความเสี่ยงด้ังกลั่าว บริษััทจึงมีการต้ิด้ต้ามสถานการณ์เศรษัฐกิจ 
ภาวะต้ลัาด้เงินแลัะต้ลัาด้ทุน แลัะทิศทางอัต้ราด้อกเบี�ยท่ีอาจเป็็นสาเหตุ้ของปั็จจัย
ความเสี่ยงด้้านอัต้ราด้อกเบี�ย ซื้ึ่งจะมีการวัด้ความเสี่ยงเป็็นป็ระจำาเพื่่่อให้การ  
ด้ำาเนินงานของบริษััทแลัะบริษััทย่อยมีความเส่ียงอย่่ในขอบเขต้ท่ีสามารถยอมรับได้้

5. ควิามเสัี�ยงจากิกิารรับชำาระหน์ี�จากิลูกิหน์ี�กิารค้า
บริษััทมีความเสี่ยงในการรับช้ำาระหนี�จากลั่กหนี�การค้า โด้ยเฉพื่าะหนี�ที่มีระยะ 
เวลัาการค้างช้ำาระนานๆ โด้ยในปี็ 2562 บริษััทมีระยะเวลัาเก็บหนี�เฉล่ีัยเท่ากับ 
138 วัน

เพ่่ื่อเป็็นการลัด้ความเส่ียงดั้งกล่ัาว บริษััทจึงกำาหนด้ให้มีนโยบายแลัะวิธีการในการ
ควบคุมการขายเช้่่อแลัะเครด้ิต้เทอมอย่างเคร่งครัด้ มีการป็รับเป็ลัี่ยนนโยบาย 
การจ่ายคอมมิช้ช่ั้นใหม่ให้สอด้คล้ัองกับการรับช้ำาระหนี� บริษััทจึงคาด้ว่าจะไม่ได้้
รับความเสียหายที่เป็็นสาระสำาคัญ่จากการรับช้ำาระหนี�ของลั่กหนี�นอกเหน่อจาก
จำานวนท่ีได้้บันทึกไว้ในบัญ่ชี้ค่าเผ่่อหนี�ส่ญ่ไว้แล้ัว นอกจากนี� การขายของบริษััท 
ไม่มีการกระจุกตั้ว เน่่องจากมีฐานล่ักค้าท่ีหลัากหลัายแลัะมีจำานวนมากราย

6. ควิามเสัี�ยงจากิกิารไม่ไดำ้รับผิลต่อบแทัน์จากิกิารลงทัุน์
บริษััทมีการลังทุนในบริษััทย่อยแลัะบริษััทร่วมซื้ึ่งด้ำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
โทรทัศน์ ซื้ึ่งแต้กต้่างจากธุรกิจสิ่งพื่ิมพื่์ของบริษััท จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ ้
รับผลัต้อบแทนจากการลังทุนต้ามเป้็าหมายท่ีกำาหนด้ไว้

เพ่่ื่อเป็็นการลัด้ความเส่ียงดั้งกล่ัาว บริษััทจึงจัด้ให้มีการติ้ด้ต้ามผลัการด้ำาเนินงาน
ของบริษััทย่อยแลัะบริษััทร่วม โด้ยวิเคราะห์ผลัการด้ำาเนินงาน แลัะเป็รียบเทียบ
กับเป็้าหมายที่กำาหนด้ไว้ แลัะรายงานต้่อฝ่่ายบริหารแลัะคณะกรรมการบริษััท 
ต้ามระยะเวลัาท่ีกำาหนด้ เพ่่ื่อด้ำาเนินการป็รับป็รุงแก้ไขผลัป็ระกอบการอย่างต่้อเน่่อง 
โด้ยบริษััทมีนโยบายการพื่ิจารณาม่ลัค่ายุต้ิธรรมของเงินลังทุนเม่่อมีข้อบ่งช้ี�การ 
ด้้อยค่าสำาหรับรอบระยะเวลัาสิ�นปี็อย่างต่้อเน่่อง

7. ควิามเสัี�ยงจากิภัยธรรมชาต่ิและควิามไม่สังบอัน์เน์ื�องมาจากิกิารชุมน์ุม
ทัางกิารเมือง
ป็ระเทศไทยเคยเผชิ้ญ่ปั็ญ่หาอุทกภัยร้ายแรงแลัะความไม่สงบอันเน่่องมาจากการ
ชุ้มนุมทางการเม่องในหลัายปี็ท่ีผ่านมา เหตุ้การณ์ดั้งกล่ัาวมีผลักระทบในทางลับ
ต้่อยอด้ขายโฆษัณาของบริษััท ไม่ว่าจะเป็็นการขายโฆษัณาในส่่อสิ่งพื่ิมพื่์ หร่อ 
ส่่อโทรทัศน์ แลัะอินเทอร์เน็ต้ หากเกิด้เหตุ้ดั้งกล่ัาวขึ�นอีกในอนาคต้ ก็จะเกิด้ภาวะ 
ช้ะงักงันในการใช้้จ่ายงบโฆษัณาของล่ักค้าของบริษััทอย่างหลีักเล่ีัยงไม่ได้้

เพ่่ื่อเป็็นการลัด้ความเส่ียงดั้งกล่ัาว บริษััทจึงมีการติ้ด้ต้ามสถานการณ์แลัะต้้องออก
มาต้รการเร่งด่้วนเพ่่ื่อบรรเทาความเสียหายเม่่อมีภาวะดั้งกล่ัาวเกิด้ขึ�น

8. ควิามเสัี�ยงดำ้าน์กิารพััฒน์าและรักิษัาบุคลากิรทัี�มีประสับกิารณ์
และควิามสัามารถ
บุคลัากรเป็็นปั็จจัยหลัักในการผลิัต้เน่�อหาท่ีมีคุณภาพื่ บริษััทได้้ใช้้จ่ายลังทุนพัื่ฒนา
บุคลัากรให้มีความร่้ความสามารถในการทำางาน อย่างไรก็ต้าม การขยายต้ัว 
ของส่่อใหม่ๆ ทำาให้เกิด้ปั็ญ่หาการรักษัาบุคลัากรท่ีมีคุณภาพื่แลัะป็ระสบการณ์

เพ่่ื่อเป็็นการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิด้ขึ�น บริษััทจัด้ให้มีการส่่อสาร การฝึ่กอบรม 
พื่ัฒนาในทุกระด้ับ เพื่่่อให้ทันต้่อภาวการณ์เป็ลัี่ยนแป็ลังต้่างๆ แลัะเสริมทักษัะ 
ใหม่ๆ ให้กับพื่นักงานเพื่่่อให้ทันกับภาวการณ์ที่เป็ลัี่ยนไป็ นอกจากนี� บริษััทยัง 
สรรหาพื่นักงานใหม่ที่มีคุณภาพื่มาทด้แทนในส่วนที่มีความจำาเป็็น เพื่่่อรักษัา 
คุณภาพื่สินค้าของบริษััท

ควิามเสัี�ยงต่่อกิารลงทัุน์ข้องผิู้ถือหลักิทัรัพัย์
ความเส่ียงจากการท่ีบริษััทมีขาด้ทุนสะสมจำานวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปั็นผลั 
ได้้ในอนาคต้อันใกล้ั

ในงวด้บัญ่ช้ีป็ี 2562 บริษััทมีผลัการด้ำาเนินงานขาด้ทุนสุทธิจำานวน (308.76) 
ล้ัานบาท ซ่ึื้งเป็็นการด้ำาเนินงานขาด้ทุนสุทธิต่้อเน่่องเป็็นปี็ท่ี 5 ของบริษััท แลัะมี 
ผลัให้บริษััทมีผลัการด้ำาเนินงานขาด้ทุนสะสม ณ สิ�นป็ี 2562 เป็็นจำานวน 
(1,249.28) ล้ัานบาท ทั�งนี� การท่ีบริษััทมีขาด้ทุนสะสมจำานวนมากในช่้วง 5 ปี็ 
ที่ผ่านมานั�น เน่่องจากบริษััทป็ระสบภาวการณ์แข่งขันที่ค่อนข้างส่งแลัะสภาวะ 
หยุด้ช้ะงักท่ีเกิด้จากเทคโนโลัยีดิ้จิทัลั (Digital Disruption) ทำาให้ยอด้ขายของ 
บริษััทแลัะอัต้ราส่วนกำาไรสุทธิลัด้ลังอย่างต้่อเน่่อง การที่บริษััทมีขาด้ทุนสะสม 
จำานวนมากด้ังกลั่าว ทำาให้บริษััทไม่สามารถจ่ายเงินป็ันผลัให้กับผ่้ถ่อหุ้นได้้ต้าม 
กฎหมาย แลัะผ่้ถ่อหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้้รับเงินป็ันผลัต้ามนโยบายการจ่าย 
เงินปั็นผลัท่ีกำาหนด้ไว้

ปัจจัยควิามเสัี�ยง
ข้อมูลผู้ลงทุน

42 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)



รายกิารระหวิ่างกิัน์
ข้อมูลผู้ลงทุน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ 
เกณฑ์์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามการดำาเนินธุรกิจปกติ โดยบริษัทมีนโยบายการกำาหนดราคาที่สามารถ 
เทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันได้ รายละเอียดดังน้ี

1. บริิษััท โพสต์์ อิินเต์อิริ์เนชั่ั�นแนล มีีเดีีย จำำ�กััดี
ลักษณะธุรกิจ ผลิต จำาหน่าย และโฆษณา  

นิตยสารแอล ประเทศไทย แอลเมน ประเทศไทย  
ฟอร์บส ไทยแลนด์ และไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด 
ประเทศไทย

ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน จำาหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 5.5 ล้านบาท 

ดอกเบ้ีย 3.8 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากบริษัท 
มูลค่า 66.0 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการและค่าเช่า
สำานักงานจากบริษัท และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

 มูลค่า 10.8 ล้านบาท
นโยบายการกำาหนดราคา อัตราคงท่ีสำาหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอ่ืน 

เป็นไปตามราคาตลาด

2. บริิษััท โพสต์์-ไอิเอิ็มี พลัส จำำ�กััดี
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายนิตยสารและโฆษณา
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และ
 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำากัด 

ถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการกำาหนดราคา ไม่มี
สถานะ	 บริษัทหยุดดำาเนินกิจการหลัก

3. บริิษััท โพสต์์ นิวส์ จำำ�กััดี
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน ดอกเบ้ีย 0.4 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากบริษัท 

มูลค่า 6.1 ล้านบาท
นโยบายการกำาหนดราคา อัตราคงท่ีสำาหรับเงินกู้ยืม
สถานะ บริษัทอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี

4. บริิษััท บ�งกัอิกั โพสต์์-บ�วเอิอิริ์ มีีเดีีย จำำ�กััดี
ลักษณะธุรกิจ ผลิต จำาหน่าย และโฆษณา  

นิตยสารคลีโอ ประเทศไทย
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำากัด 

ถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน จำาหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 0.7 ล้านบาท 

ค่าบริหารจัดการและค่าเช่าสำานักงานจากบริษัท 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมูลค่า 1.5 ล้านบาท

นโยบายการกำาหนดราคา ราคาตลาด

5. บริิษััท แฟลชั่ นิวส์ จำำ�กััดี
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการวิทยุ
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการกำาหนดราคา ไม่มี
สถานะ บริษัทหยุดดำาเนินธุรกิจหลัก

6. บริิษััท โพสต์์ ทีวี จำำ�กััดี
ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์ 

และให้เช่าสตูดิโอ
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ โฮลด้ิง จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ค่าเช่าสำานักงานจากบริษัท และค่าใช้จ่ายอ่ืน
 ท่ีเก่ียวข้องมูลค่า 4.5 ล้านบาท
 ดอกเบ้ีย 18.9 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากบริษัท 

มูลค่า 332.6 ล้านบาท
นโยบายการกำาหนดราคา อัตราคงท่ีสำาหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอ่ืน
 เป็นไปตามราคาตลาด
สถานะ บริษัทหยุดดำาเนินธุรกิจหลัก

7. บริิษััท โพสต์์ โฮลดีิ�ง จำำ�กััดี
ลักษณะธุรกิจ ลงทุน
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการกำาหนดราคา ไม่มี
สถานะ บริษัทหยุดดำาเนินธุรกิจหลัก

8. บริิษััท โพสต์์ นิว มีีเดีีย จำำ�กััดี
ลักษณะธุรกิจ ลงทุน
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการกำาหนดราคา ไม่มี
สถานะ บริษัทหยุดดำาเนินธุรกิจหลัก

9. บริิษััท มีัชั่ริูมี กัริ๊�ป จำำ�กััดี
ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์รายการโทรทัศน์และออนไลน์
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการกำาหนดราคา ราคาตลาด

43รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562



รายงาน์จากิคณะกิรรมกิารต่รวิจสัอบ
รายงานและงบการเงินรวม

	 ศ.	ดร.พรชัย	ชุนหจินดา	 1 1 1 1 4 100

	 นายจอห์น	ทอมพ์สัน	 1 1 1 1 4 100

	 ผศ.วุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์		 – – 1 1 2 50

เรียน	ผู้ถือหุ้นของบริษัท	บางกอก	โพสต์	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน 3 ท่าน คือ ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา เป็นประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ นายจอห์น ทอมพ์สัน และ ผศ.วุฒิศักดิ� ลาภเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องต่างๆ หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินประจำาปีและงบการเงินระหว่างกาล การควบคุมภายใน รวมท้ังความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดข้ึนได้ นอกจากน้ันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าท่ีให้ความเห็นในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี รวมท้ังความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ 4 คร้ัง เพ่ือสอบทานรายงานทางการเงิน พร้อมท้ังหารือถึงบางประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบกับผู้บริหาร
ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานประเด็นข้อตรวจพบจากการสอบทานได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นส่วนตัวกับผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี ได้พิจารณางบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำาปี พ.ศ. 2562 ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีจะได้มีการเสนอรายงานการต้ังข้อสังเกต 
ข้อมูล และเหตุการณ์ท่ีเน้นเก่ียวกับความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนต่อเน่ืองหลายปี หน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียน และหลักทรัพย์ของบริษัทถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” (Caution) ฝ่ายจัดการได้มีการจัดประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและช้ีแจงแนวทางแก้ไขเหตุท่ีถูกข้ึนเคร่ืองหมาย C ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ท่ี 
เก่ียวข้องได้มีการนำาเสนอแผนการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ธุรกิจ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ให้เหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อีกท้ังบริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพ่ือให้มีสภาพคล่องในช่วงเวลาของการปรับปรุงธุรกิจ สำาหรับการจัดทำารายงานทางการเงิน นโยบายบัญชีท่ีสำาคัญ และข้อมูลทางการเงินท่ีมีนัยสำาคัญ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำาข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมถึงข้อกำาหนดในทางกฎหมายต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมท้ัง 
การเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำางบการเงินและงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานสรุปรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี 2562 ซ่ึงประกอบไปด้วย รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัท และรายการความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ซ่ึงท้ังหมด ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบได้อธิบายกระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขก่อนการเข้าทำารายการเหล่าน้ัน และผู้บริหารได้ให้การรับรองว่ารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกันเหล่าน้ัน มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติสำาหรับธุรกิจการค้าเช่นเดียวกัน 

ในส่วนของการสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจาก
สำานักตรวจสอบภายใน ถึงผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจำาปี ในปี 2562 พบว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็น 
ของผู้สอบบัญชีท่ีรายงานว่า จากการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่องท่ีจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อรายงานทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในสำาหรับบริษัทย่อยบางแห่ง 
ยังควรต้องปรับปรุง ซ่ึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะได้มีการนำาเสนอต่อผู้บริหารท่ีรับผิดชอบเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ กำากับดูแลสำานักตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำาปีที่จัดทำาโดยใช้หลักเกณฑ์์ตามฐานความเสี่ยง (Risk-Based  
Audit Plan) รับฟังรายงานการตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของสำานักตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม และยังได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง 
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีจะนำาเอาข้อเสนอแนะของสำานักตรวจสอบภายในไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำางานและเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง รวมถึงมีการปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ กับ 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และสำานักตรวจสอบภายใน ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าท่ีตลอดปี 2562 และไม่มีข้อจำากัดในการเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงาน ทำาให้ 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรได้ 

ในส่วนของผู้สอบบัญชีท่ีจะให้บริการสอบทานและให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทน้ัน เน่ืองจากบริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นเวลา 
ต่อเน่ืองกันมาเกินกว่า 15 ปี ประกอบกับค่าบริการของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้บริษัททำาการสำารวจบริการของ 
สำานักงานสอบบัญชีอ่ืนๆ ท่ีมีผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และค่าบริการสำาหรับการสอบบัญชีในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณารายช่ือผู้สอบบัญชีจากสำานักงานต่างๆ ท่ีเข้าเสนอบริการ รับฟังแผนการดำาเนินการ และหารือกับผู้สอบบัญชีจากบางสำานักงาน รวมถึงพิจารณาประวัติความน่าเช่ือถือ 
และค่าตอบแทนสำาหรับการทำางาน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้นำารายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ประกอบด้วย 
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 7517 และ/หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 7793 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ� 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4752 เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.725 ล้านบาท

ผิู้ร่วิมประชุม

กิารประชุม

วิัน์ทัี�
 รวิม     ร้อยละ

 1 2 3 4

 13 กิ.พั. 10 พั.ค. 13 สั.ค. 6 พั.ย.

