


วิิสััยทััศน์์

วิสัยทัศน์ของ บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) คือ “การเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมส่ือ 
ของประเทศไทยและภูมิภาค” ด้วยการนำาเสนอข่าวและข่าวสารที่แม่นยำา รวดเร็ว และ
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มผู้อ่าน โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ 
สื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ในฐานะ “หนังสือพิมพ์ที่คุณเชื่อถือได้”

พััน์ธกิิจ

เพื่อให้บรรลุ “วิสัยทัศน์” ดังกล่าว บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) จะดำาเนิน
กิจกรรมดังต่อไปนี้
• สืบค้นแหล่งข่าวและเผยแพร่เนื้อหาที่แม่นยำา รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ 

ของกลุ่มผู้อ่าน
• ขยายการรายงานข่าวสารให้ครอบคลุมท้ังในเชิงกว้างและเชิงลึก รวมท้ังขยายช่องทางส่ือ 

ที่มีอยู่และเนื้อหาเพื่อให้สามารถเข้าถึงฐานผู้อ่านและผู้ชมได้กว้างที่สุด
• ใช้ความแข็งแกร่งด้านข้อมูลข่าวสาร ความเชี่ยวชาญด้านสื่อ ชื่อเสียงของแบรนด์ และ

ช่องทางการจัดจำาหน่าย ผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการจัดกิจกรรม เพื่อ
ขยายธุรกิจ ลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา และฐานลูกค้า

• มองหาโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจส่ือและการส่ือสารจากส่ือท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ส่ือท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
และส่ือการกระจายเสียงและออกอากาศ เพ่ือทำาให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายการเข้าถึง 
และนำาเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมเป้าหมายได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

• ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในฐานะท่ีเป็นบริษัทมหาชน รวมท้ัง 
ยึดม่ันในจริยธรรมทางธุรกิจในทุกด้านของการดำาเนินธุรกิจ และเป็นพลเมืองบรรษัทท่ีดี 
ในการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยปกป้องและพัฒนาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิิสััยทััศน์์และพััน์ธกิิจ
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เศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 จากปีก่อน ถือเป็นอัตรา 
การเติบโตตำ่าท่ีสุดนับต้ังแต่วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปี 2540-2541 อันเป็น
ผลจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไปท่ัวโลก และส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อการท่องเท่ียว การลงทุน และการบริโภค

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินว่า เศรษฐกิจในปี 2564 
จะขยายตัวเพียงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 2.5-3.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
คือ การบริโภคในประเทศและการลงทุนที่คาดว่าจะมีแนวโน้มพัฒนาไป 
ในทางที่ดีขึ้นหลังจากมีการรณรงค์ฉีีดวัคซีนทั่วโลก ซึ่งช่วยลดผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยที่ดิ ่งตำ่าลงในปี 2563 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อการใช้จ่ายเพื่อการตลาดและโฆษณา โดยบริษัท เดอะ นีลเส็น 
คอมปะนี (ประเทศไทย) จำากัด และสมาคมโฆษณาดิจิทัล เปิดเผยว่า ในปี 2563 
มูลค่าเม็ดเงินโฆษณาอยู่ท่ี 106.25 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากปีก่อน

สำาหรับส่ือส่ิงพิมพ์ในปี 2563 มีเม็ดเงินโฆษณาท้ังส้ิน 3.83 ล้านล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 32 จากปีก่อน ขณะท่ีส่ือในโรงภาพยนตร์ ลดลงร้อยละ 51 
และส่ือในร้านค้า ลดลงร้อยละ 35 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว 
อันเป็นผลจากมาตรการล็อกดาวน์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการบริโภค

ผิลกิารดำำาเน์ิน์งาน์ข้องกิลุ่มบริษััทัใน์ปี 2563

กลุ ่มบางกอกโพสต์ในปี 2563 ยังคงให้ความสำาคัญกับการปรับปรุง 
การดำาเนินงานและประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการลงทุนในการบริการ 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรับมือกับความท้าทายท่ีเกิดข้ึนใน
อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ไทย โดยเฉีพาะจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19

บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์์และบริการส่ือดิจิทัลอย่างจริงจังไปพร้อมๆ กับ 
การขยายธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์ บนจุดแข็งความเป็นแบรนด์ช้ันนำาในตลาด 
นำาโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษท่ีเก่าแก่ 
ท่ีสุดของประเทศไทย รวมท้ังโพสต์ทูเดย์ ส่ือข่าวและข่าวสารดิจิทัลภาษาไทย 
และนิตยสารต่างประเทศในรูปแบบภาษาไทย ได้แก่ แอล ประเทศไทย 
และฟอร์บส ไทยแลนด์

ในปี 2563 กลุ่มบางกอกโพสต์มียอดขาดทุนสุทธิรวมส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 
(364.9) ล้านบาท หรือคิดเป็น (0.73) บาทต่อหุ้น เทียบกับผลขาดทุน 
(308.8) ล้านบาท หรือคิดเป็น (0.62) บาทต่อหุ้นจากปีก่อน

รายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2563 อยู่ท่ี 455.1 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 43.2 จากปีก่อน ในขณะท่ีต้นทุนขายและบริการรวมคิดเป็น 481.2 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.7 จากปีก่อน

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2563 
และมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในวันท่ี 27 เมษายน 2564 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารบางกอกโพสต์ ชั้น 8 เลขที่ 136  
ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีชื่อปรากฏในทะเบียน  
ผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคร้ังน้ี

กิ้าวิต่่อไปข้้างหน์้า

กลุ่มบางกอกโพสต์ในปี 2564 จะยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนา
หนังสือพิมพ์และนิตยสารของบริษัท รวมท้ังให้ความสำาคัญกับแพลตฟอร์ม
และบริการดิจิทัลมากยิ่งขึ้น บริษัทจะยังคงสร้างรายได้จากหลากหลาย
ช่องทาง และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในฐานะผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ชั ้นนำาของประเทศ รวมถึงการขยายกิจกรรมงานอีเว้นท์ ไลฟ์สไตล์  
ความบันเทิง และธุรกิจ เพ่ือให้สอดรับกับความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้บริโภค 
และลูกค้าของบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทยังขยายบริการไปครอบคลุม 
ส่วนอื่นๆ อาทิ data journalism อีคอมเมิร์ซ และคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์

เศรษัฐกิิจไทัยและสัภาวิะอุต่สัาหกิรรมสั่�อใน์ปี 2563 และ 2564

ภาพรวมการดำาเนินงาน

รายงาน์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น์ของ  
บัริษััทั บัางกิอกิ โพัสัต์่ จำากัิด (มหุ้าชน์)
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 งบกิารเงิน์รวิม  2559 2560 2561     2562 2563        
    (ปรับปรุงใหม่)  

รายได้จากการขายและบริการ 1,803.6 1,328.5 1,220.6 800.8 455.1

รายได้อื่นๆ 61.6 38.4 39.8 11.9 11.3

รายได้รวม	 1,865.2	 1,366.9	 1,260.4	 812.7	 466.4รายได้รวม	 1,865.2	 1,366.9	 1,260.4	 812.7	 466.4

ขาดทุนสุทธิ – ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (217.4) (365.3) (167.6) (359.2) (374.8)

ผลตอบแทนต่อยอดขาย	(%)	 (11.7)	 (26.7)	 (13.3)	 (44.8)	 (82.3)					ผลตอบแทนต่อยอดขาย	(%)	 (11.7)	 (26.7)	 (13.3)	 (44.8)	 (82.3)					

สินทรัพย์รวม 2,576.9 2,222.7 2,284.0 2,283.9 1,768.3 

หนี้สิน 1,797.0  1,814.0 1,880.9 1,985.4 2,009.6

ส่วนของผู้ถือหุ้น 779.9  408.7  403.1             298.5 (241.3)

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(%)	 (8.4)		 (16.4)		 (7.3)													(15.7)	 (21.1)ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(%)	 (8.4)		 (16.4)		 (7.3)													(15.7)	 (21.1)

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 (27.9)		 (89.3)		 (41.6)											(121.7)	 162.8ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 (27.9)		 (89.3)		 (41.6)											(121.7)	 162.8

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) (0.43) (0.72)  (0.34)             (0.62) (0.73)

(หน่วย: ล้านบาท)

ภาพรวมการดำาเนินงาน

สัร้ปตั่วิเลขทัางกิารเงิน์ท่ั�สัำาคััญ

รายได�โดยสัร้ป

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายโฆษณา 1,179.3 701.7 668.1 423.9 255.9

รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์ 346.7 229.0 230.5 164.7 88.6 

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ 56.5 4.8 1.6 12.9 –

รายได้จากโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย 221.1 393.0 320.4 199.3 110.6 

						รวมรายได้หลัก	 1,803.6	 1,328.5	 1,220.6	 800.8	 455.1						รวมรายได้หลัก	 1,803.6	 1,328.5	 1,220.6	 800.8	 455.1

ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)ในกิจการร่วมค้า 11.0 2.7 (0.4) (2.6) 0.5

รายได้อื่น 50.6 35.7 40.2 14.5 10.8

						รวมรายได้	 1,865.2	 1,366.9	 1,260.4	 812.7	 466.4						รวมรายได้	 1,865.2	 1,366.9	 1,260.4	 812.7	 466.4

   2559 2560 2561     2562 2563        
    (ปรับปรุงใหม่)  
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ภาพรวมการดำาเนินงาน

ลักิษัณะกิารประกิอบัธ้รกิิจ

ริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจมาครบรอบ  
74 ปี ในปี 2563 และเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษที่เก่าแก่

ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ที่นำาเสนอข่าวสารและ
ข้อมูลเชิงธุรกิจเป็นภาษาไทย ในรูปแบบดิจิทัล

ธุรกิจการพิมพ์เพ่ือนำาเสนอข่าวและข้อมูลของกลุ่มบางกอกโพสต์เติบโต 
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2489 ผ่านการริเริ่มทางกลยุทธ์
ต่างๆ เพ่ือขยายช่องทางส่ือ กิจกรรม และบริการในรูปแบบต่างๆ ท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายในการขยายส่วนแบ่งการตลาดและ 
การเจาะกลุ่มลูกค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศได้มากข้ึน กลยุทธ์ของ 
กลุ่มบางกอกโพสต์ ได้แก่

• กลุ่มบางกอกโพสต์ดำาเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โพสต์ 
อินเตอร์เนชั ่นแนล มีเดีย จำากัด และบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท 
บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำากัด จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายนิตยสาร
ต่างประเทศที่ได้รับความนิยม เป็นฉีบับภาษาไทย ครอบคลุม เนื้อหา
ทั้งธุรกิจ สังคม แฟชั่น ตกแต่งบ้าน ไลฟ์สไตล์ และท่องเที่ยว อาทิ  
แอล ประเทศไทย ฟอร์บส ไทยแลนด์ และคลีโอ ประเทศไทย

• บริษัท มัชรูม กรุ ๊ป จำากัด ดำาเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์วิดีโอและ
มัลติมีเดียสำาหรับโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล โดยมีตลาดในประเทศและ
ในภูมิภาค

• กลุ่มบางกอกโพสต์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารบนส่ือดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และแอปพลิเคชัน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แก่สมาชิกผู้อ่านชาวไทย 
และชาวต่างประเทศ รวมท้ังบริการข้อมูลข่าวสารทางส่ือสังคมออนไลน์ 
บนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความจำาเป็นและความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่

• ธุรกิจส่ิงพิมพ์พาณิชย์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ให้บริการงานพิมพ์ท่ัวไป
แก่องค์กรภาครัฐบาลและเอกชน

• กลุ่มบางกอกโพสต์ให้บริการด้านคอนเทนต์ การจัดการงานอีเว้นท์ 
และการตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัล แก่องค์กรภาครัฐบาลและเอกชน

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะเติบโตและพัฒนา
ธุรกิจ ผ่านการพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือรูปแบบต่างๆ สินค้า และบริการ โดยมี
เป้าหมายเพื่อขยายฐานผู้อ่านและผู้เข้าชมสื่อ ทั้งนี้ กลุ่มบางกอกโพสต ์
ยังยึดม่ันในพันธกิจท่ีจะรักษาการเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายส่ือ
มัลติมีเดียชั้นนำาของประเทศไทย โดยอาศัยชื่อเสียงที่ได้สั่งสมมายาวนาน
ในอุตสาหกรรมสื่อของไทยในฐานะ “แหล่งข่าวและบทความที่น่าเชื่อถือ
ท่ีสุด”



7รายงานประจำาปี พ.ศ. 2563

ภาพรวมการดำาเนินงาน

รางวัิลเก่ิยรติ่ยศท่ั�ได�รับัใน์ปี 2563

รางวิัลภาพัข้่าวิหน์ังสั่อพัิมพั์

นายภัทรพงศ์ ฉัีตรภัทรศิลป์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับรางวัล 
อิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวดีเด่น จากภาพ “อร่อย” ซึ่งเป็นภาพ 
ลิงกำาลังกินแตงโมที่หั่นเป็นแว่นในงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงครั้งที่ 31 ที่จังหวัด
ลพบุรี

นายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับ
รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวดีเด่น จากภาพ “มันร้อน” ซ่ึงเป็น
ภาพเด็กๆ เล่นนำ้าบริเวณสะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ� ถนนหลานหลวง 
เพ่ือคลายร้อนในตอนกลางวัน

นายวิชาญยังได้รับรางวัลชมเชยภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล จากภาพ 
“นอกสภา” ซ่ึงเป็นภาพนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
พร้อมด้วยแกนนำาพรรค จัดกิจกรรมแฟลชม็อบท่ีใช้ช่ือว่า “เม่ือเสียงท่ีพวกเรา 
เลือกเข้าสภาไม่มีค่า ได้เวลาประชาชนออกมาส่งเสียงด้วยตัวเอง” บริเวณ
สกายวอล์ค ส่ีแยกปทุมวัน



8 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

างกอกโพสต์ เข้าสู่ปีที่ 74 ในปี 2563 และได้ทำาหน้าที่อย่างมั่นคง 
ในฐานะส่ือมวลชนท่ีมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม
ตลอดช่วงเวลาอันยาวนานจนขณะน้ีนับเป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมีอายุ

ยาวนานท่ีสุดในประเทศ

ในขณะที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นและสำาคัญมากขึ้นในสังคมโลก ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง บางกอกโพสต์ ซึ ่งเป็นผู้นำาตลาดข่าวสาร 
ภาษาอังกฤษของประเทศไทย มีบทบาทสำาคัญในการทำาหน้าที่เป็นหน้าต่าง
ของประเทศในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยท่ีถูกต้องและเท่ียงตรง 
สู่สายตาชาวโลก ผ่านช่องทางส่ืออันหลากหลาย ท้ังน้ี บางกอกโพสต์ได้พัฒนา
ส่ือดิจิทัลมาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือ การรายงานสถานการณ์ข่าวแบบไลฟ์สด 
และการทำารายการคุยข่าวบนส่ือออนไลน์ ตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน
และผู้ชม

แม้ว่าปี 2563 จะเป็นปีท่ียากลำาบากสำาหรับธุรกิจต่างๆ ท่ัวโลก จากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 แต่ช่องทางสื ่อออนไลน์ของ
บางกอกโพสต์ก็สามารถขยายตัวได้มาก โดยในปี 2563 เว็บไซต์บางกอกโพสต์ 

ภาพรวมการดำาเนินงาน
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Now, they 
Need help

labour

As the pandemic destroys pay 
cheques, migrant workers are 
sending less money home, 
threatening an increase in 
poverty from South Asia and 
sub-Saharan Africa to 
Eastern Europe and 
Latin America

F
or more than a decade, Flavius Tudor has shared 
the money he has made in England with his 
mother in Romania, regularly sending home cash 
that enabled her to buy medicine.
Last month, the flow reversed. His 82-year-old mother 
sent him money so he could pay his bills.
Suffering a high fever and a persistent cough amid the coro-

navirus pandemic, Mr Tudor, 52, could no longer enter the nursing home 
where he worked as a caregiver. So his mother reached into her pension, 
earned from a lifetime as a librarian in one of Europe’s poorest countries, 
and sent cash to her son in one of the wealthiest lands on earth.

“It’s very tough times,” he said. “I’m lost.”
Around the globe, the pandemic has jeopardised a vital artery of finance sup-

porting hundreds of millions of families — remittances sent home from wealthy 
countries by migrant workers. As the coronavirus has sent economies into lockdown, 
sowing joblessness, people accustomed to taking care of relatives at home have lost their 
paychecks, forcing some to depend on those who have depended on them.

Last year, migrant workers sent home a record $554 billion, more than three times the 
amount of development aid dispensed by wealthy countries, according to the World Bank. 
But those remittances are likely to plunge by one-fifth this year, representing the most severe 
contraction in history.

The drop amounts to a catastrophe, heightening the near-certainty that the pandemic will 
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STD fight
Koalas may hold a key to 
chlamydia vaccine
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F
or all of Elon Musk’s public com-
plaining about the handling of the 
pandemic, Tesla Inc. is shaping up 
to be one of the biggest business 
winners of the Covid-19 era.

After years of losses that made many 
investors wonder if the Silicon Valley car 
maker could ever operate in the black, Tesla 
has sustained a profit through one of the 
worst economic shocks in history, helped 
in part by the sale of regulatory credits. It 
is expanding rapidly at a time when larger 
rivals are losing money and cutting produc-
tion, even as they chase Tesla’s lead in elec-
tric vehicles.

Tesla’s share price has skyrocketed four-
fold this year, to a level even Mr. Musk has 
suggested is excessive.

Behind that string of successes is a series 
of moves Mr. Musk made over the past year 
that positioned the company well when the 
coronavirus struck—coupled with his deter-
mination to keep Tesla operating as much 
as possible during the pandemic, even in 
defiance of health authorities.

Extending Tesla’s hot 
streak—and justifying a 
market valuation that currently 
exceeds that of Volkswagen 
AG and Toyota Motor Corp. 
combined—faces great odds, 
especially given the threat of an 
extended downturn. And Mr. 
Musk is aiming to rapidly add 
production capacity and plans 
new vehicle models, activities 
that have strained Tesla before.

If he pulls it off, Mr. Musk 
could achieve his long-held 
goal of transforming Tesla from 
a niche into a mainstream vehi-
cle maker. And he could bring 
Tesla out of the pandemic 
positioned much the way Ford 
Motor Co. emerged from the 
2007-2009 recession in much 
healthier form than its rivals.

“There is a central similar-
ity between how Ford emerged 
as the leader after the Great 
Recession and why Tesla is 
well-positioned to emerge as 
the leader following the pan-
demic,” said Gene Munster, managing 
partner at investment and research firm 
Loup Ventures.

Both made strategic bets ahead of a 
downturn, he said, that then allowed them 
to win market share and generate cash.

Tesla’s rosy future is no certainty. Mr. 
Musk nearly lost Tesla and his personal 
fortune during the last recession, betting 
everything that his vision for electric cars 
could catch on if he could just buy time, raise 
funds and develop the best vehicle possible.

Last year, Tesla once again was on the 
ropes after years of heavy investing into 
the Model 3 compact car and then-com-
ing Model Y compact sport-utility vehicle. 
Longtime Tesla advocates, such as Adam 

Jonas, a veteran industry analyst for Morgan 
Stanley, were cautious after the company 
saw sales slow and losses mount. Mr. Musk’s 
plan to open a China factory in a year’s time 
seemed unrealistic.

Mr. Musk righted things just in time. 
He focused on generating a profit and cel-
ebrated the start of production in the China 
factory in December. The Shanghai plant 
helped drive Tesla sales in recent months 
and partly offset the temporary closure 
of the company’s lone U.S. plant as local 
authorities battled the virus. Second-quarter 
revenue in the U.S. fell 11% year-over-year, 
but those in China more than doubled, 
according to the company.

Tesla also benefited from the Model Y 

starting to roll off the line in March. The 
SUV’s order backlog secured prior to the 
pandemic helped sustain deliveries when 
many prospective new car buyers were stuck 
at home.

To generate a second-quarter profit, Mr. 
Musk pulled out all of the stops. As the U.S. 
economy ground to a halt, Tesla reduced 
salaries, furloughed workers and sought 
rent breaks.

Mr. Musk also bolstered Tesla’s sale of 
regulatory credits last year in a move that 
helped him eke out profits in the first half. 
He has now delivered four consecutive 
quarters of profit for the first time in Tesla’s 
history, positioning the company for pos-
sible inclusion in the S&P 500 index.

“We had a narrative change from: ‘Tesla is 
great when the markets are great, but watch 
out when things get rocky’,’’ Mr. Jonas said. 
“Well, things got rocky and the traditional 
auto makers need the luck.”

Just how much a recession can shake up 
the car industry was illustrated in 2009. Tesla 
was hardly a player then, making just a few 
cars a month.

But Ford, having raised billions of dollars 

to fund a turnaround plan ahead of the 
recession, capitalized on the moment. It 
slashed costs, closed dealerships, jettisoned 
brands and refocused on core products. Its 
shares soared from a low of $1.01 in Novem-
ber 2008 to a high of $18.81 in early 2011, 
when it posted its highest profit since 1998.

This time, Tesla is positioned to emerge 
stronger. It is working on a new car plant out-
side Berlin and has announced plans to put 
its fourth assembly facility in Austin, Texas.

Tesla’s annual revenue, Mr. Jonas fore-
casts, will rise from $24.6 billion last year 
to top $170 billion in 10 years. That would 
exceed Ford’s $156 billion in sales last year, 
even though Tesla’s total vehicle deliveries 
would still be much smaller.

Ford also serves as a warning that for-
tunes can quickly change. Investors lately 
have questioned its strategy, while the com-
pany suspended its dividend and has raised 
more than $20 billion in cash to weather the 
current economic storm. On Thursday, Ford 
reported a second-quarter operating loss of 
$2.76 billion.

Critics of Tesla note that revenue has 
fallen in several recent quarters and 

question the sustainability of the profits. 
And many of the financial incentives sev-
eral governments have offered to push driv-
ers to electric vehicles—particularly in the 
U.S.—are fading.

Tesla has lobbied Washington to keep tax 
breaks in place domestically, though their 
future may rest more on the outcome of the 
election in November than Mr. Musk’s lob-
bying prowess.

Sanford C. Bernstein & Co. analyst Toni 
Sacconaghi downgraded the car maker last 
month, even with his bullish belief in the 
future for electric vehicles and advantages 
Tesla holds. “Tesla’s current valuation is 
mind-boggling.”

Meanwhile, Mr. Musk promises more 
action to drive growth, including develop-
ment of a subcompact vehicle aimed at the 
European and China markets. And he has 
signaled a focus on sustaining the recent 
earnings momentum.

“We want to be like slightly profitable 
and maximize growth and make the cars 
as affordable as possible, and that’s what 
we’re trying to achieve,” he told investors 
last month.
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Tesla Pulls Ahead in Coronavirus Era 
After Elon Musk’s Years of Struggle

The Silicon Valley auto maker is maneuvering to emerge from the downturn with a road map for expansion

The Wall STreeT Journal

Elon Musk is 
aiming to rapidly 
add production 
capacity for Tesla 
Inc, and plans 
new vehicle 
models. reuters
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Case by Case
Local banks are focusing on debt 
restructuring and asset quality rather than 
business growth as the economy teeters. b2

Don’t hoLD your breath
the tat believes the european market 
is going to revive after the pandemic is 
controlled, leading to recovery in 2021. b3

breaking the mouLD
a plastics recycler wants to change the way 
thailand deals with waste management, 
opening a new plant in samut Prakan. b3

DigitaL Dust-uP
the us election result could offer an 
opportunity to the thai technology sector. b5

Put it out baCk
an aircraft parking lot in a desolate area of 
australia has never been busier. b6
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currencies
(BID/ASK) OCT 31, 10 AM Previous
us$/baht 31.15/27 31.21/29

100 yen/baht 29.821/019 29.889/035

euro/baht 36.36/63 36.61/77

uk/baht 40.25/56 40.43/69

myr/baht 7.4930/5258 7.5095/5306

commodiTies

gold bkk bt/bt (buy)   27,550   -100

gold bkk bt/bt (sell)   27,650   -100
gold tFeX bt/bt (10/20) 27,870 -130

gold London us$/oz    1,881.85   +11.55
gold hk us$/oz 1,875.60 +8.00

oil brent spot us$/bbl    37.86   +0.30 
oil Dubai 1m asia us$/bbl 37.82 -1.10

oil West texas us$/bbl   35.72   -0.45
Lng 2m Jkm us$/mmbtu 6.93 -0.02

rubber rss3 aFet bt/kg (09/20) - -
rubber rss3 aFet bt/kg (10/20) - -

rubber rss3 aFet bt/kg (11/20) - -
rubber rss3 aFet bt/kg (12/20) - -

 Close Change

us$/yen (oct 30, 7pm) 104.44 -0.1700

euro/us$ (London pm) 1.1672 -0.0002

uk/us$ (London pm) 1.2977 +0.0047

us$/krW 1,134.76 +3.36

us$/s$ 1.3644 -0.0027

us$/hk$ 7.7540 +0.0022

markeTs

set 1,194.95 -0.56%
set 50 746.26 -0.65%

set 100 1,682.72 -0.63%
set hD  808.11 -0.98%

Ftse set Lg Cap 1,183.54 -0.30%
mai 309.56 -0.07%

tFeX set 50 745.6 -0.84%
hk hang seng 24,107.42 -1.95%

Jakarta 5,128.23 -0.31%
kuala Lumpur 1,466.89 -1.89%

manila 6,324.00 +1.19%
mumbai 39,614.85 -0.34%

tokyo nikkei 225 22,997.13 -1.52%
seoul 2,267.15 -2.56%

shanghai 3,224.53 -1.47%
singapore 2,428.84 -1.10%

sydney 5,927.34 -0.55%
taipei 12,546.34 -0.92%

Wellington 12,084.80 -0.96%
Ftse100 (Fri)   5,577.27   -0.08%

nasdaq (Fri)   10,911.59  -2.45%
new york DJia (Fri)   26,501.60   -0.59%
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Trade nailbiter
Though neither US presidential candidate is 

likely to soften on China, a Biden victory may 
mean a more multilateral orientation, write 

Phusadee Arunmas, Lamonphet Apisitniran 
and Pathom Sangwongwanich

ANALYSIS

BANGKOK POST GRAPHICS

US PRESIDENTIAL ELECTION 2020: TRUMP VS BIDEN
ANALYSIS OF ECONOMIC & TRADE POLICY

Source: Thai National Shipper's Council

• Focus on
production of essential
drugs and equipment

in the US

• Supports a budget of
$400 billion over the next

4 years
• Focuses on use of US raw

materials and domestic labour in
production and $1 billion for

R&D (EV, AI)

YES
YES

YES

NO

NO YES

• Focus on America First
• America doesn’t join CPTPP

US may join CPTPP to leverage
China's growth, but parts of the

deal have to be renegotiated

• Maintain corporate tax rate at 21%
• Focus on increasing the budget deficit

• Maintains strong support
for tari�s on Chinese imports

YES (WITH CONDITIONS)

Likely to have tax hike for Chinese
goods, but it requires further discussion

YES (WITH CONDITIONS)

Increase corporate tax rate from 21%
to 28% for social projects

Higher
corporate

tax rate

Made in
America

China
trade

pressure

CPTPPA 
lot is at stake on Nov 3 when all eyes 
will be fixed on the poll results of 
the US presidential election, which 
could greatly impact the world over 
the next four years.

It will be a showdown between incumbent 
president and Republican nominee Donald 
Trump and Democrat nominee Joe Biden.

Not only do they stand in stark contrast in 
terms of appearance and public discourse, but 
their campaign policies also epitomise differing 
views of how the US government should operate 
domestically and in international affairs.

As a long-standing ally of the US, Thailand 
will be among the countries directly and indi-
rectly affected by the outcome of the election.

The US is Thailand’s fourth largest trading 
partner in the world following Asean, China 
and Japan.

LINGERING TARIFFS
The trade policies of the two candidates are 
similar, said Visit Limlurcha, vice-president of 
the Thai National Shippers’ Council.

“But what Thailand has to prepare for and 
cope with if Mr Trump wins the election is a 
greater intensity to the trade war with China, 
forcing more Chinese firms to relocate their 
manufacturing bases,” he said.

In the event of a Democrat victory, Mr Visit 
said the trade war is unlikely to expand. Trade 
spats are expected to be settled by negotiations.

With a Biden win, he expects China to 
become more active in foreign investment, 
notably in Southeast Asia, including Thailand.  

“Although the intensity of the trade war 
between the two economies may drop if Mr 
Biden wins the election, we expect a prolifera-
tion of trade barriers regarding the environment 
and climate change by the US, as happened 
before during the Obama administration,” said 
Mr Visit.

The US-China trade war is likely to continue 
no matter the victor, but Thailand may see 
changes in international trade agreements if 
Mr Biden rises to power, said the Federation of 
Thai Industries (FTI).

FTI vice-chairman Kriangkrai Tiannukul 
thinks the trade war, which has mostly con-
sisted of tit-for-tat tariff increases on each oth-
er’s merchandise goods, will continue because 
both candidates want to appear to protect the 
interests of the American people.