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สำาหรับปี พ.ศ. 2562 เป็นดังน้ี

(ศ.	ดร.พรชัย	ชุนหจินดา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

44 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)



รายงาน์ควิามรับผิิดำชอบข้องคณะกิรรมกิารบริษััทั
ต่่อรายงาน์ทัางกิารเงิน์

บทัสัรุปและกิารวิิเคราะห์ข้องฝ่ายจัดำกิาร

รายงานและงบการเงินรวม

ภาพรวมการด้ำาเนินงานของบัริษัท

บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที ่เป็นของผู ้ถ ือหุ ้นของบริษัท 
คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.1 จาก 167.7 ล้านบาท ในปี 2561  
เป็น 308.8 ล้านบาท ในปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้าง 
การดำาเนินงาน โดยในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทได้ทำาการหยุดพิมพ ์
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ แล้วเปล่ียนมามุ่งเน้นการนำาเสนอเน้ือหา (Content) 
บนช่องทางออนไลน์ รวมทั้งหยุดผลิตและจำาหน่ายหนังสือพิมพ์ M2F 
ในไตรมาสท่ี 2/2562 บริษัทในเครือได้ทำาการหยุดผลิตนิตยสารต่างประเทศ 
(ฉบับภาษาไทย) บางฉบับท่ีไม่ทำากำาไร ได้แก่ นิตยสารคลีโอ ประเทศไทย และ 
นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ประเทศไทย เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ของบริษัท และในไตรมาสที่ 3/2562 ได้ทำาการหยุดพิมพ ์
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ท่ีศูนย์การพิมพ์และจัดจำาหน่าย เปล่ียนมาว่าจ้าง 
บริษัทภายนอก หรือบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำากัด (มหาชน)  
เป็นผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์แทน ซ่ึงบริษัทมีการบันทึกค่าชดเชย 
พนักงาน การด้อยค่าของเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ การด้อยค่าของ 
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยม รวมถึงการสำารอง 
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน คิดเป็นจำานวนเงินรวม 247.9 ล้านบาท 
หากไม่รวมรายการดังกล่าว บริษัทจะมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทสำาหรับปี 2562 จำานวน 60.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
อัตราลดลงร้อยละ 63.7

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทำางบการเงินของบริษัท 
และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวก่อนเสนอให้ที ่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที ่ดี 
ภายในบริษัท เพื ่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื ่อถือ  
คณะกรรมการบริษ ัทได้แต่งต ั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ่งเป ็น 
คณะกรรมการย่อยของ คณะกรรมการบริษัท โดยมีความรับผิดชอบ 

การวิเคราะหุ้์การด้ำาเนินงาน

ราย่ได้�จัากการประกอบักิจัการ
รายได้จากการขายและบริการรวมคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 34.4 จาก 
1,220.6 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 800.8 ล้านบาท ในปี 2562 
ประกอบด้วย ยอดขายหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 24.3 ยอดโฆษณาของ 
หนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 37.6 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  
จากการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และการหยุดผลิตและจำาหน่าย
หนังสือพิมพ์ M2F ส่วนรายได้จากการขายนิตยสารลดลงร้อยละ 52.5  
รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ลดลงร้อยละ 40.3 ซ่ึงสาเหตุหลักโดยรวมเกิดจาก 
การชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้งบโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และ 
โฆษณาลดลง รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคส่ือ จากส่ิงพิมพ์ 
เป็นส่ือออนไลน์

ติ�นท้นและค่าใช�จั่าย่จัากการประกอบักิจัการ
ต้นทุนขายและบริการรวมลดลงร้อยละ 24.5 จาก 991.3 ล้านบาท ในปี 
2561 เป็น 748.4 ล้านบาท ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 
5.4 จาก 144.6 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 136.9 ล้านบาท ในปี 2562 จาก 
การควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือพิมพ์และนิตยสารให้สอดคล้องกับ 
รายได้จากการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 7.3 

หลักในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น 
เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ 
ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
โดยทั่วไปเหมาะสมสำาหรับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และ 
งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รับการเปิดเผย 
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
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จาก 213.3 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 197.9 ล้านบาท ในปี 2562 จาก 
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.9 จาก 69.7 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 78.6 ล้านบาท 
ในปี 2562 จากอัตราดอกเบี ้ยที ่สูงขึ ้น และการกู ้ยืมเงินกรรมการ 
เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องมากข้ึน

ความสิามารถืในการทำากำาไร
อัตราส่วนกำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขายลดลง จากร้อยละ (13.3) ในปี 
2561 เป็นร้อยละ (44.1) ในปี 2562 จากการท่ีบริษัทและบริษัทในเครือ 
ได้หยุดผลิตและจำาหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารบางฉบับที่ไม่ทำากำาไร 
ตามท่ีกล่าวข้างต้น

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมลดลง จากร้อยละ (7.3) ในปี 2561 
เป็นร้อยละ (15.7) ในปี 2562 เนื ่องจากการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์ 
บางกอกโพสต์ที ่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำาหน่าย ซึ ่งบริษัทมีการบันทึก  
การด้อยค่าของเคร่ืองจักรและอะไหล่ จำานวน 103.8 ล้านบาท ส่งผลให้มี 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายเงินได้เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็น 
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 419.0 หรือเพิ่มขึ้น 395.7 ล้านบาท จาก (88.7) 
ล้านบาท ในปี 2561 เป็น (460.5) ล้านบาท ในปี 2562

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลง จากร้อยละ (41.6) ในปี 2561 
เป็นร้อยละ (120.4) ในปี 2562 เน่ืองจากบริษัทมีขาดทุนสำาหรับปีเพ่ิมข้ึน 
โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ (114.3) หรือ (191.6) ล้านบาท จาก (167.6) 
ล้านบาท ในปี 2561 เป็น (359.2) ล้านบาท ในปี 2562 

ล้กหุ้นี�การค�าและสิินค�าคงคลัง
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื ่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้ารับคืนในปี 
2562 มีจำานวน 203.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.4 ของยอดขาย 
ลดลงร้อยละ 37.3 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561 จำานวน 324.4 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 26.4 ของยอดขาย

ลูกหน้ีการค้าท่ียังไม่ถึงกำาหนดชำาระในปี 2562 มีจำานวน 41 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 24.9 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับปี 2561 
จำานวน 141.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.5 ของลูกหน้ีการค้าท้ังหมด

ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระไม่เกินสามเดือนในปี 2562 มีจำานวน 107.2 
ล้านบาท หรือร้อยละ 65.1 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับปี 
2561 จำานวน 115.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.1 ของลูกหน้ีการค้าท้ังหมด

ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระเกินสามเดือนถึงหกเดือนในปี 2562 มีจำานวน 
13.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 ของลูกหน้ีการค้าท้ังหมด เปรียบเทียบกับปี 
2561 จำานวน 10.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5

ลูกหน้ีการค้าท่ีค้างชำาระเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหน่ึงปีในปี 2562 มีจำานวน 
7.3 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 4.4 ของลูกหน้ีการค้าท้ังหมด เปรียบเทียบ 
กับปี 2561 จำานวน 21.0 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 6.9

ลูกหน้ีการค้าท่ีค้างชำาระเกินหน่ึงปีในปี 2562 มีจำานวน 34.7 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 21.1 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับปี 2561 
จำานวน 35.0 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 11.5

ลูกหน้ีห้าสิบรายแรกเป็นหน่วยงานราชการและบริษัทโฆษณาช้ันนำารายใหญ่ 
โดยบริษัทเช่ือว่าได้ต้ังสำารองหน้ีสงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ และจะสามารถ 
เรียกเก็บเงินได้ในอนาคต

สินค้าคงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 
ลดลงจาก 69.9 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 13.1 ล้านบาท ในปี 2562 ซ่ึง 
บริษัทได้ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับอย่าง 
เพียงพอ 

สิินทรัพย่์
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 233.9 ล้านบาท จาก 588.7 ล้านบาท ในปี 
2561 เป็น 354.8 ล้านบาท ในปี 2562 ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 
233.8 ล้านบาท จาก 1,695.2 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 1,929.1 ล้านบาท 
ในปี 2562

โครงสิร�างทางการเงินและสิภาพคล่อง
เงินกู้ยืมธนาคารท้ังหมดลดลง 18.4 ล้านบาท จาก 1,300.6 ล้านบาท ในปี 
2561 เป็น 1,282.3 ล้านบาท ในปี 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 64.0 
ล้านบาท จาก 364.5 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 300.5 ล้านบาท ในปี 
2562 ขณะท่ีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันเพ่ิมข้ึน 45.6 ล้านบาท 
จาก 936.2 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 981.8 ล้านบาท ในปี 2562 ท้ังน้ี 
ในปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมกรรมการจำานวน 161 ล้านบาท ที่อัตรา 
ดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี ประเภทชำาระคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีหลักประกัน

การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทำาให้ 
ความสามารถในการชำาระคืนเงินกู้ระยะยาวแก่สถาบันการเงินของบริษัท 
จาก 364.5 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 300.5 ล้านบาท ในปี 2562 
หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 17.6 โดยในปี 2562 อัตราส่วนหนี้สิน 
ต่อทุนเป็น 6.65 เท่า อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็น 4.84 เท่า

ท้ังน้ี บริษัทได้รับการผ่อนปรนเง่ือนไขเร่ืองการรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น สำาหรับงบการเงินปี 2562 ให้สามารถดำารงอัตราส่วนทาง 
การเงินในอัตราท่ีสูงกว่าท่ีกำาหนดในสัญญาเงินกู้ยืมได้

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล

งบักระแสิเงินสิด้
เงินสดสุทธิ–กิจกรรมดำาเนินงาน ในปี 2561 เท่ากับ (92.9) ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับปี 2562 ท่ี (146.6) ล้านบาท เงินสดสุทธิ–กิจกรรมลงทุน 
ในปี 2561 เท่ากับ 9.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ท่ี 0.8 ล้านบาท 
เงินสดสุทธิ–กิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2561 เท่ากับ 79.8 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ 142.6 ล้านบาท จากเงินเบิกเกินบัญชี 
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 45.6 ล้านบาท การชำาระคืน 
เงินกู้ระยะยาว (64.0) ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกรรมการ 161.0 
ล้านบาท ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปี 2561 
จำานวน 3.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 35.5
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เสนอต่้อผ้่ถ่อหุ้นของบริษััท บางกอก โพื่สต์้ จำากัด้ (มหาช้น)
 
ความเหุ้็น
ข้าพื่เจ้าได้้ต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษััท บางกอก โพื่สต์้ จำากัด้ (มหาช้น) 
แลัะบริษััทย่อย (กลุ่ัมบริษััท) ซ่ึื้งป็ระกอบด้้วยงบแสด้งฐานะการเงินรวม ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เสร็จรวม งบแสด้งการเป็ล่ีัยน
แป็ลังส่วนของผ่้ถ่อหุ้นรวมแลัะงบกระแสเงินสด้รวม สำาหรับป็ีสิ �นสุด้ 
วันเด้ียวกันแลัะหมายเหตุ้ป็ระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ้สรุป็ 
นโยบายการบัญ่ช้ีที่สำาคัญ่ แลัะได้้ต้รวจสอบงบการเงินเฉพื่าะกิจการของ 
บริษััท บางกอก โพื่สต์้ จำากัด้ (มหาช้น) ด้้วยเช่้นกัน

ข้าพื่เจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้้นนี�แสด้งฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ผลัการด้ำาเนินงานแลัะกระแสเงินสด้ สำาหรับปี็สิ�นสุด้วันเดี้ยวกันของ
บริษััท บางกอก โพื่สต์้ จำากัด้ (มหาช้น) แลัะบริษััทย่อย แลัะเฉพื่าะของ 
บริษััท บางกอก โพื่สต์้ จำากัด้ (มหาช้น) โด้ยถ่กต้้องต้ามท่ีควรในสาระสำาคัญ่ 
ต้ามมาต้รฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์์ในการแสิด้งความเหุ้็น
ข้าพื่เจ้าได้้ป็ฏิิบัติ้งานต้รวจสอบต้ามมาต้รฐานการสอบบัญ่ชี้ ความรับผิด้ช้อบ
ของข้าพื่เจ้าได้้กลั่าวไว้ในวรรค ความรับผิด้ช้อบของผ่้สอบบัญ่ช้ีต้่อการ 
ต้รวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพื่เจ้า ข้าพื่เจ้ามีความเป็็นอิสระจาก
กลุ่ัมบริษััทต้ามข้อกำาหนด้จรรยาบรรณของผ้่ป็ระกอบวิช้าชี้พื่บัญ่ชี้ท่ีกำาหนด้ 
โด้ยสภาวิช้าช้ีพื่บัญ่ช้ีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต้รวจสอบงบการเงิน แลัะ 
ข้าพื่เจ้าได้้ป็ฏิิบัต้ิต้ามข้อกำาหนด้ด้้านจรรยาบรรณอ่่นๆ ต้ามที่ระบุใน 
ข้อกำาหนด้นั�นด้้วย ข้าพื่เจ้าเช้่่อว่าหลัักฐานการสอบบัญ่ช้ีที่ข้าพื่เจ้าได้้รับ 
เพีื่ยงพื่อแลัะเหมาะสมเพ่่ื่อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสด้งความเห็นของข้าพื่เจ้า
 
ความไม่แน่นอนที�มีสิาระสิำาคัญที�เกี�ย่วข�อง 
กับัการด้ำาเนินงานติ่อเนื�อง
ข้าพื่เจ้าขอให้ข้อสังเกต้ต้ามที่บริษััทฯ ได้้เป็ิด้เผยไว้ในหมายเหตุ้ป็ระกอบ 
งบการเงินข้อ 1.2 ข้อ 17 แลัะข้อ 36 กลุ่ัมบริษััทมีผลัขาด้ทุนจากการด้ำาเนินงาน 
ติ้ด้ต่้อกันหลัายปี็ แลัะ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีหนี�สินหมุนเวียนส่งกว่า 
สินทรัพื่ย์หมุนเวียนเป็็นจำานวนมาก นอกจากนี� จนถึงวันที่ในรายงานนี�  
หลัักทรัพื่ย์ของบริษััทฯ ถ่กขึ�นเคร่่องหมาย “C” (Caution) ทั�งนี� กลุ่ัมบริษััท
ได้้พื่ยายามด้ำาเนินการต้ามแผนป็รับเป็ลัี่ยนกลัยุทธ์แลัะร่ป็แบบการด้ำาเนิน 
ธุรกิจ เพ่่ื่อป็รับส่่การเป็็นองค์กรดิ้จิทัลั รวมทั�งมีแผนท่ีจะจำาหน่ายสินทรัพื่ย์
แลัะได้้รับการย่นยันการให้สนับสนุนทางการเงินจากผ่้ถ่อหุ้นรายใหญ่ ่
นอกจากนี� กลัุ่มบริษััทสามารถจ่ายช้ำาระค่นเงินต้้นแลัะด้อกเบี�ยเงินก่้ย่ม 
เม่่อครบกำาหนด้ช้ำาระ ทำาให้ในป็ลัายปี็ 2562 ธนาคารได้้ต้กลังผ่อนป็รน 
เง่่อนไขการด้ำารงอัต้ราส่วนทางการเงินสำาหรับปี็ 2562 ผ้่บริหารจึงเช่่้อว่า 
กลัุ่มบริษััทจะสามารถด้ำาเนินงานต้่อเน่่อง งบการเงินนี�จึงถ่กจัด้ทำาขึ�นโด้ย 
ใช้้เกณฑ์์การบัญ่ช้ีสำาหรับกิจการที่ด้ำาเนินงานต้่อเน่ ่อง อย่างไรก็ต้าม  
กลัุ่มบริษััทยังอย่่ระหว่างด้ำาเนินการให้สำาเร็จต้ามแผนป็รับเป็ลัี่ยนกลัยุทธ์ 
แลัะร่ป็แบบการด้ำาเนินงาน รวมทั�งการจำาหน่ายสินทรัพื่ย์ในอนาคต้ ดั้งนั�น 
จึงยังคงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ่ซื้ึ่งอาจเป็็นเหตุ้ให้เกิด้ข้อสงสัย 
เกี่ยวกับความสามารถในการด้ำาเนินงานต้่อเน่่องของกลัุ่มบริษััท ทั�งนี�  
ข้าพื่เจ้ามิได้้แสด้งความเห็นอย่างมีเง่่อนไขต่้อกรณีนี�แต่้อย่างใด้

รายงาน์ข้องผิู้สัอบบัญชีรับอน์ุญาต่
รายงานและงบการเงินรวม

ข�อม้ลและเหุ้ติ้การณ์ที�เน�น
ข้าพื่เจ้าขอให้สังเกต้หมายเหตุ้ป็ระกอบงบการเงินข้อ 5 เกี่ยวกับการ 
เป็ล่ีัยนแป็ลังนโยบายการบัญ่ชี้สำาหรับการบันทึกบัญ่ชี้อาคารจากวิธีราคาทุน 
เป็็นวิธีการต้ีราคาใหม่ ทั�งนี� ข้าพื่เจ้ามิได้้แสด้งความเห็นอย่างมีเง่่อนไข                  
ต่้อกรณีนี�แต่้อย่างใด้

เร่�องสิำาคัญในการติรวจัสิอบั 
เร่่องสำาคัญ่ในการต้รวจสอบค่อเร่่องต้่างๆ ที่มีนัยสำาคัญ่ที่สุด้ต้ามดุ้ลัยพื่ินิจ 
เยี่ยงผ่้ป็ระกอบวิช้าช้ีพื่ของข้าพื่เจ้าในการต้รวจสอบงบการเงินสำาหรับงวด้
ป็ัจจุบัน ข้าพื่เจ้าได้้นำาเร่่องเหลั่านี�มาพื่ิจารณาในบริบทของการต้รวจสอบ                                         
งบการเงินโด้ยรวมแลัะในการแสด้งความเห็นของข้าพื่เจ้า ทั�งนี� ข้าพื่เจ้า 
ไม่ได้้แสด้งความเห็นแยกต่้างหากสำาหรับเร่่องเหล่ัานี� 

ข้าพื่เจ้าได้้ป็ฏิิบัติ้งานต้ามความรับผิด้ช้อบท่ีได้้กล่ัาวไว้ในวรรคความรับผิด้ช้อบ 
ของผ่้สอบบัญ่ช้ีต้่อการต้รวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพื่เจ้า ซื้ึ่งได้ ้
รวมความรับผิด้ช้อบท่ีเก่ียวกับเร่่องเหล่ัานี�ด้้วย การป็ฏิิบัติ้งานของข้าพื่เจ้า                                                        
ได้้รวมวิธีการต้รวจสอบที ่ออกแบบมาเพื่่ ่อต้อบสนองต้่อการป็ระเมิน 
ความเสี่ยงจากการแสด้งข้อม่ลัที่ขัด้ต้่อข้อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญ่ใน 
งบการเงิน ผลัของวิธีการต้รวจสอบของข้าพื่เจ้า ซ่ึื้งได้้รวมวิธีการต้รวจสอบ 
สำาหรับเร่่องเหลั่านี�ด้้วย ได้้ใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสด้งความเห็นของข้าพื่เจ้า
ต่้องบการเงินโด้ยรวม

นอกจากเร่่องท่ีได้้กล่ัาวไว้ในวรรคความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ่ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการด้ำาเนินงานต้่อเน่่อง เร่่องสำาคัญ่ในการต้รวจสอบ พื่ร้อมวิธีการ 
ต้รวจสอบสำาหรับแต่้ลัะเร่่องมีดั้งต่้อไป็นี� 

การรับัร้�ราย่ได้�
บริษััทฯ มีรายได้้จากการขายแลัะบริการหลัายร่ป็แบบ เช่้น รายได้้จากการ 
ขายสิ่งพื่ิมพื่์ รายได้้จากการโฆษัณา แลัะรายได้้จากการจัด้งาน เป็็นต้้น 
นอกจากนี� เง่่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญ่ญ่าท่ีทำากับล่ักค้ามีความหลัากหลัาย เช่้น 
รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลัด้ต่้างๆ เป็็นต้้น ทำาให้มีเง่่อนไขในการรับร้่ 
รายได้้ที่แต้กต้่างกันในแต้่ลัะร่ป็แบบ ซื้ึ่งจะมีผลัต้่อม่ลัค่าแลัะระยะเวลัา 
ในการรับร้่รายได้้ของบริษััทฯ 

ข้าพื่เจ้าได้้ต้รวจสอบการรับร่้รายได้้ของบริษััทฯ โด้ยใช้้วิธีการต้รวจสอบ 
ที่สำาคัญ่ ดั้งนี�
• ป็ระเมินแลัะทด้สอบระบบการควบคุมภายในแลัะระบบสารสนเทศของ 

บริษััทฯ ท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้้ โด้ยการสอบถามเจ้าหน้าท่ีผ้่รับผิด้ช้อบ 
การทำาความเข้าใจระบบการควบคุมแลัะสุ่มตั้วอย่างรายการเพ่่ื่อทด้สอบ
การป็ฏิิบัต้ิต้ามการควบคุมที่บริษััทฯ ออกแบบไว้ แลัะให้ความสำาคัญ่ 
ในการทด้สอบเป็็นพิื่เศษั โด้ยการขยายขอบเขต้การทด้สอบการควบคุม 
ภายในท่ีต้อบสนองความเส่ียงท่ีระบุไว้

• สุ่มตั้วอย่างสัญ่ญ่าขายแลัะบริการเพ่่ื่อต้รวจสอบการรับร้่รายได้้ว่าเป็็นไป็
ต้ามเง่่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญ่ญ่าขายแลัะบริการของบริษััทฯ แลัะสอด้คล้ัอง
กับนโยบายการรับร้่รายได้้ของบริษััทฯ หร่อไม่

• สุ่มต้รวจสอบเอกสารป็ระกอบรายการขายที่เกิด้ขึ�นในระหว่างป็ีแลัะ 
ช่้วงใกล้ัสิ�นรอบระยะเวลัาบัญ่ชี้

• ส่งจด้หมายย่นยันยอด้ล่ักหนี� ณ วันท่ีระหว่างปี็แลัะกระทบยอด้ไป็วันสิ�นปี็
• สอบทานใบลัด้หนี�ท่ีบริษััทฯ ออกภายหลัังวันสิ�นรอบระยะเวลัาบัญ่ชี้
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• วิเคราะห์เป็รียบเทียบข้อม่ลับัญ่ชี้รายได้้แบบแยกย่อย เพ่่ื่อหาความผิด้ป็กติ้ 
ที่อาจเกิด้ขึ�นของการรับร่้รายการขายต้ลัอด้รอบระยะเวลัาบัญ่ช้ี แลัะ 
ต้รวจสอบรายการขายท่ีทำาผ่านใบสำาคัญ่ท่ัวไป็

ค่าความนิย่มและสิินทรัพย่์ ไม่มีติัวตินจัากการรวมธิ้รกิจั 
และเงินลงท้นในบัริษัทย่่อย่
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษััทฯ บันทึกเงินลังทุนในบริษััทย่อยสุทธิจาก
การด้้อยค่ารวม 15 ล้ัานบาท บันทึกค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจสุทธิ 
จากการด้้อยค่ารวม 32 ล้ัานบาท แลัะไม่มียอด้คงเหล่ัอของสินทรัพื่ย์ไม่มี 
ต้ัวต้นจากการรวมธุรกิจสุทธิจากการด้้อยค่าต้ามที่บริษััทฯ ได้้เป็ิด้เผย 
รายลัะเอียด้ไว้ในหมายเหตุ้ป็ระกอบการเงินรวม ข้อ 13.1 ข้อ 18 แลัะข้อ 
19 ต้ามลัำาดั้บ การป็ระเมินการด้้อยค่าของค่าความนิยมแลัะสินทรัพื่ย์ไม่มี
ต้ัวต้นจากการรวมธุรกิจ แลัะเงินลังทุนในบริษััทย่อยถ่อเป็็นป็ระมาณการ 
ทางบัญ่ช้ีที่สำาคัญ่ที่ฝ่่ายบริหารต้้องใช้้ดุ้ลัยพื่ินิจอย่างส่งในการระบุหน่วย 
สินทรัพื่ย์ที่ก่อให้เกิด้เงินสด้แลัะการป็ระมาณการกระแสเงินสด้ในอนาคต้
ท่ีกิจการคาด้ว่าจะได้้รับจากกลุ่ัมสินทรัพื่ย์นั�น รวมถึงการกำาหนด้ข้อสมมติ้
ที่สำาคัญ่ที่ใช้้ในการป็ระมาณกระแสเงินสด้ เช้่น อัต้ราคิด้ลัด้แลัะอัต้ราการ 
เติ้บโต้ในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึื้งจะมีผลัต่้อความเหมาะสมของม่ลัค่าของ 
ค่าความนิยม แลัะสินทรัพื่ย์ไม่มีต้ัวต้นจากการรวมธุรกิจแลัะเงินลังทุนใน 
บริษััทย่อย
 
ข้าพื่เจ้าได้้ต้รวจสอบค่าความนิยมแลัะสินทรัพื่ย์ไม่มีต้ัวต้นจากการรวม 
ธุรกิจ แลัะเงินลังทุนในบริษััทย่อยโด้ยใช้้วิธีการต้รวจสอบท่ีสำาคัญ่ ดั้งนี�
• ป็ระเมินการกำาหนด้หน่วยสินทรัพื่ย์ที่ก่อให้เกิด้เงินสด้แลัะแบบจำาลัอง

ทางการเงินที่ฝ่่ายบริหารของบริษััทฯ ใช้้โด้ยการสอบถามฝ่่ายบริหาร 
แลัะทำาความเข้าใจกระบวนการพื่ิจารณาของฝ่่ายบริหารว่าสอด้คลั้อง 
ต้ามลัักษัณะการให้ป็ระโยช้น์ของสินทรัพื่ย์หร่อไม่ 

• ทด้สอบข้อสมมต้ิฐานที่สำาคัญ่ที่ใช้้ในการป็ระมาณการกระแสเงินสด้ที ่
คาด้ว่าจะได้้รับในอนาคต้จากสินทรัพื่ย์โด้ยการเป็รียบเทียบข้อสมมต้ิ 
ดั้งกล่ัาวกับแหล่ังข้อม่ลัภายนอกแลัะภายในของบริษััทฯ 

• เป็รียบเทียบป็ระมาณการกระแสเงินสด้ในอด้ีต้กับผลัการด้ำาเนินงานที่ 
เกิด้ขึ�นจริง เพ่่ื่อป็ระเมินการใช้้ดุ้ลัยพิื่นิจของฝ่่ายบริหารในการป็ระมาณการ
กระแสเงินสด้ท่ีคาด้ว่าจะได้้รับในอนาคต้ดั้งกล่ัาว

• พิื่จารณาอัต้ราคิด้ลัด้ท่ีฝ่่ายบริหารของบริษััทฯ เล่ัอกใช้้โด้ยการวิเคราะห์
ต้้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ีัยถ่วงนำ�าหนักของบริษััทฯ แลัะของอุต้สาหกรรม 

• ทด้สอบการคำานวณม่ลัค่าท่ีคาด้ว่าจะได้้รับค่นของสินทรัพื่ย์ดั้งกล่ัาวต้าม
แบบจำาลัองทางการเงิน แลัะพื่ิจารณาผลักระทบของการเป็ลัี่ยนแป็ลัง 
ข้อสมมต้ิที่สำาคัญ่ต้่อม่ลัค่าที่คาด้ว่าจะได้้รับค่น โด้ยเฉพื่าะอัต้ราคิด้ลัด้ 
แลัะอัต้ราการเติ้บโต้ของรายได้้ในระยะยาว 

• สอบทานการเป็ิด้เผยข้อม่ลัเกี่ยวกับการป็ระเมินการด้้อยค่าของค่า 
ความนิยมแลัะสินทรัพื่ย์ไม่มีต้ัวต้นจากการรวมธุรกิจแลัะเงินลังทุนใน 
บริษััทย่อย

สิินทรัพย่์ภาษีเงินได้�รอการติัด้บััญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลัุ่มบริษััทบันทึกสินทรัพื่ย์ภาษัีเงินได้้รอการ 
ตั้ด้บัญ่ชี้ป็ระมาณ 230 ล้ัานบาท ทั�งนี� กลุ่ัมบริษััทได้้เปิ็ด้เผยนโยบายการบัญ่ชี้
แลัะรายลัะเอียด้เก่ียวกับภาษีัเงินได้้รอการตั้ด้บัญ่ชี้ไว้ในหมายเหตุ้ป็ระกอบ 
งบการเงินรวมข้อ 6.16 แลัะข้อ 28 โด้ยสินทรัพื่ย์ภาษีัเงินได้้รอการตั้ด้บัญ่ชี้ 
จะสามารถรับร่้รายการได้้เม่่อมีความเป็็นไป็ได้้ค่อนข้างแน่ว่ากลัุ่มบริษััท 
จะมีกำาไรทางภาษัีเพื่ียงพื่อที่จะนำาผลัแต้กต้่างช้ั ่วคราวมาใช้้ป็ระโยช้น์                             
ในอนาคต้ได้้ ซ่ึื้งในการพิื่จารณาว่ากลุ่ัมบริษััทจะมีกำาไรทางภาษีัในอนาคต้ 
เพีื่ยงพื่อท่ีจะนำาผลัแต้กต่้างช่ั้วคราวหร่อผลัขาด้ทุนทางภาษีัมาใช้้ป็ระโยช้น์
ได้้นั�น ต้้องอาศัยดุ้ลัยพื่ินิจของฝ่่ายบริหารอย่างมากในการจัด้ทำาป็ระมาณ 
การกำาไรทางภาษีัในอนาคต้ ดั้งนั�น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกับม่ลัค่าสินทรัพื่ย์ 
ภาษีัเงินได้้รอการตั้ด้บัญ่ชี้
 

ข้าพื่เจ้าได้้ต้รวจสอบสินทรัพื่ย์ภาษัีเงินได้้รอการต้ัด้บัญ่ช้ีโด้ยใช้้วิธีการ 
ต้รวจสอบท่ีสำาคัญ่ ดั้งนี�
• ทำาความเข้าใจเก่ียวกับการควบคุมการจัด้ทำาป็ระมาณการกำาไรทางภาษีั 

ในอนาคต้เพื่่่อการรับร่้รายการสินทรัพื่ย์ภาษัีเงินได้้รอการต้ัด้บัญ่ช้ีโด้ย
สอบถามจากผ้่ท่ีมีหน้าท่ีรับผิด้ช้อบ 

• ทด้สอบการควบคุมเพ่่ื่อให้แน่ใจว่ามีการป็ฏิิบัติ้ต้ามการควบคุมเก่ียวกับ
การจัด้ทำาแลัะอนุมัต้ิป็ระมาณการกำาไรทางภาษัีในอนาคต้อย่างมี 
ป็ระสิทธิผลั 

• ป็ระเมินความสมเหตุ้สมผลัของการป็ระมาณการด้ังกลั่าวโด้ยการ 
สอบทานข้อม่ลัแลัะข้อสมมต้ิทางด้้านเศรษัฐกิจที่สำาคัญ่ซื้ึ่งมีผลักระทบ
ต้่ออัต้ราการเต้ิบโต้ของรายได้้แลัะอัต้รากำาไรขั�นต้้น เช้่น อัต้ราการ 
เติ้บโต้ทางเศรษัฐกิจ อัต้ราด้อกเบี�ย อัต้ราการใช้้จ่ายของผ้่บริโภค เป็็นต้้น 

• ทด้สอบการคำานวณของการป็ระมาณการนี�โด้ยอาศัยข้อสมมต้ิรวมทั�ง 
ข้อม่ลัท่ีสำาคัญ่ต่้างๆ เหล่ัานั�น

• เป็รียบเทียบป็ระมาณการกำาไรทางภาษัีในอด้ีต้กับกำาไรที่เกิด้ขึ�นจริง 
เพื่่่อป็ระเมินการใช้้ดุ้ลัยพื่ินิจของฝ่่ายบริหารในการป็ระมาณการกำาไร 
ทางภาษีัดั้งกล่ัาว

• สอบทานการเปิ็ด้เผยข้อม่ลัของรายการผลัแต้กต่้างช่ั้วคราวท่ีใช้้หักภาษีั
แลัะขาด้ทุนทางภาษีัท่ียังไม่ได้้ใช้้ท่ีบริษััทฯ ยังไม่ได้้บันทึกสินทรัพื่ย์ภาษีั 
เงินได้้รอการตั้ด้บัญ่ชี้

การด้�อย่ค่าของเคร่�องจัักร อ้ปกรณ์ และอะไหุ้ล่
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษััทฯ บันทึกการด้้อยค่าของเคร่่องจักรแลัะ
อุป็กรณ์เป็็นจำานวน 79 ล้ัานบาท แลัะอะไหล่ัจำานวน 15 ล้ัานบาท ต้ามท่ี 
บริษััทฯ ได้้เปิ็ด้เผยรายลัะเอียด้ไว้ในหมายเหตุ้ป็ระกอบการเงินรวมข้อ 17 
แลัะข้อ 11 ต้ามลัำาดั้บ การพิื่จารณาค่าเผ่่อการด้้อยค่าของเคร่่องจักร อุป็กรณ์
แลัะอะไหลั่ด้ังกลั่าวเป็็นผลัมาจากในระหว่างป็ีบริษััทฯ ได้้หยุด้การผลัิต้ 
หนังส่อพิื่มพ์ื่เอง แลัะได้้จ้างบุคคลัภายนอกผลิัต้หนังส่อพิื่มพ์ื่แทน ทำาให้มี  
ข้อบ่งช้ี�ของการด้้อยค่าของสินทรัพื่ย์ที่เกี ่ยวข้อง นอกจากนี� บริษััทฯ 
มีแผนที่จะขายสินทรัพื่ย์ด้ังกลั่าว แลัะได้้ว่าจ้างผ่้ป็ระเมินอิสระป็ระเมิน 
ม่ลัค่าของสินทรัพื่ย์เหลั่านั�น ซื้ึ่งผลัการป็ระเมินด้ังกลั่าวช้ี�ให้เห็นว่าอาจมี 
ผลัขาด้ทุนจากการด้้อยค่าของสินทรัพื่ย์เหล่ัานี�อย่างมีสาระสำาคัญ่ ซ่ึื้งผ้่บริหาร 
ได้้พิื่จารณาการด้้อยค่าของเคร่่องจักร อุป็กรณ์ แลัะอะไหล่ัโด้ยอาศัยข้อม่ลั
อ้างอิงทั�งหมด้แลัะดุ้ลัยพิื่นิจ

วิธีการต้รวจสอบท่ีสำาคัญ่ของข้าพื่เจ้าต่้อเร่่องดั้งกล่ัาว ป็ระกอบด้้วย
• พื่่ด้คุยกับฝ่่ายบริหารถึงการป็ระเมินม่ลัค่าแลัะแผนการจำาหน่าย 

สินทรัพื่ย์ดั้งกล่ัาว
• ป็ระเมินการใช้้ผลังานของผ้่เช่ี้ยวช้าญ่ของฝ่่ายบริหาร
• ป็ระเมินความเหมาะสมของข้อสมมต้ิของฝ่่ายบริหารเกี ่ยวกับการ 

คาด้การณ์ราคาขายเคร่่องจักร อุป็กรณ์ แลัะอะไหล่ั
• ทด้สอบการคำานวณการด้้อยค่าเพ่่ื่อสอบทานความถ่กต้้องในการคำานวณ
• พิื่จารณาถึงความเพีื่ยงพื่อของการเปิ็ด้เผยข้อม่ลั

ข�อม้ลอื�น 
ผ่้บริหารเป็็นผ่้รับผิด้ช้อบต้่อข้อม่ลัอ่่น ซื้ึ่งรวมถึงข้อม่ลัที่รวมอย่่ในรายงาน 
ป็ระจำาปี็ของกลุ่ัมบริษััท (แต่้ไม่รวมถึงงบการเงินแลัะรายงานของผ้่สอบบัญ่ชี้ 
ที่อย่่ในรายงานนั�น)  ซื้ึ่งคาด้ว่าจะถ่กจัด้เต้รียมให้กับข้าพื่เจ้าภายหลัังวันที ่
ในรายงานของผ้่สอบบัญ่ชี้นี�

ความเห็นของข้าพื่เจ้าต้่องบการเงินด้ังกลั่าวไม่ครอบคลัุมถึงข้อม่ลัอ่่นแลัะ
ข้าพื่เจ้าไม่ได้้ให้ข้อสรุป็ในลัักษัณะการให้ความเช้่่อมั่นในร่ป็แบบใด้ๆ ต้่อ 
ข้อม่ลัอ่่นนั�น

ความรับผิด้ช้อบของข้าพื่เจ้าที่เกี่ยวเน่่องกับการต้รวจสอบงบการเงินค่อ 
การอ่านแลัะพิื่จารณาว่าข้อม่ลัอ่่นมีความขัด้แย้งท่ีมีสาระสำาคัญ่กับงบการเงิน
หร่อกับความร้่ท่ีได้้รับจากการต้รวจสอบของข้าพื่เจ้าหร่อไม่ หร่อป็รากฏิว่า
ข้อม่ลัอ่่นแสด้งขัด้ต่้อข้อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญ่หร่อไม่ 
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เม่่อข้าพื่เจ้าได้้อ่านรายงานป็ระจำาป็ีของกลัุ่มบริษััทต้ามที่กลั่าวข้างต้้นแลั้ว 
แลัะหากสรุป็ได้้ว่ามีการแสด้งข้อม่ลัที่ขดั้ต้่อข้อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญ่ 
ข้าพื่เจ้าจะส่่อสารเร่่องด้ังกลั่าวให้ผ่้มีหน้าที่ในการกำากับด้่แลัทราบเพื่่่อให้มี
การด้ำาเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่้อไป็

ความรับัผู้ิด้ชอบัของผู้้�บัริหุ้าร 
และผู้้�มีหุ้น�าที�ในการกำากับัด้้แลติ่องบัการเงิน
ผ่้บริหารมีหน้าที่รับผิด้ช้อบในการจัด้ทำาแลัะนำาเสนองบการเงินเหลั่านี�โด้ย
ถ่กต้้องต้ามที่ควรต้ามมาต้รฐานการรายงานทางการเงิน แลัะรับผิด้ช้อบ 
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ่้บริหารพื่ิจารณาว่าจำาเป็็น เพื่่่อให้สามารถ 
จัด้ทำางบการเงินที่ป็ราศจากการแสด้งข้อม่ลัที่ขัด้ต้่อข้อเท็จจริงอันเป็็น 
สาระสำาคัญ่ ไม่ว่าจะเกิด้จากการทุจริต้หร่อข้อผิด้พื่ลัาด้

ในการจัด้ทำางบการเงิน ผ่้บริหารรับผิด้ช้อบในการป็ระเมินความสามารถ 
ของกลัุ่มบริษััทในการด้ำาเนินงานต้่อเน่่อง การเป็ิด้เผยเร่่องที่เกี ่ยวกับ 
การด้ำาเนินงานต่้อเน่่อง ในกรณีท่ีมีเร่่องดั้งกล่ัาว แลัะการใช้้เกณฑ์์การบัญ่ชี้
สำาหรับการด้ำาเนินงานต้่อเน่ ่องเว้นแต้่ผ่ ้บริหารมีความต้ั �งใจที ่จะเลัิก 
กลุ่ัมบริษััทหร่อหยุด้ด้ำาเนินงานหร่อไม่สามารถด้ำาเนินงานต่้อเน่่องต่้อไป็ได้้