“If Mr Trump wins, the trade war will escalate 
because he is concerned with trade issues,” said 
Mr Kriangkrai.

The situation should not be much different 
if Mr Biden wins, but “we may see some hope 
for negotiations under a Biden administration,” 
he said.

Mr Kriangkrai was responding to an analysis 
by the New York-based think tank Council on 
Foreign Relations, which said Mr Biden and Mr 
Trump have different stances on trade issues.

The former prefers trade liberalisation, while 
the latter has no interest in trying to solve trade 
disputes through the mechanisms of the World 
Trade Organization (WTO).

Under the Trump administration, strict 
enforcement of US trade law is its primary focus, 
according to the US Department of Commerce.

The department earlier set Nov 9 as a dead-
line to conclude a probe into an allegation that 
companies in Thailand dumped tyres in the 
American market.

Mr Kriangkrai believes the investigation is 
related to the protracted trade war because three 
of the five firms being scrutinised are Chinese 
operators using Thailand as an export base. The 
other two companies are Thai-owned.

“Even if they are not Chinese-owned, they 
would not avoid the probe,” he said.

‘‘A win by Mr Trump would mean trade pressures with 
China are likely to intensify, leading to rifts on other 
issues such as human rights, politics and administration, 
eventually causing US production bases in China to 
relocate back to their homeland.

Pimchanok VonkorPon
Director-general, Trade Policy and Strategy OfficeContinued on Page B2
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Ambassadors and diplomats from almost 30 countries pose for a group photo on stage with Prime Minister Prayut Chan-o-cha after the prime minister addressed ‘Bangkok Post Forum 2020: Thailand Rebounds, Policy In the New Normal’ at Centara Grand at 
Central Plaza Ladprao yesterday. The notable event marked the 74th anniversary of the ‘Bangkok Post’. photos by Chanat Katanyu

Prime Minister Prayut Chan-o-cha makes a point as he addresses the ‘Bangkok 
Post Forum 2020’.

We must stay united, says PM
Crisis ‘can become 
our opportunity’

Chatrudee theparat
Mongkol Bangprapa

‘‘Do we want to go 
back to square 
one? I don’t think 
so ... But it all 
depends on you 
because you are 
the ones who will 
decide the future 
of Thailand. 

gen Prayut Chan-o-Cha
Prime minister

Stability is the key to driving Thailand’s 
economy to rebound, and unity and 
cooperation from Thais are needed to 
revive the country in the face of the eco-
nomic fall due to the Covid-19-crisis, 
Prime Minister Prayut Chan-o-cha 
said yesterday.

In a keynote speech on “Thailand 
Rebounds, Policy in the New Normal’’ 
at the “Bangkok Post Forum 2020” at 
Centara Grand at Central Plaza Lad-
prao, Gen Prayut said: “If there is peace 
and stability, this will be a good oppor-
tunity for the country. We are now doing 
a good job in dealing with Covid-19.”

The seminar was to mark the 74th 
anniversary of the Bangkok Post. 

“The opportunity lies ahead. Tourists 
will come back. Therefore, we should 
not lose this opportunity,” the prime 
minister said. 

He said that he would lead from the 
front but stressed that conquering the 
current issues required the cooperation 
from all sectors of society.

He pointed out that the global eco-
nomic recession had affected many 
countries around the world, including 
Thailand, and he urged Thais not to lose 
heart. If they did they could get through 
the difficult times.

“Don’t lose heart. We have to get 
through it. It is expected that things 
will be better in the next two or three 
years,” he said.

“Collaboration and understanding is 
important. It is also important to reduce 
conflict in several issues and build sta-
bility to win back confidence among 
people in the country and from abroad.

“Do we want to go back to square 
one? I don’t think so ... But it all depends 
on you because you are the ones who 
will decide the future of Thailand. I only 
do my administrative job to the best of 
my ability,’’ Gen Prayut said.

The prime minister said the govern-
ment was now going full steam ahead 
to implement remedial measures to 
revitalise the domestic economy, help 
small and medium-sized entrepre-
neurs, promote exports and tourism 
to make sure negative growth will not 

drop below minus 10.
“I think we should turn this crisis 

into an opportunity to turn the coun-
try around.

“The country will not only come back 
good, but it must be better,’’ the prime 
minister said, adding that nobody 
would be left behind.

The University of the Thai Chamber 
of Commerce said on Monday that 
Thailand’s economy was likely to con-
tract by as much as 11.4% this year, its 
worst showing ever, attributed largely 
to the pandemic, a volatile foreign 
exchange, widespread drought and the 
ongoing US-China trade spat.

“The success of Thailand depends 
on unity and cooperation among all of 
you,” said the premier.

“I want every one of you to realise 
the importance of collaboration and 
creating internal stability to create a cli-
mate and restore investor confidence in 
projects initiated by the government, 
such as the Eastern Economic Corridor 
programme, the Southern Economic 
Corridor, special economic zone devel-
opment programmes.

“These will build the foundations of 
Thailand’s long-term social and eco-
nomic development, and will pull the 
country out of the middle-income trap.”

Gen Prayut went on to say the govern-
ment would step up efforts to improve 
the way state agencies performed so as 
to allow more public participation by 

listening to people’s opinions.
He vowed to improve the efficiency 

of state agencies’ services through 
digitalised systems to respond more to 
public needs, adding that the govern-
ment was also adopting a more proac-
tive approach to restoring the economy 
in line with the “new normal’’ way of life.

“Since I took office as prime minister 
on Aug 24, 2014, I have seen the Thai 
economy improve gradually.

“The economic growth in 2014 was at 
1.0%, and increased to 3.1% in 2015, and 
3.4% in 2016, continued to grow until 
this year when the world and Thailand 
are now struggling with the unprec-
edented crisis caused by the Covid-19 
pandemic,’’ Gen Prayut said.

“Right now, we are in a very good 
position because we are dealing with 
Covid-19 very well.

“The agricultural sector is our 
strength but it still needs to be upgraded 
with the aid of technologies. We also 
need to adjust the structure of the 
export sector to respond to the needs 
of the global market.”

He also said Thailand’s financial 
standing remained solid, with a cur-
rent account in surplus, high foreign 
reserves and continued inflows of dol-
lars leading to a strengthening baht.

Prime Minister Prayut Chan-o-cha 
said yesterday that he was “not okay” 
with the handling of the hit-and-
run case of Red Bull scion Vorayuth 
“Boss” Yoovidhya as many aspects of 
it were unclear.

Addressing the “Bangkok Post 
Forum 2020” at Centara Grand at Cen-
tral Plaza Ladprao, Gen Prayut said 
the case had drawn public attention, 
challenged the systems of justice and 
laws and affected public faith in the 
whole government sector.

“I would like to express my stand-
point in the Boss Red Bull case, that I 
am not okay with many aspects that 
remain unclear. I want transparency. 

I will push for it and I will 
follow it up closely,” Gen 
Prayut said.

The prime minister 
said he would only act 
after the committee he 
formed to handle the 
case had reached its con-
clusion, adding: “I do 
not want anything that 
erodes confidence.”

The prime minister’s 
comments came after the Immigra-
tion Bureau admitted yesterday that 
Mr Vorayuth can now return to Thai-
land because travel curbs previously 
imposed on him have now been lifted.   

The panel was set up after pros-
ecutors and the police agreed not to 

arraign Mr Vorayuth on 
a charge of reckless driv-
ing causing the death of a 
policeman in 2012.

Widespread criticism 
of the decision prompted 
the Office of the Attorney-
General (OAG) to form a 
committee to look into it 
and it recommended a 
re-investigation.

Mr Vorayuth, now 35, 
crashed his black Ferrari into the rear 
of the motorcycle ridden by Pol Snr 
Sgt Maj Wichian Klanprasert, 47, early 
on Sept 3, 2012, on Sukhumvit Road 
in Bangkok.

He then fled the scene to his home 
nearby and then delayed hearing the 

charges seven times. It was not until 
April 27, 2017, that prosecutors finally 
charged him with reckless driving 
causing death and failing to help a 
crash victim.

He fled on a private plane two days 
before he was due to face the charges.

A speeding charge was later 
dropped when the one-year statute 
of limitation expired and a second 
charge, failing to stop and help a crash 
victim, expired on Sept 3, 2017.

The third and most serious charge, 
reckless driving causing death, 
would have remained on the books 
until 2027.

Prayut ‘not okay’ with Boss case fiasco
Mongkol Bangprapa 

Vorayuth: Free to 
return to Thailand

Boss’ travel curbs lifted: Page 4

More photos: Page 2
New ministers ‘passable’: Page 3
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LIFE special let’s-leave-less-waste 
issue charts thailand’s path  
to a greener, healthier future

‘Could you make sure 
that the punching bag 
will be seen?” Environ-
ment Minister Varawut 
Silpa-archa requested 

while posing for a photo shoot.
“I want people to know I am a 

fighter,” the 47-year-old minister and 
sports enthusiast said jokingly.

Alongside the red punching bag near 
his desk sat a stationary bike in an oth-
erwise sparse-looking office, modern 
but minimal. 

Varawut, the only son and political 
heir apparent of the late former prime 
minister Banharn Silpa-archa, has been 
in the news since the start of the year 
thanks to his decision to ask major malls 
and retailers to stop giving away free 
plastic bags.

The ban was introduced earlier than 
planned in the government’s 20-year 
roadmap which seeks to end the use of 
plastic shopping bags in 2022.

Although Varawut’s decision has 
been hailed as a positive game-changer 
in the country’s attempt to curb plastic 
waste, complaints about inconven-
ience, and debates whether the ban 
is an end-of-the-pipe solution that 
serves major merchants’ bottom line 
more than it does the environment, 
are abound.

Criticism that the no-plastic cam-
paign may have gone too far intensified 
after TV stations blurred out single-use 
plastic bags on programmes to discour-
age their use. Many people said the 
move was “useless” and “ridiculous”.

“We have no more time to waste”, 
“At what price is our environment”, 
and a more provocative “Nobody has 
ever died because they don’t get to use 
plastic bags” peppered the minister’s 
answers to most questions concerning 
the say-no-to-plastic-bags campaign.

Speaking a week after the campaign 
was launched, Varawut noted that it’s 

After a ban on plastic shopping bags, 
Environment Minister Varawut Silpa-archa 
has set his sights on cups, straws 
and styrofoam food containers in a 
continued push to end plastic waste

Story: AtiyA AchAkulwisut

Bangkok Post Monday, February 17, 2020

Environment Minister Varawut Silpa-archa.

Photo: APichArt JinAkul

Varawut added that he is apprecia-
tive of people’s humorous take on the 
campaign, dusting out baskets, buckets, 
even wheelbarrows to use as contain-
ers when shopping. He said the crea-
tive streak and good-natured wit are 
uniquely Thai.

For those who questioned the 
no-plastic-bags campaign, saying it only 
benefits store owners who save costs on 
bags while passing the burden on to 
consumers, Varawut asked what about 
the cost of waste disposal in general?

“If people keep using more plastic 
bags, the government has to dispose 
of them. There is a cost to that and it 
is paid for by taxpayers. It’s everyone’s 
money,” Varawut said, insisting that 
it’s in everyone’s interest to generate 
less waste.

Thailand is ranked sixth in the world 
among marine polluters. In 2018, the 
country generated 27.8 million tonnes 
of waste, about 2 tonnes of which are 
plastics, according to the Pollution Con-
trol Department.

In terms of numbers, Thais use up 
to 45 billion plastic bags a year. About 
30%, or 13.5 billion of them, come from 
grocery stores, while an equal amount 
comes from shopping malls, supermar-
kets and convenience stores.

About 40%, or 18 billion plastic bags, 
are from fresh markets.

Minister Varawut believes that if his 
campaign, which targets 60% of the 
sources of plastic bags, is successful, the 
country would reduce tonnes of plastic 
waste each year.

“I think it’s totally worth it,” Varawut 
said. “I don’t want people to just focus 
on who is benefiting from the cam-
paign, because it’s our nature and nat-
ural resources that matter most eventu-
ally. These are the capital of our life. We 
can’t put a price on the environment.”

He also reminded people to think 
about the wild animals that have 

died because of plastic waste.
“Think about Mariam,” 

Varawut said, referring 

Varawut’s next targets are plastic 
straws, single-use plastic cups and sty-
rofoam food containers.

He estimated that if half of our 67 
million population drinks two cups of 
coffee a day, the amount of used cups 
comes to more than 20 billion a year.

To rid the country of this amount of 
garbage, it only takes each one of us to 
carry our own cup.

“It’s probably heavy and again not 
very convenient. But if this means we 
can get rid of 20 billion used cups, I 
think it’s worth a try,” Varawut said.

Earlier, representatives of plas-
tic-related industries called on the 
government to provide assistance to 
companies, especially SMEs, reeling 
from the ban, which took place earlier 
than agreed.

While Varawut said his ministry 
stands ready to support the plastic 
industries, he insisted they have to 
adapt to this disruption and reinvent 
themselves to stay afloat just like other 
businesses. Also, he believes there will 
be no difference whether the ban on 
plastic bags would be implemented 
now or in the next two years.

“Would there be an uproar, had 
the ban taken place in 2022? I believe 
so. That is why I think the sooner, the 
better,” Varawut said.

As a long-term solution, the minis-
try is studying experiences from other 
countries that banned single-use plas-
tics in the hope of launching a law of our 
own in 2024. Under the plastic waste 
reduction master plan, the country 
should see all plastic waste returned 
to the manufacturing system — the 
so-called zero-waste state — in 2027.

Will we be able to achieve the goals?
“I don’t ask whether we will make 

the deadline. I ask how we are going to 
make it,” said the minister, who believes 
in what his late father taught, that noth-
ing is impossible.

“We are in the process of considering 
which laws can be applied to our coun-
try. There are certain limitations and 
concerns but we are working together 
with industries and business operators 
to iron them out.

“It’s our mission to attain zero waste 
in 2027. We must achieve it. Consid-
ering past trends, I am confident it’s 
within our ability,” Varawut said.

There is a cosT To 
disposing of plasTic 
bags, and iT is paid 
for by Taxpayers

to the 10-month-old orphaned dugong 
which captured many people’s hearts 
when she was found beached in Krabi 
in April last year.

After being nursed back to health, 
Mariam died in August. A post-mortem 
found pieces of plastic blocking her 
intestines, causing an infection and 
later septic shock.

Varawut also urged people to con-
sider the pilot whale and deer that also 
died because of plastic blockage.

“What price are these wildlife? Don’t 
just look for vested interest. If we could 
prolong the health of Thailand’s envi-
ronment, if we could ensure that the 
soil will still be rich and land lush for 
a long while, why shouldn’t we do it?” 
Varawut said.

As for business disruptions or incon-
venience, the minister insisted every-
one will have to adjust to the new reality.

“Don’t forget that plastic bags were 
first produced in 1965. They have been 
around for only 55 years. People had 
long survived without plastic bags,” 
he insisted.

“I understand it’s not easy and it’s 
not as convenient as before. But it’s the 
price we have to pay if we are to con-
serve our environment.”

One of the strongest criticisms 
against the campaign is it’s too little 
and fails to tackle the problem at its 
source. While the government seeks to 
reduce the use of plastic bags, it allows 
increasing imports of plastic scrap for 
recycling, for example.

A more systematic approach that 
will ensure there is little or no waste 
from the start of production to the end 
of material use — including taxes on 
plastic, compulsory recycling and cir-
cular-economy model — is also lacking, 
many people commented.

“This is a crisis. I have to do what I 
can,” Varawut replied.

He said it will take time for new laws 
on plastic taxes, pricing or recycling to 
be enacted but he has no more time 
to wait.

“Neither do the dugong, the whale 
or the deer. Each life is too valuable, 
priceless. I understand that a lot more 
needs to be done, but I have to take the 
first step. How many more animals will 
have to die if we sit idly while waiting for 
a full-scale measure?”

too early to tell whether the ban was a 
success or a failure. In terms of public 
awareness and response, however, he 
said it has hit home strongly.

Reactions towards the campaign 
may have been diverse, ranging from 
total agreement to snubbing, but he 
would gladly say that the feedback has 
been on the positive side overall.

“I know that it is a lot to ask people to 
change their habits or adjust their daily 
routines, to carry tote bags or reusable 
bottles when they leave their houses. 
I know full well it’s not easy to change 
people’s mindset. But it’s not impos-
sible. It may be inconvenient, yes, 
but it’s not like I am asking 
people to move mountains,” 
Varawut said.

Toward 
zero wasTe

LIFE

มีผู้เข้าชมเป็นจำานวนหน้าที่ถูกแสดง (page view) สูงถึง 165.7 ล้านหน้า 
เพิ่มขึ้น 51.19% เมื่อเทียบกับปี 2562 และผู้เข้าชมเว็บไซต์บางกอกโพสต์ 
ใช้เวลาเฉีล่ียในการชมสูงกว่าเว็บไซต์ข่าวอ่ืนๆ ในประเทศถึงสองเท่า

นอกจากน้ัน บางกอกโพสต์ยังได้ทำาความร่วมมือกับ The Wall Street Journal 
และ The New York Times เพ่ือเสริมความแกร่งด้านเน้ือหาข่าว และให้ผู้อ่าน 
ได้อ่านข่าวรอบโลกและบทวิเคราะห์จากสองส่ือใหญ่ระดับโลก โดยในปี 2563 
ได้ออกเซกชันใหม่สำาหรับวันอาทิตย์ ช่ือ “Spotlight” นำาเสนอข่าว สกู๊ปข่าว 
บทความ บทวิเคราะห์ที่เลือกสรรโดยทีมงานของ The New York Times 
มีเน้ือหาครอบคลุมแนวโน้มทิศทางของโลกในด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ศิลปะ และวัฒนธรรม

แม้ในปี 2563 จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่บางกอกโพสต ์
ก็ยังมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยได้ปรับรูปแบบการจัดสัมมนาและการประชุม
เป็นแบบไฮบริด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิ 5G ระบบปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และเทคโนโลยี Cloud Computing รวมท้ัง 
งานสัมมนาประจำาปี “บางกอกโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟอรัม” ซึ่งมีผู้นำา
ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคมาร่วมแสดงแนวคิดและมุมมองเชิงลึก 

เก่ียวกับความท้าทายและนโยบาย
หลังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โควิด-19 

สำาหรับปี 2564 บางกอกโพสต์จะ 
ยั งคงวางแผนขยายการนำา เสนอ 
ข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรม  
โดยยึดม่ันในหลักปฏิบัติของการเป็น 
“ส่ือท่ีเช่ือถือได้”



9รายงานประจำาปี พ.ศ. 2563

2563 โพสต์ทูเดย์เติบโตอย่างมั่นคงและได้ก้าวเข้าสู่สื่อดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ก้าวใหม่ ให้ความต่าง อย่างมืออาชีพ” 
ด้วยการผสมผสานระหว่างทีมงานท่ีมีประสบการณ์สูงในวงการข่าวกับ 

ทีมงานคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการใช้ส่ือดิจิทัล 
ทำาให้โพสต์ทูเดย์สามารถเข้าถึงผู้อ่านผ่านช่องทางดิจิทัลในทุกแพลตฟอร์ม 
อาทิ เฟซบุ๊ก ยูทูบ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม สตรีมม่ิง พอดแคสต์ ซาวน์คลาวด์ 
เดลี่โมชั่น และไลน์ออฟฟิเชียล ซึ่งปัจจุบัน ทุกแพลตฟอร์มของโพสต์ทูเดย์มี
ยอดผู้ติดตามเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ได้มีการปรับ 
รูปแบบการจัดสัมมนาท่ีเคยจัดเป็นประจำาทุกปีเพ่ือให้ความรู้กับประชาชน 
มาเป็นการจัดงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “5 อุตสาหกรรมอนาคต” โดย
ความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) โดยมีนักธุรกิจระดับสูง ผู ้ประกอบการ และธุรกิจ 
ขนาดย่อม เข้ารับชมและติดตามมากกว่า 10 ล้านราย
 
การสัมมนาออนไลน์ “5 อุตสาหกรรมอนาคต” ได้จัดเป็น 2 ซีซั่น โดยใน 
ซีซั่นที่ 1 จัด 5 ห้วข้อ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉีริยะ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ส่วนในซีซ่ันท่ี 2 จัดอีก 5 หัวข้อ ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร หุ่นยนต์เพื ่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและ 
โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

ภาพรวมการดำาเนินงาน

โพัสัต์่ท้ัเดย์
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ภาพรวมการดำาเนินงาน

โพัสัต์่ดิจิทััล

ลอดปี 2563 กลุ ่มบางกอกโพสต์ได้พัฒนาสื ่อดิจิทัลและเพิ ่ม 
ช่องทางออนไลน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้อ่าน (Engagement) 
ให้มากข้ึน รวมท้ังการออกแบบผลิตภัณฑ์์และบริการใหม่ ทำาให้มี

ยอดผู้ติดตามบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์รวมกันมากกว่า 13 ล้านคน 
ท่ัวโลก

การสร้างประสบการณ์เฉีพาะบุคคลแก่ผู้อ่าน และการปรับปรุงการเช่ือมต่อ 
(interface) ช่วยเพิ่มยอดผู้อ่านและประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ โดยเฉีพาะ
อย่างยิ่ง ทางช่องทางโทรศัพท์มือถือ

ผลิตภัณฑ์์ดิจิทัลท่ีเปิดตัวใหม่ในปี 2563 ยังรวมถึงการไลฟ์รายงานข่าวและ
เหตุการณ์สำาคัญ การออกรายการ “Making Sense” วิเคราะห์เหตุการณ์
ปัจจุบันในเชิงลึก และการจัดรายการในพอดแคสต์ของโพสต์ทูเดย์ เช่น 
รายการ “Big Talk”, “Deep Talk”, “The Expert” และ “PostToday 
รับแขก” รายการใหม่เหล่าน้ีจะมาเสริมภาพลักษณ์ความเป็นส่ือช้ันนำาด้าน
ธุรกิจของโพสต์ทูเดย์ ท่ีสอดรับกับไลฟ์สไตล์นักธุรกิจรุ่นใหม่

นอกจากนั้น โพสต์ดิจิทัลยังได้รับการตอบรับที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าที่ต้องการ
ทำาการตลาดที่ตอบโจทย์เฉีพาะบุคคล โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2564 กลุ่มบางกอกโพสต์ยังคงพัฒนาคอนเทนต์และช่องทางส่ือดิจิทัล
อย่างต่อเน่ือง ด้วยการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
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ภาพรวมการดำาเนินงาน

อ่เวิ�น์ท์ั

ลจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 
ทำาให้กลุ่มบางกอกโพสต์ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ
ผสมผสานระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ (hybrid event) มากข้ึน 

ซึ่งช่วยให้บริษัทยังคงสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ รวมทั้งสามารถเข้าถึง
กลุ่มผู้ชมได้กว้างข้ึน

กิจกรรมและการประชุมสัมมนาท่ีกลุ่มบางกอกโพสต์จัดในปี 2563 อาทิ
• งาน “Bangkok Post Conference 2020:  

5G the Game Changer” ได้รับเกียรติจาก 
นายพุทธ ิพงษ์ ป ุณณกันต์ ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้บริหาร 
องค์กรผู ้ให้บริการสื ่อสารโทรคมนาคม และ 
ผู้เชี ่ยวชาญด้านดิจิทัล มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ 
ทิศทาง และการขับเคล่ือน 5G ได้หลากมิติ 

• งาน “Powering Digital Thailand 2021”  
จัดร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 
จำากัด และได้ร ับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม และนายณัฏฐพล 
ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มากล่าวปาฐกถา
พิเศษ นอกจากน้ันยังมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีลำ้าสมัยมาให้
ความรู้เก่ียวกับระบบ Cloud Computing เทคโนโลยีด้านการประมวล
ผลแบบ AI การเปล่ียนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ 

• งานบางกอกโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟอรัม 2020 “Beyond the  
Pandemic: A Decade of Challenges from 2021” ได้รับเกียรติจาก
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มากล่าว 
เปิดงาน และพันโทหญิง ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาแห่ง
สหรัฐอเมริกาจากรัฐอิลลินอยส์ รวมท้ังตัวแทนจากองค์กรเอกชนช้ันนำา
ต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายที่ประเทศไทย
และภูมิภาคกำาลังเผชิญอยู่

• งานสัมมนา “5 First S-Curve Virtual Conference” 
จัดร่วมกับสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) และหอการค้าไทย เพ่ือส่งเสริม 
ตลาด MICE และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและ
ประสบการณ์ของอุตสาหกรรมต่างๆ ในยุค New 
Normal โดยจัดท้ังหมด 10 หัวข้อ

ด้านกิจกรรมเพื ่อสังคม กลุ ่มบางกอกโพสต์ได้จัด
แรลลี ่  “Bangkok Post Green Rally 2020” 
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้

ยังมีโครงการใหม่ “Bangkok Post Chairs for a Good Cause” ซ่ึงจัด
ร่วมกับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) นำาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
เก่ามาผลิตเป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้เปเปอร์มาเช่ เพื่อบริจาคให้แก่โรงเรียนที่
ขาดแคลน 

สำาหรับปี 2564 กลุ่มบางกอกโพสต์ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมทั้งรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์
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ริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำากัด ก่อต้ังข้ึนในปี 2537 
เพื่อผลิตและจัดพิมพ์นิตยสารแอล ประเทศไทย ซึ่งเป็นนิตยสาร
แฟช่ันช้ันนำาของประเทศไทยมากว่า 26 ปี

ตลอดระยะเวลา 26 ปี แอล ประเทศไทย ได้ให้ความสำาคัญในการเป็นส่ือกลาง
ด้านแฟช่ันและเทรนด์ดังตามกระแสโลกให้กับผู้อ่าน จนได้เป็นนิตยสารแฟช่ัน
ชั้นนำาของประเทศไทย และในหลายปีที่ผ่านมา แอล ประเทศไทย ได้พัฒนาสู่ 
การผลิตคอนเทนต์ด้วยแนวคิด 360 องศา ครอบคลุมท้ังออนไลน์และออฟไลน์ 
รวมท้ังส่ือดิจิทัลและอีเว้นท์ รองรับความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้อ่านและผู้บริโภค

แม้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 แอล ประเทศไทย 
ยังคงสร้างปรากฏการณ์มากมายด้วยคอนเทนต์หลากรูปแบบและส่ือต่างๆ  
ท้ังเว็บไซต์ วิดีโอ และโซเชียลมีเดีย รวมทั้งยังมีโปรเจกต์ที่ทำาร่วมกับสินค้า
แบรนด์ดังระดับโลก

ในส่วนของอีเว้นท์ แอล ประเทศไทย จัดงานแฟช่ัน ความงาม และไลฟ์สไตล์ 
โดยงานใหญ่ประจำาปี “ELLE Digital Fashion Week 2020 Powered by 
Lazada” จัดร่วมกับ Lazada ผู้นำาแพลตฟอร์ม e-commerce ของเมืองไทย 
Mistine แบรนด์ผลิตภัณฑ์์เคร่ืองสำาอางช้ันนำาของเมืองไทย และสมาคมแฟช่ัน 
ดีไซเนอร์กรุงเทพ (BFS) เพื่อนำาเสนอคอลเล็กชั่น Fall/Winter 2020 จาก
ดีไซเนอร์ไทยแถวหน้าของวงการ โดยจัดในรูปแบบ Virtual Runway รับชม 
ท่ีบ้าน และสร้างประสบการณ์การชมแฟช่ันโชว์แบบ Front Row at Home 
สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป

ในด้านความงาม แอล ประเทศไทย ยังสานต่อ “ELLE Thailand Beauty 
Awards 2020” การประกาศรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์์ความงามในด้านต่างๆ 
จากการคัดเลือกของคณะกรรมการจากหลายวงการและผู้ทดลองใช้จริง ซ่ึงได้รับ 
การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านและแบรนด์ความงามชั้นนำา

ภาพรวมการดำาเนินงาน

แอล ประเทัศไทัย

อีกโปรเจกต์ใหม่ คือ “Elle Beauty Star” กิจกรรมใหม่ท่ีเฟ้นหาผลิตภัณฑ์์
ความงามดาวเด่นท้ังด้านคุณภาพและราคา จากการโหวตของผู้อ่านผ่านเว็บไซต์ 
ELLE Thailand จนได้ “50 Best Beauty Star Items” ในปีน้ี

นอกจากน้ี ยังมีงาน “ELLE x CentralWorld Fashion Re-Stage” ซ่ึงจัด
ร่วมกับ CentralWorld ภายใต้แนวคิด ‘I dress to express, not to 
impress.’ ที่ให้ความสำาคัญกับความต่างและความชอบที่หลากหลาย โดยมี
กิจกรรม อาทิ เวิร์กชอป แฟชั่นโชว์ แนะนำาสินค้าและผลิตภัณฑ์์ภายใน 
ศูนย์การค้าฯ จากมุมมองผู้นำาแฟช่ันของแอล

แอล ประเทศไทย ได้ตอกยำ้าความเป็นผู้นำาด้านคอนเทนต์ด้วย “ELLE IDOL” 
แพลตฟอร์มใหม่ท่ีได้รับความสำาเร็จเป็นอย่างดี โดยมอบประสบการณ์สุดพิเศษ 
ให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดศิลปินท่ีช่ืนชอบมากข้ึน ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ซ่ึง
ทำาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ย่ิงข้ึน จนสร้างปรากฏการณ์สำาคัญบนออนไลน์ 
โดยเฉีพาะอย่างยิ่ง ทาง Twitter ที่ติดเทรนด์ประเทศไทยและเทรนด์โลกใน 
ระดับท็อป