ผ่้มีหน้าที่ในการกำากับด้่แลัมีหน้าที่ในการสอด้ส่องด้่แลักระบวนการใน 
การจัด้ทำารายงานทางการเงินของกลุ่ัมบริษััท 

ความรับัผู้ิด้ชอบัของผู้้�สิอบับััญช ี
ติ่อการติรวจัสิอบังบัการเงิน
การต้รวจสอบของข้าพื่เจ้ามีวัต้ถุป็ระสงค์เพ่่ื่อให้ได้้ความเช่่้อม่ันอย่างสมเหตุ้ 
สมผลัว่างบการเงินโด้ยรวมป็ราศจากการแสด้งข้อม่ลัที่ขัด้ต้่อข้อเท็จจริง 
อันเป็็นสาระสำาคัญ่หร่อไม่ ไม่ว่าจะเกิด้จากการทุจริต้หร่อข้อผิด้พื่ลัาด้ แลัะ
เสนอรายงานของผ่้สอบบัญ่ช้ีซื้ึ่งรวมความเห็นของข้าพื่เจ้าอย่่ด้้วย ความ 
เช้่่อมั่นอย่างสมเหตุ้สมผลัค่อความเช้่่อมั่นในระด้ับส่ง แต้่ไม่ได้้เป็็นการ 
รับป็ระกันว่าการป็ฏิิบัติ้งานต้รวจสอบต้ามมาต้รฐานการสอบบัญ่ชี้จะสามารถ
ต้รวจพื่บข้อม่ลัท่ีขัด้ต่้อข้อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญ่ท่ีมีอย่่ได้้เสมอไป็ ข้อม่ลั
ท่ีขัด้ต่้อข้อเท็จจริงอาจเกิด้จากการทุจริต้หร่อข้อผิด้พื่ลัาด้ แลัะถ่อว่ามีสาระ
สำาคัญ่เม่่อคาด้การณ์อย่างสมเหตุ้สมผลัได้้ว่ารายการที่ขัด้ต้่อข้อเท็จจริง 
แต้่ลัะรายการหร่อทุกรายการรวมกันจะมีผลัต้่อการต้ัด้สินใจทางเศรษัฐกิจ 
ของผ้่ใช้้งบการเงินจากการใช้้งบการเงินเหล่ัานี�

ในการต้รวจสอบของข้าพื่เจ้าต้ามมาต้รฐานการสอบบัญ่ชี้ ข้าพื่เจ้าใช้้ดุ้ลัยพิื่นิจ 
แลัะการสังเกต้แลัะสงสัยเยี ่ยงผ่ ้ป็ระกอบวิช้าช้ีพื่ต้ลัอด้การต้รวจสอบ  
แลัะข้าพื่เจ้าได้้ป็ฏิิบัติ้งานดั้งต่้อไป็นี�ด้้วย

• ระบุแลัะป็ระเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสด้งข้อม่ลัที่ขัด้ต้่อข้อเท็จจริง
อันเป็็นสาระสำาคัญ่ในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด้จากการทุจริต้หร่อข้อผิด้พื่ลัาด้ 
ออกแบบแลัะป็ฏิิบัติ้งานต้ามวิธีการต้รวจสอบเพ่่ื่อต้อบสนองต่้อความเส่ียง 
เหล่ัานั�น แลัะได้้หลัักฐานการสอบบัญ่ชี้ท่ีเพีื่ยงพื่อแลัะเหมาะสมเพ่่ื่อเป็็น 
เกณฑ์์ในการแสด้งความเห็นของข้าพื่เจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พื่บข้อม่ลัท่ีขัด้
ต้่อข้อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญ่ซื้ึ่งเป็็นผลัมาจากการทุจริต้จะส่งกว่า 
ความเสี่ยงที่เกิด้จากข้อผิด้พื่ลัาด้ เน่่องจากการทุจริต้อาจเกี่ยวกับการ 
สมร้่ร่วมคิด้ การป็ลัอมแป็ลังเอกสารหลัักฐาน การตั้�งใจลัะเว้นการแสด้ง 
ข้อม่ลั การแสด้งข้อม่ลัที่ไม่ต้รงต้ามข้อเท็จจริง หร่อการแทรกแซื้งการ 
ควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต้รวจสอบ 
เพ่่ื่อออกแบบวิธีการต้รวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่้ไม่ใช่้เพ่่ื่อ
ว ัต้ถุป็ระสงค์ในการแสด้งความเห็นต้่อความมีป็ระสิทธิผลัของ                                         
การควบคุมภายในของกลุ่ัมบริษััท

• ป็ระเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญ่ช้ีที่ผ่้บริหารใช้้แลัะความ 
สมเหตุ้สมผลัของป็ระมาณการทางบัญ่ช้ีแลัะการเป็ิด้เผยข้อม่ลัที ่
เก่ียวข้องท่ีผ้่บริหารจัด้ทำา

• สรุป็เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบัญ่ช้ีสำาหรับกิจการที่
ด้ำาเนินงานต้่อเน่่องของผ่้บริหารแลัะสรุป็จากหลัักฐานการสอบบัญ่ช้ี 
ที่ได้้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ่ที่เกี่ยวกับเหตุ้การณ์หร่อ 
สถานการณ์ที ่อาจเป็็นเหตุ้ให้เก ิด้ข้อสงสัยอย่างมีน ัยสำาคัญ่ต้่อ 
ความสามารถของกลัุ่มบริษััทในการด้ำาเนินงานต้่อเน่่องหร่อไม่ หาก 
ข้าพื่เจ้าได้้ข้อสรุป็ว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ่ ข้าพื่เจ้าจะต้้องให้ 
ข้อสังเกต้ไว้ในรายงานของผ่้สอบบัญ่ช้ีของข้าพื่เจ้าถึงการเป็ิด้เผยข้อม่ลั
ท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หร่อหากเห็นว่าการเปิ็ด้เผยดั้งกล่ัาวไม่เพีื่ยงพื่อ 
ข้าพื่เจ้าจะแสด้งความเห็นท่ีเป็ล่ีัยนแป็ลังไป็ ข้อสรุป็ของข้าพื่เจ้าขึ�นอย่่
กับหลัักฐานการสอบบัญ่ช้ีที่ได้้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผ่้สอบบัญ่ช้ี
ของข้าพื่เจ้า อย่างไรก็ต้าม เหตุ้การณ์หร่อสถานการณ์ในอนาคต้อาจ 
เป็็นเหตุ้ให้กลุ่ัมบริษััทต้้องหยุด้การด้ำาเนินงานต่้อเน่่องได้้

• ป็ระเมินการนำาเสนอโครงสร้างแลัะเน่ �อหาของงบการเงินโด้ยรวม  
รวมถึงการเป็ิด้เผยข้อม่ลัที่เกี่ยวข้อง ต้ลัอด้จนป็ระเมินว่างบการเงิน 
แสด้งรายการแลัะเหตุ้การณ์ท่ีเกิด้ขึ�นโด้ยถ่กต้้องต้ามท่ีควรหร่อไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลัักฐานการสอบบัญ่ช้ีที ่เหมาะสมอย่างเพื่ียงพื่อ 
เก่ียวกับข้อม่ลัทางการเงินของกิจการหร่อของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
กลุ่ัมบริษััทเพ่่ื่อแสด้งความเห็นต่้องบการเงินรวม ข้าพื่เจ้ารับผิด้ช้อบต่้อ                                                          
การกำาหนด้แนวทาง การควบคุมด้่แลั แลัะการป็ฏิิบัต้ิงานต้รวจสอบ 
กลัุ่มบริษััท ข้าพื่เจ้าเป็็นผ่้รับผิด้ช้อบแต้่เพื่ียงผ่้เด้ียวต้่อความเห็นของ 
ข้าพื่เจ้า

ข้าพื่เจ้าได้้ส่่อสารกับผ่้มีหน้าที่ในการกำากับด้่แลัในเร่่องต้่างๆ ซื้ึ่งรวมถึง  
ขอบเขต้แลัะช้่วงเวลัาของการต้รวจสอบต้ามที่ได้้วางแผนไว้ ป็ระเด้็นที่มี 
นัยสำาคัญ่ที่พื่บจากการต้รวจสอบรวมถึงข้อบกพื่ร่องที่มีนัยสำาคัญ่ในระบบ                                                       
การควบคุมภายในหากข้าพื่เจ้าได้้พื่บในระหว่างการต้รวจสอบของข้าพื่เจ้า

ข้าพื่เจ้าได้้ให้คำารับรองแก่ผ้่มีหน้าท่ีในการกำากับด่้แลัว่าข้าพื่เจ้าได้้ป็ฏิิบัติ้ต้าม 
ข้อกำาหนด้จรรยาบรรณที่เกี ่ยวข้องกับความเป็็นอิสระแลัะได้้ส่ ่อสาร 
กับผ้่มีหน้าท่ีในการกำากับด่้แลัเก่ียวกับความสัมพัื่นธ์ทั�งหมด้ ต้ลัอด้จนเร่่องอ่่น 
ซื้ึ่งข้าพื่เจ้าเช้่ ่อว่ามีเหตุ้ผลัที่บุคคลัภายนอกอาจพื่ิจารณาว่ากระทบต้่อ 
ความเป็็นอิสระของข้าพื่เจ้าแลัะมาต้รการที่ข้าพื่เจ้าใช้้เพื่่่อป็้องกันไม่ให ้
ข้าพื่เจ้าขาด้ความเป็็นอิสระ

จากเร่่องทั�งหลัายท่ีส่่อสารกับผ้่มีหน้าท่ีในการกำากับด่้แลั ข้าพื่เจ้าได้้พิื่จารณา 
เร่่องต่้างๆ ท่ีมีนัยสำาคัญ่ท่ีสุด้ในการต้รวจสอบงบการเงินในงวด้ปั็จจุบันแลัะ 
กำาหนด้เป็็นเร่่องสำาคัญ่ในการต้รวจสอบ ข้าพื่เจ้าได้้อธิบายเร่่องเหล่ัานี�ไว้ใน
รายงานของผ่้สอบบัญ่ช้ี เว้นแต้่กฎหมายหร่อข้อบังคับห้ามไม่ให้เป็ิด้เผย 
เร่่องดั้งกล่ัาวต่้อสาธารณะ หร่อในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิด้ขึ�น ข้าพื่เจ้า 
พื่ิจารณาว่าไม่ควรส่ ่อสารเร่ ่องด้ังกลั่าวในรายงานของข้าพื่เจ้าเพื่ราะ                                                                          
การกระทำาดั้งกล่ัาวสามารถคาด้การณ์ได้้อย่างสมเหตุ้สมผลัว่าจะมีผลักระทบ
ในทางลับมากกว่าผลัป็ระโยช้น์ที่ผ่้มีส่วนได้้เสียสาธารณะจะได้้จากการ 
ส่่อสารดั้งกล่ัาว

ข้าพื่เจ้าเป็็นผ้่รับผิด้ช้อบงานสอบบัญ่ชี้แลัะการนำาเสนอรายงานฉบับนี�

	 สายฝน	อิินทร์์แก้้ว
 ผ้่สอบบัญ่ชี้รับอนุญ่าต้ เลัขทะเบียน 4434

	 บริ์ษััท	สำานัก้งาน	อีิวาย	จำำากั้ด
 กรุงเทพื่ฯ: 25 กุมภาพัื่นธ์ 2563
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สินทรัพย์	 	 	 	 	 	 	 	
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 9  5,663,591   8,780,415   4,638,789   6,962,966 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 8, 10  218,777,074   387,999,294   94,118,338   177,341,712 
สินค้าคงเหลือ		 11  13,067,368   69,857,568   3,580,809   33,583,554 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 8 –   –   66,000,000   66,677,171 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก	ณ	ที่จ่าย	 12  103,567,356   90,707,092   59,610,445   52,421,785 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	13,734,944		 	31,395,430		 	5,401,770		 	10,944,387	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   354,810,333   588,739,799   233,350,151   347,931,575 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 13  –   –   15,140,450   206,473,450 
เงินลงทุนในการร่วมค้า	 14  7,481,207   10,115,991   –   – 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม		 15 –   –   –   – 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 16  –   –   –   – 
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 17  1,609,645,826   1,450,415,519   1,609,737,997   1,436,541,528 
ค่าความนิยม	 18 32,171,227  94,850,812   –   – 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 19 44,093,920  86,449,439   38,554,574   49,934,389 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 28  230,463,530   50,397,869   204,287,784   36,365,374 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	5,226,383		 	3,012,861		 	245,230		 	402,549	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,929,082,093   1,695,242,491   1,867,966,035   1,729,717,290 
รวมสินทรัพย์   2,283,892,426   2,283,982,290   2,101,316,186   2,077,648,865 

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 31	ธันวาคม	2562 31	ธันวาคม	2561 31	ธันวาคม	2562 31	ธันวาคม	2561

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	 	
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 	 	 	 	 	 	
	 จากสถาบันการเงิน	 20  981,784,968   936,175,789   925,534,516   873,719,217  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 8, 21  124,054,561   198,389,734   73,521,545   111,564,682  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ       
	 ควบคุมของบริษัทย่อย	 22  5,880,000   5,880,000  –   –  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	 8  161,000,000   –   146,000,000   –  
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี 23  99,000,000   64,000,000   96,000,000   60,000,000  
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี	 	 	30,892,847		 	46,251,928		 	28,640,536		 	40,843,792		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	29,395,498		 	56,201,381		 	17,123,938		 	34,057,800		
รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,432,007,874   1,306,898,832   1,286,820,535   1,120,185,491  
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาว	–	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด       
	 ชำาระภายในหนึ่งปี 23  201,467,400   300,467,400   201,467,400   297,467,400  
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 28  252,420,014   188,616,970   248,496,595   183,780,059  
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 24  99,538,547   84,891,539   91,360,282   77,421,545  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   553,425,961   573,975,909   541,324,277   558,669,004  
รวมหนี้สิน	   1,985,433,835   1,880,874,741   1,828,144,812   1,678,854,495  
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น		 	 	 	 	 	 	
	 ทุนจดทะเบียน		 	 	 	 	 	 	
	 	 	 หุ้นสามัญ	505,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 	505,000,000		 	505,000,000		 	505,000,000		 	505,000,000		
	 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว       
	 	 	 หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 	500,000,000		 	500,000,000		 	500,000,000		 	500,000,000		
กำาไรสะสม        
	 จัดสรรแล้ว	–	สำารองตามกฎหมาย 26  50,500,000   50,500,000   50,500,000   50,500,000  
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	(1,249,280,369)	 	(935,319,421)	 	(1,271,315,004)	 	(886,825,864)	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	993,986,378		 	735,120,234		 	993,986,378		 	735,120,234		
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	295,206,009		 	350,300,813		 	273,171,374		 	398,794,370		
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย   3,252,582   52,806,736   –   –  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   298,458,591   403,107,549   273,171,374   398,794,370  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   2,283,892,426   2,283,982,290   2,101,316,186   2,077,648,865  

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 31	ธันวาคม	2562 31	ธันวาคม	2561 31	ธันวาคม	2562 31	ธันวาคม	2561

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายได้        
รายได้จากการขาย	 	 	155,157,290		 	213,027,817		 	151,303,411		 	206,716,460	
รายได้จากการให้บริการ	 	 	645,682,853		 	1,007,621,303		 	369,268,605		 	570,568,773	
ต้นทุนขายและบริการ	 	 	(748,410,250)	 	(991,260,334)	 	(508,957,116)	 	(656,282,377)
กำาไรขั้นต้น    52,429,893   229,388,786   11,614,900   121,002,856 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย	 	 	(136,866,056)	 	(144,614,661)	 	(97,468,378)	 	(94,883,742)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 	(197,854,100)	 	(213,344,171)	 	(129,311,191)	 	(159,214,654)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 13	 	–		 	–		 	(191,333,000)	 	–	
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร	
	 อุปกรณ์และอะไหล่	 11, 17	 	(103,766,355)	 	–		 	(94,029,138)	 	–	
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 19	 	(23,659,694)	 	–		 	–		 	–	
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	 18	 	(62,679,585)	 	–		 	–		 	–	
ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ	 	 	(472,395,897)	 	(128,570,046)	 	(500,526,807)	 	(133,095,540)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 14	 	(2,634,784)	 	(365,771)	 	–		 	–	
รายได้อื่น	 	 	 	14,541,179		 	40,208,293		 	28,991,972		 	43,410,246	
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายเงินได้	 	 	(460,489,502)	 	(88,727,524)	 	(471,534,835)	 	(89,685,294)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 	(78,625,992)	 	(69,662,463)	 	(74,378,846)	 	(66,229,147)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายเงินได้	 	 	(539,115,494)	 	(158,389,987)	 	(545,913,681)	 	(155,914,441)
รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้		 28	 	179,903,401		 	(9,185,730)	 	166,622,836		 	(7,672,492)
ขาดทุนสำาหรับปี	 	 	(359,212,093)	 	(167,575,717)	 	(379,290,845)	 	(163,586,933)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:       
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง      
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก	 	 	 	 	 	 	
	 คณิตศาสตร์ประกันภัย	 24	 	(5,378,761)	 	–		 	(6,497,869)	 	–	
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	 25  323,582,680   201,400,000   323,582,680   201,400,000 
หัก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้	 28	 	(63,640,784)	 	(40,280,000)	 	(63,416,962)	 	(40,280,000)
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	   254,563,135   161,120,000   253,667,849   161,120,000 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	 	 	(104,648,958)	 	(6,455,717)	 	(125,622,996)	 	(2,466,933)

การแบ่งปันกำาไร	(ขาดทุน)       
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	(308,762,653)	 	(167,650,222)	 	(379,290,845)	 	(163,586,933)	
ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	(50,449,440)	 	74,505
	 	 	 	 	 	 (359,212,093)	 	(167,575,717)	 	 	 	
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	(55,094,804)	 	(6,530,222)	 	(125,622,996)	 	(2,466,933)	