ในปี 2564 แอล ประเทศไทย ยังคงสานต่อความเป็นผู้นำาในด้านแฟช่ันและ
ความงาม ด้วยคอนเทนต์คุณภาพจากประเทศไทยและทั่วโลก เพื ่อเป็น 
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่าน รวมท้ังความมุ่งหวังยกระดับและเป็นแรงสนับสนุน
ให้ผู้หญิงไทยได้แสดงพลังและศักยภาพในสังคมได้มากข้ึน
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ภาพรวมการดำาเนินงาน

ฟอร์บัสั ไทัยแลน์ด์
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ก้าวท่ีแสนล้านของ “โกลเบล็ก”

คู่ขุนพล “คูหาเปรมกิจ”

ธราภุช-ธนพิศาล

2563 มรสุมลูกใหญ่จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทำาให้
หลายธุรกิจหยุดชะงัก แต่ฟอร์บส ไทยแลนด์ ยังสามารถก้าวผ่านมาได้ 
เนื่องจากสินค้าไฮแบรนด์ที่เป็นลูกค้าหลักของฟอร์บส ไทยแลนด์ 

ยังมีการใช้จ่ายต่อเน่ือง และจำานวนผู้อ่านไม่เปล่ียนแปลง

ในเดือนมิถุนายน ฟอร์บส ไทยแลนด์ ได้จัดพิมพ์คู่มือการลงทุนประจำาปี 
“Wealth Management Investing 2020” เพ่ือให้ข้อมูลการลงทุนท่ีทันสมัย 
และเหมาะสมกับเวลา โดยเฉีพาะโอกาสการลงทุนท่ามกลางสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ ยังจัดพิมพ์ฉีบับพิเศษ ได้แก่ “Forbes Life 2020” ในเดือน
พฤศจิกายน และ “Forbes Life Family 2020” ในเดือนธันวาคม นำาเสนอ
ความสำาเร็จของ 9 ครอบครัวนักธุรกิจ

เม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เร่ิมคล่ีคลาย ฟอร์บส 
ไทยแลนด์ ได้จัดอีเว้นท์ใหญ่ “Forbes Thailand: Thailand’s Mega 
Trends Forum 2020” ในวันท่ี 3 ธันวาคม ในรูปแบบไฮบริดอีเว้นท์ โดยมี 
วิทยากรท่ีเป็นผู้กำาหนดนโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายอาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ� 

วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนภาคเอกชนผู้ประสบความสำาเร็จในภาคส่วนต่างๆ 
ประกอบด้วย นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
(มหาชน) นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน 
จำากัด นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น 
จำากัด (มหาชน) มาร่วมถ่ายทอดมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่คาดว่า 
จะเกิดข้ึน

สำาหรับปี 2564 ฟอร์บส ไทยแลนด์ จะก้าวสู่ปีที่ 8 ของการดำาเนินกิจการ 
ในไทย แม้อยู ่ในสถานการณ์เศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมส่ือท่ีท้าทาย แต่ฟอร์บส 
ไทยแลนด์ มั่นใจว่าจะสามารถปรับตัว 
และเดินหน้าต่อไปได้ 
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ปี ท่ี 
ผ่านมา

จัดพอร์ตลงทุนแกร่งสู้ ‘COVID-19’
2020 ถึงเวลาลงทุนในหุ้นคุณค่า

ก้าวข้าม Great Depression
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นโยบายความรับผิิดชอบต่่อสัังคม

กิิจกิรรมเพืั�อสัังคัม

กลุ่มบางกอกโพสต์ยึดมั่นในหลักการและแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ในปี 2563 บริษัทยังคงดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลาย
และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานมีส่วนร่วมกับบริษัทในการรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

พนักงานบางกอกโพสต์ร่วมกันบริจาคขวดพลาสติกใส (PET) เพื่อนำาไป
ผลิตเป็นผ้าบังสุกุลจีวร โดยได้ต้ังจุดรับบริจาคท่ีอาคารบางกอกโพสต์ และ
นำาไปบริจาคท่ีวัดจากแดง ตำาบลทรงคะนอง อำาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2563 โครงการน้ีทำาต่อเน่ืองมาเป็น 
ปีท่ี 2 แล้ว

ผิ้าบังสัุกิุลจีวิรจากิข้วิดำพัลาสัต่ิกิใสั

ปฏิิทัิน์ต่ั�งโต่๊ะเพั่�อทัำาหน์ังสั่ออักิษัรเบรลล์  

พนักงานบางกอกโพสต์ร่วมกันบริจาคปฏิทินต้ังโต๊ะเก่า เพ่ือนำาไปทำาหนังสือ 
อักษรเบรลล์สำาหรับคนพิการทางสายตา โดยตัวแทนพนักงานได้นำาไป 
มอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ถนนราชวิถี เมื ่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2563

บริจาคโลหิต่เพั่�อถวิายเป็น์พัระราชกิุศล

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เชลล์แห่ง-
ประเทศไทย จำากัด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำากัด และ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน) จัดโครงการ “บริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศล” ซึ่งปี 2563 บริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพและจัดการรับบริจาค 
โลหิตท่ีอาคารบางกอกโพสต์ เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563



15รายงานประจำาปี พ.ศ. 2563

เกิ้าอ้�เปเปอร์มาเช่เพั่�อสัังคม

กลุ่มบางกอกโพสต์ ร่วมกับ กลุ่มซีเค พาวเวอร์ จัดกิจกรรม “เก้าอ้ีเปเปอร์
มาเช่เพ่ือสังคม” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีผลิตโต๊ะและเก้าอ้ีจากกระดาษ เพ่ือนำา
ไปบริจาคให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสและโรงเรียนท่ีขาดแคลนอุปกรณ์ 
การศึกษา โดยเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้เชิญผู้เช่ียวชาญมาสอน 
วิธีการทำาเปเปอร์มาเช่อย่างใกล้ชิด ท่ีอาคารบางกอกโพสต์

ทัิ�ง EWaste กิับ AIS

กลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกิจกรรม “ท้ิง EWaste กับ AIS” โดยได้รับมอบ
กล่องรับบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 และต้ังไว้ท่ี
อาคารบางกอกโพสต์ เพื ่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทิ ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี และนำาไปรีไซเคิลเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ปัน์ควิามรู้สัู่โรงเรียน์

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั ่นแนล มีเดีย จำากัด เปิดโอกาสให้พนักงาน 
เป็นสะพานความรู้ นำานิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ซึ่งเป็นนิตยสาร 
ให้ความรู้ด้านโลกวิทยาศาสตร์ ไปมอบให้โรงเรียนในชุมชนต่างๆ จำานวน
โรงเรียนละ 60 เล่ม โดยเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 ตัวแทนพนักงานได้มอบ 
นิตยสารฯ ให้แก่ผู้อำานวยการของโรงรียนวิจิตรการนิมิตร เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร



16 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

นโยบายความรับผิิดชอบต่่อสัังคม

ม้ลนิ์ธิบัางกิอกิโพัสัต์่

อกจากบทบาทของส่ือท่ีมีหน้าท่ีนำาเสนอข่าวท่ีมีคุณภาพแล้ว 
บางกอกโพสต์ยังมุ่งม่ันตอบแทนสังคมไทย ผ่านมูลนิธิบางกอกโพสต์ 
มาต้ังแต่ปี 2525

มูลนิธิบางกอกโพสต์ได้สนับสนุนด้านการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน แต่มีความมุ่งม่ันท่ี
จะประสบความสำาเร็จทางการศึกษาเป็นจำานวน
หลายพันคน ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เป็นทุน
ไม่มีเง่ือนไขหรือข้อผูกมัดใดๆ ต่อผู้รับทุน และยัง
สามารถได้รับทุนการศึกษาต่อเน่ืองไปจนจบการ
ศึกษาช้ันสูงสุดเท่าท่ีนักเรียนสามารถจะศึกษาได้

นักเรียนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ ประกอบด้วย
นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน นักเรียนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ นักเรียนที่
พิการ และเด็กกำาพร้าท่ีไร้ผู้อุปการะ

กว่า 38 ปี นับต้ังแต่ก่อต้ัง มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วมากกว่า 
3,500 ทุน ซ่ึงมูลนิธิฯ รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เห็นนักเรียนของมูลนิธิฯ ประสบ
ความสำาเร็จ โดยเฉีพาะอย่างยิ่ง มีนักเรียนมากกว่า 300 คนของมูลนิธิฯ 
สำาเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง อันดับสอง และเกรดเฉีล่ีย
ท่ีดีเยีย่ม ท้ังในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท

ในปีการศึกษา 2562-2563 มีนักเรียนของมูลนิธิฯ จำานวน 33 คน สำาเร็จ
การศึกษา โดยมี 8 คนได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 3 คนได้เกียรตินิยม
อันดับ 2 และนักเรียนท่ีเหลือต่างก็สำาเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเฉีล่ียสะสม

ท่ีน่าพอใจ

ในสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีตึงเครียดจากการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มูลนิธิฯ จึงต้องงด 
จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนต่างๆ แต่ยังคงดำาเนิน
โครงการ “ถุงผ้าลดโลกร้อน” ต่อไป

การศึกษาเป็นส่ิงท่ีมีความสำาคัญมาก และจะช่วย
เปล่ียนแปลงชีวิตของนักเรียนในทุกด้านให้เป็น
ไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น ไม่ว่าจะเผชิญกับความ
ท้าทายอย่างไร มูลนิธิฯ ยังคงให้ความช่วยเหลือ
เ ด็ก ผู้ ด้อยโอกาสใ ห้ ก้ าว ผ่านปัญหาความ 
ทุกข์ยาก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีพวกเขาต้ังไว้

มูลนิธิฯ และนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ รู้สึกซาบซ้ึงในความเมตตาของผู้อ่าน
บางกอกโพสต์ ท่ีได้ร่วมบริจาคมายังมูลนิธิฯ อย่างต่อเน่ือง ตลอดปี 2563 
รวมถึงผู้ซื้อถุงผ้าลดโลกร้อน ซึ่งเงินบริจาคนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถ
บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้

แต่ด้วยวิกฤติทางเศรษฐกิจจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 มูลนิธิฯ จึงมี
ความจำาเป็นต้องงดการมอบทุนการ
ศึกษาใหม่เพ่ิมเติม หรือทดแทนนักเรียน
ทุนที่สำาเร็จการศึกษาไปแล้ว สำาหรับปี
การศึกษา 2563-2564

นายณััฐนนท์์ ฟููเฟู่�อง และนางสาวรุ่่�งนภา นาสวนกิิตติ  

สำาเร็ุ่จกิารุ่ศึึกิษารุ่ะดัับปริุ่ญญาตรีุ่ เกีิยรุ่ตินิยมอันดัับหนึ�ง
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ท่ีจำาเป็น และเครื่องอุปโภคสำาหรับชีวิตประจำาวัน ตามความต้องการของ 
ผู้ป่วย ไปยังนิคมฯ นอกจากน้ี มูลนิธิฯ ยังได้มีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวด
เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้ป่วยทุกคนภายในนิคมฯ ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรัสโควิด-19

ในช่วงปลายปี 2563 พายุโซนร้อนซ่ึงพัดเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำาให้
หลังคาของนิคมโรคเร้ือนพุดหงได้รับความเสียหายและเกิดการร่ัวไหล 
ซ่ึงทางมูลนิธิฯ ได้ดำาเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 

ปัจจุบัน มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหงยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์
ต่างๆ แก่สังคม ด้วยการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเร้ือน

นโยบายความรับผิิดชอบต่่อสัังคม

ม้ลนิ์ธิโรคัเรื�อน์พ้ัดหุ้ง

ลนิธิโรคเรื้อนพุดหง ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้า- 
รำาไพพรรณี ก่อตั ้งขึ ้นเมื ่อเดือนตุลาคม 2525 ตั ้งอยู ่ในอำาเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลผู้ป่วย 

โรคเร้ือน และฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้

เมื่อเริ่มก่อตั้ง นิคมโรคเรื้อนพุดหงมีผู้ป่วยภายใต้ความดูแลของมูลนิธิฯ  
กว่า 1,000 คน ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยเสียชีวิตตามธรรมชาติเพียงไม่กี่ราย 
ปัจจุบัน มีผู้ป่วยในการดูแลของมูลนิธิฯ มากกว่า 110 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงวัย อายุ 60-90 ปี ซ่ึงส่วนมากเข้ามาอยูภ่ายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ 
ต้ังแต่อายุ 25-30 ปี และในจำานวนผู้ป่วยท้ังหมด มีผู้ป่วยติดเตียง 20 คน 
ด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคอ่ืนๆ ท่ีต้องการ
การดูแลพิเศษอย่างใกล้ชิด

ภายในมูลนิธิฯ มีมิชชันนารีชาวฟิลิปปินส์จากศูนย์ดอนบอสโก พัฒนา  
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้นิคมโรคเรื้อนพุดหง ทำาหน้าที่ผู ้ดูแลผู้ป่วย โดยได้รับเงิน
สนับสนุนจากมูลนิธิฯ 

เงินบริจาคส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของผู้อ่านหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ ทั้งนี้ ในปี 2563 มูลนิธิฯ ได้จัดส่งอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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การบริหารองค์กร

โคัรงสัร�างกิารจัดกิาร

คณะกรรมการบริษััท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน  
12 ท่าน มีรายช่ือดังน้ี

กรรมการท่� ไม่เป็็นผู้้�บริหาร
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ
4. นายเอกฤทธิ� บุญปิติ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง
5. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง
6. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ� กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ

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

(ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือ 14 สิงหาคม 2562)
2. ผศ.วุฒิศักดิ� ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
3. นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ  และ
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
5. นายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายวศิน โชติรวี เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อิำานาจหน�าท่�และความรับผู้ิดชอิบขอิงคณะกรรมการบริษััท
คณะกรรมการมีหน้าท่ีบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการหนึ่งคน 
หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืน กระทำาหน้าท่ีใดๆ แทนคณะกรรมการได้ โดยให้ทำาเป็น
ลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการผู้มี
อำานาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ 
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร 
3. นายเอกฤทธิ� บุญปิติ 
4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
5. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ�

กรรมการสองในห้าคนนี้ลงนามร่วมกัน ยกเว้นการรับรองสำาเนาหรือภาพถ่าย 
สรรพเอกสารของบริษัทหรือเกี ่ยวกับบริษัท การต่อสู ้คดีอาญาทั้งปวงที่บริษัท 
ถูกฟ้องในทุกระดับชั้น ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งทนายความ การดำาเนินการในชั้น
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และกระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาล การยื่น
และส่งคำาคู่ความและเอกสาร รวมถึงรับทราบข้อกล่าวหา การให้การต่อพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และการเบิกความต่อศาล ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งใน 
ห้าคนน้ีลงลายมือช่ือกระทำาการแทนบริษัทได้

คณะกรรมการได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการ 
ในการกำากับและติดตามการดำาเนินงานของบริษัท รวมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างสมำ ่าเสมอ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำานวน 
5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการบริหาร
3. นายเอกฤทธิ� บุญปิติ กรรมการบริหาร
4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร
5. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ� กรรมการบริหาร

โดยมี นายวศิน โชติรวี เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อิำานาจหน�าท่�และความรับผู้ิดชอิบขอิงคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปน้ี
1. ติดตามกำากับดูแลผลการดำาเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำา 

ทุกเดือน
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซ่ึงผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

แล้ว โดยมีจำานวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
3. อนุมัติการเข้าทำาการเปิดบัญชี การทำาสัญญากับสถาบันการเงินตามท่ีเห็นสมควร 

และรายงานต่อคณะกรรมการ
4. กำาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอำานาจการอนุมัติ
5. แต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยกเว้นหัวหน้า 

เจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงินและบัญชี 
เลขานุการบริษัท และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คณะกรรมการตรวจสอิบ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 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 และนายจอห์น ทอมพ์สัน เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน

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

2.	 การควบคุมภายใน
1. ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อม

ของการควบคุม” ท่ีเหมาะสม โดยการส่ือสารถึงความสำาคัญของการควบคุม 
ภายในและการจัดการกับความเส่ียง และด้วยการทำาให้เช่ือม่ันได้ว่าพนักงาน 
เข้าใจถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี

2. พิจารณาประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน สำาหรับ
การจัดทำางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี รายงานการตรวจ
สอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมระบบ
สารสนเทศของบริษัท
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3. พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุ้มครอง
ความสูญเสียและความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบการปฏิบัติการ 
รวมท้ังแผนฉุีกเฉิีน สำาหรับกรณีท่ีระบบการเงินและการปฏิบัติงานตามปกติ
ของบริษัทล้มเหลวอย่างไร

4. ติดตามการดำาเนินการของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการควบคุมภายในตามท่ี 
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะนำามา

3.	 รายงานทางการเงิน
3.1 ทัั�วิไป

1. ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน และ 
การจัดการของฝ่ายบริหารเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร

2. ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึง 
การทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน หรือท่ีได้เกิดข้ึนแล้ว รวมถึงการกระทำาผิดกฎหมาย 
ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็นอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน

3. สอบทานประเด็นทางบัญชีท่ีสำาคัญและประเด็นเก่ียวกับการรายงาน
ต่างๆ รวมถึงประกาศข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด 
และทำาความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีมีต่องบการเงิน

4. สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เก่ียวกับความเส่ียงและความเสียหายท่ีมีนัยสำาคัญท่ีอาจจะเกิดข้ึน และ
แผนในการลดความเส่ียงดังกล่าว

5. สอบทานประเด็นในทางกฎหมายท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างสำาคัญต่อ 
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. ให้คำาแนะนำาคณะกรรมการเพ่ือนำาเสนองบการเงินให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ

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

4.	 การตรวจสอิบภายใน
1. สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสำานักตรวจสอบภายในเพ่ือให้เช่ือม่ัน 

ได้ว่า สำานักตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ ปราศจาก 
ข้อจำากัดใดๆ ท่ีไม่สมเหตุสมผล

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

3. สอบทานประสิทธิผลของสำานักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
จะพิจารณาปัจจัยที ่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั ้ง
กระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบ 
ภายใน

4. ประชุมเป็นการส่วนตัวกับผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายในในเร่ืองท่ี 
เห็นสมควร

5. ดูแลเพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันว่าผู้บริหารได้รับและปรึกษาหารือผลการตรวจสอบ 
และคำาแนะนำาท่ีสำาคัญในระยะเวลาอันควร

6. ดูแลให้เกิดความเช่ือม่ันว่าฝ่ายบริหารได้มีการดำาเนินการซ่ึงเป็นผลมาจาก
คำาแนะนำาของผู้ตรวจสอบภายในในระยะเวลาอันควร

7. ดูแลให้เกิดความเช่ือม่ันว่าสำานักตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ 
ผู้ให้บริการจากภายนอกที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ที่ปรึกษา เป็นต้น ในการให้ความเชื่อมั่นหรือให้คำาปรึกษาเพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการทำางานซำ้าซ้อน

5.	 ผู้้�สอิบบัญช่รับอินุญาต
 1. ดูแลให้เกิดความเช่ือม่ันได้ในเร่ืองความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อประสิทธิภาพ
และการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 2. พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริการให้คำาปรึกษาทั้งหมดที่
บริษัทได้ว่าจ้างมา

 3. อนุมัติบริการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่งานตรวจสอบซ่ึงกระทำาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 4. ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 5. สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอมา และดำาเนินการให้เช่ือม่ันได้ว่าจะไม่มีการกำาหนดข้อจำากัดใดๆ ไว้ใน
ขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล

 6. สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 7. ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสำานักงานผู้สอบบัญชี และดูแลว่า 

มีการคิดค่าสอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล
 8. สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ 

ผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือท่ีจะเช่ือม่ันได้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์
 9. จัดให้มีการประชุมเฉีพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 

เข้าร่วมประชุมปีละ 1 คร้ัง
 10. ดูแลเพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะนำาเสนอผลการ

ตรวจสอบและคำาแนะนำาในเวลาอันสมควร
 11. สอบทานหนังสือรับรองท่ีฝ่ายบริหารจะต้องออกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

และให้ความสนใจในประเด็นท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
 12. สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและติดตาม 

ว่าฝ่ายบริหารได้ตอบช้ีแจงผลการตรวจสอบและคำาแนะนำาของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตในระยะเวลาอันควร

 13. ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีท่ีน่าสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทได้กระทำาการอันเป็น 
การฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องรายงาน 
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันที 
เพ่ือจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า

6.	 การด้แลการป็ฏิิบัติตามกฎหมายและกฎระเบ่ยบต่างๆ
1. สอบทานประสิทธิผลของระบบท่ีใช้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบต่างๆ การสืบสวนการทุจริต และการติดตามของฝ่ายบริหาร
เก่ียวกับการทุจริต รวมท้ังการลงโทษทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบต่างๆ

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

4. สอบทานผลการตรวจสอบซ่ึงตรวจสอบโดยหน่วยราชการท่ีมีหน้าท่ีกำากับ
ดูแล

5. รายงานผลการสอบสวนเบ้ืองต้นของกรณีท่ีน่าสงสัยเก่ียวกับการท่ีกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทได้กระทำาการ
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐท่ีกำากับดูแล 
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาท่ีกฎหมายกำาหนดไว้

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

ของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และดำาเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบัติ

2. ประเมินฝ่ายบริหารว่าได้ทำาตนเป็นตัวอย่าง โดยการสื่อสารถึงความสำาคัญ 
ของนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณ รวมท้ังแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตน ให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่

3. สอบทานข้ันตอนการติดตามประเมินผลการกำากับดูแลให้ปฏิบัติตาม 
นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัท

4. รับรายงานอย่างสมำ่าเสมอเกี่ยวกับการกำากับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย 
วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัท จากฝ่ายบริหาร

8.	 การด้แลในการตรวจสอิบข�อิร�อิงเรียน
1. ประเมินประสิทธิผลของวิธีการในการดำาเนินการของบริษัทเก่ียวกับ 

ข้อร้องเรียนต่างๆ
2. สอบทานระบบการร้องเรียนเก่ียวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุม 

ต่างๆ อันอาจไม่เหมาะสม และอ่ืนๆ ให้เป็นความลับ
3. ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีขั้นตอนการดำาเนินการต่างๆ 

เพ่ือให้มีผู้สอบสวนอิสระในประเด็นต่างๆ รวมท้ังการติดตามผลอย่างเพียงพอ 
และให้มีการรายงานเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเพ่ือทราบ

9.	 การรายงาน
1. รายงานให้คณะกรรมการทราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และให้คำาแนะนำาท่ีเหมาะสมอย่างสมำ่าเสมอ
2. เช่ือม่ันได้ว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะ

การเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ
3. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงานครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง คณะ

กรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำาปี 
โดยมีประเด็นท่ีต้องรายงาน ดังน้ี
• จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงาน

ทางการเงินของบริษัท
• ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

• ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ข้อสังเกตอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พบมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

ตามกฎบัตร
• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรได้รับทราบภายใต้

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัท

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

ความช่วยเหลือในกรณีท่ีจำาเป็น

3. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมำา่เสมอ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอิบแทน

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน มีรายช่ือดังน้ี
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2. ผศ.วุฒิศักดิ� ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3. นายจรูญ อินทจาร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายวศิน โชติรวี เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

อิำานาจหน�าท่�และความรับผู้ิดชอิบขอิงคณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอิบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปน้ี
 1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการและกรรมการบริษัท
 2. จำานวนและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของกรรมการอิสระ
 3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
 4. การเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการอิสระต่อ

คณะกรรมการ
 5. นโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนและบำาเหน็จของคณะกรรมการและ 

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการ
 6. การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัท
 7. แผนการสืบทอดการดำารงตำาแหน่ง และกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการ

และผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการ
ผู้จัดการ ตามลำาดับ

 8. กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำาเนินการ
โดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามลำาดับ

 9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะ
ดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามลำาดับ

 10. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการ
จำานวน 3 ท่าน มีรายช่ือดังน้ี
1. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
2. นายเอกฤทธิ� บุญปิติ กรรมการบริหารความเส่ียง
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารความเส่ียง

โดยมี นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ ผู้จัดการกลุ่ม งานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

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

ความเสี ่ยงที ่ยอมรับได้ (Risk Levels) และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือรับทราบ

2. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเส่ียงขององค์กร

3. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
4. ประเมินผลและดูแลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ

ความเส่ียงโดยรวมขององค์กร
5. ประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ 

ให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ขององค์กร เพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง
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การบริหารองค์กร

โคัรงสัร�างองค์ักิร

กิลุ่มบางกิอกิโพัสัต่์

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

ผู้ประสานงานคณะกรรมการบริหาร

กองบรรณาธิการ
บางกอกโพสต์ 

ธุรกิจหนังสือพิมพ์ 
ฝ่ายขายโฆษณา

โรงพิมพ์บางนา และ
บริษัทจัดจ้างภายนอก – 

สยามสปอร์ต

แผนกโพสต์บุ๊กส์ (อีเปเปอร์)
• The Wall Street Journal
• The New York Times
• ฝ่ายโครงการพิเศษ
• ฝ่ายขายลิขสิทธ์ิหนังสือพิมพ์
• ฝ่ายห้องสมุด

ธุรกิจจัดกิจกรรมและ
สัมมนา

แผนก
การเงินและบัญชี

แผนก
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

แผนกจัดซ้ือ

ธุรกิจหนังสือพิมพ์ 
ฝ่ายจัดจำาหน่ายและจัดส่ง

ธุรกิจดิจิทัล

กองบรรณาธิการ 
โพสต์ทูเดย์

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายขายและ
การตลาด

โพสต์ อินเตอร์
เนช่ันแนล มีเดีย

มัชรูม กรุ๊ปผู้จัดการกลุ่ม  
งานธุรกิจ

พาณิชย์พิเศษ

หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี

บริหารฝ่าย
การเงินและบัญชี 
และเลขานุการ

บริษัท

สำานักงานตรวจสอบภายใน
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จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	39	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	79	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)
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 
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
• 4 ธันวาคม 2558 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก สาย 2
• 7 ธันวาคม 2553 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ชั้นที่ 1
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

การบริหารองค์กร

คัณะกิรรมกิารบัริษััทั

น์ายสัุทัธิเกิ้ยรต่ิ จิราธิวิัฒน์์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	27	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	66	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. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำากัด
• 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. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด 
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จำานวน 1 ครั้ง  

จากทั้งหมด 1 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

น์ายวิรชัย พัิจารณ์จิต่ร
รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 

และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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น์ายชาต่ิศิริ โสัภณพัน์ิช
กรรมการ

ศ. ดำร.พัรชัย ชุน์หจิน์ดำา
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	29	ปี	
สัญชาติไทย	อายุ	61	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 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)
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ 

จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 President Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
• 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 สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(องค์การมหาชน)
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2553-2557 ประธานสมาคมธนาคารไทย
• พ.ศ. 2547-2559 กรรมการ Board of Trustees,  

Singapore Management University 
• พ.ศ. 2546-2552 กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	3	ปี	
สัญชาติไทย	อายุ	58	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2538 ดุษฎีบัณฑ์ิต สาขาการเงิน Florida International University
• พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรมหาบัณฑ์ิต สาขาการเงิน  

Florida International University
• พ.ศ. 2531 บริหารธุรกิจมหาบัณฑ์ิต (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. พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ค็อปเปอร์ไวร์ 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 คณะอนุกรรมการวินิจฉีัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ 

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
• พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
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ผิศ.วิุฒิศักิดำิ์ ลาภเจริญทัรัพัย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	7	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	72	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 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. 2562 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย และรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• พ.ศ. 2554-2562 อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2557-2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• พ.ศ. 2555-2557 กรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• พ.ศ. 2555-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ
• พ.ศ. 2554-2557 กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 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.	2563
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด ค่าตอบแทน จำานวน 0 ครั้ง  

จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	16	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	56	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
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

น์ายจอห์น์ ทัอมพั์สััน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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น์ายรัสัเซล เลต่ัน์ เคคูเอวิา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

น์ายเอกิฤทัธิ์ บุญปิต่ิ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	4	ปี
สัญชาติอเมริกัน	อายุ	66	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
• กรรมการ, aRLK Enterprise Co., Ltd.
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	15	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	58	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 เคไอซี-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 เมโทรรีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน) 
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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น์ายธ้ระเกิ้ยรต่ิ จิราธิวิัฒน์์
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	5	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	52	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 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สำาหรับนักบริหารระดับสูง 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)
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	ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	3	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	65	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
• พ.ศ. 2556-2563 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำากัด
• พ.ศ. 2556-2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำากัด
• พ.ศ. 2556-2563 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำากัด
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ดำร.รณชิต่ มหัทัธน์ะพัฤทัธิ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	7	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	76	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 176/2013)
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 4)
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำากัด
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา 
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ. 2557-กันยายน 2558 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
• พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
• 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
• 3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
• 1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จำานวน 1 ครั้ง  