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	(49,554,154)	 	74,505
	 	 	 	 	 	 (104,648,958)	 	(6,455,717)		 	 	
ขาดทุนต่อหุ้น 29      
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	 	 		 	 	 	
	 ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 	(0.62)	 	(0.34)			 (0.76)	 	(0.33)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน       
ขาดทุนก่อนภาษี	 	 	(539,115,494)	 	(158,389,987)	 	(545,913,681)	 	(155,914,441)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)		 	 	 	 	 	
	 จากกิจกรรมดำาเนินงาน	       
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ)	 	 	16,899,135		 	(5,978,381)	 12,712,491		 	13,056,883	
			โอนกลับค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 	 	(1,119,722)	 	(2,824,252)	 (1,119,722)	 	(2,824,252)
			การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(โอนกลับ)	 	1,254,751		 	(1,063,936)	 (4,530,460)	 	(455,864)
			ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	(โอนกลับ)	 	–		 	–		 (322,829)	 	1,018,005	
			ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 –		 	–		 	191,333,000		 	–	
			ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 	2,634,784		 	365,771		 	–		 –	
			ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย   94,942,150   118,904,759  82,935,309   98,265,085 
			กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์และตัดจำาหน่ายอุปกรณ์      
	 	 และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 	 	(1,971,749)	 	(2,600,437)	 	(1,164,191)	 	(2,600,437)
			ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักร	อุปกรณ์	และอะไหล่		 	103,766,355		 	–		 	94,029,138		 	–	
			ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	 	 	62,679,585		 	–		 	–		 	–	
			ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 	23,659,694		 	–		 	–		 	–	
			สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   20,145,104   6,023,000  18,213,724   4,680,766 
			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 	 	78,625,992		 	69,662,463		 74,378,846		 	66,229,147	
กำาไร	(ขาดทุน)	จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน      
	 สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน	 	 	(137,599,415)	 	24,099,000		 	(79,448,375)	 	21,454,892	
สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง		       
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 	153,442,807		 	14,895,076		 71,630,605		 	29,723,130	
			สินค้าคงเหลือ	 	 	40,183,973		 	1,083,172		 19,181,729		 	11,407,350	
			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	16,259,264		 	9,105,201		 5,542,617		 	5,584,575	
			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	(2,213,522)	 	4,162,345		 157,319		 	341,142	
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)       
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	 	(72,297,773)	 	(44,531,967)	 (36,015,867)	 	(37,405,682)
			หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	(42,164,964)	 	(5,727,888)	 (29,137,118)	 	(2,608,545)
เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน	 	 	(44,389,630)	 	3,084,939		 	(48,089,090)	 	28,496,862	
			จ่ายดอกเบี้ย	 	 	(79,845,037)	 	(70,490,170)	 (75,587,761)	 	(67,050,740)
			จ่ายภาษีเงินได้	 	 	(12,860,264)	 	(21,845,629)	 (7,188,660)	 	(12,347,134)
			รับคืนภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	 	 	1,401,222		 	2,527,813		 	–		 	–	
			จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	 	(10,876,857)	 	(6,195,800)	 (10,772,856)	 	(6,195,800)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน	 	 	(146,570,566)	 	(92,918,847)	 	(141,638,367)	 	(57,096,812)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562 2561 2562 2561

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกระแสเงินสด
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง		 	 	–		 –		 1,000,000		 	1,756,123	
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า	 	 –		 	6,325,772		 –		 	–	
เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์   3,967,664   7,603,268  3,033,084   7,534,491 
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	 	 	(2,453,837)	 	(3,840,664)	 (1,864,929)	 	(2,307,946)
เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 	 	(669,264)	 	(235,018)	 (669,264)	 	(42,807)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน   844,563   9,853,358   1,498,891   6,939,861 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 	 	 	 	 	 	
	 จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	 	 	45,609,179		 	92,255,211		 51,815,299		 	58,611,060	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	 	 	161,000,000		 	–		 	146,000,000		 –	
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 (64,000,000)	 	(12,500,000)	 	(60,000,000)	 	(10,000,000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน   142,609,179   79,755,211   137,815,299   48,611,060 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	 	 	(3,116,824)	 	(3,310,278)	 	(2,324,177)	 	(1,545,891)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 	 	8,780,415		 	12,090,693		 	6,962,966		 	8,508,857	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	   5,663,591   8,780,415   4,638,789   6,962,966

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม       
รายการที่มิใช่เงินสด	 	 	 	 	 	 	
	 รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำาระ  547,139  1,365,494  547,139  1,365,494 
			การปรับมูลค่าจากการตีราคาสินทรัพย์	 	 323,582,680		 201,400,000		 323,582,680		 201,400,000	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562 2561 2562 2561

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562 55

งบการเงินรวม
(หน่วย:	บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	ทุนเรือนหุ้น	
	ที่ออกและ 
ชำาระแล้ว

	รวมส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น	

	ของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุน
จากการ

ตีราคาสินทรัพย์

รวม
องค์ประกอบอ่ืน 
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

	ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสียที่ไม่มี 
อำานาจควบคุม
	ของบริษัทย่อย

	รวมส่วนของ	
	ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้จัดสรร

	จัดสรรแล้ว	–	
	สำารองตามกฎหมาย 

กำาไรสะสม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2561	 	500,000,000		 	50,500,000			(771,893,199)	 	577,379,434			577,379,434			355,986,235		 	52,732,231			408,718,466	

ขาดทุนสำาหรับปี	 	–		 	–			(167,650,222)	 	–		 	–			(167,650,222)	 	74,505			(167,575,717)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	  –   –   –   161,120,000   161,120,000   161,120,000   –   161,120,000 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี		 	–		 	–			(167,650,222)	 	161,120,000			161,120,000		 	(6,530,222)	 	74,505		 	(6,455,717)

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไปกำาไรสะสม         

	 เนื่องจากการจำาหน่ายที่ดิน	(หมายเหตุ	25)	 	–		 	–		 	4,224,000		 	(3,379,200)	 	(3,379,200)	 	844,800		 	–		 	844,800	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	 	500,000,000		 	50,500,000			(935,319,421)	 	735,120,234			735,120,234			350,300,813		 	52,806,736			403,107,549	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 	500,000,000		 	50,500,000			(935,319,421)	 	735,120,234			735,120,234			350,300,813		 	52,806,736			403,107,549	

ขาดทุนสำาหรับปี	 	–		 	–	 (308,762,653)	 	–		 	–			(308,762,653)		(50,449,440)		(359,212,093)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี		 	–		 	–		 	(5,198,295)	 	258,866,144			258,866,144			253,667,849		 	895,286			254,563,135	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี		 	–		 	–			(313,960,948)	 	258,866,144			258,866,144		 	(55,094,804)		(49,554,154)		(104,648,958)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 	500,000,000		 	50,500,000			(1,249,280,369)	 	993,986,378			993,986,378			295,206,009		 	3,252,582			298,458,591	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย:	บาท)

	ทุนเรือนหุ้น	
	ที่ออกและ
ชำาระแล้ว	

	รวมส่วนของ	
	ผู้ถือหุ้น	ยังไม่ได้จัดสรร

	จัดสรรแล้ว	–	
	สำารองตามกฎหมาย	

กำาไรสะสม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2561	 	500,000,000		 	50,500,000		 	(727,462,931)	 	577,379,434		 	577,379,434		 	400,416,503	

ขาดทุนสำาหรับปี  –   –		 	(163,586,933)	 	–   –		 	(163,586,933)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	  –  –   –   161,120,000 161,120,000   161,120,000 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	  –   –		 	(163,586,933)	 	161,120,000		 	161,120,000		 	(2,466,933)

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไปกำาไรสะสม        

	 เนื่องจากการจำาหน่ายที่ดิน	(หมายเหตุ	25) –   –		 	4,224,000		 	(3,379,200)	 	(3,379,200)	 	844,800	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	 500,000,000		 	50,500,000		 	(886,825,864)	 	735,120,234		 	735,120,234		 	398,794,370	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 500,000,000		 	50,500,000		 	(886,825,864)	 	735,120,234		 	735,120,234		 	398,794,370	

ขาดทุนสำาหรับปี –   –		 	(379,290,845)	 	–   –		 	(379,290,845)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	 –   –		 	(5,198,295)	 	258,866,144		 	258,866,144		 	253,667,849	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	 –   –		 	(384,489,140)	 	258,866,144		 	258,866,144		 	(125,622,996)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 500,000,000		 	50,500,000		 	(1,271,315,004)	 	993,986,378		 	993,986,378		 	273,171,374	

 

ส่วนเกินทุน
จากการ

ตีราคาสินทรัพย์

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบอ่ืน 
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1.	 ข้อมูลท่ัวไป

1.1	 ข้อมูลท่ัวไปของบริษััทฯ

	 บริษัท	บางกอก	โพสต์	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย	ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือ	การผลิตและจำาหน่าย
หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	และหนังสือ	ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ	อยู่ท่ีเลขท่ี	136	ถนนสุนทรโกษา	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

1.2	 ข้อสมมติทางการบัญชี

	 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำาเนินงานติดต่อกันหลายปี	 และ	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2562	 มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจำานวนมาก	
นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่	 15	 สิงหาคม	 2562	 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ถูกขึ้นเครื่องหมาย	 “C”	 (Caution)	 ทั้งนี้	 กลุ่มบริษัทได้พยายามดำาเนินการ	 ตามแผน 
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์และรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ	เพ่ือปรับสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	และตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	17	และข้อ	36	บริษัทฯ	
มีแผนที่จะจำาหน่ายสินทรัพย์	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทได้รับการยืนยันการให้สนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทสามารถจ่ายชำาระคืน 
เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเมื่อครบกำาหนดชำาระ	ทำาให้ในปลายปี	2562	ธนาคาร	ได้ตกลงผ่อนปรนเงื่อนไขการดำารงอัตราส่วนทางการเงินสำาหรับปี	2562	 
ผู้บริหารจึงเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถดำาเนินงานต่อเนื่อง	 งบการเงินนี้จึงถูกจัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่อง	 การบันทึก
สินทรัพย์และหนี้สินจึงเป็นไปตามเกณฑ์์ที่ว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถขายสินทรัพย์และชำาระหนี้สินได้ตามปกติธุรกิจ	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มบริษัทยังอยู่ระหว่าง
ดำาเนินการให้สำาเร็จตามแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำาเนินงานในอนาคต	 ดังนั้นจึงยังคงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสัยเก่ียวกับความสามารถในการดำาเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัท

2.	 เกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1	 งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	 2547	 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำาหนด 
ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ลงวันท่ี	11	ตุลาคม	2559	ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ	ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	งบการเงิน	ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี

	 งบการเงินน้ีได้จัดทำาข้ึนโดยใช้เกณฑ์์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย	การบัญชี

2.2	 เกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงินรวม

	 ก)	 งบการเงินรวมน้ีได้จัดทำาข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท	บางกอก	โพสต์	จำากัด	(มหาชน)	(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า	“บริษัทฯ”)	กับบริษัทย่อย	(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า
“บริษัทย่อย”)	ดังต่อไปน้ี

 บริษัทย่อย    

	 บริษัท	โพสต์	นิว	มีเดีย	จำ�กัด	 ลงทุน	 ไทย	 100	 100

	 บริษัท	โพสต์	โฮลดิ้ง	จำ�กัด	 ลงทุน	 ไทย	 100	 100

	 	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	โพสต์	นิว	มีเดีย	จำ�กัด) 

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

	 	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	โพสต์	โฮลดิ้ง	จำ�กัด) 

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

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

	 	 	และร้อยละ	51	โดยบริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนช่ันแนล	มีเดีย	จำ�กัด) 

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

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

จัดตั้งขึ้นในประเทศบริษัท
อัตร�ร้อยละ
ของก�รถือหุ้น

2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

 (1) บริษัท	โพสต์	นิวส์	จำากัด	อยูร่ะหว่างการชำาระบัญชี 

	 ข)	 บริษัทฯ	 จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้	 หากบริษัทฯ	 มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน	
และสามารถใช้อำานาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนน้ันได้	

	 ค)	 บริษัทฯ	 นำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ	 มีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ	 สิ้นสุด 
การควบคุมบริษัทย่อยน้ัน

	 ง)	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

	 จ)	 ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อยท่ีมีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจาก	งบการเงินรวมน้ีแล้ว	
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	 ฉ)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 คือ	 จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ	 และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3	 บริษัทฯ	จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	การร่วมค้า	และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

	 ในระหว่างปี	กลุ่มบริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	2561)	และฉบับใหม่	
จำานวนหลายฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	มกราคม	2562	มาถือปฏิิบัติ	 มาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชัดเจนเก่ียวกับ	วิธีปฏิิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท	 อย่างไรก็ตาม	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการสำาคัญ	
สามารถสรุปได้ดังน้ี	

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	15	เร่ือง	รายได้จากสัญญาท่ีทำากับลูกค้า

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	15	ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน	การบัญชีท่ีเก่ียวข้องต่อไปน้ี

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	11	(ปรับปรุง	2560)	 เร่ือง	สัญญาก่อสร้าง

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	18	(ปรับปรุง	2560)	 เร่ือง	รายได้

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	31	(ปรับปรุง	2560)	 เร่ือง	รายได้	–	รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	13	(ปรับปรุง	2560)		 เร่ือง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	15	(ปรับปรุง	2560)		 เร่ือง	สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	18	(ปรับปรุง	2560)		 เร่ือง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

	 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 15	 กับสัญญาที่ทำากับลูกค้าทุกสัญญา	 ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น	
มาตรฐานฉบับนี้ได้กำาหนดหลักการ	 5	 ขั้นตอนสำาหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำากับลูกค้า	 โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำานวนเงิน	 ที่สะท้อนถึง 
สิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้	 ส่งมอบให้แก่ลูกค้า	 และกำาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา 
ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์	ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละข้ันตอน

	 กลุ่มบริษัทได้นำามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิิบัติโดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่ากลุ่มบริษัทใช้
นโยบายการบัญชีมาต้ังแต่แรก

	 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4

 ข.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี	ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2563

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง	ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2563	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึน
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิิบัติทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	ยกเว้น	มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลักการสำาคัญซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน	ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน	จำานวน	5	ฉบับ	ได้แก่

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 	 ฉบับท่ี	7	 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน

	 	 ฉบับท่ี	9	 เคร่ืองมือทางการเงิน

	 มาตรฐานการบัญชี

	 	 ฉบับท่ี	32		 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 	 ฉบับท่ี	16	 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

	 	 ฉบับท่ี	19	 การชำาระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น	 กำาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
ราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน	 ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา	 และแผนธุรกิจของกิจการ	 (Business	 Model)	
หลักการเก่ียวกับวิธีการคำานวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน	 และหลักการเก่ียวกับการบัญชี
ป้องกันความเส่ียง	รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน	และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้	จะทำาให้
มาตรฐานการบัญชี	การตีความมาตรฐานการบัญชี	และแนวปฏิิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

	 ฝ่่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการนำามาตรฐานฉบับนี้มาใช้	 จะมีผลกระทบจากรายการการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต	 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องรับรู ้
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน	ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำาเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน	กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการ
อย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุสำาหรับลูกหน้ีการค้า	
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	 ปัจจุบันฝ่่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนำามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิิบัติ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	16	เร่ือง	สัญญาเช่า

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	16	ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	17	เร่ือง	สัญญาเช่า	และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง	มาตรฐานฉบับน้ี
ได้กำาหนดหลักการของการรับรู้รายการ	 การวัดมูลค่า	 การแสดงรายการ	 และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า	 และกำาหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน
สำาหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า	12	เดือน	เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงน้ันมีมูลค่าตำ่า

	 การบัญชีสำาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญจากมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 17	 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า 
ดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	17

	 ปัจจุบันฝ่่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนำามาตรฐานน้ีมาถือปฏิิบัติ

4.	 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิิบัติ 

	 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3	กลุ่มบริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	15	มาถือปฏิิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน	โดยกิจการได้
เลือกปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ	 ท้ังน้ี	 ไม่มีผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นแต่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

	 จำานวนเงินของรายการปรับปรุงและรายการจัดประเภทใหม่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	แสดงได้ดังน้ี

 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
	 รายได้จากการขายและบริการ	 (1,230)	 (787)
	 รายได้จากการขายสินค้า	 213	 207
	 รายได้จากการให้บริการ	 1,008	 571
	 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย	 (9)	 (9)

 งบแสดงฐานะการเงิน 
	 อาคารเพิ่มขึ้น	 323,583		
	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	 64,717
	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น	 258,866		

 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
	 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	–	สุทธิจากภาษีเงินได้	 258,866	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม	2562

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

5.	 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกบัญชี	อาคารจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่

	 ณ	วันท่ี	31	 ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	ได้ทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในการบันทึกมูลค่าอาคาร	จากเดิมท่ีแสดงด้วยวิธีราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่	
ซ่ึงคือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์	ณ	วันท่ีประเมิน

	 ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีน้ี	 บริษัทฯ	 ได้ถือปฏิิบัติตามข้อกำาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	 8	 ซ่ึงกำาหนดให้บริษัทฯ	 ไม่ต้องนำาวิธีการปรับย้อน
หลังงบการเงินงวดบัญชีก่อนมาถือปฏิิบัติกับการเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าว	ดังน้ันบริษัทฯ	จึงใช้วิธีเปล่ียนทันที	เป็นต้นไป

	 การเปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	ดังน้ี

	 ท้ังน้ี	 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวจะมีผลกระทบเพ่ิมค่าใช้จ่ายทางบัญชีสำาหรับปี	 สำาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในอนาคต
ประมาณปีละ	14	ล้านบาท		

6.	 นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ

6.1	 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้้า

	 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษัทได้โอนอำานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว	กล่าวคือ	เม่ือมีการส่งมอบสินค้า	รายได้จากการขาย	แสดงมูลค่าท่ีจะ
ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำาหรับสินค้าท่ีได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
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 รายได้ค่้าสมาชิิกหนังสือพิิมพ์ิ

	 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์รับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก

 รายได้ค่้าบริการ

	 รายได้ค่าบริการรับรู้เม่ือกิจการให้บริการเสร็จส้ิน

	 รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น	 ซึ่งตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิ้นลงเมื่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณาได้ออกจำาหน่ายแล้วหรือ 
มีการเข้าชมโฆษณาบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

 ดอกเบี�ยรับ

	 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง

 เงินปัันผลรับ

	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

6.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสดและเงินฝ่ากธนาคาร	และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง	ซ่ึงถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	
3	เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

6.3	 ลูกหน้ีการค้า

	 ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้	 และค่าเผื่อสินค้ารับคืนซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์
ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะน้ัน

6.4	 สินค้าคงเหลือ

	 สินค้าสำาเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน	 (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน)	 หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า	 ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิต
ซ่ึงประกอบด้วย	ค่าวัตถุดิบ	ค่าแรงงาน	และค่าโสหุ้ยการผลิต

	 วัตถุดิบ	 สารเคมี	 อะไหล่	 และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน	 (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน)	 หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า	 และจะถือเป็น 
ส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะต้ังรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับสำาหรับสินค้าท่ีล้าสมัยหรือเคล่ือนไหวช้า

6.5	 เงินลงทุน

	 ก)	 เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย	

	 ข)	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	การร่วมค้า	และบริษัทร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 ค)	 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป	ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า	(ถ้ามี)	

6.6	 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเส่ือมราคา

	 ท่ีดินและอาคารแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่	อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม	และค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)	

	 บริษัทฯ	บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินและอาคารในราคาทุน	ณ	วันที่ได้สินทรัพย์มา	หลังจากนั้นบริษัทฯ	จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคารโดย 
ผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาท่ีตีใหม่	ท้ังน้ีบริษัทฯ	จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นคร้ังคราวเพ่ือ	มิให้ราคาตามบัญชี	
ณ	วันส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ

	 บริษัทฯ	บันทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์	โดยบริษัทฯ	บันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
และรับรู้จำานวนสะสมในบัญชี	“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”	ในส่วนของผู้ถือหุ้น	อย่างไรก็ตาม	หากสินทรัพย์น้ันเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ	ได้
รับรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแล้ว	ส่วนท่ีเพ่ิมจาก	การตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำานวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว

	 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังน้ี

	 อาคาร	 30-50	 ปี

	 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 3	ถึง	15	 ปี

	 เคร่ืองตกแต่ง	อุปกรณ์สำานักงาน	และยานพาหนะ	 3	ถึง	10	 ปี

	 ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

	 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสำาหรับท่ีดิน	และเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดต้ัง

	 บริษัทฯ	 ตัดรายการท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ออกจากบัญชี	 เม่ือจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการ
จำาหน่ายสินทรัพย์	รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯ	ตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี

6.7	 ต้นทุนการกู้ยืม

	 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา	 การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายได้ถูกนำาไปรวมเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์	ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ	ต้นทุน
การกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและต้นทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกู้ยืมน้ัน
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6.8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า	(ถ้ามี)	ของสินทรัพย์น้ัน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น
และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลา	 การตัดจำาหน่าย	
และวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำาไรหรือขาดทุน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จำากัด	มีดังน้ี

	 ก)	 ความสัมพันธ์กับลูกค้า	ซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์	2	ถึง	11	ปี

	 ข)	 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์	3	ถึง	10	ปี

	 ค)	 ลิขสิทธ์	ซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์	5	ปี

6.9	 ค่าความนิยม	

	 บริษัทฯ	 บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน	 ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่	 สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา	 หากมูลค่า 
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ	บริษัทฯ	จะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นกำาไรในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที

		 บริษัทฯ	แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	และจะทดสอบการด้อยค่าของ	ค่าความนิยมทุกปี	หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการ
ด้อยค่าเกิดข้ึน

		 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม	 บริษัทฯ	 จะปันส่วนค่าความนิยม	 ที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 
เงินสด	 (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์	 ท่ีก่อให้เกิดเงินสด)	 ท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ	และบริษัทฯ	จะทำาการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ	 (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี	บริษัทฯ	จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	และบริษัทฯ	ไม่สามารถ
กลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

6.10	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำานาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทฯ	ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม	 และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริหารสำาคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	ท่ีมีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

6.11	 สัญญาเช่าระยะยาว

	 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน	 จำานวนเงินท่ีจ่าย 
ตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

6.12	 เงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทฯ	แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท	ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยรายการต่างๆ	ของ
แต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการน้ัน

	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	 วันที่เกิดรายการ	 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน	ณ	วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน	

	 กำาไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

6.13	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 กลุ่มบริษัทจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมี 
ข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	 และบริษัทฯ	 จะทำาการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์	 ไม่ทราบ
แน่นอนเป็นรายปี	 กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน	 ท้ังน้ีมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	ในการประเมินมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์	 บริษัทฯ	 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต	 ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด 
ก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีกำาลังพิจารณาอยู่	 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย	บริษัทฯ	ใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย์	 ซ่ึงสะท้อนถึงจำานวนเงินท่ีกิจการ
สามารถจะได้มาจากการจำาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำาหน่ายโดย	 การจำาหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ 
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน

	 กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

6.14	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์์ระยะส้ั้�น์ของพน้์กงาน์

	 กลุ่มบริษัทรับรู้	เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ

 ผลประโยชน์์หล้งออกจากงาน์ของพน้์กงาน์และผลประโยชน์์ระยะยาวอ่�น์ของพน้์กงาน์
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 โค้รงการสมทบเงิน

	 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน 
สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท	 เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ 
เกิดรายการ

 โค้รงการผลปัระโยชิน์หลังออกจากงานและผลปัระโยชิน์ระยะยาวอ่ืนของพินักงาน

	 กลุ่มบริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ	 ซึ่งกลุ่มบริษัท 
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน	 นอกจากนั้น	 กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ 
พนักงาน	ได้แก่	โครงการเงินรางวัลการปฏิิบัติงานครบกำาหนดระยะเวลา

	 กลุ่มบริษัทคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	 โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ 
หน่วยท่ีประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีใน 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

	 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actural	gains	and	losses)	สำาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน
จะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

6.15	 ประมาณการหน้ีสิน

	 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว	 และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า 
กลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน	และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ	

6.16		ภาษีัเงินได้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีัเงินได้ปัจจุบัน

	 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	 โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์์ที่กำาหนด
ในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีัเงินได้รอการตัดบัญชี

	 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน	ณ	วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี
ของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องน้ัน	โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้	ณ	วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน	

	 กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ	แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	 รวมทั้ง	 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้น้ัน

	 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว	 
หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับรายการท่ีได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น	

6.17	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	 ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผู้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	 (ผู้ร่วมในตลาด)	 ณ	 วันที่วัดมูลค่า	 กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ 
สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสำาหรับ
สินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้	 กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันให้มากท่ีสุด

	 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามา
ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังน้ี

	 ระดับ	1	 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

	 ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน

	 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน	 กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่	
ณ	วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจำา

7.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสำาคัญ

	 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ	 การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ	 การใช้ 
ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ผลที่เกิดขึ้นจริง 
จึงอาจแตกต่างไปจากจำานวนท่ีประมาณการไว้	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสำาคัญมีดังน้ี
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 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน

	 บริษัทฯ	จะต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือฝ่่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและ
เป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า	 การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่น้ันจำาเป็นต้อง
ใช้ดุลยพินิจของฝ่่ายบริหาร

 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเส่ือมราคา

	 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	 ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร 
และอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

	 บริษัทฯ	 แสดงมูลค่าของที่ดินและอาคารด้วยราคาที่ตีใหม่	 ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำาหรับ 
สินทรัพย์ประเภทท่ีดินและอาคาร	ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ	ตามท่ีอธิบายไว้ใน	หมายเหตุ	17

	 นอกจากนี้	 ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่ 
คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ในการนี้ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายใน 
อนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์น้ัน

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ

	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ	ณ	วันที่ได้มา	ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	ฝ่่ายบริหาร
จำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์	หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่
เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ

 สินทรัพย์ภาษีัเงินได้รอการตัดบัญชี

	 กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน	 ในการน้ีฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณ 
การว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด	 โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ 
ช่วงเวลา

8.	 รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

	 ในระหว่างปี	กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์์ที่ตกลงกัน
ระหว่างบริษัทฯ	และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน	ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ	โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 นโยบายการกำาหนดราคา
      2562      2561       2562      2561

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)	 	 	 	 	

ซื้อสินค้า	 –	 –	 5	 9	 ราคาตลาด

รายได้ค่าเช่า	 –	 –	 10	 11	 ราคาตลาด

รายได้ค่าโฆษณา	 –	 –	 –	 2	 ราคาตลาด

รายได้ค่าบริการจัดการ	 –	 –	 6	 7	 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า     

ซื้อสินค้า	 1	 4	 1	 4	 ราคาตลาด

รายได้ค่าบริการจัดการ	 4	 9	 2	 4	 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าเช่า	 –	 1	 –	 –	 ราคาตลาด

รายได้ค่าโฆษณา	 –	 1	 –	 1	 ราคาตลาด

	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	มีรายละเอียดดังน้ี

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	10)    
	 	 บริษัทย่อย		 –	 –	 70,700	 51,085
	 	 การร่วมค้า	 712	 2,487	 2	 1,211
	 	 หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 –	 –	 (67,603)	 (48,199)
	 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 712	 2,487	 3,099	 4,097

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562 2561 2562 2561

(หน่วย:	พันบาท)
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 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	21)    
	 	 บริษัทย่อย		 –	 –	 1,602	 2,940
	 	 การร่วมค้า	 1,609	 2,964	 22	 1,871
	 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1,609	 2,964	 1,624	 4,811

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562 2561 2562 2561

(หน่วย:	พันบาท)

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกรรมการ

	 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันระหว่างบริษัทฯ	และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกรรมการ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	และ
การเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2562

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2562

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2562

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)
ระหว่างปี

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2561

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2561

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2561

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์

เงินให้กู้ยืม

เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืม

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนช่ันแนล	มีเดีย	จำากัด		 บริษัทย่อย	 61,000	 5,000	 66,000

บริษัท	โพสต์	นิวส์	จำากัด	 บริษัทย่อย	 6,120	 –	 6,120

บริษัท	โพสต์	ทีวี	จำากัด		 บริษัทย่อย	 338,659	 (6,000)	 332,659

	 	 	 405,779	 (1,000)	 404,779

หัก:	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	 	 (339,102)	 323	 (338,779)

รวม		 	 	 66,677	 (677)	 66,000

กรรมการ		 การเป็นกรรมการ	 –	 161,000	 161,000

กรรมการ		 การเป็นกรรมการ	 –	 146,000	 146,000

	 บริษัท	 โพสต์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 มีเดีย	 จำากัด	 ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ	 จำานวน	 66	 ล้านบาท	 โดยเงินให้กู้ยืมนี้มีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตรา 
ดอกเบ้ียร้อยละ	6	ต่อปี

	 บริษัท	โพสต์	นิวส์	จำากัด	ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ	จำานวน	6	ล้านบาท	โดยเงินให้กู้ยืมน้ีมีกำาหนดชำาระคืนเม่ือทวงถามและมีอัตราดอกเบ้ียซ่ึงอ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบ้ียลูกค้ารายใหญ่ช้ันดีประเภท	เงินกู้แบบมีระยะเวลา	(MLR)	ของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง	

	 บริษัท	โพสต์	ทีวี	จำากัด	ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ	จำานวน	333	ล้านบาท	โดยเงินให้กู้ยืมน้ีมีกำาหนดชำาระคืนเม่ือทวงถามและมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	6	ต่อปี

	 ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกรรมการในสกุลเงินบาทจำานวน	161	ล้านบาท	(เฉพาะกิจการ:	146	ล้านบาท)	เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบ้ีย
ในอัตราร้อยละ	5.25	ต่อปี	โดยไม่มีหลักทรัพย์คำ้าประกันและมีกำาหนดชำาระคืนเม่ือทวงถามดังน้ี

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	ท่ีให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	ดังต่อไปน้ี

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น	 33	 42	 15	 19
	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 –	 2	 1	 –
	 รวม	 	 33	 44	 16	 19

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562 2561 2562 2561

(หน่วย:	ล้านบาท)
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	 เงินสด	 –	 4	 –	 4
	 เงินฝ่ากธนาคาร	 5,664	 8,776	 4,639	 6,959
	 รวม	 	 5,664	 8,780	 4,639	 6,963

 ลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
	 อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ    
	 	 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 31 17 2 132
	 	 ค้างชำาระ    
	 	 	 ไม่เกิน	3	เดือน	 670	 35	 109	 –
	 	 	 6-12	เดือน	 11	 578	 356	 578
	 รวมลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 712	 630	 467	 710
 ลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    
	 อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ    
	 	 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 40,981 141,770 17,555 68,174
	 	 ค้างชำาระ    
	 	 	 ไม่เกิน	3	เดือน	 107,193	 115,929	 56,945	 84,159
	 	 	 3-6	เดือน	 13,166	 10,731	 9,600	 8,709
	 	 	 6-12	เดือน	 7,319	 21,019	 5,249	 3,390
	 	 	 มากกว่า	12	เดือน	 34,694	 34,983	 11,059	 15,372
	 รวม	 	 203,353	 324,432	 100,408	 179,804
	 หัก:	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (20,234)	 (18,135)	 (11,477)	 (15,083)
		 	 	 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 (1,176)	 (2,296)	 (1,176)	 (2,296)
	 รวมลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ	 181,943	 304,001	 87,755	 162,425
	 รวมลูกหนี้การค้า	–	สุทธิ	 182,655	 304,631	 88,222	 163,135
 ลูกหนี้อื่น    
	 รายได้ค้างรับ	 54,009	 81,511	 3,264	 10,820
	 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 –	 1,857	 70,235	 51,586
	 หัก:	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (17,887)	 –	 (67,603)	 (48,199)
	 รวมลูกหนี้อื่น	–	สุทธิ	 36,122	 83,368	 5,896	 14,207
	 	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	–	สุทธิ	 218,777	 387,999	 94,118	 177,342

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562 2561 2562 2561

 2562 2561 2562 2561

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

9.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	เงินฝ่ากออมทรัพย์และเงินฝ่ากประจำามีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ	0.10	ถึง	0.75	ต่อปี	(2561:	ร้อยละ	0.10	ถึง	1.0	ต่อปี)

10.	 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับราคาทุน สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินรวม

สินค้าสำาเร็จรูป	 48,728	 57,909	 (46,126)	 (46,676)	 2,602	 11,233

วัตถุดิบ	 2,954	 14,579	 (878)	 (1,739)	 2,076	 12,840

อื่นๆ	 	 27,132	 46,511	 (18,743)	 (726)	 8,389	 45,785

รวม	 	 78,814	 118,999	 (65,747)	 (49,141)	 13,067	 69,858

      2562     2561      2562      2561 2562      2561

11.	 สินค้าคงเหลือ
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รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับราคาทุน สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินค้าสำาเร็จรูป	 29,026	 35,826	 (27,521)	 (31,191)	 1,505	 4,635

วัตถุดิบ	 2,954	 14,579	 (878)	 (1,739)	 2,076	 12,840

อื่นๆ	 	 15,818	 16,575	 (15,818)	 (466)	 –	 16,109

รวม	 	 47,798	 66,980	 (44,217)	 (33,396)	 3,581	 33,584

      2562     2561      2562      2561 2562      2561

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นจำานวน	27	ล้านบาท	(2561:	6	ล้านบาท)	(เฉพาะ
บริษัทฯ:	19	ล้านบาท	2561:	5	ล้านบาท)	 โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายและบริการ	และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำานวน	 
10	ล้านบาท	(2561:	7	ล้านบาท)	(เฉพาะบริษัทฯ	8	ล้านบาท	2561:	6	ล้านบาท)	โดยนำาไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

12.	 ภาษีัเงินได้นิติบุคคลหัก	ณ	ท่ีจ่าย

	 ณ	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มบริษัทมีภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายสำาหรับปี	2557-2562	ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ยื่นขอคืนจากกรมสรรพากรแล้วสำาหรับภาษีเงินได้หัก	 
ณ	 ท่ีจ่ายสำาหรับปี	2557-2561	และส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมสรรพากร	 ฝ่่ายบริหารเช่ือว่า	 มีเอกสารประกอบรายการหัก	ณ	 ท่ีจ่ายครบถ้วน	
และจะได้รับคืนภาษีดังกล่าวท้ังจำานวน

13.	 เงินลงทุนในบริษััทย่อย	

13.1	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

ค่าเผื่อผลขาดทุน	ราคาทุนสัดส่วนเงินลงทุน
เงินลงทุนใน

บริษัทย่อย	-	สุทธิทุนเรียกชำาระแล้วบริษัท

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท	โพสต์-ไอเอ็ม	พลัส	จำากัด 50,000 50,000 49 49 2 2 – – 2 2

(และถือหุ้นโดยบริษัท	โพสต์	

	 อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จำากัด	

	 อีกร้อยละ	51)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล		 25,000	 25,000	 100	 100	 100,890	 100,890	 (90,252)	 (9,275)	 10,638	 91,615

	 มีเดีย	จำากัด 

บริษัท	โพสต์	นิวส์	จำากัด	 10,000	 10,000	 51	 51	 5,100	 5,100	 (5,100)	 (5,100)	 –	 –

บริษัท	มัชรูม	กรุ๊ป	จำากัด	 80,000	 80,000	 51	 51	 178,690	 178,690	 (174,190)	 (63,834)	 4,500	 114,856

บริษัท	โพสต์	นิว	มีเดีย	จำากัด	 25,000	 25,000	 100	 100	 25,000	 25,000	 (25,000)	 (25,000)	 –	 –

รวม	 	 	 	 	 309,682	 309,682	 (294,542)	 (103,209)	 15,140	 206,473

      2562      2561       2562      2561  2562      2561 2562      2561 2562      2561 
	 	 	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)	

13.2	 รายละเอียดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมท่ีมีสาระสำาคัญ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ในบริษัทย่อยสะสม

กำาไร	(ขาดทุน)	ที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

ในบริษัทย่อยในระหว่างปี
สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอำานาจควบคุม	บริษัท

(หน่วย:	พันบาท)

 2562 2561  2562      2561 2562      2561
	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)

บริษัท	มัชรูม	กรุ๊ป	จำากัด	 49	 49	 61	 60	 (49)	 –

13.3	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมท่ีมีสาระสำาคัญ	ซ่ึงเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

รายได้รวม	สำาหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

กำาไร	(ขาดทุน)	
สำาหรับปี	

ส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม
ทุนชำาระแล้ว

ณ	วันที่	31	ธันวาคมบริษัท

(หน่วย:	พันบาท)

บริษัท	มัชรูม	กรุ๊ป	จำากัด	 80	 80	 102	 218	 75	 115	 124	 230	 (76)	 11

      2562      2561       2562      2561  2562      2561 2562      2561 2562      2561
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14.	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	

14.1	 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

	 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน	มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวม
(หน่วย:	พันบาท)

 2562 2561  2562     2561 2562      2561
	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)	

  2562     2561 2562      2561

บริษัท	บ�งกอก	โพสต์-บ�วเออร์	 ผลิตและจำ�หน่�ยนิตยส�ร	 70	 70	 11,500	 11,500	 7,481	 10,116
	 มีเดีย	จำ�กัด
หัก:	ค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กเงินลงทุน	 	 	 	 (4,019)	 –	 –	 –
สุทธิ	 	 	 	 	 7,481	 11,500	 7,481	 10,116

บริษัท	บ�งกอก	โพสต์-บ�วเออร์	มีเดีย	จำ�กัด	 (2,635)	 (366)	 –	 6,326

ราคาทุน

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าในระหว่างปี

สัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย	–	สุทธิ

เงินปันผลรับในระหว่างปี

ลักษณะธุรกิจการร่วมค้า

การร่วมค้า

(หน่วย:	พันบาท)

14.2	 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าและรับรู้	เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินรวมดังน้ี

14.3	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าท่ีมีสาระสำาคัญ

	 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

รายได้รวมสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

หนี้สินรวม	
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

ขาดทุนสำาหรับ				
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

ทุนชำาระแล้ว
ณ	วันที่	

31	ธันวาคมการร่วมค้า
 2562 2561 2562      2561 2562      2561  2562      2561 2562 2561 

บริษัท	บางกอก	โพสต์-บาวเออร์	มีเดีย	 16	 16	 10	 25	 2	 11	 13	 47	 (6)	 (1)
	 จำากัด

(หน่วย:	ล้านบาท)

15.	 เงินลงทุนในบริษััทร่วม	

15.1	 รายละเอียดของบริษััทร่วม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

 2562 2561  2562     2561 2562      2561
	(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)

15.2	 ข้อมูลทางการเงินของบริษััทร่วมท่ีมีสาระสำาคัญ

	 ข้อมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังน้ี

รายได้รวมสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

หนี้สินรวม	
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

กำาไรสำาหรับ					
ปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

ทุนชำาระแล้ว
ณ	วันที่	

31	ธันวาคมบริษัท
 2562 2561 2562      2561 2562      2561  2562      2561 2562 2561 

บริษัท	แฟลช	นิวส์	จำากัด 25 25 3 3 – – – – – –

(หน่วย:	ล้านบาท)
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16.	 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

	 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทต่อไปน้ี

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

หัก:	ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน	 	 	 (16)	 (16)

สุทธิ	 	 	 –	 –

ราคาทุน
(หน่วย:	พันบาท)

สัดส่วนเงินลงทุนทุนเรียกชำาระแล้ว

(ร้อยละ)

25612562

17.	 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวม

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์

สำานักงานและ
ยานพาหนะ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมอาคารที่ดิน

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่      

ณ	1	มกราคม	2561	 923,800	 859,916	 960,396	 419,365	 1,165	 3,164,642

ซื้อเพิ่ม	 –	 –	 12	 2,611	 2,583	 5,206

จำาหน่าย	 (4,800)	 (2,191)	 (9,854)	 (4,087)	 –	 (20,932)

โอน		 –	 –	 3,748	 –	 (3,748)	 –

ตีราคาเพิ่ม	 201,400	 –	 –	 –	 –	 201,400

ณ	31	ธันวาคม	2561	 1,120,400	 857,725	 954,302	 417,889	 –	 3,350,316

ซื้อเพิ่ม	 –	 –	 86	 1,550	 –	 1,636

จำาหน่าย	 –	 (3,916)	 (7,729)	 (7,060)	 –	 (18,705)

โอน		 –	 –	 (278)	 278	 –	 –

ตีราคาเพิ่ม	 –	 323,583	 –	 –	 –	 323,583

ณ	31	ธันวาคม	2562	 1,120,400	 1,177,392	 946,381	 412,657	 –	 3,656,830

ค่าเสื่อมราคาสะสม      

ณ	1	มกราคม	2561	 –	 731,502	 743,769	 312,191	 –	 1,787,462

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี – 13,735 49,442 27,861 – 91,038

ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำาหน่าย	 –	 (2,191)	 (9,755)	 (3,987)	 –	 (15,933)

ณ	31	ธันวาคม	2561		 –	 743,046	 783,456	 336,065	 –	 1,862,567

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี – 13,702 37,702 24,174 – 75,578

ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำาหน่าย	 –	 (2,456)	 (7,729)	 (6,524)	 –	 (16,709)

ณ	31	ธันวาคม	2562	 –	 754,292	 813,429	 353,715	 –	 1,921,436

ค่าเผื่อการด้อยค่า      

ณ	31	ธันวาคม	2561	 –	 –	 –	 37,333	 –	 37,333

เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 –	 –	 78,678	 9,737	 –	 88,415

ณ	31	ธันวาคม	2562	 –	 –	 78,678	 47,070	 –	 125,748

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

ณ	31	ธันวาคม	2561	 1,120,400	 114,679	 170,846	 44,491	 –	 1,450,416

ณ	31	ธันวาคม	2562	 1,120,400	 423,100	 54,274	 11,872	 –	 1,609,646

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 

2561	(จำานวน	69	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่ายและการบริหาร)  91,038

2561	(จำานวน	57	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่ายและการบริหาร)  75,578

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
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(หน่วย	:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์

สำานักงานและ
ยานพาหนะ

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมอาคารที่ดิน

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่      

ณ	1	มกราคม	2561	 923,800	 859,916	 960,396	 256,706	 1,165	 3,001,983

ซื้อเพิ่ม	 –	 –	 12	 1,079	 2,583	 3,674

จำาหน่าย	 (4,800)	 (2,191)	 (9,854)	 (4,310)	 –	 (21,155)

โอน		 –	 –	 3,748	 –	 (3,748)	 –

ตีราคาเพิ่ม	 201,400	 –	 –	 –	 –	 201,400

ณ	31	ธันวาคม	2561	 1,120,400	 857,725	 954,302	 253,475	 –	 3,185,902

ซื้อเพิ่ม	 –	 –	 86	 960	 –	 1,046

จำาหน่าย	 –	 (3,916)	 (7,729)	 (5,813)	 –	 (17,458)

โอน		 –	 –	 (278)	 278	 –	 –

ตีราคาเพิ่ม	 –	 323,583	 –	 –	 –	 323,583

ณ	31	ธันวาคม	2562	 1,120,400	 1,177,392	 946,381	 248,900	 –	 3,493,073

ค่าเสื่อมราคาสะสม      

ณ	1	มกราคม	2561	 –	 731,502	 743,770	 204,716	 –	 1,679,988

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี – 13,735 49,441 22,421 – 85,597

ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำาหน่าย	 –	 (2,191)	 (9,755)	 (4,279)	 –	 (16,225)

ณ	31	ธันวาคม	2561	 –	 743,046	 783,456	 222,858	 –	 1,749,360

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี – 13,702 37,702 19,482 – 70,886

ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จำาหน่าย	 –	 (2,456)	 (7,729)	 (5,404)	 –	 (15,589)

ณ	31	ธันวาคม	2562	 –	 754,292	 813,429	 236,936	 –	 1,804,657

ค่าเผื่อการด้อยค่า      

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	 –	 –	 –	 –	 –	 –

เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 –	 –	 78,678	 –	 –	 78,678

ณ	31	ธันวาคม	2562	 –	 –	 78,678	 –	 –	 78,678

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

ณ	31	ธันวาคม	2561	 1,120,400	 114,679	 170,846	 30,617	 –	 1,436,542

ณ	31	ธันวาคม	2562	 1,120,400	 423,100	 54,274	 11,964	 –	 1,609,738

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี      

2561	(จำานวน	69	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่ายและการบริหาร)  85,597

2561	(จำานวน	56	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่ายและการบริหาร)  70,886

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

	 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี	2562	ตามรายกลุ่ม	ของสินทรัพย์ซ่ึงเกณฑ์์ท่ีใช้ประเมินราคาสินทรัพย์มีดังน้ี

	 –	 ท่ีดิน	ประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด	(Comparative	Method)

	 –	 อาคาร	ประเมินราคาโดยใช้มูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ	(Depreciated	Replacement	Cost	Method)

	 ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าราคาท่ีดินท่ีตีใหม่สรุปได้ดังน้ี
	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ราคาต่อตารางวา	(บาท)	 	 	 33,750	–	300,000	 33,750	–	300,000

	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ราคาประเมินต่อตารางเมตร	(บาท)	 	 700	-	32,000	 700	-	32,000

	 ค่าเสื่อมราคาคงเหลือ	(ปี)	 	 	 17	-	24	 17	-	24

	 ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าอาคารท่ีตีใหม่สรุปได้ดังน้ี
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	 หากราคาต่อตารางวาของท่ีดินและราคาต่อตารางเมตรของอาคารท่ีประเมินน้ีเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)	อย่างมีสาระสำาคัญ	จะมีผลทำาให้ราคาท่ีตีใหม่ของท่ีดินและอาคาร
เพ่ิมข้ึน	(ลดลง)	อย่างมีสาระสำาคัญด้วย

	 หากกลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	จะเป็นดังน้ี

	 ที่ดิน			 201,500

	 อาคาร	 99,517

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:	พันบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ	562	ล้านบาท	(2561:	479	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	449	ล้านบาท	(2561:	433	ล้านบาท))	

	 บริษัทได้นำาท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวนประมาณ	 368	 ล้านบาท	 (2561:	 374	 ล้านบาท)	 ไปคำ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจาก
สถาบันการเงิน

	 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	 คร้ังท่ี	 5/2562	 เม่ือวันท่ี	 13	 ธันวาคม	 2562	 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	 เข้าทำารายการจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และเข้าทำา
รายการท่ีเก่ียวโยงกันของ	(1)	การขายสินทรัพย์ของศูนย์การพิมพ์และจัดจำาหน่าย	(บางนา)	ประกอบด้วย	ท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรอุปกรณ์
และ	 (2)	 การขายสินทรัพย์ของอาคารสำานักงาน	 (คลองเตย)	 ประกอบด้วย	ที่ดินพร้อมอาคารสำานักงาน	 และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	 เข้าทำารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์	(3)	การเช่าพ้ืนท่ีอาคารสำานักงาน	(คลองเตย)	ด้วยอัตราค่าเช่าและค่าบริการท่ีเหมาะสม	โดยบริษัทฯ	จะเสนอมติดังกล่าว	เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ต่อไป	

18.	 ค่าความนิยม 

	 มูลค่าตามบัญชีต้นปี	 94,851	 94,851

	 หัก	:	ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	 (62,680)	 –

	 มูลค่าตามบัญชีปลายปี	 32,171	 94,851

	 งบการเงินรวม

  2562 2561

(หน่วย:	พันบาท)

	 บริษัทฯ	พิจารณาค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการเพ่ือทดสอบการด้อยค่าประจำาปี	ดังน้ี

มูลค่าตามบัญชีต้นปี	 	 53,769	 41,082	 94,851

หัก	:	 ผลขาดทุนจาก

	 การด้อยค่าของค่าความนิยม	 (21,598)	 (41,082)	 (62,680)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี	 	 32,171	 –	 32,171

(หน่วย:	พันบาท)
CGU	1	(บริษัท	โพสต์	

อินเตอร์เนช่ันแนล	มีเดีย	จำากัด)
CGU	2	(บริษัท	มัชรูม

กรุ๊ป	จำากัด) รวม

	 บริษัทฯ	 พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
กิจการคาดว่าจะได้รับโดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจากฝ่่ายบริหาร	ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา	5	ปี

	 ข้อสมมติท่ีสำาคัญในการคำานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์	สรุปได้ดังน้ี
(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

CGU	1	
(บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนช่ันแนล	มีเดีย	จำากัด)

CGU	2	
(บริษัท	มัชรูม	กรุ๊ป	จำากัด)

อัตราการเติบโต	 –	 –

อัตราคิดลดก่อนภาษี	 13	 13

	 ฝ่่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาด	 และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะท่ี
เก่ียวข้องกับส่วนงานน้ันๆ
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19.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	แสดงได้ดังน้ี

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:	พันบาท)

ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ รวมลิขสิทธิ์ รวม

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

 ราคาทุน      

	 ณ	1	มกราคม	2561	 71,395	 7,200	 345,096	 423,691	 297,439	 297,439

	 ซื้อเพิ่ม	 –	 –	 231	 231	 39	 39

	 ณ	31	ธันวาคม	2561	 71,395	 7,200	 345,327	 423,922	 297,478	 297,478

	 ซื้อเพิ่ม	 –	 –	 669	 669	 669	 669

	 ตัดจำาหน่าย	 –	 –	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)

	 ณ	31	ธันวาคม	2562	 71,395	 7,200	 345,991	 424,586	 298,142	 298,142

 ค่าตัดจำาหน่ายสะสม      

	 ณ	1	มกราคม	2561	 34,800	 481	 260,714	 295,995	 234,562	 234,562

	 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 12,410 1,440 14,016 27,866 12,668 12,668

	 ณ	31	ธันวาคม	2561	 47,210	 1,921	 274,730	 323,861	 247,230	 247,230

	 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 4,568 1,438 13,358 19,364 12,048 12,048

	 ค่าตัดจำาหน่ายสะสมสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย	 –	 –	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)

	 ณ	31	ธันวาคม	2562	 51,778	 3,359	 288,083	 343,220	 259,273	 259,273

 ค่าเผื่อการด้อยค่า      

	 ณ	31	ธันวาคม	2561	 –	 –	 13,612	 13,612	 314	 314

	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 19,617	 3,841	 202	 23,660	 –	 –

	 ณ	31	ธันวาคม	2562	 19,617	 3,841	 13,814	 37,272	 314	 314

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

	 ณ	31	ธันวาคม	2561	 24,185	 5,279	 56,985	 86,449	 49,934	 49,934

	 ณ	31	ธันวาคม	2562	 –	 –	 44,094	 44,094	 38,555	 38,555

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มบริษัทมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำานวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าตัดจำาหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำาหน่าย
สะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ	219	ล้านบาท	(2561:	196	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	184	ล้านบาท	(2561:	184	
ล้านบาท))

20.	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	 MOR	 74,785	 51,176	 31,535	 3,719

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 MMR	 907,000	 885,000	 894,000	 870,000

	 รวม	 	 	 981,785	 936,176	 925,535	 873,719

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

(หน่วย:	พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

21.	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

	 เจ้าหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 –	 1,871	 1,565	 4,792

	 เจ้าหนี้การค้า	–	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 44,685	 100,175	 11,821	 35,126

	 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1,609	 1,093	 59	 19

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 45,293	 66,644	 28,216	 43,796

	 เจ้าหนี้อื่น	 32,468	 28,607	 31,861	 27,832

	 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 124,055	 198,390	 73,522	 111,565

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

(หน่วย:	พันบาท)
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22.	 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมของบริษััทย่อย

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมสกุลบาทจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อยจำานวน	5.9	ล้านบาท	
(31	ธันวาคม	2561:	5.9	ล้านบาท)	ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียซ่ึงอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายใหญ่ช้ันดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา	(MLR)	ของธนาคารพาณิชย์
แห่งหน่ึงและมีกำาหนดชำาระคืนเม่ือทวงถาม

23.	 เงินกู้ยืมระยะยาว

	 ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทของบริษัทฯ	จากธนาคารภายในประเทศ	ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี

25612561 25622562การชำาระคืนเงินต้นอัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละต่อปี)เงินกู้

	 1	 อัตราคงที่ร้อยละ	5.50	ต่อปี	 ทุกไตรมาส	เริ่มตั้งแต่เดือน	 297,467	 357,467	 297,467	 357,467
	 	 	 	 กันยายน	2560	ถึง	
	 	 	 	 เดือนธันวาคม	2565	
	 2	 อัตราคงที่ร้อยละ	5.25	ต่อปี	 ทุกไตรมาส	เริ่มตั้งแต่	 3,000	 7,000	 –	 –
	 	 	 	 เดือนมกราคม	2561	ถึง	
	 	 	 	 เดือนกรกฎาคม	2563	
รวม	 	 	 	 	 300,467	 364,467	 297,467	 357,467
หัก:	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	 	 	 (99,000)	 (64,000)	 (96,000)	 (60,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว	–	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 201,467 300,467 201,467 297,467

(หน่วย:	พันบาท)
	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	บริษัทฯ	 ต้องปฏิิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการดำารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน	2.25	 เท่า	อย่างไรก็ตาม	ในเดือน
ธันวาคม	 2562	 บริษัทฯ	 ได้รับจดหมายผ่อนผันจากธนาคารเก่ียวกับเง่ือนไขการดำารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับงบการเงินปี	 2562	 แต่มีการ
กำาหนดเง่ือนไขบางประการสำาหรับปี	2563	อย่างไรก็ตาม	ในเดือนกุมภาพันธ์	2563	บริษัทฯ	ได้รับจดหมายผ่อนผันฉบับใหม่ท่ียกเลิกจดหมายผ่อนผันฉบับเดือน
ธันวาคม	2562	แต่ยังคงได้รับ	การผ่อนผันเง่ือนไขการดำารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่าอัตราท่ีกำาหนดในสัญญาสำาหรับปี	2562	โดยไม่มีเง่ือนไข
อ่ืนใดๆ

24.	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

	 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือเกษียณอายุ	แสดงได้ดังน้ี

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 84,892 85,064 77,422 78,937

	 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:    

	 	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน		 7,427	 4,990	 6,749	 3,734

	 	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 1,242	 1,033	 1,091	 946

	 	 ต้นทุนบริการในอดีต	 11,476	 –	 10,373	 –

	 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

	 	 (กำาไร)	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย    

	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	 20,069	 –	 17,689	 –

	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	 378	 –	 3,402	 –

	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	 (15,068)	 –	 (14,593)	 –

	 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	 (10,877)	 (6,195)	 (10,773)	 (6,195)

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 99,539 84,892 91,360 77,422

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562 2561 2562 2561

(หน่วย:	พันบาท)

	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 ต้นทุนขายและบริการ	 (1,469)	 4,387	 (1,318)	 3,620

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่ายและการบริหาร 21,614 1,636 19,531 1,060

 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 20,145 6,023 18,213 4,680

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

(หน่วย:	พันบาท)
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	 เม่ือวันท่ี	5	เมษายน	2562	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับท่ี	7)	พ.ศ.	2562	ได้ประกาศลงใน	ราชกิจจานุเบกษา	ซ่ึงได้กำาหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณี
นายจ้างเลิกจ้าง	 สำาหรับลูกจ้างซ่ึงทำางานติดต่อกันครบ	 20	 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย	 400	 วัน	 กฎหมายดังกล่าวจะมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	5	พฤษภาคม	2562	เป็นต้นไป	จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว	ในระหว่างปี	กลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตจำานวน	11	ล้านบาท	(เฉพาะ
ของบริษัทฯ:	10	ล้านบาท)	เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำาไรขาดทุน

	 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	1	 ปีข้างหน้า	 เป็นจำานวนประมาณ	13	 ล้านบาท	 (งบการเงินเฉพาะกิจการ:	13	 ล้าน
บาท)	(2561:	9	ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	9	ล้านบาท)

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ	4.3	ถึง	22.9	ปี	(งบการเงิน
เฉพาะกิจการ:	4.3	ถึง	7.4	ปี)	(31	ธันวาคม	2561:	7.3	ถึง	21.2	ปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	7.3	ปี)

	 สมมติฐานท่ีสำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของกลุ่มบริษัท	ณ	วันประเมินสรุปได้ดังน้ี

	 อัตราคิดลด	 1.3-1.4	 1.1-3.2	 1.3-2.1	 1.1-3.2

	 อัตราการขึ้นเงินเดือน	 0.0-6.0	 3.0-5.0	 –	 3.0

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน	

		 	 (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	 1.9-51.6	 0-41.5	 10.5-51.6	 4.2-41.5

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

	 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์	ระยะยาวของพนักงาน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	
สรุปได้ดังน้ี

	 อัตราคิดลด	 (2)	 2	 (2)	 2

	 อัตราการขึ้นเงินเดือน		 4	 (1)	 2	 –

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน	 (9)	 11	 (8)	 9

	 อัตราคิดลด	 (4)	 5	 (3)	 3

	 อัตราการขึ้นเงินเดือน		 4	 (3)	 3	 (2)

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน	 (6)	 5	 (5)	 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	2562

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

25.	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

	 ยอดคงเหลือต้นปี	 735,120	 577,379

	 ตีราคาเพิ่ม	 323,583	 201,400

	 โอนไปกำาไรสะสมเนื่องจากจำาหน่ายที่ดิน	 –	 (4,224)

	 หัก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้	 (64,717)	 (39,435)

	 ยอดคงเหลือปลายปี	 993,986	 735,120

	 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561

(หน่วย:	พันบาท)

	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถ	จ่ายเป็นเงินปันผลได้

26.	 สำารองตามกฎหมาย

	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำารองน้ีจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของ	 ทุนจดทะเบียน	สำารอง
ตามกฎหมายไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้	ในปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายน้ีไว้ครบถ้วนแล้ว
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27.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษัณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายท่ีสำาคัญดังต่อไปน้ี

	 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	 496	 549	 392	 421

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร	อุปกรณ์และอะไหล่	 104	 –	 94	 –