จากทั้งหมด 1 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	7	ปี
สัญชาติไทย	อายุ	75	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
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 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
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำาให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

น์ายจรูญ อิน์ทัจาร
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

ดำร.ศิริธัช โรจน์พัฤกิษั์
กรรมการ



28 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

1. นายวศิน โชติรวี
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
 ฝ่ายการเงินและบัญชี และ

เลขานุการบริษัท

2. นางสาวศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ
 ผู้อำานวยการอาวุโส  

ฝ่ายขายและการตลาด  

3. นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์
 ผู้จัดการกลุ่ม  

งานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ

4. นายศูนย์รัฐ บุณยมณี 
 บรรณาธิการ 
 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

5. นายวุฒิ นนทฤทธิ์
 บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ 

6. นายวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ
 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

7. นางภัทริกา ชุติชูเดช
 ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน 

การบริหารองค์กร

ผู้้�บัริหุ้าร
บริษััทั บางกิอกิ โพัสัต่์ จำากิัดำ (มหาชน์)



29รายงานประจำาปี พ.ศ. 2563

การบริหารองค์กร

ผู้้�บัริหุ้าร
บริษััทั บางกิอกิ โพัสัต่์ จำากิัดำ (มหาชน์)

น์ายวิศิน์ โชต่ิรวิี
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

สัญชาติไทย	อายุ	53	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม
• TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
• TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax
• หลักสูตร CFO for New IPOs
ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี  

และเลขานุการบริษัท บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
• พ.ศ. 2547-2562 ผู้อำานายการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

บริษัท เซ็นทรัลหัวหิน บีชรีสอร์ท จำากัด
• พ.ศ. 2541-2547 ผู้ช่วยผู้อำานายการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

บริษัท เซ็นทรัลหัวหิน บีชรีสอร์ท จำากัด
• พ.ศ. 2539-2541 สมุห์บัญชี บริษัท เซ็นทรัลหัวหิน บีชรีสอร์ท จำากัด

น์างสัาวิศิริมา ลิ�มวิิริยะเลิศ
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด 

สัญชาติไทย	อายุ	47	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2545 Certificate in Marketing & Advertising:  

Professional Continuing Program มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2542 ปริญญาโท Mass Communications จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี Business Administration (English Major)  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรม
• พ.ศ. 2552 20OLMI, Thailand

ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด  

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
• พ.ศ. 2563 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำากัด 
• พ.ศ. 2561-2563 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาการโฆษณาและการตลาด  

บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำากัด 
• พ.ศ. 2557-2561 ผู้อำานวยการกลุ่มโฆษณา บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำากัด
• พ.ศ. 2546-2556 ผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณา บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำากัด
• พ.ศ. 2545-2546 ผู้จัดการฝ่ายขาย Burda-Rizzoli (Thailand) Ltd. 
• พ.ศ. 2543-2544 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด Burda-Rizzoli (Thailand) Ltd
• พ.ศ. 2541-2542 Account Marketing Supervisor and EKIN  

บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จำากัด 
• พ.ศ. 2539-2541 Marketing Coordinator  

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด
• พ.ศ. 2538-2539 Negotiator บริษัท ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำากัด

น์ายจิรทััศน์์ น์ิวิัฒน์์ภูมิน์ทัร์
ผู้จัดการกลุ่ม งานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ

สัญชาติไทย	อายุ	51	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ University of California  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำางาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ผู้จัดการกลุ่ม งานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ  

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2562-2563 รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร  

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
•  พ.ศ. 2559-2562 ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ  

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)]



30 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

น์ายศูน์ย์รัฐ บุณยมณ้ 
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

สัญชาติไทย	อายุ	53	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)

น์ายวิุฒิ น์น์ทัฤทัธิ์
บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์

สัญชาติไทย	อายุ	53	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.) รุ่นที่ 5
• พ.ศ. 2552 หลักสูตรสื่อสารมวลชนภายใต้โลกาภิวัตน์ทางการเงิน  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• พ.ศ. 2552 หลักสูตร Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• พ.ศ. 2550 หลักสูตรผู้นำาการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ทำางาน
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์  

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)]

น์ายวิิทัธณุ ชุ่มสัุวิรรณ
ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สัญชาติไทย	อายุ	60	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 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย 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  

กลุ่มโรงแรมไม้ขาวดรีมโฮเท็ลแอนด์รีสอร์ท ภูเก็ต และพังงา
• พ.ศ. 2547-2553 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝึกอบรม  

โรงแรมเดอะราชา ภูเก็ต
• พ.ศ. 2539-2547 รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

น์างภัทัริกิา ชุต่ิชูเดำช
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน 

สัญชาติไทย	อายุ	49	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 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 ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน  

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

ผู้้�บัริหุ้าร

บริษััทั โพัสัต่์ อิน์เต่อร์เน์ชั�น์แน์ล 
ม้เดำ้ย จำากิัดำ

บริษััทั มัชรูม กิรุ๊ป จำากิัดำ

น์างภูมิจิต่ พัลางกิูร
ผู้จัดการทั่วไป

น์ายอรรฆรัต่น์์ น์ิต่ิพัน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ม.ล. พัอยศ  กิัลยาณะวิงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ



32 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

การบริหารองค์กร

กิารสัรรหุ้ากิรรมกิาร ผู้้�บัริหุ้าร และกิำาหุ้น์ดค่ัาต่อบัแทัน์

ตามข้อบังคับของบริษัท การแต่งต้ังกรรมการต้องทำาการเลือกต้ังในท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีหลักเกณฑ์์และวิธีการดังต่อไปน้ี

1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้นท่ีตนได้จดทะเบียน
ว่าเป็นผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉัีนทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ
จำานวนบุคคลท่ีจะต้องเลือกต้ังแทนในตำาแหน่งกรรมการท่ีว่างเท่าน้ัน 
ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉัีนทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ 
เกินกว่าหน่ึงเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นท่ีตนเองถืออยู่หรือท่ีได้รับมอบฉัีนทะ 
และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ัง
เป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน 
ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
เท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน  
ให้เลือกโดยวิธีจับฉีลากเพ่ือให้ได้จำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ 
พึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน

ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำาแหน่ง 
เป็นจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง 
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้
กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการ 
ผู้ออกไปน้ันจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีท่ีตำาแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว 
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นดำารงตำาแหน่งแทน
กรรมการที่ว่าง เว้นแต่วาระในตำาแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือ 
น้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู ่อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ี

จำานวนกรรมการว่างลงจนกรรมการท่ีเหลืออยู่มีจำานวนไม่ครบองค์ประชุม 
กรรมการท่ีเหลืออยู่จะกระทำาการในนามของคณะกรรมการได้เฉีพาะ 
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือทำาการเลือกต้ังกรรมการเข้ามาแทนกรรมการ 
ที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำาภายใน 
หน่ึงเดือนนับต้ังแต่วันท่ีจำานวนกรรมการว่างลง ซ่ึงทำาให้ไม่ครบองค์ประชุม 
บุคคลใดท่ีได้รับการเลือกต้ังหรือแต่งต้ังแทนกรรมการท่ีว่างลงจะดำารง
ตำาแหน่งได้เพียงเท่ากำาหนดเวลาท่ีกรรมการท่ีว่างลงน้ันชอบท่ีจะอยู่ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีแนะนำาคณะกรรมการ
ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
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 ่งได้นำาเสนอในเว็บไซต์ 
ของบริษัท

การแต่งต้ังและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อำานาจของ
คณะกรรมการบริหาร ยกเว้นตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้า 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
ซ่ึงต้องนำาเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
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การบริหารองค์กร

กิารสัรรหุ้าและคััดเลือกิกิรรมกิารอิสัระ

บริษัทมิได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กำาหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม 
การถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

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

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน
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 ซ่ึงเป็นผลให้บริษัท 
หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละสามของ
ทรัพย์สินท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่ 
จำานวนใดจะตำ่ากว่า ท้ังน้ี การคำานวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธี
การคำานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์์ในการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึน 
ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ 
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการ 
ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัย 
กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน 
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ 
บริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ 
การดำาเนินงานของบริษัท 

 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ 
ในรูปแบบขององค์คณะได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนมีหน้าท่ีแนะนำาคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกับ
จำานวนและคุณสมบัติที ่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการ
สรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ
การเลือกต้ังเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท
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บััน์ทึักิกิารเข�าประช้มประจำาปี 2563

หมายเหตุหมายเหตุ
•  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ� บุญปิติ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ 

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

  คณะ คณะ คณะกิรรมกิาร คณะกิรรมกิาร คณะ
 รายช่�อ กิรรมกิาร กิรรมกิาร สัรรหาและ บริหาร กิรรมกิาร
  บริษััทั ต่รวิจสัอบ กิำาหน์ดำค่าต่อบแทัน์ ควิามเสั้�ยง บริหาร

นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน์นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน์ 4/7    7/7
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

นายวรชัย	พิจารณ์จิตรนายวรชัย	พิจารณ์จิตร 6/7  1/1  7/7
รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารและ
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายชาติศิริ	โสภณพนิชนายชาติศิริ	โสภณพนิช 5/7
กรรมการ

ศ.	ดร.พรชัย	ชุนหจินดาศ.	ดร.พรชัย	ชุนหจินดา 7/7 7/7
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ผศ.วุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์ผศ.วุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์ 4/7 4/7 0/1
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายจอห์น	ทอมพ์สันนายจอห์น	ทอมพ์สัน 6/7 7/7
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายรัสเซล	เลตัน	เคคูเอวานายรัสเซล	เลตัน	เคคูเอวา 6/7   4/4
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเอกฤทธิ์	บุญปิตนายเอกฤทธิ์	บุญปิติ 7/7   4/4 6/7
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีระเกียรติ	จิราธิวัฒน์นายธีระเกียรติ	จิราธิวัฒน์ 6/7   4/4 6/7
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.รณชิต	มหัทธนะพฤทธิ์ดร.รณชิต	มหัทธนะพฤทธิ์ 7/7    7/7
กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายจรูญ	อินทจารนายจรูญ	อินทจาร 7/7  1/1
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ดร.ศิริธัช	โรจนพฤกษ์ดร.ศิริธัช	โรจนพฤกษ์ 3/7
กรรมการ
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   กิรรมกิาร ต่ำาแหน์่ง ค่าต่อบแทัน์กิรรมกิาร
     (หน์่วิย: บาทั)

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 630,000

นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ 530,000
   ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 330,000

ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 530,000

ผศ.วุฒิศักดิ� ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 430,000
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 430,000

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 330,000

นายเอกฤทธิ� บุญปิติ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 530,000

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 530,000

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ� กรรมการ และกรรมการบริหาร 530,000

นายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 330,000

ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ 330,000

จำานวนรวมของค่าตอบแทนกรรมการจำานวนรวมของค่าตอบแทนกรรมการ	 	 5,460,000	 	 5,460,000

 ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการทุกคนในปี 2563

ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปี 2563 เท่ากับ 14,086,898 บาท 
ค. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารในปี 2563 เช่น เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 632,344 บาท

การบริหารองค์กร

ค่ัาต่อบัแทัน์กิรรมกิารและผู้้�บัริหุ้าร



36 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 ซ่ึงปรับปรุงโดยฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหลักการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังน้ี

1. สิทธิของผู้ถืือหุ้น
บริษัทมีการกำาหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปีล่วงหน้า และได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการประชุม รวมถึงเร่ืองท่ี
ต้องตัดสินใจในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการ
บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ เพ่ือพิจารณาก่อนล่วงหน้า ท้ังน้ี บริษัทได้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุนและ
อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉีันทะแบบ ก และแบบ ข แนบไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉัีนทะแบบ ค สำาหรับคัสโตเดียน 
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 น้ัน มีกรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ตำาแหน่งตามวาระและเสนอตัวเพ่ือให้ท่ีประชุมเลือกต้ังกลับเข้าเป็นกรรมการ
อีกวาระหน่ึง บริษัทได้นำาเสนอรายละเอียดและประสบการณ์การทำางานของ
กรรมการดังกล่าวและผู้ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งต้ังเป็นกรรมการใหม่ 
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมและ
เอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณา นอกเหนือ 
จากท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ี โดยกำาหนดเวลาประชุม
ในระหว่างเวลาทำางานปกติท่ีอาคารบางกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมท่ีจอดรถเพ่ือ
รองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉัีนทะในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง อาคาร
บางกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ� พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
ด้วยตนเองสามารถมอบฉัีนทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอ่ืนใด 
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียม 
อากรแสตมป์สำาหรับติดหนังสือมอบฉัีนทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นประจำาปี 2563 นายวรชัย พิจารณ์จิตร  
รองประธานกรรมการ ทำาหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม โดยประธานในท่ีประชุม
ได้จัดสรรเวลาสำาหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ในการแสดงความเห็นและซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการ 
ท่ีเข้าร่วมในการประชุมคร้ังน้ีมีจำานวนก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการบริษัท 
ซ่ึงรวมถึงกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง

2. การปฏิิบัติต่อผู้ถืือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้กำาหนดข้ันตอนสำาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปีเพ่ิมเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการของ 
บริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือน
เมษายน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเพ่ิมเติม และ/หรือ เสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี

• ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท

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

• แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำาเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง 
หรือหนังสือสำาคัญต่างๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องนำาส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปีเพ่ิมเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกต้ังเป็น
กรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายใน
ระยะเวลาที่กำาหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่
เก่ียวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบและ
พิจารณาความเหมาะสมก่อนการดำาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
ต่อไป

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉัีนทะแบบท่ีกำาหนดรายละเอียดในการ 
ออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ บริษัทได้จัดทำาบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉีันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น 
และจัดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉีันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระ
พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉัีนทะเป็นรายกรรมการ 
อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งต้ัง 
กรรมการเป็นรายบุคคลได้

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
ในทุกวาระการประชุม โดยบริษัทจะเก็บเฉีพาะบัตรท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมี
ข้อโต้แย้ง

บริษัทได้จัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู ้สอบบัญชีอ ิสระ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกคร้ัง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้อ่าน ผู้ซื ้อสื่อโฆษณา พนักงาน 
ของบริษัท ผู้จัดจำาหน่าย เจ้าหน้ี และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

ผู้ถืือหุ้น
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังท่ีก่อให้เกิดกำาไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราท่ีเหมาะสมในระยะยาว บริษัทจะเก็บผลกำาไรบางส่วนเพ่ือคืนหน้ีสถาบัน
การเงิน และลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัท เงินกำาไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก ่
ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล

การบริหารองค์กร

กิารปฏิิบััติ่ต่ามหุ้ลักิกิารกิำากัิบัด้แลกิิจกิารท่ั�ด่
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ผู้อ่าน
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้พัฒนา 
กลายเป็นหน่ึงในผู้นำาของหนังสือพิมพ์รายวันฉีบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพ้ืน 
เอเชีย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจและความนับถือที่ได้รับจากผู้อ่าน ทั้งนี้ 
เป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดจากอุดมการณ์ท่ียึดม่ันมายาวนานในการรายงานและ
วิเคราะห์ข่าวอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลาง

บริษัทดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่านอย่างสมำ่าเสมอเพ่ือให้ทราบถึง
ความต้องการการบริโภคข่าวสาร จึงทำาให้สามารถปรับปรุงรูปแบบและเน้ือหา 
ให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย 
ท่ีมีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเน่ือง

ผู้ซื้อสื่อโฆษณา
ปัจจุบัน บริษัทได้ทำาการว่าจ้าง บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำากัด (มหาชน) 
เพื่อพิมพ์หนังสือพิมพ์ให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้มีการควบคุมคุณภาพของ 
หนังสือพิมพ์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยัง
จัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ซ้ือส่ือโฆษณาได้พบปะ 
สังสรรค์กับผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทได้โดยตรง การปรับโครงสร้างของ 
กองบรรณาธิการช่วยให้บริษัทขยายการเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ หลากหลาย
มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยังช่วยให้บริษัทสามารถขายส่ือโฆษณาได้ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์
และส่ืออ่ืนๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์

พนักงาน
ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานในการดำาเนินธุรกิจ และถือว่า 
พนักงานท่ีดีเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดสำาหรับบริษัท เพราะองค์กรจะประสบความสำาเร็จ 
และเป็นธุรกิจท่ีดีได้ก็ต่อเม่ือพนักงานทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจทำางานด้วย
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ ขยันหมั่นเพียร และ 
มีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน เพ่ือให้ผลงานส่วนรวมมีประสิทธิภาพและ 
ประสบความสำาเร็จได้ในระดับอาเซียน รวมท้ังพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง
ได้ตลอดเวลา ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี การสื่อสาร และเศรษฐกิจ ดังนั้น 
บริษัทจึงศึกษา วิเคราะห์ ปรับตัว และคาดการณ์ถึงความเปลี ่ยนแปลง 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้วางแผนการขับเคล่ือนกลยุทธ์ให้การบริหารงานเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจำาปี และจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ตามผลงาน

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

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

เจ้าหนี้
บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ธุรกรรมดังกล่าว 
ได้แก่ เงินกู้ยืมท้ังระยะส้ันและระยะยาว การออกหนังสือคำ้าประกัน และการ
ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต โดยเฉีพาะอย่างยิ่ง การส่ังซ้ือกระดาษหนังสือพิมพ์
จากต่างประเทศ บริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคาร และ
ส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีเหมาะสม การกู้ยืม
ทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์คำ้าประกัน บริษัทติดตามและปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท บริษัทในเครือ และมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันทำากิจกรรมระดมเงิน
บริจาคเพ่ือเป็นทุนในการช่วยเหลือในด้านการศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคม และ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะดำาเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง โดย
ต้องการให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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

บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยไว้ในรายงานประจำาปี เร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการ สำาหรับจำานวนคร้ัง 
ของการประชุมและจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ได้แสดง 
ไว้ในรายงานประจำาปี เรื่องบันทึกการเข้าประชุมประจำาปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นจำานวนรวม
สำาหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการ
แต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร 
ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัท 
ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการ 12 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 
5 ท่าน สำาหรับวาระในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการนั้น ในการประชุม
สามัญประจำาปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งใน
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 คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจัดต้ังข้ึนตามข้อกำาหนดของ
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 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัทและมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท และติดตามดูแลให้คณะผู้บริหารดำาเนินงาน 
ตามนโยบายและแผนที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดทำาหลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดำาเนินงานของผู้บริหารและพนักงานบริษัท

5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคน
ทราบกำาหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถ
เข้าร่วมประชุมได้

ในเบื้องต้น บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน 
และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนท่ีมิได้มีการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงจะทำาให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำากับ ควบคุม 
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเน่ืองและทันการณ์

ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเร่ืองเพ่ือเข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ือง
และความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุม
คณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ อาจมีเอกสาร
เพ่ิมเติมก็ให้นำาแจกในท่ีประชุมเพ่ือให้นำาอภิปรายกันในท่ีประชุมด้วย

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

บริษัทจัดทำาข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ที ่เป็นปัจจุบันให้แก่ 
กรรมการของบริษัท เพื่อคณะกรรมการสามารถติดต่อขอข้อมูลที่จำาเป็น 
ได้จากเลขานุการบริษัท และเป็นการอำานวยความสะดวกให้กับกรรมการที่ 
ไม่เป็นผู้บริหารได้ติดต่อสื่อสารกันเองตามต้องการ โดยมิต้องผ่านฝ่ายบริหาร
ของบริษัท

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำาเนินการประเมินตนเองแล้ว ส่วน 
คณะกรรมการของบริษัทยังมิได้ดำาเนินการประเมินตนเอง

5.6 ค่าตอบแทน
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
เป็นจำานวนรวมสำาหรับปีน้ันๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำานวนดังกล่าว
ให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่
จะเห็นสมควร ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ
ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงินและบัญชี ท้ังน้ี 
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด ภายใต้แผนงานงบประมาณประจำาปี 
ท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 
และโบนัส สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารแต่ละคน

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ซึ่งอาจเป็นการภายใน
บริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกด้วย รวมทั้งจัดให้กรรมการและ 
ผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตรสำาหรับกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัทพยายามท่ีจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูล 
ท่ีเป็นประโยชน์ และแนะนำาบริษัทแก่กรรมการใหม่

บริษัทยังมิได้จัดทำาแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน 
คณะกรรมการบริหารให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และพยายามจะจัด 
ให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี
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การบริหารองค์กร

กิารคัวิบัค้ัมภายใน์และกิารต่รวิจสัอบัภายใน์

การควบคุมภายในเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะทำาให้บริษัทมีการดำาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
ต่อการดำาเนินธุรกิจ และเพื่อจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้อำานาจและ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏใน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ 
ที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับ
และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าท่ีพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสม 
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรับฟังรายงานข้อมูล ความคิดเห็น 
จากสำานักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างใกล้ชิด 
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่า การรายงานทางการเงินของบริษัท  
มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ข้อมูลและหารือเก่ียวกับข้อเสนอแนะต่างๆ 
สำาหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตท่ีเป็นสาระสำาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ 
จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม

สำานักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าท่ีสร้างความเช่ือม่ัน ให้คำาปรึกษา และรับผิดชอบงานด้าน
การตรวจสอบการควบคุมภายในของกระบวนการทำางานต่างๆ ในบริษัท 
และรวมถึงบริษัทในเครือ เพื่อให้กระบวนการทำางานภายในองค์กรมีการ
กำากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีดี บรรลุ
วัตถุประสงค์การดำาเนินงานขององค์กร โดยเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และฝ่ายจัดการ 

เพ่ือส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามแนวทาง Three Lines of Defense สำานักตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ี
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับฝ่ายงานต่างๆ ตระหนักถึงบทบาทที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม
ภายในและกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานจนถึง 
ผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งหากผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ รับทราบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ที่จะทำาให้เกิดกระบวนการทำางาน 
การควบคุมเชิงป้องกันที ่ม ีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม การสร้าง 
ความเข้าใจและปฏิบัติงานร่วมกันจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างจิตสำานึก
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ในส่วนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
กำากับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ 

ภายในท่ีได้รับการยอมรับและเป็นสากล โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและสำานักตรวจสอบภายในที ่ได้กำาหนดภารกิจ ขอบเขต 
การปฏิบัติงาน อำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางดำาเนินงาน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน สำานักตรวจสอบภายในวางแผน
การปฏิบัติงานตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและความเส่ียงสำาคัญท่ีส่งผล 
กระทบต่อการดำาเนินงาน รวมทั้งคำานึงถึงข้อกังวลของผู้บริหาร ในการ
ปฏิบัติงาน สำานักตรวจสอบภายในจะนำาเอาหลักวิชาการและวิธีการ
ทำางานที่เป็นระบบเข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการกำากับดูแล การบริหารความเสี ่ยง และ 
การควบคุมภายใน โดยมีการรายงานผลต่อผู ้บริหารและหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ัน สำานักตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำาเนินการ 
แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบความคืบหน้าเป็นระยะตามสมควร

สำานักตรวจสอบภายในได้ดำาเนินการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ 
การควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์หลักท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้นสรุปข้อสังเกตและประเด็น
เสนอแนะจะถูกรายงานผลให้กับผู้บริหารระดับสูงเพ่ือนำาไปพิจารณาปรับปรุง 
การควบคุมภายในของแต่ละส่วนงาน สำาหรับในปี 2563 สำานักตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตรวจสอบในหลากหลายส่วนงาน เช่น การสอบทาน 
กระบวนการทำางานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
การสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือประเภทลูกกระดาษและหนังสือ
นิตยสาร กระบวนการทำางานของสื่อภายใต้นิตยสารฟอร์บส ไทยแลนด ์
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์์ของบริษัท โพสต์อินเตอร์เนชั่นเนล มีเดีย จำากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย นอกจากนั ้น สำานักตรวจสอบภายในยังให้คำาปรึกษาเพื ่อ 
นำาเสนอข้อมูลการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย และปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่างๆ เช่น กระบวนการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจ่ายค่าตอบแทนสำาหรับ
การทำางานพิเศษของพนักงาน เป็นต้น หลังจากการปฏิบัติงาน สำานักตรวจ
สอบภายในได้นำาเสนอรายงานข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการนำาเสนอรายงานพร้อมข้อคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
นอกจากนี ้ วิธีปฏิบัติที ่เกี ่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ 
การแจ้งเบาะแสการทุจริตของกลุ่มบริษัท บางกอก โพสต์ ยังมีผลบังคับใช้
ในการทำางานอยู่

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในมีคุณภาพ ถึงแม้ในปีท่ีผ่านมาจะมีข้อจำากัดเก่ียวกับค่าใช้จ่าย รวมถึง 
มาตรการต่างๆ สำาหรับการควบคุมโรคระบาด บริษัทยังคงสนับสนุนให ้
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้รับการพัฒนาและอบรมทางออนไลน์ และ
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะที่จำาเป็น 
ต่อการปฏิบัติงาน
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 ชื่อผู้ถืือหุ้น จำานวนหุ้น
 ร้อยละของ

   จำานวนหุ้นทั้งหมด

 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์         121,096,150                     24.22 

 2. นายธีระเดช จิราธิวัฒน์           49,912,755                       9.98 

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

 4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร           36,350,960                       7.27 

 5. นางสมกมล เวชชาชีวะ           24,844,755                       4.97 

 6. นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์           24,700,000                       4.94 

 7. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์           21,245,255                       4.25 

 8. คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ           20,100,860                       4.02 

 9. บริษัท วัชรพล จำากัด           13,911,790                       2.78 

 10. นายเอกฤทธิ� บุญปิติ           13,426,380                       2.69 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ข้อมูลผิู้ลงทุน

รายชื�อผู้้�ถืือหุ้้�น์รายใหุ้ญ่

พััน์ธะผิูกิพััน์ใน์กิารออกิหุ้น์กิู้ใน์อน์าคต่

ไม่มี

ข้้อมูลเกิ้�ยวิกิับหุ้น์กิู้หรือต่ั๋วิเงิน์

ไม่มี

บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผล โดยจะจ่าย 
ในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของทุกๆ ปี สำาหรับการเปล่ียนแปลงของอัตรา
การจ่ายเงินดังกล่าวน้ัน จะข้ึนอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ

กรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้สอบบัญชี มีหน้าที ่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
ต่อบริษัท และบริษัทจะนำาเสนอสรุปรายงานดังกล่าวให้แก่ที ่ประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม

น์โยบายกิารจ่ายปัน์ผิล

กิารดำูแลกิารใช้ข้้อมูลภายใน์
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ข้อมูลผิู้ลงทุน

รายงาน์ของคัณะกิรรมกิารบัริหุ้ารคัวิามเส่ั�ยง

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความ
สำาคัญของการจัดการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุปัจจัย
ความเส่ียงและลดความเส่ียงท่ีเกิดจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดต้ังกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เพ่ือ
ทำาหน้าท่ีตรวจสอบและเฝ้าสังเกตนโยบายและการดำาเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง รวมไปถึงการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพมาตรการ
บริหารจัดการและลดความเส่ียงของบริษัท

โดยในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง รวม 4 คร้ัง 
และมีกรรมการบริหารความเส่ียงเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

กรรมการบริหารความเส่ียงได้ดำาเนินงานการบริหารความเส่ียงหลักๆ ดังน้ี
• ควบคุมดูแลการปรับใช้กระบวนการลดความเส่ียงในการดำาเนินกิจการ

ของทุกแผนกของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถบริหารความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การ
ประกอบธุรกิจขององค์กร

• พิจารณาทบทวนความเส่ียงท่ีร้ายแรงและกระบวนการควบคุมความเส่ียง 
ตามท่ีกรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมาธิการอำานวยการได้ระบุไว้ 
รวมไปถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ ความเส่ียง 
ด้านการเงิน และความเส่ียงด้านกฎหมาย

ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ลงความเห็นร่วมกันว่า ในปี 2563 
บริษัทยังคงมีระบบการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ต่อการควบคุมความเสี่ยงสำาคัญๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำาเนินกิจการของ
บริษัทได้

รัสเซล เลตัน เคคูเอวา
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

ปัจจัยคัวิามเส่ั�ยง

ควิามเสั้�ยงต่่อกิารดำำาเน์ิน์ธุรกิิจข้องกิลุ่มบริษััทั

1.  ควิามเสั้�ยงจากิกิารแพัร่ระบาดำข้องเช่�อไวิรัสัโควิิดำ-19
ผลจากการแพร่ระบาดของเชื้้�อไวรัสโควิด-19 บริษััทได้เผชื้ิญกับปััจจัย
ความเส่ียงทางธุรกิจหลายด้าน อาทิ จำานวนยอดขายท่ีลดลง การหยุดชื้ะงัก 
ของห่วงโซ่่อุปัทานและการปัระกอบธุรกิจ ดังนั �น บริษััทจึงเร่งปัรับ
กระบวนการทำางานให้เปั็นดิจิทัล เพ้่อลดความเสี่ยงในด้านการปัฏิิบัติิงาน 
รวมทั�งต่ิอรองกับผ้้ขายสินค้าและล้กค้าเพ่้อรักษัากระแสเงินสด อีกทั�งยังนำา 
มาติรการความปัลอดภััยเพ่้อลดความเส่ียงให้พนักงานและล้กค้าของบริษััท