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 95 119 83 98

	 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	 70	 128	 59	 111

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	 63	 –	 –	 –

	 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา		 28	 29	 7	 (6)

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 24	 –	 –	 –

	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 21	 37	 16	 32

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 20	 (2)	 16	 (1)

	 ค่าโฆษณาจ่าย	 17	 21	 13	 16

	 ค่าบริการข้อมูลข่าว	 16	 20	 16	 20

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 –	 –	 191	 –

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562 2561 2562 2561

(หน่วย:	ล้านบาท)

28.	 ภาษีัเงินได้

	 รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	สรุปได้ดังน้ี

 ภาษัีเงินได้ปัจจุบัน:    

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี	 –	 (2,745)	 –	 –

 ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

	 	 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	 179,903	 (6,441)	 166,623	 (7,672)

 รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษัีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน	งบกำาไรขาดทุน

  เบ็ดเสร็จ	 179,903	 (9,186)	 166,623	 (7,672)

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ	การตีราคาสินทรัพย์	 (64,717)	 (40,280)	 (64,717)	 (40,280)

	 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก	คณิตศาสตร์ประกันภัย	 1,076	 –	 1,300	 –

	 	 	 	 (63,641)	 (40,280)	 (63,417)	 (40,280)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

 2562 2561 2562 2561

 2562 2561 2562 2561

	 จำานวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	สรุปได้ดังน้ี
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	 รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกับรายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้มีดังน้ี

	 ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 (539,115)	 (158,390)	 (545,914)	 (155,914)

    

	 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	 20%	 20%	 20%	 20%

	 ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	 (107,823)	 (31,678)	 (109,183)	 (31,183)

	 รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ของปีก่อน	 (89,996)	 13,971	 (96,596)	 11,821

	 ผลขาดทุนทางภาษีสำาหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์

	 	 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 10,493	 26,539	 –	 23,193

	 ผลทางภาษีของค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุน

	 	 ซึ่งไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 –	 –	 38,201	 3,747

	 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:    

	 	 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษี	 8,437	 851	 955	 128

	 	 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	 –	 (34)	 –	 (34)

	 	 ส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในการร่วมค้า – 73 – –

	 	 อื่นๆ	 (1,014)	 (536)	 –	 –

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (179,903)	 9,186	 (166,623)	 7,672

 สินทรัพย์ภาษัีเงินได้รอตัดบัญชี    

	 	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 7,260	 3,224	 2,295	 3,016

	 	 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน	 236	 263	 236	 263

	 	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 10,566	 6,679	 8,843	 6,679

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์	 17,659	 –	 15,712	 –

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 809	 –	 –	 –

	 	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19,908 16,978 18,272 15,484

	 	 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	 174,026	 23,276	 158,930	 10,945

	 	 อื่นๆ	 –	 (22)	 –	 (22)

 รวม  230,464 50,398 204,288 36,365

 หนี้สินภาษัีเงินได้รอตัดบัญชี    

	 	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	 248,497	 183,780	 248,497	 183,780

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ	 3,923	 4,837	 –	 –

 รวม  252,420 188,617 248,497 183,780

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

 2562 2561 2562 2561

 2562 2561 2562 2561

	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากขาดทุนทางภาษีเพ่ิมเติมเน่ืองจากการพิจารณาแผนการจำาหน่ายสินทรัพย์ตามท่ี

กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	17	และข้อ	36	และคาดว่าจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะได้ใช้ประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี	 ท่ียังไม่ได้ใช้

ส่วนท่ีเพ่ิมเติมดังกล่าว

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี	ท่ียังไม่ได้ใช้จำานวน	329	ล้านบาท	(2561:	938	ล้านบาท)	

(เฉพาะของบริษัทฯ:	ไม่มี	(2561:	510	ล้านบาท))	ท่ีกลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	เน่ืองจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ

น่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำาผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าวมาใช้ประโยชน์
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	 รายละเอียดวันส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังน้ี

	 	 31	ธันวาคม	2563	 257	 257	 103	 103

	 	 31	ธันวาคม	2564	 189	 189	 112	 112

	 	 31	ธันวาคม	2565	 263	 263	 182	 182

	 	 31	ธันวาคม	2566	 162	 162	 141	 141

	 	 31	ธันวาคม	2567	 328	 –	 257	 –

     1,199 871 795 538

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:	ล้านบาท)

 2562 2561 2562 2561

29.	 ขาดทุนต่อหุ้น

	 ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคำานวณโดยหารขาดทุนสำาหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)	 ด้วยจำานวนถัวเฉล่ียถ่วงนำ้าหนักของ

หุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปี

30.	 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

	 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานท่ีนำาเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ	 ท่ีผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมำ่าเสมอ

เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน

	 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์์และบริการ	กลุ่มบริษัทมีส่วนงานท่ีรายงานท้ังส้ิน	

3	ส่วนงาน	ดังน้ี

	 •	 ส่วนงานส่ือส่ิงพิมพ์และโฆษณา

	 •	 ส่วนงานผลิตรายการโทรทัศน์

	 •	 ส่วนงานอ่ืนๆ	

	 ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการ

ประเมินผลการปฏิิบัติงาน	 บริษัทฯ	 ประเมินผลการปฏิิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมซ่ึงวัดมูลค่า

โดยใช้เกณฑ์์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

	 การบันทึกบัญชีสำาหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำาหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

	 ข้อมูลรายได้	กำาไร	(ขาดทุน)	และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	มีดังต่อไปน้ี

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

อื่นๆ

อื่นๆ

รวมส่วนงาน

ส่วนที่แบ่งไม่ได้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษัณา

สื่อสิ่งพิมพ์และ
โฆษัณา

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

 2562 2561  2562      2561 2562      2561  2562 2561 2562 2561 2562 2561

 2562 2561  2562      2561 2562      2561  2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายได้จากลูกค้าภายนอก	 588	 899	 124	 230	 89	 92	 801	 1,221	 –	 –	 801	 1,221
รายได้ระหว่างส่วนงาน	 8	 14	 –	 –	 –	 –	 8	 14	 (8)	 (14)	 –	 –
กำาไร	(ขาดทุน)	ของส่วนงาน	 (134)	 7	 (12)	 39	 54	 28	 (92)	 74	 8	 11	 (84)	 85

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	 1,983	 1,987	 190	 307	 –	 11	 151	 143	 (271)	 (164)	 2,053	 2,284

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม

 ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์

	 กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว	คือประเทศไทย	ดังน้ันรายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน	จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
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 ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่

	 ในปี	 2562	กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนหน่ึงราย	 เป็นจำานวนเงินประมาณ	49	 ล้านบาท	 ซ่ึงมาจากส่วนงานส่ิงพิมพ์และโฆษณา	 (ปี	 2561:	 มี 

รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวน	หน่ึงราย	เป็นจำานวนเงิน	59	ล้านบาท	ซ่ึงมาจากส่วนงานส่ิงพิมพ์และโฆษณา)

31.	 กองทุนสำารองเล้ียงชีพ

	 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจ่ายสมทบ

กองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	 4	 ถึงร้อยละ	 8	 ของเงินเดือน	 กองทุนสำารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคารกรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 และจะจ่ายให้แก่

พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	 ในระหว่างปี	 2562	 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน	 

15	ล้านบาท	(2561:	24	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	13	ล้านบาท	(2561:	20	ล้านบาท))

32.	 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

32.1	 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการ

	 กลุ่มบริษัทได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาบริการเก่ียวข้องกับสัญญาจ้างบริการระบบสารสนเทศและบริการอ่ืน	 อายุของสัญญามีระยะเวลาคงเหลือ

ไม่เกิน	1	ปี

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มบริษัทมีจำานวนข้ันตำ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาบริการ	ท่ีบอกเลิกไม่ได้	ดังน้ี

(หน่วย:	ล้านบาท)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

 2562  2561
 จ่ายชำาระ  

	 	 ภายใน	1	ปี	 21	 66

	 	 มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 –	 1

32.2	 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการระยะยาว

	 บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้ทำาสัญญาเพ่ือรับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าจากบริษัทในต่างประเทศ	 ซ่ึงบริษัทย่อยและการร่วมค้าตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทน 

ให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์์และอัตราท่ีระบุไว้ในสัญญา	

32.3	 การคำ้าประกัน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มบริษัทมีหนังสือคำ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยูเ่ป็นจำานวน	14	ล้านบาท	(2561:	15	ล้านบาท)	ซ่ึงเก่ียว

เน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท

33.	 ลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2562	 และ	 2561	 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับช้ันของ

มูลค่ายุติธรรมดังน้ี

 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    

	 		 ที่ดินและอาคาร	 –	 –	 1,544	 1,544

 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    

	 		 ที่ดิน	 –	 –	 1,120	 1,120

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

  ระดับ	1	 ระดับ	2	 ระดับ	3	 รวม

  ระดับ	1	 ระดับ	2	 ระดับ	3	 รวม

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)
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34.	 เคร่ืองมือทางการเงิน

34.1	 นโยบายการบริหารความเส่ียง

	 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 107	 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือ 

ทางการเงิน”	 ประกอบด้วย	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 เจ้าหนี้การค้าและ 

เจ้าหน้ีอ่ืน	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน	 เงินกู้ยืมระยะส้ัน	 และเงินกู้ยืมระยะยาว	 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ

ทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังน้ี

  ความเส่ั้�ยงด้้าน์การให้สิั้น์เช่�อ

	 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	 ฝ่่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ

กำาหนดให้มีนโยบาย	 และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	 ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ	 

นอกเหนือจากจำานวนที่ได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนไว้แล้ว	 นอกจากนี้	 การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่ 

หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย	 จำานวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าและเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเส่ั้�ยงจากอ้ตราด้อกเบ่ี้�ย

	 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำาคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝ่ากสถาบันการเงิน	เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน

กู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน	 เงินกู้ยืมระยะส้ัน	 และเงินกู้ยืมระยะยาว	 อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่	 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด	 หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาด	 ในปัจจุบัน	 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจึงอยูใ่น

ระดับตำ่า	

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย	และสำาหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกำาหนด	หรือวันท่ีมีการกำาหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่	(หากวันท่ีมีการกำาหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่	ถึงก่อน)	ได้ดังน้ี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 –	 –	 1	 5	 6	 0.10-0.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 –	 –	 –	 219	 219	 –
   – – 1 224 225 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 –	 –	 982	 –	 982	 MMR,	MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 –	 –	 –	 124	 124	 –
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสีย
	 ที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ
	 บริษัทย่อย	 –	 –	 6	 –	 6	 อ้างอิงกับอัตรา	MLR
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	 161	 –	 –	 –	 161	 5.25
เงินกู้ยืมระยะยาว	 99	 201	 –	 –	 300	 5.25-5.50
   260 201 988 124 1,573 

งบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

มากกว่า
1	ถึง	5	ปีภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)



บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)78

รวม

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 –	 –	 4	 5	 9	 0.10-1.0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 –	 –	 –	 388	 388	 –
   – – 4 393 397 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 –	 –	 936	 –	 936	 MMR,	MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 –	 –	 –	 198	 198	 –
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสีย
	 ที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ
	 บริษัทย่อย	 –	 –	 6	 –	 6	 อ้างอิงกับอัตรา	MLR
เงินกู้ยืมระยะยาว	 64	 300	 –	 –	 364	 5.25-5.50
   64 300 942 198 1,504 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 –	 –	 –	 5	 5	 0.10-0.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 –	 –	 –	 94	 94	 –
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ 
	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 66	 –	 –	 –	 66	 5.25-7.13
   66 – – 99 165 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 
	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 –	 –	 926	 –	 926	 MMR,	MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 –	 –	 –	 74	 74	 –
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	 146	 –	 –	 –	 146	 5.25
เงินกู้ยืมระยะยาว	 96	 201	 –	 –	 297	 5.50
   242 201 926 74 1,443 

งบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

มากกว่า
1	ถึง	5	ปี

มากกว่า
1	ถึง	5	ปี

ภายใน	1	ปี

ภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562 79

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 –	 –	 3	 4	 7	 0.10	-	1.0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 –	 –	 –	 177	 177	 –
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ 
	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 67	 –	 –	 –	 67	 5	-	5.5,	MLR
   67 – 3 181 251 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 
	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 –	 –	 874	 –	 874	 MMR,	MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 –	 –	 –	 112	 112	 –
เงินกู้ยืมระยะยาว	 60	 297	 –	 –	 357	 5.50
   60 297 874 112 1,343 

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

มากกว่า
1	ถึง	5	ปีภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ความเส่ั้�ยงจากอ้ตราแลกเปล่�ยน์

	 กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเน่ืองจากบริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสำาคัญ	

34.2	 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

	 เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด	 กลุ่มบริษัท 

จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

35.	 การบริหารจัดการทุน	

	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสำาคัญของกลุ่มบริษัท	 คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริม

สร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ	6.65:1	(2561:	4.67:1)	(เฉพาะบริษัทฯ:	6.69:1	

(2561:	4.21:1))

36.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

	 เม่ือวันท่ี	25	กุมภาพันธ์	2563	ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	คร้ังท่ี	1/2563	มีมติให้นำาเสนอต่อ	ท่ีประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้น	เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ

การทำารายการจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และการเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	(ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	เคยอนุมัติไว้ในการประชุมคร้ังท่ี	5/2562	ตามท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุ	17)	และอนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการจำาหน่ายไป	ซึ่งสินทรัพย์	รวมทั้งกำาหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็น 

ผู้ซ้ือ

37.	 การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำานาจของบริษัทฯ	เม่ือวันท่ี	25	กุมภาพันธ์	2563



1.  บริษััทั โพัสัต่์ อิน์เต่อร์เน์ชั�น์แน์ล มีเดำีย จำากิัดำ 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.  บริษััทั บางกิอกิ โพัสัต่์-บาวิเออร์ มีเดำีย จำากิัดำ
 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา ผลิตและจำาหน่าย สามัญ 100,000 70
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย นิตยสาร และ (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 กรุงเทพมหานคร 10110   บุริมสิทธิ 64,000
 โทรศัพท์ 0 2616 4666   (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)   
 โทรสาร 0 2671 3174

3.  บริษััทั โพัสัต่์-ไอเอ็ม พัลัสั จำากิัดำ 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.  บริษััทั แฟลช น์ิวิสั์ จำากิัดำ ดำาเนินรายการวิทยุ สามัญ 250,000 40
 48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก    (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง    
 กรุงเทพมหานคร 10310   
 โทรศัพท์ 0 2616 4000   
 โทรสาร 0 2616 4597   
     
5.  บริษััทั โพัสัต่์ ทัีวิี จำากิัดำ ผลิตคอนเทนต์  สามัญ 250,000 100
 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา รายการโทรทัศน์  (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  และให้เช่าสตูดิโอ     
 กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสาร 0 2616 4597 

6.  บริษััทั โพัสัต่์ น์ิวิสั์ จำากิัดำ  ผลิตรายการข่าว   สามัญ 100,000 51
 (อยู่ระหวิ่างกิารชำาระบัญชี)   (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา     
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสาร 0 2616 4597

7.  บริษััทั โพัสัต่์ น์ิวิ มีเดำีย จำากิัดำ ลงทุน สามัญ 250,000 100
 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา     (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสาร 0 2616 4597

8.  บริษััทั โพัสัต่์ โฮลดำิ้ง จำากิัดำ ลงทุน สามัญ 250,000 100
 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา     (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสาร 0 2616 4597

9.  บริษััทั มัชรูม กิรุ๊ป จำากิัดำ ผลิตคอนเทนต์ สามัญ 800,000 51
 23/104 อาร์.ซี.เอ. บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย และรายการโทรทัศน์  (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
 กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ 0 2203 1186-7
 โทรสาร 0 2641 4338

ชื�อและที�อย่้่ ประเภทธิ้รกิจั ประเภทของหุ้้�น
จัำานวนหุ้้�น

ที�จัำาหุ้น่าย่แล�ว (หุ้้�น)
ร�อย่ละของจัำานวนหุ้้�นที�ถืือ

ทั�งทางติรงและทางอ�อม

น์ิต่ิบุคคลทัี�บริษััทัถือหุ้น์เกิิน์ร้อยละ 10 ข้ึ�น์ไป
ข้องจำาน์วิน์หุ้น์ทัี�จำาหน์่ายไดำ้แล้วิทัั�งหมดำ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

80 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)



เวิ็บไซต่์

บัริษัท บัางกอก โพสิติ์ จัำากัด้ (มหุ้าชน)
(ทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)

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

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

สัำาน์ักิงาน์

น์ายทัะเบียน์หุ้น์

บัริษัท ศ้นย่์รับัฝากหุ้ลักทรัพย่ ์
(ประเทศไทย่) จัำากัด้

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

ผิู้สัอบบัญชีอิสัระ

บัริษัท สิำานักงาน อีวาย่ จัำากัด้
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136-137 

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777 

โทรสาร 0 2264 0789-90

ข้้อมูลบริษััทั

ทัี�ปรึกิษัาทัางกิฎหมาย

บัริษัท วิคเคอรี� แอนด้์ วรชัย่ จัำากัด้
ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2256 6311, 0 2256 7750-4 

โทรสาร 0 2256 6317-8

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิต 
และเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสารผ ่านหนังส ือพ ิมพ ์ “บางกอกโพสต ์”  
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย อีกท้ังยังเป็น 
ผู้ผลิตและเผยแพร่นิตยสารภาษาอังกฤษ “GURU” และ “B Magazine” 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ สื่อออนไลน์ “โพสต์ทูเดย์” ที่นำาเสนอ 
ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาไทย และ “News Clear” ท่ีนำาเสนอสถานการณ์ 
ปัจจุบันและข่าวสารท่ีเป็นกระแสสังคมในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ นอกจากน้ี 
บริษัทยังดำาเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
มีเดีย จำากัด และบริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำากัด ดำาเนินการผลิต 
และจัดจำาหน่ายนิตยสารต่างประเทศช้ันนำาท่ีได้รับความนิยมในฉบับภาษาไทย 
ได้แก่ แอล ประเทศไทย ฟอร์บส ไทยแลนด์ และคลีโอ ประเทศไทย 

ฉบับดิจิทัล รวมทั้งถือหุ้นใหญ่ในบริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด ซึ่งเป็น 
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และเนื้อหาออนไลน์ ที่มีตลาดทั้งในประเทศและ 
ภูมิภาคเอเชีย

• หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ใช้ช่ือย่อ “POST” 

• ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 505,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ1 บาท 

• ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้วประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 
จำานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

www.bangkokpost.co.th | www.bangkokpost.com | job.bangkokpost.com

www.posttoday.com | www.m2fnews.com | www.postbooksonline.com 

newsclear.co | www.ellethailand.com | www.forbesthailand.com

www.cleothailand.com | www.ryounoi100lan.com
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newsclear.co | www.ellethailand.com | www.forbesthailand.com

www.cleothailand.com | www.ryounoi100lan.com

บริษััทั บางกิอกิ โพัสัต่์ จำากิัดำ (มหาชน์)
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2616 4000 โทรสาร 0 2616 4597