2. ควิามเสั้�ยงจากิภาวิะอุต่สัาหกิรรมโฆษัณา
รายได้หลักของบริษััทมาจากค่าโฆษัณา ในขณะท่ีโครงสร้างต้ินทุนส่วนใหญ่ 
เป็ันต้ินทุนคงท่ี ผลการดำาเนินงานของบริษััทจึงขึ�นอย่้กับภัาวะอุติสาหกรรม 
โฆษัณา ทั�งนี� ค่าใช้ื้จ่ายด้านการโฆษัณามักจะผันแปัรไปัติามภัาวะเศรษัฐกิจ 
เชื้่น หากภัาวะเศรษัฐกิจมีแนวโน้มขยายติัว จะส่งผลให้มีการใชื้้งบโฆษัณา
ผ่านส่้อต่ิางๆ มากขึ�น และหากเป็ันภัาวะท่ีเศรษัฐกิจชื้ะลอตัิว การโฆษัณา
จะลดลงเช่ื้นกัน

เพ่้อเป็ันการลดความเส่ียงดังกล่าว บริษััทจึงกำาหนดแผนกลยุทธ์และนโยบาย
ที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ�น โดยการกระจายรายได้ออกไปัยังชื้่องทางอ้่น 
นอกเหน้อจากโฆษัณาในส่้อส่ิงพิมพ์ เพ่้อรักษัาความสามารถในการแข่งขัน 
โดยมีการเพ่ิมช่ื้องทางโฆษัณาผ่านงานอีเว้นท์และส่้อดิจิทัล ซ่ึ่งคาดว่าจะช่ื้วย
ชื้ดเชื้ยรายได้จากส้่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลง รวมทั�งบริหารจัดการค่าใชื้้จ่ายอย่าง
รัดกุมและเหมาะสมติามสัดส่วนของยอดขาย

3. ควิามเสั้�ยงจากิกิารเปล้�ยน์แปลงเทัคโน์โลย้และ 
พัฤต่ิกิรรมข้องผิู้บริโภค
พัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกระจายเสียงและออกอากาศ รวมถึงการ
ส่้อสารแบบไร้สายและเทคโนโลยีดิจิทัล ทำาให้มีการนำาเสนอข่าวสารข้อม้ล
ผ่านส่้อได้หลากหลายมากขึ�น ผ้้บริโภัคข้อม้ลข่าวสารมีทางเล้อกในการรับร้้
ข้อม้ลข่าวสารเพิ่มขึ�นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ้้บริโภัคไม่จำาเปั็นติ้อง
เสียเงินเพ้่อซ่้�อหาข้อม้ลข่าวสารอีกติ่อไปั เร้่องดังกล่าวมีผลกระทบในทาง
ลบติ่อการจำาหน่ายสิ่งพิมพ์ของบริษััทเปั็นอย่างมาก บริษััทจึงติ้องพัฒนา 
การนำาเสนอข้อม้ลข่าวสารผ่านส้่อติ่างๆ เพิ่มเติิมจากส้่อสิ่งพิมพ์ซ่ึ่งเปั็น
ธุรกิจหลักของบริษััทอย่างต่ิอเน่้อง เพ่้อเป็ันทางเล้อกให้ผ้้บริโภัคข้อม้ลข่าวสาร 
และผ้้ซ้่�อส่้อโฆษัณา
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เพ้่อเปั็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษััทได้พัฒนาชื้่องทางการส้่อสาร
เน้�อหาใหม่ทางดิจิทัลขึ�นอีก 4 ช่ื้องทาง เพ่้อให้สามารถส่งคอนเทนต์ิท่ีเป็ัน
หัวใจของกลุ่มบริษััทไปัส้่กลุ่มเปั้าหมายมากขึ�น พร้อมกับปัรับเปัลี่ยนวิธี
การโฆษัณาที่หลากหลาย อันเปั็นการเพิ่มม้ลค่าสินค้าและบริการ เพ้่อให้
ล้กค้าได้รับผลติอบแทนท่ีคุ้มค่าท่ีสุด

4. ควิามเสั้�ยงจากิกิารข้าดำแคลน์วิัต่ถุดำิบและ 
กิารผิัน์ผิวิน์ข้องราคาวิัต่ถุดำิบ
บริษััทปัระกอบธุรกิจทางด้านส่ิงพิมพ์ กระดาษัจึงเป็ันวัติถุดิบหลักอย่างหน่ึง 
ของธุรกิจ โดยมีสัดส่วนต้ินทุนกระดาษัอย้่ท่ีปัระมาณ 5% ของต้ินทุนขาย
และบริการ ซ่ึ่งมักจะมีการเปัล่ียนแปัลงทั�งทางด้านปัริมาณติลอดจนราคาติาม 
อุปัสงค์และอุปัทานของติลาดโลก แติ่บริษััทได้มีการติิดติามและวางแผน
การจัดซ้่�อล่วงหน้าและเก็บกระดาษัหนังส้อพิมพ์ในปัริมาณท่ีคาดว่าเพียงพอ 
ต่ิอการผลิติ รวมทั�งได้ส่ังซ้่�อจากแหล่งผลิติในปัระเทศมากขึ�น

เพ่้อเป็ันการลดความเส่ียงดังกล่าว บริษััทยังมีนโยบายควบคุมต้ินทุนการใช้ื้
กระดาษัอย่างเคร่งครัด เชื้่น การควบคุมปัระสิทธิภัาพในการผลิติให้มี
ติ้นทุนของเสียน้อยที่สุด รวมทั�งการบริหารการจัดจำาหน่ายเพ้่อลดปัริมาณ
หนังส้อค้น

5. ควิามเสั้�ยงจากิควิามผิัน์ผิวิน์ข้องอัต่ราดำอกิเบ้�ย
ความเส่ียงจากความผันผวนของอัติราดอกเบี�ยในติลาดการเงิน ซ่ึ่งจะส่งผล 
กระทบต่ิอผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด เน่้องจากบริษััทมีเงินก้้ย้ม
ระยะสั�นและเงินก้้ย้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 จำานวน 1,239.17 ล้านบาท

เพ้่อเปั็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษััทจึงมีการติิดติามสถานการณ์
เศรษัฐกิจ ภัาวะติลาดเงินและติลาดทุน และทิศทางอัติราดอกเบี�ยท่ีอาจเป็ัน 
สาเหติุของปััจจัยความเสี่ยงด้านอัติราดอกเบี�ย ซ่ึ่งจะมีการวัดความเสี่ยง
เปั็นปัระจำาเพ้่อให้การดำาเนินงานของบริษััทและบริษััทย่อยมีความเสี่ยง 
อย้ใ่นขอบเขติท่ีสามารถยอมรับได้

6. ควิามเสั้�ยงจากิกิารรับชำาระหน์้�จากิลูกิหน์้�กิารค้า
บริษััทมีความเสี่ยงในการรับชื้ำาระหนี�จากล้กหนี�การค้า โดยเฉพาะหนี�ที่มี
ระยะเวลาการค้างชื้ำาระนานๆ โดยในปัี 2563 บริษััทมีระยะเวลาเก็บหนี�
เฉล่ียเท่ากับ 68 วัน

เพ่้อเป็ันการลดความเส่ียงดังกล่าว กลุ่มบริษััทได้กำาหนดนโยบายและวิธีการ 
ในการควบคุมการขายเช่้ื้อและเครดิติเทอมอย่างเคร่งครัด มีการปัรับเปัล่ียน 
นโยบายการจ่ายคอมมิชื้ช่ัื้นใหม่ให้สอดคล้องกับการรับชื้ำาระหนี� กลุ่มบริษััท 
จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายท่ีเป็ันสาระสำาคัญจากการรับชื้ำาระหนี�
ของล้กหนี�นอกเหน้อจากจำานวนท่ีได้บันทึกไว้ในบัญชีื้ค่าเผ่้อหนี�ส้ญไว้แล้ว 
นอกจากนี� การขายของกลุ่มบริษััทไม่มีการกระจุกตัิว เน่้องจากมีฐานล้กค้า
ท่ีหลากหลายและมีจำานวนมากราย ทางบริษััทได้มีมาติรการเร่งการติิดติาม 
ทวงหนี�จากล้กค้าให้เร็วขึ�น เพ่้อให้บริษััทมีสภัาพคล่องมากขึ�น ล้กหนี�การค้า 
ท่ีค้างชื้ำาระเกินหน่ึงปีัในปีั 2563 มีจำานวน 4.5 ล้านบาท หร้ออัติราร้อยละ 
4.1 ของล้กหนี�การค้าทั�งหมด และได้ดำาเนินการติิดติามติามขั�นติอนติาม
กฎหมาย รวมถึงบริษััทได้ตัิ�งสำารองติามมาติรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 
ไว้อย่างเพียงพอ

7. ควิามเสั้�ยงจากิกิารไม่ไดำ้รับผิลต่อบแทัน์จากิกิารลงทัุน์
บริษััทมีการลงทุนในบริษััทย่อยและบริษััทร่วมซ่ึ่งดำาเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กับโทรทัศน์ ซ่ึ่งแติกติ่างจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ของบริษััท จึงมีความเสี่ยงที ่
อาจจะไม่ได้รับผลติอบแทนจากการลงทุนติามเป้ัาหมายท่ีกำาหนดไว้

เพ้ ่อเปั็นการลดความเสี ่ยงดังกล่าว บริษััทจึงจัดให้มีการติิดติามผล 
การดำาเนินงานของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม โดยวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน 
และเปัรียบเทียบกับเปั้าหมายที่กำาหนดไว้ และรายงานติ่อฝ่่ายบริหารและ
คณะกรรมการบริษััทติามระยะเวลาท่ีกำาหนด เพ่้อดำาเนินการปัรับปัรุงแก้ไข
ผลปัระกอบการอย่างติ่อเน้่อง โดยบริษััทมีนโยบายการพิจารณาม้ลค่า
ยุติิธรรมของเงินลงทุนเม่้อมีข้อบ่งชีื้�การด้อยค่าสำาหรับรอบระยะเวลาสิ�นปีั
อย่างต่ิอเน่้อง

จากผลปัระกอบการปัี 2563 บริษััทได้มีการบันทึกการด้อยค่าจากเงิน
ลงทุนในบริษััทย่อย จำานวน 32 ล้านบาท เน่้องจากบริษััทย่อยมีผลปัระกอบการ 
ขาดทุนอย่างต่ิอเน่้อง

8. ควิามเสั้�ยงจากิภัยธรรมชาต่ิและควิามไม่สังบอัน์เน์่�องมาจากิ 
กิารชุมน์ุมทัางกิารเม่อง
ปัระเทศไทยเคยเผชื้ิญปััญหาอุทกภััยร้ายแรงและความไม่สงบอันเน่้อง 
มาจากการชืุ้มนุมทางการเม้องในหลายปัีที่ผ่านมา เหติุการณ์ดังกล่าวม ี
ผลกระทบในทางลบติ่อยอดขายโฆษัณาของบริษััท ไม่ว่าจะเปั็นการขาย
โฆษัณาในส่้อส่ิงพิมพ์ หร้อส่้อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ติ หากเกิดเหตุิดังกล่าว 
ขึ�นอีกในอนาคติ ก็จะเกิดภัาวะชื้ะงักงันในการใชื้้จ่ายงบโฆษัณาของล้กค้า
ของบริษััทอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้

เพ้่อเปั็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษััทจึงมีการติิดติามสถานการณ์และ
ต้ิองออกมาติรการเร่งด่วนเพ่้อบรรเทาความเสียหายเม่้อมีภัาวะดังกล่าว
เกิดขึ�น

9. ควิามเส้ั�ยงด้ำาน์กิารพััฒน์าและรักิษัาบุคลากิรท้ั�ม้ประสับกิารณ์และ 
ควิามสัามารถ
บุคลากรเปั็นปััจจัยหลักในการผลิติเน้�อหาที่มีคุณภัาพ บริษััทได้ใชื้้จ่าย
ลงทุนพัฒนาบุคลากรให้มีความร้้ความสามารถในการทำางาน อย่างไรก็ติาม 
การขยายติัวของส้่อใหม่ๆ ทำาให้เกิดปััญหาการรักษัาบุคลากรที่มีคุณภัาพ
และปัระสบการณ์

เพ้่อเปั็นการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ�น บริษััทจัดให้มีการส้่อสาร การฝ่ึก
อบรม พัฒนาในทุกระดับ เพ่้อให้ทันต่ิอภัาวการณ์เปัล่ียนแปัลงต่ิางๆ และ
เสริมทักษัะใหม่ๆ ให้แก่พนักงานเพ้่อให้ทันกับภัาวการณ์ที ่เปัลี ่ยนไปั 
นอกจากนี� บริษััทยังสรรหาพนักงานใหม่ที่มีคุณภัาพมาทดแทนในส่วนที่มี
ความจำาเป็ัน เพ่้อรักษัาคุณภัาพสินค้าของบริษััท

ควิามเสั้�ยงต่่อกิารลงทัุน์ข้องผิู้ถ่อหลักิทัรัพัย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษััทมีขาดทุนสะสมจำานวนมาก อาจไม่สามารถจ่าย
เงินปัันผลได้ในอนาคติอันใกล้

ในงวดบัญชีื้ปีั 2563 บริษััทมีผลการดำาเนินงานขาดทุนสุทธิจำานวน (364.9) 
ล้านบาท ซ่ึ่งเป็ันการดำาเนินงานขาดทุนสุทธิต่ิอเน่้องเป็ันปีัท่ี 6 ของบริษััท 
และมีผลให้บริษััทมีผลการดำาเนินงานขาดทุนสะสม ณ สิ �นปัี 2563  
เป็ันจำานวน (1,610.7) ล้านบาท ทั�งนี� การท่ีบริษััทมีขาดทุนสะสมจำานวนมาก 
ในชื้่วง 5 ปัี ที ่ผ่านมานั �น เน้ ่องจากบริษััทปัระสบภัาวการณ์แข่งขันที ่ 
ค่อนข้างส้งและสภัาวะหยุดชื้ะงักที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Disruption) ทำาให้ยอดขายของบริษััทและอัติราส่วนกำาไรสุทธิลดลงอย่าง
ติ่อเน้ ่อง การที่บริษััทมีขาดทุนสะสมจำานวนมากดังกล่าว ทำาให้บริษััท 
ไม่สามารถจ่ายเงินปัันผลให้กับผ้้ถ้อหุ้นได้ติามกฎหมาย และผ้้ถ้อหุ้นมี 
ความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับเงินปัันผลติามนโยบายการจ่ายเงินปัันผลท่ี 
กำาหนดไว้
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ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์์ท่ีตกลงกัน ระหว่างบริษัท และบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการกำาหนดราคาท่ีสามารถเทียบเคียง 
กับราคาตลาดหรือธุรกิจท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

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

แอล ประเทศไทย แอล เมน ประเทศไทย 
และฟอร์บส ประเทศไทย 

ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน จำาหน่ายนิตยสารและโฆษณาให้กับบริษัท  

มูลค่า 3.3 ล้านบาท ดอกเบ้ีย 3.7 ล้านบาท  
จากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 64.3 ล้านบาท และ
ค่าบริหารจัดการและค่าเช่าสำานักงานจากบริษัท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มูลค่า 6.8 ล้านบาท 

นโยบายการกำาหนดราคา อัตราคงท่ีสำาหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอ่ืนเป็นไป
ตามราคาตลาด

2. บริิษััท โพสต์์-ไอิเอิ็มี พลัส จำำ�กััดี
ลักษณะธุรกิจ ผลิต จำาหน่ายนิตยสาร และโฆษณา 
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 ไม่มี
นโยบายการกำาหนดราคา อัตราคงท่ีสำาหรับเงินกู้ยืม
สถานะ	 การชำาระบัญชีแล้วเสร็จในปี 2563

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

คลีโอ ประเทศไทย
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จำากัด  

ถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน ไม่มี
นโยบายการกำาหนดราคา	 ไม่มี
สถานะ	 อยู่ระหว่างการชำาระบัญชี

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

6. บริิษััท โพสต์์ ทีวี จำำ�กััดี 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์ รายการโทรทัศน์ และให้เช่าสตูดิโอ 
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ โฮลด้ิง จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน ค่าเช่าสำานักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

มูลค่า 3.0 ล้านบาท ดอกเบ้ีย 19.5 ล้านบาท 
จากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 332.5 ล้านบาท 

นโยบายการกำาหนดราคา อัตราคงท่ีสำาหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอ่ืนเป็นไปตาม
ราคาตลาด

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

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

9. บริิษััท มีัชั่ริูมี กัริ๊�ป จำำ�กััดี
ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 60
รายการระหว่างกัน ค่าเช่าสตูดิโอ 0.1 ล้านบาท
นโยบายการกำาหนดราคา ราคาตลาด

ข้อมูลผิู้ลงทุน

รายกิารระหุ้ว่ิางกัิน์



44 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

เรียน	ผู้ถือหุ้นของบริษัท	บางกอก	โพสต์	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วน 3 ท่าน คือ ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายจอห์น ทอมพ์สัน และ ผศ.วุฒิศักดิ� ลาภเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการของการกำากับดูแลกิจการ 
ท่ีดี รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องต่างๆ หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินประจำาปีและงบการเงินระหว่างกาล สอบทานและให้ข้อเสนอแนะ 
เก่ียวกับการควบคุมภายใน กำากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานรายการท่ีมีความเก่ียวโยงกัน นอกจากน้ันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าท่ีให้ความเห็นในการแต่งต้ัง 
ผู้สอบบัญชี รวมท้ังพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ 7 คร้ัง เพ่ือสอบทานรายงานทางการเงิน พิจารณาประเด็นการควบคุมภายใน และให้ความเห็นรายการธุรกิจ
ขนาดใหญ่ท่ีอาจเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการจะหารือข้อมูล ประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบพร้อมกับผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องในการประชุม นอกจากน้ี เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
รายงานประเด็นข้อตรวจพบจากการสอบทานได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้จัดให้มีการประชุมเป็นส่วนตัวกับผู้สอบบัญชี และในทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ กับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี ได้พิจารณางบการเงินรายไตรมาส 
และงบการเงินประจำาปี 2563 นโยบายการบัญชี และข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ ถึงแม้ว่า 
ผู้สอบบัญชีจะมีการเสนอรายงานการตั้งข้อสังเกต ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับ 
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจากกลุ่มบริษัท 
มีผลขาดทุนต่อเน่ืองหลายปี และหลักทรัพย์ของบริษัทถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” (Caution) 
ฝ่ายจัดการได้มีการจัดประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและช้ีแจงแนวทางแก้ไขเหตุท่ีถูกข้ึนเคร่ืองหมาย C 
ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้มีการนำาเสนอแผนการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์
ทางธุรกิจ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ให้เหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อีกทั้ง
บริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพ่ือให้มีสภาพคล่อง 
ในช่วงเวลาของการปรับปรุงธุรกิจ 
 
ด้วยสถานการณ์ท่ีกลุ่มบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อ
การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้มีการดำาเนินการขาย 
สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ท่ีดินและอาคารท่ีสำานักงานคลองเตย และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ี
โรงพิมพ์บางนา ซ่ึงเม่ือดำาเนินการแล้วเสร็จ บริษัทคาดว่าจะมีกระแสเงินสดรับจากรายการ
จำาหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว ซ่ึงสามารถนำามาเป็นทุนหมุนเวียน ปรับปรุงกิจการ รวมถึงใช้คืน
เงินกู้ธนาคารบางส่วน ซ่ึงจะทำาให้ภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตลดลงได้ 

สำาหรับการจัดทำารายงานทางการเงิน นโยบายบัญชีที่สำาคัญ และข้อมูลทางการเงินที่มี 
นัยสำาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่า 
รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำาขึ ้นตามหลักการบัญชีที ่รับรองทั ่วไป รวมถึง 
ข้อกำาหนดในทางกฎหมายต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมท้ังการเลือกใช้
นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะให้ 
คณะกรรมการบริษัทนำางบการเงินและงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการพิจารณารายการเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานสรุปรายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี 2563 และข้อมูลเปรียบเทียบของปริมาณการทำารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเกิดข้ึนในปีก่อนหน้า ซ่ึงประกอบไปด้วย รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัท 
และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งทั้งหมดผู้บริหารที่รับผิดชอบได้อธิบายถึงที่มา 
กระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขก่อนการเข้าทำารายการเหล่าน้ัน 
และผู้บริหารได้ให้การรับรองว่ารายการท่ีเก่ียวโยงกันเหล่าน้ัน มีความสมเหตุสมผลสอดคล้อง 
กับวิธีปฏิบัติสำาหรับธุรกิจการค้าเช่นเดียวกัน
 
ผู้บริหารได้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการทำารายการขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับ
การจำาหน่ายไปและการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ถาวรท่ีอาจเป็นรายการเก่ียวโยงกันในอนาคต 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณารายงานข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับการทำารายการท่ีได้รับ

รายงานการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบ สำาหรับปี 2563 เป็นดังน้ี

(ศ.	ดร.พรชัย	ชุนหจินดา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

15 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานและงบการเงินรวม

รายงาน์จากิคัณะกิรรมกิารต่รวิจสัอบั

 1 2 3 4 5 6 7

 13 ม.ค. 21 กิ.พั. 8 พั.ค. 5 สั.ค. 14 ต่.ค. 6 พั.ย. 25 พั.ย.

 ศ.	ดร.พรชัย	ชุนหจินดา 1 1 1 1 1 1 1 7 100 

 นายจอห์น	ทอมพ์สัน 1 1 1 1 1 1 1 7 100

 ผศ.วุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์	  1 - 1 - - 1 1 4 57.1

กิารประชุม

วิัน์ทั้�
 รวิม     ร้อยละ

ผิู้ร่วิมประชุม

จากผู้บริหารและท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงการร่วมหารือกระบวนการประเมินราคา 
เพ่ือจะสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการทำารายการน้ันๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น 
 
ในส่วนของการสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ 
รายงานจากสำานักตรวจสอบภายใน ถึงผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจำาปี 
ในปี 2563 พบว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ความเห็นของผู้สอบบัญชี ท่ีรายงานว่า จากการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่องท่ีจะมีผลกระทบ 
ร้ายแรงต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในได้ถูกนำาเสนอและหารือกับฝ่ายจัดการ ในการประชุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการพิจารณารายงานการติดตามผลการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ตามท่ีเคยได้เสนอแนะไปเป็นระยะ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลสำานักตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แผนงานการตรวจสอบภายในประจำาปีที่จัดทำาโดยใช้หลักเกณฑ์์ตามฐานความเสี่ยง และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ รับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ 
ของสำานักตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที ่ตลอดปี 2563  
คณะกรรมการตรวจสอบและสำานักตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร 
และไม่มีข้อจำากัดในการเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงาน ทำาให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุ
ไว้ในกฎบัตรได้

เน่ืองจากผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาของผู้สอบบัญชีเป็นท่ีน่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีมติเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้นำารายชื่อผู ้สอบบัญชี จากบริษัท  
สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 และ/หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7793 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ� ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมท้ังส้ิน 
1.45 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคำานึงถึงอัตราค่าสอบบัญชีในท้องตลาด ปริมาณงาน และต้นทุน 
ในการให้บริการในปีที่กำาลังจะมาถึง เห็นว่า ค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และจะได้ 
นำาเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีน้ัน เป็นจำานวนท่ีเหมาะสม
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทำางบการเงินของบริษัท
และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
ภายในบริษัท เพื ่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื ่อถือ  
คณะกรรมการบริษ ัทได้แต่งต ั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ่งเป ็น 
คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัท โดยมีความรับผิดชอบหลัก 

ในการสอบทานรายงานทางการเง ิน ระบบการควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเก่ียวกับ 
เรื ่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
โดยทั่วไปเหมาะสมสำาหรับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และ 
งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการเปิดเผย 
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

รายงานและงบการเงินรวม

รายงาน์คัวิามรับัผิู้ดชอบัของคัณะกิรรมกิารบัริษััทั
ต่่อรายงาน์ทัางกิารเงิน์

บัทัสัร้ปและกิารวิิเคัราะห์ุ้ของฝ่่ายจัดกิาร

ภาพรวมการดำาเนินงานของบริษัท

บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็น
อัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.2 จาก 308.8 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 364.9 
ล้านบาท ในปี 2563 สาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจาก
การชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เป็นผลมาจากสถานการณ์ภาวะ
วิกฤติจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทำาให้ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ
การท่องเท่ียวลดลง อาทิ สายการบิน โรงแรม ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัย
สำาคัญต่อรายได้จากการขายและบริการรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม  
กลุ่มบริษัทได้มุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้จากการจัดอีเว้นท์ สัมมนา การนำาเสนอ
เน้ือหา (Content) บนช่องทางออนไลน์ เพ่ือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
รวมถึงทำาการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง

ในปี 2563 บริษัทได้มีการบันทึกการด้อยค่าของอาคารท่ีดิน อุปกรณ์ และ
ค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษัทย่อยรวม 76 ล้านบาท หากไม่รวม
รายการดังกล่าว บริษัทจะมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทสำาหรับปี 2563 จำานวน 288 ล้านบาท จากผลขาดทุนท้ังส้ิน 
364 ล้านบาท

การวิเคราะห์การดำาเนินงาน

รายได้จากการประกอบกิจการ
รายได้จากการขายและบริการรวมคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 43.2 จาก 
800.8 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 455.1 ล้านบาท ในปี 2563 ประกอบด้วย 
ยอดขายหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 42.9 ยอดโฆษณาของหนังสือพิมพ์ 
ลดลงร้อยละ 49.6 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้จาก
การขายนิตยสารลดลงร้อยละ 50.7 รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ลดลงร้อยละ 

48.4 ซึ่งสาเหตุหลักโดยรวมเกิดจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ 
โดยรวม เป็นผลมาจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งบโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ์และโฆษณาลดลง รวมถึง 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคส่ือ จากส่ิงพิมพ์เป็นส่ือออนไลน์

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ
ต้นทุนขายและบริการรวมลดลงร้อยละ 35.7 จาก 748.4 ล้านบาท ในปี 
2562 เป็น 481.2 ล้านบาท ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 
40.6 จาก 136.9 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 81.3 ล้านบาท ในปี 2563 จาก
การควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือพิมพ์และนิตยสารให้สอดคล้อง
กับรายได้จากการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 
37.1 จาก 197.9 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 124.4 ล้านบาท ในปี 2563 
จากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จาก 78.6 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 83.9 ล้านบาท 
ในปี 2563 จากการที่ธนาคารให้หยุดชำาระหนี้เงินต้น และการกู้ยืมเงิน
กรรมการ เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องมากข้ึน

ความสามารถืในการทำากำาไร
อัตราส่วนกำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขายลดลง จากร้อยละ (44.8) ในปี 
2562 เป็นร้อยละ (82.3) ในปี 2563 จากรายได้โดยรวมท่ีลดลงจากผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจตามท่ีกล่าวข้างต้น

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมลดลง จากร้อยละ (15.7) ใน 
ปี 2562 เป็นร้อยละ (21.1) ในปี 2563 เน่ืองจากการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำาหน่าย ซึ่งบริษัทมีการบันทึกการ
ด้อยค่าของอาคาร จำานวน 44 ล้านบาท
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อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู ้ถือหุ ้นลดลง จากร้อยละ (121.8) ใน 
ปี 2562 เป็นร้อยละ 162.8 ในปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสำาหรับ
ปีเพิ ่มขึ ้น โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ (4.3) หรือ (15.5) ล้านบาท จาก  
(359.2) ล้านบาท ในปี 2562 เป็น (374.7) ล้านบาท ในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (230) ล้านบาท และ 
ปี 2562 จำานวน 295 ล้านบาท ตามลำาดับ

ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง
ลูกหน้ีการค้าท้ังหมดก่อนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและสินค้ารับคืนใน 
ปี 2563 มีจำานวน 108.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.8 ของยอดขาย ลดลง
ร้อยละ 46.7 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 จำานวน 203.4 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 25.4 ของยอดขาย

ลูกหน้ีการค้าท่ียังไม่ถึงกำาหนดชำาระในปี 2563 มีจำานวน 37 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 34.4 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับปี 2562 จำานวน 
41.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.1 ของลูกหน้ีการค้าท้ังหมดก่อนค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญและสินค้ารับคืน

ลูกหน้ีการค้าท่ีค้างชำาระไม่เกินสามเดือนในปี 2563 มีจำานวน 33.9 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 31.3 ของลูกหนี ้การค้าทั ้งหมด เปรียบเทียบกับปี 2562 
จำานวน 107.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.7 ของลูกหน้ีการค้าท้ังหมดก่อน
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและสินค้ารับคืน

ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระเกินสามเดือนถึงหกเดือนในปี 2563 มีจำานวน 
1.1 ล้านบาท หรือร้อยละ1.0 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับ 
ปี 2562 จำานวน 13.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 ของลูกหน้ีการค้าท้ังหมด
ก่อนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและสินค้ารับคืน

ลูกหน้ีการค้าท่ีค้างชำาระเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหน่ึงปีในปี 2563 มีจำานวน 
4.5 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 4.1 ของลูกหน้ีการค้าท้ังหมด เปรียบเทียบกับ 
ปี 2562 จำานวน 7.3 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 3.6 ของลูกหน้ีการค้า
ท้ังหมดก่อนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและสินค้ารับคืน

ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระเกินหนึ่งปีในปี 2563 มีจำานวน 31.5 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 29.1 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับปี 2562 
จำานวน 34.7 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 17.1 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ก่อนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและสินค้ารับคืน

ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระเกินหนึ่งปี ลูกค้าหลักเป็นกลุ่มโฆษณา โดยทาง
กลุ่มบริษัทได้มีมาตรการติดตามทวงถามหนี้ และอยู่ระหว่างดำาเนินการ
ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำาหนด โดยบริษัทได้ตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญไว้
อย่างเพียงพอ โดยวิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉีบับที่ 9 ลูกหนี้ห้าสิบรายแรกเป็นหน่วยงาน
ราชการและบริษัทโฆษณาช้ันนำารายใหญ่

สินค้าคงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ ลดลง 
จาก 13.1 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 3.8 ล้านบาท ในปี 2563 ซ่ึงบริษัท 
ได้ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับอย่างเพียงพอ

สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 151.6 ล้านบาท จาก 251.2 ล้านบาท ใน 
ปี 2562 เป็น 99.6 ล้านบาท ในปี 2563 เกิดจากลูกหน้ีและสินค้าคงเหลือ
ลดลง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 363.9 ล้านบาท จาก 2,032.6 ล้านบาท 
ในปี 2562 เป็น 1,668.7 ล้านบาท ในปี 2563 เกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
หัก ณ ท่ีจ่าย ลดลงจากการได้ภาษีนิติบุคคลคืนปี 2559 และ 2560 และ
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ลดลง จากการประเมินราคาทรัพย์สินลดลง สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนลดลง 6.1 ล้านบาท จาก 13.7 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 
7.6 ล้านบาท ในปี 2563 เกิดจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง สินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียนลดลง 3.6 ล้านบาท จาก 5.2 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 
1.6 ล้านบาท ในปี 2563 จากเงินคำ้าประกันผลงานลดลง สินทรัพย์ไม่มีตัว
ตนลดลง 13 ล้านบาท จาก 44.1 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 31.1 ล้านบาท 
ในปี 2563 จากค่าเส่ือมราคาของซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการดำาเนินกิจการ

โครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่อง
เงินกู้ยืมธนาคารท้ังหมดลดลง 43.1 ล้านบาท จาก 1,282.3 ล้านบาท ในปี 
2562 เป็น 1,239.2 ล้านบาท ในปี 2563 เงินกู ้ย ืมระยะยาวลดลง 
27.0 ล้านบาท จาก 300.5 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 273.5 ล้านบาท ในปี 
2563 ขณะท่ีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันลดลง 16.7 ล้านบาท 
จาก 981.8 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 965.1 ล้านบาท ในปี 2563 ท้ังน้ี 
ในปี 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมกรรมการจำานวน 305 ล้านบาท ท่ีอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี ประเภทชำาระคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีหลักประกัน 
เงินกู้ดังกล่าวเป็นรายการท่ีได้ขอสัตยาบันจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563

การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทำาให้ 
ความสามารถในการชำาระคืนเงินกู้ระยะยาวแก่สถาบันการเงินของบริษัท 
จาก 300.5 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 273.5 ล้านบาท ในปี 2563 หรือคิด
เป็นอัตราลดลงร้อยละ 8.96 โดยในปี 2563 อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 
(8.33) เท่า อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็น (6.39) เท่า 

ทางบริษัทมีแผนในระยะส้ันในการจำาหน่ายสินทรัพย์เพ่ือนำามาจ่าย 
ชำาระหน้ีดังกล่าว นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

บริษัทได้รับการผ่อนปรนเง่ือนไขเร่ืองการรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น สำาหรับงบการเงินปี 2563 ให้สามารถดำารงอัตราส่วนทางการเงิน
ในอัตราท่ีสูงกว่าท่ีกำาหนดในสัญญาเงินกู้ยืมได้

ในปี 2562 และ 2563 บริษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิ–กิจกรรมดำาเนินงาน ในปี 2562 เท่ากับ (66.7) ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับปี 2563 (22.9) ล้านบาท เงินสดสุทธิ–กิจกรรมลงทุน ในปี 
2562 เท่ากับ 0.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 0.7 ล้านบาท เงินสด
สุทธิ–กิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2562 เท่ากับ 62.8 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับปี 2563 19.5 ล้านบาท ลดลงจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืม 
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16.6 ล้านบาท การชำาระคืนเงินกู้ระยะยาว 
27.0 ล้านบาท และเงินกู ้ยืมระยะสั ้นจากกรรมการ 144.0 ล้านบาท  
ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสด ลดลงจากปี 2562 จำานวน  
2.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 46.4
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เสนอ ผ้้ถ้อหุ้นและคณะกรรมการ บริษััท บางกอก โพสต์ิ จำากัด (มหาชื้น)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ติรวจสอบงบการเงินรวมของบริษััท บางกอก โพสต์ิ จำากัด (มหาชื้น) 
และบริษััทย่อย (กลุ่มบริษััท) ซ่ึ่งปัระกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปัล่ียนแปัลงส่วนของผ้้ถ้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีัสิ�นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุิปัระกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปันโยบายการ
บัญชื้ีที่สำาคัญ และข้าพเจ้าได้ติรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษััท 
บางกอก โพสติ์ จำากัด (มหาชื้น) (บริษััท) ซ่ึ่งปัระกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปัล่ียนแปัลงส่วนของผ้้ถ้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสำาหรับปีัสิ�นสุด 
วันเดียวกันและหมายเหตุิปัระกอบงบการเงินรวมถึงสรุปันโยบายการบัญชีื้
ท่ีสำาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างติ้นนี�แสดงฐานะการเงินรวมของบริษััท 
บางกอก โพสต์ิ จำากัด (มหาชื้น) และบริษััทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ผลการดำาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีัสิ�นสุดวันเดียวกัน 
และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษััท บางกอก โพสติ์ จำากัด 
(มหาชื้น) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด
สำาหรับปีัสิ�นสุดวันเดียวกัน โดยถ้กต้ิองติามท่ีควรในสาระสำาคัญติามมาติรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปัฏิิบัติิงานติรวจสอบติามมาติรฐานการสอบบัญชีื้ ความรับผิดชื้อบ 
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชื้อบของผ้้สอบบัญชีื้ต่ิอ 
การติรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเปั็นอิสระ
จากกลุ่มบริษััทและบริษััทติามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผ้้ปัระกอบ
วิชื้าชื้ีพบัญชื้ีที่กำาหนดโดยสภัาวิชื้าชื้ีพบัญชื้ี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ 
ติรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปัฏิิบัติิติามความรับผิดชื้อบด้าน
จรรยาบรรณอ่้นๆ ซ่ึ่งเป็ันไปัติามข้อกำาหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเช่้ื้อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีื้ท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่้อใช้ื้เป็ันเกณฑ์์ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้อง 
กับการดำาเนินงานต่อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกติติามท่ีบริษััทได้เปิัดเผยไว้ในหมายเหตุิปัระกอบ 
งบการเงินข้อ 1.2 กลุ่มบริษััทมีผลขาดทุนจากการดำาเนินงานติิดติ่อกัน
หลายปัี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีหนี�สินหมุนเวียนส้งกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนเป็ันจำานวนมาก นอกจากนี�จนถึงวันท่ีในรายงาน หลักทรัพย์ของ
บริษััทถ้กขึ�นเคร้่องหมาย “C” (Caution) ทั�งนี� กลุ่มบริษััทได้พยายาม
ดำาเนินการติามแผนปัรับเปัลี่ยนกลยุทธ์และร้ปัแบบการดำาเนินธุรกิจ 

เพ้่อปัรับส่้การเป็ันองค์กรดิจิทัล รวมทั�งบริษััทมีแผนท่ีจะจำาหน่ายสินทรัพย์
เพ้ ่อจ่ายชื้ำาระหนี �สินดังกล่าว นอกจากนี �กลุ ่มบริษััทยังได้รับการให้
สนับสนุนทางการเงินจากผ้้ถ้อหุ้นรายใหญ่ ทั�งนี� กลุ่มบริษััทสามารถจ่าย
ชื้ำาระค้นเงินต้ินและดอกเบี�ยเงินก้้ย้มเม่้อครบกำาหนดชื้ำาระ ผ้้บริหารเช่้ื้อว่า
กลุ่มบริษััทจะสามารถดำาเนินงานต่ิอเน่้อง งบการเงินนี�จึงถ้กจัดทำาขึ�นโดยใช้ื้ 
เกณฑ์์การบัญชีื้สำาหรับกิจการท่ีดำาเนินงานต่ิอเน่้อง อย่างไรก็ติาม กลุ่มบริษััท 
ยังอย้่ระหว่างดำาเนินการให้สำาเร็จติามแผนปัรับเปัล่ียนกลยุทธ์และร้ปัแบบ
การดำาเนินงานรวมทั�งการจำาหน่ายสินทรัพย์ในอนาคติ ดังนั�นจึงยังคงมี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญซ่ึ่งอาจเปั็นเหติุให้เกิดข้อสงสัยเก่ียวกับ
ความสามารถในการดำาเนินงานต่ิอเน่้องของกลุ่มบริษััท นอกจากนี�ข้าพเจ้า
ขอให้สังเกติติามท่ีบริษััทได้เปิัดเผยไว้ในหมายเหตุิปัระกอบงบการเงิน 
ข้อ 36.1 เร่้อง แผนงานการแก้ไขฐานะการเงินในสถานการณ์ท่ีหลักทรัพย์
ของบริษััทถ้กขึ�นเคร่้องหมาย “C” (Caution) 

ทั�งนี� ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่้อนไขต่ิอกรณีนี�แต่ิอย่างใด

เร่่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เร้่องสำาคัญในการติรวจสอบค้อเร้่องติ่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดติามดุลยพินิจ
เยี่ยงผ้้ปัระกอบวิชื้าชีื้พของข้าพเจ้าในการติรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปััจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเร้่องเหล่านี�มา
พิจารณาในบริบทของการติรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี�ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่ิางหากสำาหรับเร่้องเหล่านี� 

การรับรู้รายได้
บริษััทมีรายได้จากการขายและบริการหลายร้ปัแบบ เช่ื้น รายได้จากการขาย 
ส่ิงพิมพ์ รายได้จากการโฆษัณาและรายได้จากการจัดงาน เป็ันต้ิน นอกจากนี� 
เง้่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำากับล้กค้ามีความหลากหลาย เชื้่น รายการ 
ส่งเสริมการขาย ส่วนลดติ่างๆ เปั็นติ้น ทำาให้มีเง้่อนไขในการรับร้้รายได้ที่
แติกต่ิางกันในแต่ิละร้ปัแบบ ซ่ึ่งจะมีผลต่ิอม้ลค่าและระยะเวลาในการรับร้้
รายได้ของบริษััท

ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจและทดสอบระบบการควบคุมภัายในและระบบ
สารสนเทศของบริษััทท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามเจ้าหน้าท่ี 
ผ้้รับผิดชื้อบ การทำาความเข้าใจระบบการควบคุมและสุ่มติัวอย่างรายการ
เพ่้อทดสอบการปัฏิิบัติิติามการควบคุมท่ีบริษััทออกแบบไว้ และให้ความสำาคัญ 
ในการทดสอบเป็ันพิเศษัโดยการขยายขอบเขติการทดสอบการควบคุม
ภัายในท่ีติอบสนองความเส่ียงท่ีระบุไว้

รายงานและงบการเงินรวม

รายงาน์ของผู้้�สัอบับััญช่รับัอน้์ญาต่
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ค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษััทมีเงินลงทุนในบริษััทย่อยสุทธิจากการ
ด้อยค่า เปั็นจำานวนเงิน 12.12 ล้านบาท และไม่มีค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัิวตินจากการรวมธุรกิจสุทธิจากการด้อยค่าติามท่ีบริษััทได้
เปัิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหติุปัระกอบการเงินข้อ 9 ข้อ 15 และ 
ข้อ 16 ติามลำาดับ การปัระเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนใน
บริษััทย่อยและเงินลงทุนในการร่วมค้า ถ้อเป็ันปัระมาณการทางบัญชีื้ท่ีสำาคัญ 
ท่ีฝ่่ายบริหารต้ิองใช้ื้ดุลยพินิจอย่างส้งในการระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อ 
ให้เกิดเงินสดและการปัระมาณการกระแสเงินสดในอนาคติท่ีกิจการคาดว่า
จะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั�น รวมถึงการกำาหนดข้อสมมติิฐานท่ีสำาคัญท่ีใช้ื้
ในการปัระมาณกระแสเงินสด เชื้่น อัติราคิดลดและอัติราการเติิบโติใน
ระยะยาวที ่เหมาะสม ซ่ึ ่งจะมีผลติ่อความเหมาะสมของม้ลค่าของค่า 
ความนิยม เงินลงทุนในบริษััทย่อยและเงินลงทุนในการร่วมค้า 

ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจและปัระเมินความสมเหตุิสมผลของการปัระมาณ
ม้ลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับค้นและปัระเมินความเหมาะสมของวิธีการปัระเมิน
ม้ลค่าและข้อสมมติิฐานติ่างๆ การคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคติของ
บริษััทย่อยและกิจการร่วมค้า ที่ผ้้บริหารของบริษััทนำามาใชื้้ปัระมาณการ
ทดสอบคำานวณม้ลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับค้นของค่าความนิยมและเงิน 
ลงทุนดังกล่าว พิจารณาผลกระทบของการเปัล่ียนแปัลงท่ีสำาคัญท่ีอาจเกิดขึ�น 
ของข้อสมมติิฐานท่ีฝ่่ายบริหารใช้ื้ในการพิจารณาค่าเผ่้อการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษััทย่อยและเงินลงทุนในการร่วมค้า ว่ามี
ความน่าเช่้ื้อถ้อเหมาะสมกับสถานการณ์ปััจจุบันหร้อไม่

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษััทบันทึกสินทรัพย์ภัาษีัเงินได้รอการ
ตัิดบัญชีื้จำานวนเงิน 236.75 ล้านบาท ทั�งนี�กลุ่มบริษััทได้เปิัดเผยนโยบาย
การบัญชีื้และรายละเอียดเก่ียวกับภัาษีัเงินได้รอการตัิดบัญชีื้ไว้ใน
หมายเหติุปัระกอบงบการเงินข้อ 17 โดยสินทรัพย์ภัาษัีเงินได้รอการ 
ตัิดบัญชีื้จะสามารถรับร้้รายการได้เม่้อมีความเป็ันไปัได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่ม
บริษััทจะมีกำาไรทางภัาษีัเพียงพอท่ีจะนำาผลแติกต่ิางช่ัื้วคราวมาใช้ื้
ปัระโยชื้น์ในอนาคติได้ ซ่ึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษััทจะมีกำาไรทางภัาษีั
ในอนาคติเพียงพอท่ีจะนำาผลแติกต่ิางช่ัื้วคราวหร้อผลขาดทุนทางภัาษีัมา 
ใช้ื้ปัระโยชื้น์ได้นั�น ต้ิองอาศัยดุลยพินิจของฝ่่ายบริหารอย่างมากในการจัดทำา 
ปัระมาณการกำาไรทางภัาษัีในอนาคติ ดังนั�นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับม้ลค่า
สินทรัพย์ภัาษีัเงินได้รอการตัิดบัญชีื้

ข้าพเจ้าได้ติรวจสอบสินทรัพย์ภัาษีัเงินได้รอการตัิดบัญชีื้โดยทำาความเข้าใจ
เก่ียวกับการควบคุมการจัดทำาปัระมาณการกำาไรทางภัาษีัในอนาคติเพ่้อ
การรับร้้รายการสินทรัพย์ภัาษีัเงินได้รอการตัิดบัญชีื้โดยสอบถามจากผ้้ท่ี
มีหน้าท่ีรับผิดชื้อบ ทดสอบการควบคุมเพ่้อให้แน่ใจว่ามีการปัฏิิบัติิติามการ
ควบคุมเก่ียวกับการจัดทำาและอนุมัติิปัระมาณการกำาไรทางภัาษีัในอนาคติ
อย่างมีปัระสิทธิผล ปัระเมินความสมเหตุิสมผลของการปัระมาณการดังกล่าว 
โดยการสอบทานข้อม้ลและข้อสมมติิทางด้านเศรษัฐกิจที่สำาคัญซ่ึ่งมี 
ผลกระทบติ่ออัติราการเติิบโติของรายได้และอัติรากำาไรขั�นติ้น เชื้่น อัติรา
การเติิบโติทางเศรษัฐกิจ อัติราดอกเบี�ย อัติราการใชื้้จ่ายของผ้้บริโภัค 
เป็ันต้ิน ทดสอบการคำานวณของการปัระมาณการนี�โดยอาศัยข้อสมมติิรวมทั�ง 
ข้อม้ลที่สำาคัญติ่างๆ เหล่านั�น เปัรียบเทียบปัระมาณการกำาไรทางภัาษั ี
ในอดีติกับกำาไรท่ีเกิดขึ�นจริงเพ่้อปัระเมินการใช้ื้ดุลยพินิจของฝ่่ายบริหาร 
ในการปัระมาณการกำาไรทางภัาษีัดังกล่าว สอบทานการเปิัดเผยข้อม้ลของ
รายการผลแติกต่ิางช่ัื้วคราวท่ีใช้ื้หักภัาษีัและขาดทุนทางภัาษีัท่ียังไม่ได้ใช้ื้ท่ี
บริษััทยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภัาษีัเงินได้รอการตัิดบัญชีื้

การด้อยค่าของอาคารโรงพิมพ์ เคร่่องจักร  
อุปกรณ์และอะไหล่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษััทบันทึกการด้อยค่าของอาคารโรงพิมพ์
จำานวนเงิน 44.09 ล้านบาท เคร้่องจักรและอุปักรณ์จำานวนเงิน 78.68  
ล้านบาท และอะไหล่จำานวนเงิน 15.23 ล้านบาท ติามที่บริษััทได้เปัิดเผย
รายละเอียดไว้ในหมายเหติุปัระกอบการเงินรวมข้อ 8 และข้อ 13 ติาม
ลำาดับ การพิจารณาค่าเผ้่อการด้อยค่าของอาคารโรงพิมพ์ เคร้่องจักร 
อุปักรณ์และอะไหล่ดังกล่าว เป็ันผลมาจากบริษััทได้หยุดการผลิติหนังส้อพิมพ์ 
และได้จ้างบุคคลภัายนอกผลิติหนังส้อพิมพ์แทนทำาให้มีข้อบ่งชีื้�ของการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี� บริษััทมีแผนท่ีจะขายสินทรัพย์
ดังกล่าว และได้ว่าจ้างผ้้ปัระเมินอิสระปัระเมินม้ลค่าของสินทรัพย์เหล่านั�น 
ซ่ึ่งผลการปัระเมินดังกล่าวชีื้�ให้เห็นว่าอาจมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์เหล่านี�อย่างมีสาระสำาคัญ ซ่ึ่งผ้้บริหารได้พิจารณาการด้อยค่าของ
อาคารโรงพิมพ์ เคร้่องจักร อุปักรณ์และอะไหล่โดยอาศัยข้อม้ลอ้างอิง
ทั�งหมดและดุลยพินิจ

ข้าพเจ้าได้ติรวจสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยพ้ดคุยกับ 
ฝ่่ายบริหารถึงการปัระเมินม้ลค่าและแผนการจำาหน่ายสินทรัพย์ ปัระเมิน
การใชื้้ผลงานของผ้้เชื้ี่ยวชื้าญของฝ่่ายบริหาร ปัระเมินความเหมาะสมของ
ข้อสมมติิของฝ่่ายบริหารเก่ียวกับการคาดการณ์ราคาในการจำาหน่าย
สินทรัพย์ ทดสอบการคำานวณการด้อยค่าเพ่้อสอบทานความถ้กต้ิองในการ
คำานวณ และพิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิัดเผยข้อม้ล

เร่่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษััท บางกอก โพสต์ิ จำากัด (มหาชื้น) และบริษััทย่อย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษััท บางกอก โพสติ์ จำากัด (มหาชื้น) 
สำาหรับปัีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเปั็นข้อม้ลเปัรียบเทียบ
ติรวจสอบโดยผ้้สอบบัญชื้ีอ้่น ซ่ึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง้ ่อนไขติาม
รายงานลงวันที ่ 25 กุมภัาพันธ์ 2563 โดยมีข้อสังเกติเกี ่ยวกับความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานต่ิอเน่้อง

ข้อมูลอื่น 
ผ้้บริหารเปั็นผ้้รับผิดชื้อบติ่อข้อม้ลอ้่น ข้อม้ลอ้่นปัระกอบด้วยข้อม้ลซ่ึ่งรวม
อย้่ในรายงานปัระจำาปีัแต่ิไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผ้้สอบบัญชีื้
ที่อย้่ในรายงานนั�น ซ่ึ่งคาดว่ารายงานปัระจำาปัีจะถ้กจัดเติรียมให้ข้าพเจ้า
ภัายหลังวันท่ีในรายงานของผ้้สอบบัญชีื้นี� 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่ิองบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อม้ลอ่้นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเช่้ื้อม่ันต่ิอข้อม้ลอ่้น 

ความรับผิดชื้อบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน้่องกับการติรวจสอบงบการเงิน ค้อ 
การอ่านและพิจารณาว่าข้อม้ลอ่้นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระสำาคัญกับงบการเงิน 
หร้อกับความร้้ท่ีได้รับจากการติรวจสอบของข้าพเจ้า หร้อปัรากฏิว่า ข้อม้ลอ่้น 
มีการแสดงข้อม้ลท่ีขัดต่ิอข้อเท็จจริงอันเป็ันสาระสำาคัญหร้อไม่ 

เม่้อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานปัระจำาปีั หากข้าพเจ้าสรุปัได้ว่ามีการแสดงข้อม้ล 
ท่ีขัดต่ิอข้อเท็จจริงอันเป็ันสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้ิองส่้อสารเร่้องดังกล่าวกับ
ผ้้มีหน้าที่ในการกำากับด้แล เพ้่อให้ผ้้มีหน้าที่ในการกำากับด้แลดำาเนินการ
แก้ไขข้อม้ลท่ีแสดงขัดต่ิอข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
และผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผ้้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชื้อบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�โดยถ้กต้ิองติามท่ีควรติามมาติรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชื้อบเกี่ยวกับการควบคุมภัายในที่ผ้้บริหาร
พิจารณาว่าจำาเป็ันเพ่้อให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปัราศจากการแสดง
ข้อม้ลท่ีขัดต่ิอข้อเท็จจริงอันเป็ันสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริติหร้อ
ข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผ้้บริหารรับผิดชื้อบ 
ในการปัระเมินความสามารถของกลุ่มบริษััทและบริษััทในการดำาเนินงาน
ติ่อเน้่อง เปัิดเผยเร้่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานติ่อเน้่อง และการใชื้้เกณฑ์์
การบัญชีื้สำาหรับการดำาเนินงานต่ิอเน่้องเว้นแต่ิผ้้บริหารมีความตัิ�งใจท่ีจะ
เลิกกลุ่มบริษััทและบริษััทหร้อหยุดดำาเนินงานหร้อไม่สามารถดำาเนินงาน
ต่ิอเน่้องต่ิอไปัได้ 

ผ้้มีหน้าท่ีในการกำากับด้แลมีหน้าท่ีในการสอดส่องด้แลกระบวนการในการ
จัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษััท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี
ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การติรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัติถุปัระสงค์เพ่้อให้ได้ความเช่้ื้อม่ันอย่าง 
สมเหติุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปัราศจากการแสดงข้อม้ลท่ีขัดต่ิอข้อเท็จจริงอันเป็ันสาระสำาคัญหร้อไม่ ไม่ว่า 
จะเกิดจากการทุจริติหร้อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผ้้สอบบัญชีื้ซ่ึ่ง
รวมความเห็นของข้าพเจ้าอย้่ด้วย ความเช่้ื้อม่ันอย่างสมเหตุิสมผลค้อความ
เช่้ื้อม่ันในระดับส้งแต่ิไม่ได้เป็ันการรับปัระกันว่าการปัฏิิบัติิงานติรวจสอบ
ติาม มาติรฐานการสอบบัญชีื้จะสามารถติรวจพบข้อม้ลท่ีขัดต่ิอข้อเท็จจริง
อันเป็ันสาระสำาคัญท่ีมีอย้่ได้เสมอไปั ข้อม้ลท่ีขัดต่ิอข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริติหร้อข้อผิดพลาดและถ้อว่ามีสาระสำาคัญเม่้อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหติุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่ิอข้อเท็จจริงแต่ิละรายการหร้อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่ิอการตัิดสินใจทางเศรษัฐกิจของผ้้ใช้ื้งบการเงินจากการใช้ื้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� 

ในการติรวจสอบของข้าพเจ้าติามมาติรฐานการสอบบัญชื้ี ข้าพเจ้าได้ใชื้้
ดุลยพินิจและการสังเกติและสงสัยเยี่ยงผ้้ปัระกอบวิชื้าชื้ีพติลอดการ 
ติรวจสอบ การปัฏิิบัติิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
• ระบุและปัระเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อม้ลท่ีขัดต่ิอข้อเท็จจริงอัน

เปั็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่า 
จะเกิดจากการทุจริติหร้อข้อผิดพลาด ออกแบบและปัฏิิบัติิงานติามวิธีการ 
ติรวจสอบเพ้่อติอบสนองติ่อความเสี่ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการ
สอบบัญชีื้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่้อเป็ันเกณฑ์์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อม้ลที่ขัดติ่อข้อเท็จจริงอันเปั็นสาระ
สำาคัญซ่ึ่งเป็ันผลมาจากการทุจริติจะส้งกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 
เน้ ่องจากการทุจริติอาจเกี ่ยวกับการสมร้ ้ร่วมคิด การปัลอมแปัลง
เอกสารหลักฐาน การตัิ�งใจละเว้นการแสดงข้อม้ล การแสดงข้อม้ลท่ีไม่ติรง 
ติามข้อเท็จจริงหร้อการแทรกแซ่งการควบคุมภัายใน 

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภัายในท่ีเก่ียวข้องกับการติรวจสอบ 
เพ่้อออกแบบวิธีการติรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ิไม่ใช่ื้เพ่้อ
วัติถุปัระสงค์ในการแสดงความเห็นต่ิอความมีปัระสิทธิผลของการควบคุม 
ภัายในของกลุ่มบริษััทและบริษััท 

• ปัระเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีื้ท่ีผ้้บริหารใช้ื้และความ
สมเหตุิสมผลของปัระมาณการทางบัญชีื้และการเปิัดเผยข้อม้ลท่ี
เก่ียวข้องซ่ึ่งจัดทำาขึ�นโดยผ้้บริหาร 

• สรุปัเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้ื้เกณฑ์์การบัญชีื้สำาหรับการ
ดำาเนินงานต่ิอเน่้องของผ้้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีื้ท่ีได้รับ 
สรุปัว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหติุการณ์ หร้อ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็ันเหตุิให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่ิอความ
สามารถของกลุ่มบริษััทและบริษััทในการดำาเนินงานต่ิอเน่้องหร้อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปัว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าติ้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผ้้สอบบัญชีื้ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกติถึงการ
เปิัดเผยข้อม้ลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง 
หร้อถ้าการเปัิดเผยข้อม้ลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปัล่ียนแปัลงไปั ข้อสรุปัของข้าพเจ้าขึ�นอย้่กับหลักฐานการสอบบัญชีื้ท่ี
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผ้้สอบบัญชื้ีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ติาม 
เหติุการณ์หร้อสถานการณ์ในอนาคติอาจเปั็นเหตุิให้กลุ่มบริษััทและ
บริษััทต้ิองหยุดการดำาเนินงานต่ิอเน่้อง 

• ปัระเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน้�อหาของงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิัดเผยข้อม้ลว่างบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุิการณ์ในร้ปัแบบท่ี
ทำาให้มีการนำาเสนอข้อม้ลโดยถ้กต้ิองติามท่ีควรหร้อไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีื้ท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อม้ล
ทางการเงินของกิจการภัายในกลุ่มหร้อกิจกรรมทางธุรกิจภัายในกลุ่ม
บริษััทเพ่้อแสดงความเห็นต่ิองบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชื้อบต่ิอการ
กำาหนดแนวทาง การควบคุมด้แล และการปัฏิิบัติิงานติรวจสอบกลุ่มบริษััท 
ข้าพเจ้าเป็ันผ้้รับผิดชื้อบแต่ิเพียงผ้้เดียวต่ิอความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส้่อสารกับผ้้มีหน้าที่ในการกำากับด้แลในเร้่องติ่างๆ ที่สำาคัญซ่ึ่ง
รวมถึง ขอบเขติและชื้่วงเวลาของการติรวจสอบติามที ่ได้วางแผนไว้ 
ปัระเด็นท่ีมีนัยสำาคัญท่ีพบจากการติรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัย
สำาคัญในระบบการควบคุมภัายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการติรวจ
สอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผ้้มีหน้าท่ีในการกำากับด้แลว่าข้าพเจ้าได้ปัฏิิบัติิติาม 
ข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็ันอิสระและได้ส่้อสารกับ 
ผ้้มีหน้าท่ีในการกำากับด้แลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั�งหมดติลอดจนเร่้องอ่้น
ซ่ึ่งข้าพเจ้าเช่้ื้อว่ามีเหตุิผลท่ีบุคคลภัายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบติ่อ
ความเป็ันอิสระของข้าพเจ้าและมาติรการท่ีข้าพเจ้าใช้ื้เพ่้อป้ัองกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ันอิสระ

จากเร้่องที่ส้่อสารกับผ้้มีหน้าที่ในการกำากับด้แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร้่อง
ต่ิางๆ ท่ีมีนัยสำาคัญมากท่ีสุดในการติรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปััจจุบันและกำาหนดเป็ันเร่้องสำาคัญในการติรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่้องเหล่านี�ในรายงานของผ้้สอบบัญชีื้เว้นแต่ิกฎหมาย
หร้อข้อบังคับไม่ให้เปัิดเผยติ่อสาธารณะเกี่ยวกับ เร้่องดังกล่าว หร้อใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่้อสารเร่้องดังกล่าว 
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ 
ได้อย่างสมเหตุิผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลปัระโยชื้น์ต่ิอ 
ส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่้อสารดังกล่าว 

ผ้้สอบบัญชื้ีที่รับผิดชื้อบงานสอบบัญชื้ีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี� ค้อ 
นางสาวสุลลิติ อาดสว่าง

นางสาวสุลลิต อาดสว่างนางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ผ้้สอบบัญชีื้รับอนุญาติ ทะเบียนเลขท่ี 7517 

บริิษััท สอบบัญชีีธริริมนิติ จำำากััดบริิษััท สอบบัญชีีธริริมนิติ จำำากััด
กรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 22 กุมภัาพันธ์ 2564



50 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

สิินทรััพย์์	 	 	 	 	 	 	 	
สิินทรััพย์์หมุุนเวีีย์น       
	 เงิินสดและรายการเทีียบเท่ีาเงิินสด	 6 3,025,097  5,663,591   2,374,033  4,638,789 
	 ลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีียนอ่ื่�น	 7  85,138,522   218,777,074   55,618,029  94,118,338 
	 เงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 5  -   -  64,300,000  66,000,000 
	 สินค้้าค้งิเหล่อื่		 8 3,807,882   13,067,368   1,172,307  3,580,809 
	 สินทีร้พย์หมุุนเวีียนอ่ื่�น	 	 7,622,668		 	13,734,944		 	3,591,945		 5,401,770	
รัวีมุสิินทรััพย์์หมุุนเวีีย์น  99,594,169   251,242,977   127,056,314  173,739,706 
สิินทรััพย์์ไมุ่หมุุนเวีีย์น       
	 เงิินลงิทุีนในบริษ้ัทีย่อื่ย	 9  -   -   12,124,370   15,140,450 
	 เงิินลงิทุีนในการร่วีมุค้้า	 10 7,973,683  7,481,207  -  - 
	 เงิินลงิทุีนในบริษ้ัทีร่วีมุ		 11  -   -  -  - 
	 เงิินลงิทุีนระยะยาวีอ่ื่�น	 12  -  -   -  - 
	 ทีี�ดิน	อื่าค้ารและอุื่ปกรณ์์	 13  1,322,191,243  1,609,645,826  1,322,580,991  1,609,737,997 
	 สินทีร้พย์สิทีธิิการใช้้	 14  3,074,206   -   -  - 
	 ค่้าค้วีามุนิยมุ	 15  -   32,171,227   -  - 
	 สินทีร้พย์ไมุ่มีุต้ัวีตัน	 16 31,193,193   44,093,920   26,893,896  38,554,574 
	 สินทีร้พย์ภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้	 17  236,753,957   230,463,530   204,963,957  204,287,784 
	 ภาษีัเงิินได้นิติับุค้ค้ลห้ก	ณ์	ทีี�จ่าย	 18 65,921,818  103,567,356   25,902,886  59,610,445 
	 สินทีร้พย์ไมุ่หมุุนเวีียนอ่ื่�น	 	 1,640,032		 	5,226,383		 	264,402		 245,230	
รัวีมุสิินทรััพย์์ไมุ่หมุุนเวีีย์น  1,668,748,132  2,032,649,449   1,592,730,502  1,927,576,480 
รัวีมุสิินทรััพย์์   1,768,342,301   2,283,892,426  1,719,786,816  2,101,316,186 

	 งบการัเงินรัวีมุ	 งบการัเงินเฉพาะกิจการั

 หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(หน่วีย:	บาที)

หมุายเหตัุประกอื่บงิบการเงิินเป็นส่วีนหนึ�งิข้อื่งิงิบการเงิินนี�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



51รายงานประจำาปี พ.ศ. 2563

 หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

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

 งบการัเงินรัวีมุ	 งบการัเงินเฉพาะกิจการั
(หน่วีย:	บาที)

หมุายเหตัุประกอื่บงิบการเงิินเป็นส่วีนหนึ�งิข้อื่งิงิบการเงิินนี�

หนี�สิินและส่ิวีนของผู้้�ถืือหุ�น	 	 	 	 	 	 	
หนี�สิินหมุุนเวีีย์น       
เงิินเบิกเกินบ้ญชี้และเงิินกู้ย่มุระยะส้�น	 	 	 	 	 	 	
	 จากสถาบ้นการเงิิน	 19  965,125,108   981,784,968   922,184,957  925,534,516 
เจ้าหนี�การค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีียนอ่ื่�น	 5, 20 105,664,607  124,054,561  67,884,041  73,521,545 
ส่วีนข้อื่งิหนี�สินตัามุส้ญญาเช่้าทีี�ถึงิกำาหนดช้ำาระ	 	 	 	 	 	 	
	 ภายในหนึ�งิปี	 21  574,822   -   -  - 
ส่วีนข้อื่งิเงิินกู้ย่มุระยะยาวีจากสถาบ้นการเงิิน	 	 	 	 	 	 	
	 ทีี�ถึงิกำาหนดช้ำาระภายในหนึ�งิปี	 23 132,000,000  99,000,000   132,000,000  96,000,000 
เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากผูู้้มีุส่วีนได้เสียทีี�ไมุ่มีุอื่ำานาจ	 	 	 	 	 	 	
	 ค้วีบคุ้มุข้อื่งิบริษ้ัทีย่อื่ย	 22 5,880,000   5,880,000  -  - 
เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากกรรมุการ	 5  305,000,000  161,000,000   290,000,000  146,000,000 
ค่้าสมุาชิ้กรอื่ต้ัดบ้ญชี้	 	 24,834,970		 30,892,847		 	23,345,803		 28,640,536	
หนี�สินหมุุนเวีียนอ่ื่�น	 	 17,786,119		 	29,395,498		 	13,232,332		 17,123,938	
รัวีมุหนี�สิินหมุุนเวีีย์น		 	 1,556,865,626   1,432,007,874  1,448,647,133  1,286,820,535 
หนี�สิินไมุ่หมุุนเวีีย์น
หนี�สินตัามุส้ญญาเช่้า	 21  2,504,692   -   -  - 
เงิินกู้ย่มุระยะยาวีจากสถาบ้นการเงิิน	 23  141,467,400  201,467,400   141,467,400  201,467,400 
หนี�สินภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้	 17 208,000,059  252,420,014  208,000,059  248,496,595 
สำารอื่งิผู้ลประโยช้น์ระยะยาวีข้อื่งิพน้กงิาน	 24  100,803,462   99,538,547   91,280,768  91,360,282 
รัวีมุหนี�สิินไมุ่หมุุนเวีีย์น   452,775,613   553,425,961   440,748,227  541,324,277 
รัวีมุหนี�สิิน    2,009,641,239   1,985,433,835  1,889,395,360  1,828,144,812

ส่ิวีนของผู้้�ถืือหุ�น       
ทุีนเร่อื่นหุ้น		 	 	 	 	 	 	
	 ทุีนจดทีะเบียน		 	 	 	 	 	 	
	 	 หุ้นสามุ้ญ	505,000,000	หุ้น	มูุลค่้าหุ้นละ	1	บาที	 	 505,000,000		 505,000,000		 	505,000,000		 505,000,000	
	 ทุีนทีี�อื่อื่กและช้ำาระแล้วี	 	 	 	 	 	 	
	 	 หุ้นสามุ้ญ	500,000,000	หุ้น	มูุลค่้าหุ้นละ	1	บาที	 	 	500,000,000		 500,000,000		 	500,000,000		 500,000,000	
ผู้ลต่ัางิจากการเปลี�ยนส้ดส่วีนการลงิทุีนในบริษ้ัทีย่อื่ย	 9	 	(1,957,808)	 	-		 	-		 -	
กำาไร	(ข้าดทุีน)	สะสมุ	 	 	 	 	 	 	
	 จ้ดสรรแล้วี	-	สำารอื่งิตัามุกฎหมุาย	 	 	50,500,000		 	50,500,000		 	50,500,000		 50,500,000	
	 ย้งิไมุ่ได้จ้ดสรร	 	 	(1,610,749,454)	 	(1,249,280,369)	 	(1,552,108,778)	 (1,271,315,004)
อื่งิค์้ประกอื่บอ่ื่�นข้อื่งิส่วีนข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้น	 25 832,000,234   993,986,378   832,000,234  993,986,378 
ส่วีนข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นข้อื่งิบริษ้ัที	 	 	(230,207,028)	 	295,206,009		 (169,608,544)	 273,171,374	
ส่วีนข้อื่งิผูู้้มีุส่วีนได้เสียทีี�ไมุ่มีุอื่ำานาจค้วีบคุ้มุข้อื่งิบริษ้ัทีย่อื่ย	 	 	(11,091,910)	 	3,252,582		 	-		 -	
รัวีมุส่ิวีนของผู้้�ถืือหุ�น	 	 	(241,298,938)	 	298,458,591		 	(169,608,544)	 273,171,374	
รัวีมุหนี�สิินและส่ิวีนของผู้้�ถืือหุ�น   1,768,342,301   2,283,892,426   1,719,786,816  2,101,316,186 
	           
  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



52 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

	 งบการัเงินรัวีมุ	 งบการัเงินเฉพาะกิจการั
	หมุายเหตัุ	 2563	 2562	 2563	 2562
     

(หน่วีย:	บาที)

หมุายเหตัุประกอื่บงิบการเงิินเป็นส่วีนหนึ�งิข้อื่งิงิบการเงิินนี�

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายได้จากการข้าย	 	 119,331,120		 	155,157,290		 	86,887,530		 		151,303,411	
รายได้จากการบริการ	 	 	335,793,411		 	645,682,853		 		222,139,209		 		369,268,605	
ต้ันทุีนข้ายและบริการ	 	 	(481,212,410)	 	(748,410,250)	 	(348,652,128)	 	(508,957,116)
กำาไรั	(ขาดทุน)	ขั�นต้�น	 	 	(26,087,879)	 		52,429,893		 	(39,625,389)		 	11,614,900	
ค่้าใช้้จ่ายในการข้าย	 	 	(81,275,295)	 	(136,866,056)	 	(54,833,582)	 		(97,468,378)
ค่้าใช้้จ่ายในการบริหาร	 	 	(124,436,520)	 	(197,854,100)	 	(92,433,517)	 	(129,311,191)
ข้าดทุีนจากการด้อื่ยค่้าข้อื่งิเงิินลงิทุีนในบริษ้ัทีย่อื่ย	 	 	–		 	–		 	(10,638,000)		 (191,333,000)
ข้าดทุีนจากการด้อื่ยค่้าข้อื่งิทีี�ดินอื่าค้าร	และอุื่ปกรณ์์	 		 (44,090,244)	 	(103,766,355)	 	(44,090,244)	 	(94,029,138)
ข้าดทุีนจากการด้อื่ยค่้าข้อื่งิสินทีร้พย์ไมุ่มีุต้ัวีตัน	 	 –		 	(23,659,694)	 –		 –	
ข้าดทุีนจากการด้อื่ยค่้าข้อื่งิค่้าค้วีามุนิยมุ	 	 		(32,171,226)	 	(62,679,585)		 	–		 	–	
ขาดทุนจากการักิจกรัรัมุดำาเนินงาน	 	 	(308,061,164)	 	(472,395,897)	 	(241,620,732)	 	(500,526,807)
ส่วีนแบ่งิกำาไร	(ข้าดทุีน)	จากเงิินลงิทุีนในการร่วีมุค้้า	 11	 	492,477		 		(2,634,784)	 	–		 	–	
รายได้อ่ื่�น	 	 			 10,811,651		 		14,541,179		 	30,419,931			 	28,991,972	
ต้ันทุีนทีางิการเงิิน	 	 	(83,932,893)	 	(78,625,992)	 	(79,748,326)	 	(74,378,846)
ขาดทุนก่อนรัาย์ได�	(ค่่าใช้�จ่าย์)	ภาษีีเงินได้	 	 	(380,689,929)	 	(539,115,494)	 	(290,949,127)	 	(545,913,681)
รายได้	(ค่้าใช้้จ่าย)	ภาษีัเงิินได้	 24	 	5,922,751		 	179,903,401		 		(260,026)	 	166,622,836	
ขาดทุนสิำาหรัับปีี	 	 	(374,767,178)	 		(359,212,093)	 	(291,209,153)	 	(379,290,845)
กำาไรัขาดทุนเบ็ดเสิร็ัจอื�น       
รัาย์การัที�จะไมุ่ถ้ืกจัดปีรัะเภทใหมุ่ไวี�ในกำาไรัหรืัอ
	 ขาดทุนในภาย์หลัง    
ผู้ลกำาไรจากการประมุาณ์การตัามุหล้กค้ณิ์ตัศาสตัร์ 
	 ประก้นภ้ย	 	 –		 		(5,378,761)		 	–		 	(6,497,869)
ส่วีนเกินทุีนจากการตีัราค้าสินทีร้พย์	 	 	(188,322,499)	 	323,582,680			 		(188,322,499)	 	323,582,680	
ภาษีัเงิินได้ข้อื่งิรายการทีี�ไมุ่ถูกจ้ดประเภทีใหมุ่ในกำาไร 
	 หร่อื่ข้าดทุีนในภายหล้งิ	 	 40,496,536		 	(63,640,784)	 	40,496,536		 		(63,416,962)
กำาไรั	(ขาดทุน)	เบ็ดเสิร็ัจอื�นสิำาหรัับปีี	 	 	(147,825,963)	 			254,563,135			 		(147,825,963)	 		253,667,849	
ขาดทุนเบ็ดเสิร็ัจรัวีมุสิำาหรัับปีี	 	 (522,593,141)	 	(104,648,958)	 	(439,035,116)	 	(125,622,996)

การัแบ่งปัีนขาดทุน   
ส่วีนทีี�เป็นข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นข้อื่งิบริษ้ัที	 	 	(364,940,632)	 	(308,762,653)	 	(291,209,153)	 	(379,290,845)
ส่วีนทีี�เป็นข้อื่งิผูู้้มีุส่วีนได้เสียทีี�ไมุ่มีุอื่ำานาจค้วีบคุ้มุ
	 ข้อื่งิบริษ้ัทีย่อื่ย	 	 	(9,826,546)	 	(50,449,440)	 	–		 	–	
	 	 	 	 	 	 	(374,767,178)	 	(359,212,093)	 		(291,209,153)	 	(379,290,845)

การัแบ่งปัีนขาดทุนเบ็ดเสิร็ัจรัวีมุ   
ส่วีนทีี�เป็นข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นข้อื่งิบริษ้ัที	 	 	(512,766,595)	 		(55,094,804)	 		(439,035,116)	 		(125,622,996)
ส่วีนทีี�เป็นข้อื่งิผูู้้มีุส่วีนได้เสียทีี�ไมุ่มีุอื่ำานาจค้วีบคุ้มุ
	 ข้อื่งิบริษ้ัทีย่อื่ย	 	 	(9,826,546)	 	(49,554,154)	 	–		 		–	
	 	 	 	 	 	 	(522,593,141)	 	(104,648,958)	 			(439,035,116)	 	(125,622,996)
ขาดทุนต่้อหุ�น	 27     
ข้าดทุีนต่ัอื่หุ้นข้้�นพ่�นฐาน	 	 	 	 	 	 	
	 ส่วีนทีี�เป็นข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นข้อื่งิบริษ้ัที	 	 		(0.73)	 	(0.62)	 	(0.58)	 	(0.76)
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบกระแสเงินสด
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กรัะแสิเงินสิดจากกิจกรัรัมุดำาเนินงาน      
ข้าดทุีนก่อื่นรายได้	(ค่้าใช้้จ่าย)	ภาษีัเงิินได้	 (380,689,929)	 (539,115,494)	 (290,949,127)	 	(545,913,681)
รายการปร้บปรุงิกระทีบข้าดทุีนก่อื่นรายได้	(ค่้าใช้้จ่าย)	ภาษีัเงิินได้   
 เป็นเงิินสดร้บ	(จ่าย)	จากกิจกรรมุดำาเนินงิาน      
  ค่้าเผู่้�อื่หนี�สงิส้ยจะสูญ	(โอื่นกล้บ)	 	(9,335)		 16,899,135		 12,966,677		 	12,712,491	
     ค่้าเผู่้�อื่สินค้้าร้บค่้น	(โอื่นกล้บ)	 (804,613)	 (1,119,722)	 (804,613)	 (1,119,722)
  ค่้าเผู่้�อื่การลดลงิข้อื่งิมูุลค่้าสินค้้า	(โอื่นกล้บ)	 (5,772,226)	 1,254,751		 	(8,906,079)	 (4,530,460)
     ภาษีัเงิินได้ถูกห้ก	ณ์	ทีี�จ่ายต้ัดจ่าย	 1,275,044			 –			 –		 	–	
  ค่้าเผู่้�อื่เงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	(โอื่นกล้บ)	 	–		 	–		 (150,014)	 	(322,829)
  ค่้าเผู่้�อื่การด้อื่ยค่้าข้อื่งิเงิินลงิทุีนในบริษ้ัทีย่อื่ย	 	–		 	–		 		10,638,000		 191,333,000	
  ค่้าเส่�อื่มุราค้าและค่้าต้ัดจำาหน่าย  68,678,381  94,942,150   67,033,665  82,935,309 
  กำาไรจากการจำาหน่ายอุื่ปกรณ์์	 (1,842,205)	 	(1,971,749)	 	(1,814,715)	 	(1,164,191)
  การด้อื่ยค่้าข้อื่งิทีี�ดิน	อื่าค้ารและอุื่ปกรณ์์  44,090,244  103,766,355   44,090,244   94,029,138 
  ค่้าเผู่้�อื่การด้อื่ยค่้าข้อื่งิค่้าค้วีามุนิยมุ	 32,171,227		 62,679,585		 	–		 	–	
  ค่้าเผู่้�อื่การด้อื่ยค่้าข้อื่งิสินทีร้พย์ไมุ่มีุต้ัวีตัน	 	–		 	 23,659,694		 	–		 	–	
  ส่วีนแบ่งิ	(กำาไร)	ข้าดทุีนจากเงิินลงิทุีนในการร่วีมุค้้า	 	(492,476)	 	2,634,784		 	–		 	–	
  สำารอื่งิผู้ลประโยช้น์ระยะยาวีข้อื่งิพน้กงิาน   7,874,384   20,145,104   6,529,956   18,213,724 
  รายได้จากการลงิทุีนในบริษ้ัทีย่อื่ย	 	–	 	–	 (7,621,920)	 	–	
  รายได้ดอื่กเบี�ยร้บ	 	–		 –		 (23,713,785)		 –	
  ค่้าใช้้จ่ายดอื่กเบี�ย  83,932,893    78,625,992    79,748,326   74,378,846 
ข้าดทุีนจากการดำาเนินงิานก่อื่นการเปลี�ยนแปลงิในสินทีร้พย์	 	 	
	 	 และหนี�สินดำาเนินงิาน	 (151,588,611)	 	(137,599,415)	 (112,953,385)	 (79,448,375)
สินทีร้พย์ดำาเนินงิาน	(เพิ�มุขึ้�น)	ลดลงิ   
  ลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีียนอ่ื่�น  112,997,015   153,442,807    37,948,739   71,630,605 
   สินค้้าค้งิเหล่อื่	   15,031,712  40,183,973   11,314,582  19,181,729 
   สินทีร้พย์หมุุนเวีียนอ่ื่�น  6,112,276  16,259,264    1,809,826  5,542,617
     สินทีร้พย์ไมุ่หมุุนเวีียนอ่ื่�น	 	3,586,352		 	(2,213,522)	 		(19,173)	 		157,319	
หนี�สินดำาเนินงิานเพิ�มุขึ้�น	(ลดลงิ) 
  เจ้าหนี�การค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีียนอ่ื่�น	 (27,145,417)	 (72,297,773)	 (13,633,933)	 	(36,015,867)
  หนี�สินหมุุนเวีียนอ่ื่�น	 (11,609,379)	 (42,164,964)	 	(3,891,606)	 (29,137,118)
เงิินสดจ่ายจากการดำาเนินงิาน		 	(52,616,052)	 	(44,389,630)	 	(79,424,950)		 (48,089,090)
เงิินสดร้บค่้นภาษีัเงิินได้ถูกห้ก	ณ์	ทีี�จ่าย	 	45,202,268		 	1,401,222		 		38,735,260		 –
เงิินสดจ่ายภาษีัเงิินได้	 	(8,831,773)	 	(12,860,264)	 			(5,027,701)	 	(7,188,660)
เงิินสดจ่ายผู้ลประโยช้น์ระยะยาวีข้อื่งิพน้กงิาน	 (6,609,469)	 (10,876,857)	 		(6,609,469)	 	(10,772,856)
เงินสิดสุิทธิิใช้�ไปีในกิจกรัรัมุดำาเนินงาน	 	(22,855,026)	 (66,725,529)	 	(52,326,860)	 (66,050,606)
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กรัะแสิเงินสิดจากกิจกรัรัมุลงทุน   
 เงิินสดร้บดอื่กเบี�ย	 	 –		 –	 		7,424,593			 		–	
 เงิินสดร้บเงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 	 –		 –			 	9,650,014			 	6,000,000	
  เงิินสดจ่ายเงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น		 –		 –		 		(7,800,000)	 		(5,000,000)
 เงิินสดร้บจากการจำาหน่ายอืุ่ปกรณ์์   2,468,408   3,967,664   2,428,595    3,033,084 
 เงิินสดจ่ายซ่�อื่อืุ่ปกรณ์์์	 	 		(1,747,068)	 		(2,453,837)	 		(1,682,078)	 	(1,864,929)
 เงิินสดจ่ายซ่�อื่สินทีร้พย์ไมุ่มุีตั้วีตัน	 	 		(6,850)	 	(669,264)	 	(6,836)	 (669,264)
เงินสิดสิุทธิิได�มุาจากกิจกรัรัมุลงทุน   714,490    844,563   10,014,288    1,498,891 
กรัะแสิเงินสิดจากกิจกรัรัมุจัดหาเงิน        
 เงิินสดจ่ายดอื่กเบี�ย	 	 (80,791,301)		 (79,845,037)	 	(76,602,625)	 	(75,587,761)
 เงิินเบิกเกินบ้ญช้ีและเงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากสถาบ้นการเงิิน  
     	 เพิ�มุข้ึ�น	(ลดลงิ)	 	 (16,659,860)	 45,609,179		 	(3,349,559)	 51,815,299	
	 เงิินสดร้บเงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากกรรมุการ	 	 	144,000,000		 	161,000,000		 	144,000,000		 	146,000,000	
  เงิินสดจ่ายช้ำาระหนี�สินตัามุส้ญญาเช้่า	 	 (46,797)	 	–		 –		 –	
 เงิินสดจ่ายช้ำาระค้่นเงิินกู้ย่มุระยะยาวีจากสถาบ้นการเงิิน (27,000,000)	 (64,000,000)	 (24,000,000)	 (60,000,000)
เงินสิดสิุทธิิได�มุาจากกิจกรัรัมุจัดหาเงิน	 	 19,502,042  62,764,142  40,047,816  62,227,538 
เงินสิดและรัาย์การัเทีย์บเท่าเงินสิดลดลงสิุทธิิ	 	 (2,638,494)	 (3,116,824)	 (2,264,756)	 (2,324,177)
เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสด	ณ์	วี้นตั้นปี  5,663,591  8,780,415  4,638,789  6,962,966 
เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสด	ณ์	วี้นสิ�นปี  3,025,097  5,663,591  2,374,033  4,638,789 

ข�อมุ้ลกรัะแสิเงินสิดเปีิดเผู้ย์เพิ�มุเต้ิมุ       
รายการทีี�มุิใช้่เงิินสด        
 รายการซ่�อื่อืุ่ปกรณ์์และซอื่ฟแวีร์ค้อื่มุพิวีเตัอื่ร์ทีี�ย้งิไมุ่ได้จ่ายช้ำาระ	 409,628.00		 547,139.00		 409,628.00		 547,139.00	
	 การปร้บมุูลค้่าจากการตัีราค้าสินทีร้พย์เพิ�มุข้ึ�น	(ลดลงิ)		 (202,482,680)	 323,582,680		 (202,482,680)	 323,582,680	
	 หนี�สินตัามุส้ญญาเช้่าเพิ�มุข้ึ�น	 	 3,480,000		 	–		 –		 –	

	 งบการัเงินรัวีมุ	 งบการัเงินเฉพาะกิจการั

 2563 2562 2563 2562

(หน่วีย:	บาที)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

 

หมุายเหตัุประกอื่บงิบการเงิินเป็นส่วีนหนึ�งิข้อื่งิงิบการเงิินนี�

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ย์อดย์กมุา	ณ	วัีนที�	1	มุกรัาค่มุ	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	
ข้าดทุีนสำาหร้บปี	 	 	-		 -		 	-		 	(308,762,653)	 	-		 	-		 (308,762,653)		(50,449,440)	 (359,212,093)
กำาไรเบ็ดเสร็จอ่ื่�นสำาหร้บปี	 	 	-		 	-		 	-		 	(5,198,295)	 258,866,144		 	258,866,144		 	253,667,849		 	895,286		 	254,563,135	
ข้าดทุีนเบ็ดเสร็จรวีมุสำาหร้บปี	 	 -		 	-		 	-		 	(313,960,948)	 	258,866,144		 	258,866,144		 	(55,094,804)		(49,554,154)	 (104,648,958)
ย์อดค่งเหลือ	ณ	วัีนที�	ณ	วัีนที�	31	ธัินวีาค่มุ	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	
ผู้ลกระทีบสะสมุจากการเปลี�ยนแปลงินโยบาย
	 การบ้ญชี้เน่�อื่งิจากการนำามุาตัรฐานการรายงิาน
	 ทีางิการเงิินใหมุ่มุาใช้้ค้ร้�งิแรก	  4		 	-		 -		 	-		 	(10,688,634)	 	-		 	-		 	(10,688,634)	 	(6,475,754)	 (17,164,388)
ย์อดค่งเหลือ	ณ	วัีนที�	1	มุกรัาค่มุ	2563	ที�ปีรัับปีรุังแล�วี	 	 	500,000,000		 	-		 50,500,000			(1,259,969,003)	 	993,986,378		 	993,986,378		 	284,517,375		 	(3,223,172)	 281,294,203	
ผู้ลต่ัางิจากการเพิ�มุทุีนในบริษ้ัทีในบริษ้ัทีย่อื่ยจาก
	 ส่วีนได้เสียทีี�ไมุ่มีุอื่ำานาจค้วีบคุ้มุ	  9		 	-		 	(1,957,808)	 -		 	-		 	-		 	-		 	(1,957,808)	 	1,957,808	 	-	
ข้าดทุีนสำาหร้บปี	 	 	-		 -		 -		 (364,940,632)	 	-		 	-	 	(364,940,632)	 (9,826,546)	 (374,767,178)
ข้าดทุีนเบ็ดเสร็จอ่ื่�นสำาหร้บปี	 	 	-		 	-		 	-		 	2,832,036			(150,657,999)	 	(150,657,999)	 	(147,825,963)	 	-		(147,825,963)
ข้าดทุีนเบ็ดเสร็จรวีมุสำาหร้บปี	 	 	-		 	-		 	-	 	(362,108,596)	 	(150,657,999)	 	(150,657,999)	 	(512,766,595)	 	(9,826,546)	 (522,593,141)
โอื่นส่วีนเกินไปกำาไร	(ข้าดทุีน)	สะสมุ	 	 -		 	-		 	-		 	11,328,145		 	(11,328,145)	 	(11,328,145)	 	-		 	-		 		-	
ย์อดค่งเหลือ	ณ	วัีนที�	ณ	วัีนที�	31	ธัินวีาค่มุ	2563	 	 500,000,000		 	(1,957,808)	 50,500,000			(1,610,749,454)	 	832,000,234		 	832,000,234			(230,207,028)		(11,091,910)	 (241,298,938)

ย์อดย์กมุา	ณ	วีันที�	1	มุกรัาค่มุ	2562	 	 	500,000,000		 50,500,000		 	(886,825,864)	 	735,120,234		 735,120,234		 398,794,370	
ข้าดทีุนสำาหร้บปี	 	 -		 -		 	(379,290,845)	 	-		 	-		 	(379,290,845)
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่่�นสำาหร้บปี	 	 	-		 	-		 	(5,198,295)	 	258,866,144		 258,866,144		 253,667,849	
ข้าดทีุนเบ็ดเสร็จรวีมุสำาหร้บปี	 	 	-		 	-		 	(384,489,140)	 	258,866,144		 258,866,144		 	(125,622,996)
ย์อดค่งเหลือ	ณ	วัีนที�	ณ	วัีนที�	31	ธัินวีาค่มุ	2562	 	 	500,000,000		 50,500,000		 	(1,271,315,004)	 993,986,378		 	993,986,378		 	273,171,374	
ผู้ลกระทีบสะสมุจากการเปลี�ยนแปลงิ
	 นโยบายการบ้ญชี้	เน่�อื่งิจากการนำามุาตัรฐาน
	 การรายงิานทีางิการเงิินใหมุ่มุาใช้้ค้ร้�งิแรก	 4		 -		 	-		 (3,744,802)	 -		 -		 	(3,744,802)
ย์อดค่งเหลือ	ณ	วีันที�	1	มุกรัาค่มุ	2563	ที�ปีรัับปีรัุงแล�วี	 	 500,000,000		 50,500,000		 (1,275,059,806)	 993,986,378		 993,986,378		 	269,426,572	
ข้าดทีุนสำาหร้บปี	 	 	-		 -		 (291,209,153)	 	-		 	-		 	(291,209,153)
ข้าดทีุนเบ็ดเสร็จอื่่�นสำาหร้บปี	 	 	-		 	-		 	2,832,036		 	(150,657,999)	 	(150,657,999)	 	(147,825,963)
ข้าดทีุนเบ็ดเสร็จรวีมุสำาหร้บปี	 	 	-		 	-		 	(288,377,117)	 	(150,657,999)	 (150,657,999)	 	(439,035,116)
โอื่นส่วีนเกินไปกำาไร	(ข้าดทีุน)	สะสมุ	 	 	-		 	-		 11,328,145		 	(11,328,145)	 (11,328,145)	 	-	
ย์อดค่งเหลือ	ณ	วีันที�	ณ	วีันที�	31	ธิันวีาค่มุ	2563	 	 	500,000,000		 50,500,000		 	(1,552,108,778)	 	832,000,234		 832,000,234		 	(169,608,544)

	งบการัเงินเฉพาะกิจการั	
	ส่วีนข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นข้อื่งิบริษั้ที	

	กำาไร	(ข้าดทีุน)	สะสมุ	 		อื่งิค้์ประกอื่บอื่่�นข้อื่งิส่วีนข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้น		

(หน่วีย:	บาที)

(หน่วีย:	บาที)

	ทีุนเร่อื่นหุ้น 
ทีี�อื่อื่กและ 
ช้ำาระแล้วี	 	จ้ดสรรแล้วี	-	

	สำารอื่งิตัามุ
กฎหมุาย	

	ย้งิไมุ่ได้จ้ดสรร	 		ส่วีนเกินจาก 
การตัีราค้า 
สินทีร้พย์	

	รวีมุอื่งิค้์ประกอื่บอื่่�น	
	ข้อื่งิส่วีนข้อื่งิ 

ผูู้้ถ่อื่หุ้น	

	ส่วีนข้อื่งิ
ผูู้้ถ่อื่หุ้น

ข้อื่งิบริษั้ที

	ส่วีนข้อื่งิ 
ผูู้้มุีส่วีนได้เสีย	
	ทีี�ไมุ่มุีอื่ำานาจ	
	ค้วีบคุ้มุข้อื่งิ 
บริษั้ทีย่อื่ย	

	รวีมุส่วีน
ข้อื่งิ	

	ผูู้้ถ่อื่หุ้น	

	งบการัเงินเฉพาะกิจการั	

	กำาไร	(ข้าดทีุน)	สะสมุ	
		อื่งิค้์ประกอื่บอื่่�นข้อื่งิส่วีนข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้น		

	ทีุนเร่อื่นหุ้น 
ทีี�อื่อื่กและ 
ช้ำาระแล้วี	

	จ้ดสรรแล้วี	-	
	สำารอื่งิตัามุกฎหมุาย	 	ย้งิไมุ่ได้จ้ดสรร	

		ส่วีนเกินจาก 
การตัีราค้า
สินทีร้พย์	

	รวีมุอื่งิค้์ประกอื่บอื่่�น	
	ข้อื่งิส่วีนข้อื่งิ 

ผูู้้ถ่อื่หุ้น	

	รวีมุส่วีน
ข้อื่งิ	

	ผูู้้ถ่อื่หุ้น	

		ผู้ลตั่างิจาก
การเปลี�ยนแปลงิ

ส้ดส่วีน
การลงิทีุน 

ในบริษั้ทีย่อื่ย	 หมายเหต ุ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2563 2562

	 	 บริษั้ทีย่อื่ย	 	 	 	 	

	 	 บริษั้ที	โพสตั์	นิวี	มุีเดีย	จำาก้ด	 ลงิทีุน	 ไทีย	 100	 100

	 	 บริษั้ที	โพสตั์	โฮลดิ�งิ	จำาก้ด	 ลงิทีุน	 ไทีย	 100	 100

	 	 	 (ถ่อื่หุ้นโดยบริษั้ที	โพสตั์	นิวี	มุีเดีย	จำาก้ด) 

	 	 บริษั้ที	โพสตั์	ทีีวีี	จำาก้ด	 ผู้ลิตัรายการโทีรที้ศน์และให้เช้่าสตัูดิโอื่		 ไทีย	 100		 100	 	
	 	 	 (ถ่อื่หุ้นโดยบริษั้ที	โพสตั์	โฮลดิ�งิ	จำาก้ด)      

	 	 บริษั้ที	โพสตั์	อื่ินเตัอื่ร์เนช้้�นแนล	มุีเดีย	จำาก้ด			 ผู้ลิตัและจำาหน่ายนิตัยสาร	 ไทีย	 100	 		100

	 	 บริษ้ัที	โพสต์ั-ไอื่เอ็ื่มุ	พล้ส	จำาก้ด	 ผู้ลิตัและจำาหน่ายนิตัยสาร

	 	 	 (ถ่อื่หุ้นร้อื่ยละ	49	โดยบริษั้ทีและร้อื่ยละ	51

	 	 	 โดยบริษ้ัที	โพสต์ั	อิื่นเตัอื่ร์เนช้้�นแนล	มีุเดีย	จำาก้ด)

	 	 บริษั้ที	โพสตั์	นิวีส์	จำาก้ด	 ผู้ลิตัรายการโทีรที้ศน์	 ไทีย	 51	 51

	 	 บริษั้ที	มุ้ช้รูมุ	กรุ๊ป	จำาก้ด		 ผู้ลิตัรายการโทีรที้ศน์	 ไทีย	 60	 51 	
 

บริษั้ที ล้กษัณ์ะธิุรกิจ

อื่้ตัราร้อื่ยละข้อื่งิการถ่อื่หุ้น
จ้ดตั้�งิข้ึ�น
ในประเทีศ

1. ข้อมูลท่่วไป

1.1	 ข�อมุ้ลทั�วีไปีของบริัษัีท

	 บริษ้ัที	บางิกอื่ก	โพสต์ั	จำาก้ด	(มุหาช้น)	(“บริษ้ัที”)	เป็นบริษ้ัทีมุหาช้นซึ�งิจ้ดต้ั�งิและมีุภูมิุลำาเนาในประเทีศไทีย	ทีี�อื่ยู่ตัามุทีี�จดทีะเบียนข้อื่งิบริษ้ัทีอื่ยู่ทีี�เลข้ทีี�	136	
ถนนสุนทีรโกษัา	แข้วีงิค้ลอื่งิเตัย	เข้ตัค้ลอื่งิเตัย	กรุงิเทีพมุหานค้ร

	 ธุิรกิจหล้กข้อื่งิบริษ้ัที	ค่้อื่	การผู้ลิตัและจำาหน่ายหน้งิส่อื่พิมุพ์	นิตัยสาร	และหน้งิส่อื่	

1.2	 ข�อสิมุมุติ้ทางการับัญชี้

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุผู้ลข้าดทุีนจากการดำาเนินงิานติัดต่ัอื่ก้นหลายปี	ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	มีุหนี�สินหมุุนเวีียนสูงิกว่ีาสินทีร้พย์หมุุนเวีียนเป็นจำานวีนมุาก	
นอื่กจากนี�ต้ั�งิแต่ัว้ีนทีี�	15	พฤษัภาค้มุ	2563	หล้กทีร้พย์ข้อื่งิบริษ้ัทีถูกขึ้�นเค้ร่�อื่งิหมุาย	“C”	(Caution)	ท้ี�งินี�	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยได้พยายามุดำาเนินการตัามุแผู้น
ปร้บเปลี�ยนกลยุทีธิ์และรูปแบบการดำาเนินธิุรกิจ	 เพ่�อื่ปร้บสู่การเป็นอื่งิค้์กรดิจิที้ล	 รวีมุที้�งิบริษั้ทีมุีแผู้นทีี�จะจำาหน่ายสินทีร้พย์เพ่�อื่จ่ายช้ำาระหนี�สินด้งิกล่าวี	
นอื่กจากนี�	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยย้งิได้ร้บการให้สน้บสนุนทีางิการเงิินจากผูู้้ถ่อื่หุ้นรายใหญ่	ท้ี�งินี�	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยสามุารถจ่ายช้ำาระค่้นเงิินต้ันและดอื่กเบี�ย
เงิินกู้ย่มุเมุ่�อื่ค้รบกำาหนดช้ำาระ	 ผูู้้บริหารจึงิเช่้�อื่ว่ีาบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจะสามุารถดำาเนินงิานต่ัอื่เน่�อื่งิ	 งิบการเงิินนี�จึงิถูกจ้ดทีำาขึ้�นโดยใช้้เกณ์ฑ์์การบ้ญชี้สำาหร้บ
กิจการทีี�ดำาเนินงิานต่ัอื่เน่�อื่งิ	 การบ้นทึีกสินทีร้พย์และหนี�สินจึงิเป็นไปตัามุเกณ์ฑ์์ทีี�ว่ีาบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจะสามุารถข้ายสินทีร้พย์และช้ำาระหนี�สินได้ตัามุปกติั
ธุิรกิจ	อื่ย่างิไรก็ตัามุ	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยย้งิอื่ยูร่ะหว่ีางิดำาเนินการให้สำาเร็จตัามุแผู้นปร้บเปลี�ยนกลยุทีธ์ิและรูปแบบการดำาเนินงิานในอื่นาค้ตั	ด้งิน้�น	จึงิย้งิค้งิมีุ
ค้วีามุไมุ่แน่นอื่นทีี�มีุสาระสำาค้้ญซึ�งิอื่าจเป็นเหตุัให้เกิดข้้อื่สงิส้ยเกี�ยวีก้บค้วีามุสามุารถในการดำาเนินงิานต่ัอื่เน่�อื่งิข้อื่งิบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ย

2.  เกณฑ์์ในการจ่ดทำางบการเงิน

2.1		 หลักเกณฑ์์ในการัจัดทำางบการัเงิน

	 งิบการเงิินนี�จ้ดทีำาขึ้�นตัามุมุาตัรฐานการบ้ญชี้ทีี�กฎหมุายกำาหนดตัามุพระราช้บ้ญญ้ติัวิีช้าชี้พบ้ญชี้	 พ.ศ.	 2547	 โดยได้ถ่อื่ปฏิิบ้ติัตัามุมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิิน	 
และการแสดงิรายการได้ทีำาขึ้�นตัามุแบบกำาหนดรายการย่อื่ทีี�ต้ัอื่งิมีุในงิบการเงิินสำาหร้บบริษ้ัทีมุหาช้นจำาก้ด	 ทีี�กำาหนดโดยประกาศกรมุพ้ฒนาธุิรกิจการค้้า	 กระทีรวีงิ
พาณิ์ช้ย์	อื่อื่กตัามุค้วีามุในพระราช้บ้ญญ้ติัการบ้ญชี้	พ.ศ.	2543

	 งิบการเงิินนี�ได้จ้ดทีำาขึ้�นโดยใช้้เกณ์ฑ์์ราค้าทุีนเดิมุ	เว้ีนแต่ัจะได้เปิดเผู้ยเป็นอื่ย่างิอ่ื่�นในนโยบายการบ้ญชี้

	 งิบการเงิินฉบ้บภาษัาไทียเป็นงิบการเงิินฉบ้บทีี�บริษ้ัทีใช้้เป็นทีางิการตัามุกฎหมุาย	งิบการเงิินฉบ้บภาษัาอ้ื่งิกฤษัแปลมุาจากงิบการเงิินฉบ้บภาษัาไทียด้งิกล่าวี

	2.2		 เกณฑ์์ในการัจัดทำางบการัเงินรัวีมุ

	 ก)		 งิบการเงิินรวีมุข้อื่งิบริษ้ัที	ประกอื่บด้วียงิบการเงิินข้อื่งิบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ย	รายละเอีื่ยดบริษ้ัทีย่อื่ยข้อื่งิบริษ้ัที	มีุด้งิต่ัอื่ไปนี�

	 ข้)	 บริษ้ัทีจะถ่อื่ว่ีามีุการค้วีบคุ้มุกิจการทีี�เข้้าไปลงิทุีนหร่อื่บริษ้ัทีย่อื่ยได้	 หากบริษ้ัทีมีุสิทีธิิได้ร้บหร่อื่มีุส่วีนได้เสียในผู้ลตัอื่บแทีนข้อื่งิกิจการทีี�เข้้าไปลงิทุีน	 และ
สามุารถใช้้อื่ำานาจในการส้�งิการกิจกรรมุทีี�ส่งิผู้ลกระทีบอื่ย่างิมีุน้ยสำาค้้ญต่ัอื่จำานวีนเงิินผู้ลตัอื่บแทีนน้�นได้	

	 ค้)	 บริษ้ัทีนำางิบการเงิินข้อื่งิบริษ้ัทีย่อื่ยมุารวีมุในการจ้ดทีำางิบการเงิินรวีมุต้ั�งิแต่ัว้ีนทีี�บริษ้ัทีมีุอื่ำานาจในการค้วีบคุ้มุบริษ้ัทีย่อื่ยจนถึงิว้ีนทีี�บริษ้ัทีสิ�นสุดการค้วีบคุ้มุ
บริษ้ัทีย่อื่ยน้�น

	 งิ)	 งิบการเงิินข้อื่งิบริษ้ัทีย่อื่ยได้จ้ดทีำาขึ้�นโดยใช้้นโยบายการบ้ญชี้ทีี�สำาค้้ญเช่้นเดียวีก้นก้บข้อื่งิบริษ้ัที
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	 จ)	 ยอื่ดค้งิค้้างิและรายการค้้าระหว่ีางิบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยทีี�มีุสาระสำาค้้ญได้ถูกต้ัดอื่อื่กจากงิบการเงิินรวีมุนี�แล้วี	

	 ฉ)	 ส่วีนข้อื่งิผูู้้มีุส่วีนได้เสียทีี�ไมุ่มีุอื่ำานาจค้วีบคุ้มุ	ค่้อื่	จำานวีนกำาไรหร่อื่ข้าดทุีนและสินทีร้พย์สุทีธิิข้อื่งิบริษ้ัทีย่อื่ยส่วีนทีี�ไมุ่ได้เป็นข้อื่งิบริษ้ัที	และแสดงิเป็นรายการ
แยกต่ัางิหากในส่วีนข้อื่งิกำาไรหร่อื่ข้าดทุีนรวีมุและส่วีนข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นในงิบแสดงิฐานะการเงิินรวีมุ

	 บริษ้ัทีจ้ดทีำางิบการเงิินเฉพาะกิจการโดยแสดงิเงิินลงิทุีนในบริษ้ัทีย่อื่ย	การร่วีมุค้้า	และบริษ้ัทีร่วีมุตัามุวิีธีิราค้าทุีน

2.3	 มุาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงินที�เริั�มุมีุผู้ลบังคั่บใช้�ในปีีปัีจจุบัน

	 ในระหวี่างิปี	 บริษั้ทีและบริษั้ทีย่อื่ยได้นำามุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินและการตัีค้วีามุมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินฉบ้บใหมุ่และฉบ้บปร้บปรุงิ	 ซึ�งิจะ 
มีุผู้ลบ้งิค้้บใช้้สำาหร้บงิบการเงิินทีี�มีุรอื่บระยะเวีลาบ้ญชี้ทีี�เริ�มุในหร่อื่หล้งิว้ีนทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	มุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินด้งิกล่าวีได้ร้บการปร้บปรุงิหร่อื่
จ้ดให้มีุขึ้�นเพ่�อื่ให้มีุเน่�อื่หาเท่ีาเทีียมุก้บมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินระหว่ีางิประเทีศ	 โดยส่วีนใหญ่เป็นการอื่ธิิบายให้ช้้ดเจนเกี�ยวีก้บวิีธีิปฏิิบ้ติัทีางิการบ้ญชี้
และการให้แนวีปฏิิบ้ติัทีางิบ้ญชี้ก้บผูู้้ใช้้มุาตัรฐาน	ยกเว้ีน	มุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินฉบ้บใหมุ่ด้งิต่ัอื่ไปนี�ทีี�มีุการเปลี�ยนแปลงิหล้กการสำาค้้ญซึ�งิสามุารถสรุปได้ 
ด้งินี�

 มุาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน	กลุ่มุเค่รืั�องมืุอทางการัเงิน

	 มุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิิน	กลุ่มุเค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการเงิิน	ประกอื่บด้วีย	มุาตัรฐานและการตีัค้วีามุมุาตัรฐาน	จำานวีน	5	ฉบ้บ	ได้แก่	

	 มุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิิน

	 	 ฉบ้บทีี�	7	 การเปิดเผู้ยข้้อื่มูุลเค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการเงิิน

	 	 ฉบ้บทีี�	9	 เค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการเงิิน

	 มุาตัรฐานการบ้ญชี้

	 	 ฉบ้บทีี�	32		การแสดงิรายการเค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการเงิิน

	 การตีัค้วีามุมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิิน

	 	 ฉบ้บทีี�	16	 การป้อื่งิก้นค้วีามุเสี�ยงิข้อื่งิเงิินลงิทุีนสุทีธิิในหน่วียงิานต่ัางิประเทีศ

	 	 ฉบ้บทีี�	19	 การช้ำาระหนี�สินทีางิการเงิินด้วียตัราสารทุีน

	 มุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินกลุ่มุด้งิกล่าวีข้้างิตั้น	 กำาหนดหล้กการเกี�ยวีก้บการจ้ดประเภทีและการวี้ดมุูลค้่าเค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการเงิินด้วียมุูลค้่ายุตัิธิรรมุหร่อื่
ราค้าทีุนตั้ดจำาหน่ายโดยพิจารณ์าจากประเภทีข้อื่งิตัราสารทีางิการเงิิน	 ล้กษัณ์ะข้อื่งิกระแสเงิินสดตัามุส้ญญาและแผู้นธิุรกิจข้อื่งิกิจการ	 (Business	 Model)	
หล้กการเกี�ยวีก้บวิีธีิการค้ำานวีณ์การด้อื่ยค่้าข้อื่งิเค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการเงิินโดยใช้้แนวีคิ้ดข้อื่งิผู้ลข้าดทุีนด้านเค้รดิตัทีี�ค้าดว่ีาจะเกิดขึ้�น	 และหล้กการเกี�ยวีก้บการบ้ญชี้
ป้อื่งิก้นค้วีามุเสี�ยงิ	รวีมุถึงิการแสดงิรายการและการเปิดเผู้ยข้้อื่มูุลเค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการเงิิน	และเมุ่�อื่มุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินกลุ่มุนี�มีุผู้ลบ้งิค้้บใช้้	จะทีำาให้
มุาตัรฐานการบ้ญชี้	การตีัค้วีามุมุาตัรฐานการบ้ญชี้	และแนวีปฏิิบ้ติัทีางิการบ้ญชี้บางิฉบ้บทีี�มีุผู้ลบ้งิค้้บใช้้อื่ยู่ในปัจจุบ้นถูกยกเลิกไป

	 มุาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงินฉบับที�	16	เรืั�อง	สัิญญาเช่้า

	 มุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินฉบ้บทีี�	16	ใช้้แทีนมุาตัรฐานการบ้ญชี้	ฉบ้บทีี�	17	เร่�อื่งิ	ส้ญญาเช่้า	และการตีัค้วีามุมุาตัรฐานบ้ญชี้ทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิ	มุาตัรฐานฉบ้บนี�
ได้กำาหนดหล้กการข้อื่งิการร้บรู้รายการ	 การวี้ดมุูลค้่า	 การแสดงิรายการและการเปิดเผู้ยข้้อื่มุูลข้อื่งิส้ญญาเช้่า	 และกำาหนดให้ผูู้้เช้่าร้บรู้สินทีร้พย์และหนี�สิน
สำาหร้บส้ญญาเช่้าทุีกรายการทีี�มีุระยะเวีลาในการเช่้ามุากกว่ีา	12	เด่อื่น	เว้ีนแต่ัสินทีร้พย์อ้ื่างิอิื่งิน้�นมีุมูุลค่้าตัำ�า

	 การบ้ญชี้สำาหร้บผูู้้ให้เช่้าไมุ่มีุการเปลี�ยนแปลงิอื่ย่างิมีุสาระสำาค้้ญจากมุาตัรฐานการบ้ญชี้	ฉบ้บทีี�	17	ผูู้้ให้เช่้าย้งิค้งิต้ัอื่งิจ้ดประเภทีส้ญญาเช่้าเป็นส้ญญาเช่้าดำาเนินงิาน 
หร่อื่ส้ญญาเช่้าเงิินทุีนโดยใช้้หล้กการเช่้นเดียวีก้นก้บมุาตัรฐานการบ้ญชี้ฉบ้บทีี�	17

	 บริษั้ทีและบริษั้ทีย่อื่ยได้นำามุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินกลุ่มุเค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการเงิินมุาถ่อื่ปฏิิบ้ตัิค้ร้�งิแรก	 โดยปร้บปรุงิก้บกำาไร	 (ข้าดทีุน)	 สะสมุ	 ณ์	 วี้นทีี�	 
1	มุกราค้มุ	2563	 (Modified	Retrospective	Approach)	และไมุ่ปร้บย้อื่นหล้งิงิบการเงิินปีก่อื่นทีี�แสดงิเปรียบเทีียบ	ผู้ลสะสมุข้อื่งิการเปลี�ยนแปลงินโยบาย
การบ้ญชี้จากการนำามุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินใหมุ่มุาถ่อื่ปฏิิบ้ติั	ได้แสดงิไว้ีในหมุายเหตุัประกอื่บงิบการเงิินข้้อื่	4	

	 แนวีปีฏิิบัต้ิทางการับัญช้ี	 เรัื�อง	มุาต้รัการัผู้่อนปีรันช้ั�วีค่รัาวีสิำาหรัับทางเลือกเพิ�มุเต้ิมุทางบัญช้ีเพื�อรัองรัับผู้ลกรัะทบจากสิถืานการัณ์การัแพรั่รัะบาดของ
โรัค่ติ้ดเชื้�อไวีรััสิโค่โรันา	2019	(COVID-19)

	 สภาวิีช้าชี้พบ้ญชี้ได้ประกาศใช้้แนวีปฏิิบ้ติัทีางิการบ้ญชี้	เร่�อื่งิ	มุาตัรการผู่้อื่นปรนช้้�วีค้ราวีสำาหร้บทีางิเล่อื่กเพิ�มุเติัมุทีางิบ้ญชี้เพ่�อื่รอื่งิร้บผู้ลกระทีบจากสถานการณ์์
การแพร่ระบาดข้อื่งิโรค้ตัิดเช้่�อื่ไวีร้สโค้โรนา	 2019	 (COVID-19)	 โดยมุีวี้ตัถุประสงิค้์เพ่�อื่ลดผู้ลกระทีบในบางิเร่�อื่งิจากการปฏิิบ้ตัิตัามุมุาตัรฐานการรายงิาน
ทีางิการเงิินบางิฉบ้บ	และเพ่�อื่ให้เกิดค้วีามุช้้ดเจนในวิีธีิปฏิิบ้ติัทีางิบ้ญชี้ในช่้วีงิเวีลาทีี�ย้งิมีุค้วีามุไมุ่แน่นอื่นเกี�ยวีก้บสถานการณ์์ด้งิกล่าวี

	 แนวีปฏิิบ้ติัทีางิการบ้ญชี้ด้งิกล่าวีได้ประกาศลงิในราช้กิจจานุเบกษัาเมุ่�อื่ว้ีนทีี�	22	เมุษัายน	2563	และมีุผู้ลบ้งิค้้บใช้้สำาหร้บการจ้ดทีำางิบการเงิินทีี�มีุรอื่บระยะเวีลา
รายงิานสิ�นสุดภายในช่้วีงิเวีลาระหว่ีางิว้ีนทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	ถึงิว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยเล่อื่กใช้้มุาตัรการผู่้อื่นปรนช้้�วีค้ราวีสำาหร้บทีางิเล่อื่กเพิ�มุเติัมุทีางิบ้ญชี้	ด้งิต่ัอื่ไปนี�

	 -		 เล่อื่กทีี�จะไมุ่นำาข้้อื่มูุลทีี�มีุการค้าดการณ์์ในอื่นาค้ตั	(Forward-looking	information)	มุาใช้้ในการว้ีดมูุลค่้าข้อื่งิผู้ลข้าดทุีนด้านเค้รดิตัทีี�ค้าดว่ีาจะเกิดขึ้�น

	 -	 เล่อื่กทีี�จะไมุ่นำาสถานการณ์์	COVID-19	มุาถ่อื่เป็นข้้อื่บ่งิชี้�ข้อื่งิการด้อื่ยค่้า	ตัามุมุาตัรฐานการบ้ญชี้	ฉบ้บทีี�	36	เร่�อื่งิ	การด้อื่ยค่้าข้อื่งิสินทีร้พย์

2.4	 มุาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงินที�จะมีุผู้ลบังคั่บใช้�ในอนาค่ต้

	 ในระหว่ีางิปี	 สภาวิีช้าชี้พบ้ญชี้ได้อื่อื่กประกาศสภาวิีช้าชี้พบ้ญชี้	 และลงิประกาศในราช้กิจจานุเบกษัาแล้วี	 สำาหร้บกรอื่บแนวีคิ้ดสำาหร้บการรายงิานทีางิการเงิิน	
(ใหมุ่)	 และมุีการปร้บปรุงิมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินจากปี	 2562	 เป็นจำานวีนหลายฉบ้บ	 โดยให้ถ่อื่ปฏิิบ้ตัิก้บงิบการเงิินสำาหร้บรอื่บระยะเวีลาบ้ญช้ี 
ทีี�เริ�มุต้ันในหร่อื่หล้งิว้ีนทีี�	1	มุกราค้มุ	2564	เป็นต้ันไป	ซึ�งิการปร้บปรุงิด้งิกล่าวีเกิดจากการปร้บปรุงิ/แก้ไข้หล้กการ	ด้งิต่ัอื่ไปนี�



58 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

	 การัปีรัับปีรุังการัอ�างอิงกรัอบแนวีคิ่ดในมุาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน

	 มุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินบางิฉบ้บประกอื่บด้วียการอ้ื่างิอิื่งิหร่อื่การอ้ื่างิถึงิ	 “IASC’s	 Framework	 for	 the	 Preparation	 and	 Presentation	 of	
Financial	Statements”	การปร้บปรุงิการอื่้างิอื่ิงิกรอื่บแนวีค้ิดในมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินได้ปร้บการอื่้างิอื่ิงิหร่อื่การอื่้างิถึงิบางิส่วีนทีี�กล่าวีข้้างิตั้น
ให้เป็นปัจจุบ้นและทีำาการปร้บปรุงิอ่ื่�นๆ	เพ่�อื่อื่ธิิบายให้ช้้ดเจนขึ้�นว่ีาเอื่กสารแต่ัละฉบ้บน้�นเป็นการอ้ื่างิอิื่งิ	“กรอื่บแนวีคิ้ด”	ข้อื่งิปีใด

 ค่ำานิย์ามุของธุิรักิจ

	 ค้ำานิยามุข้อื่งิธุิรกิจ	ทีี�ปร้บปรุงิในมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิิน	ฉบ้บทีี�	3	เร่�อื่งิ	การรวีมุธุิรกิจ	ได้อื่ธิิบายให้ช้้ดเจนขึ้�นถึงิค้ำานิยามุข้อื่งิธุิรกิจ	โดยมีุว้ีตัถุประสงิค์้
เพ่�อื่ช่้วียให้กิจการใช้้ในการกำาหนดว่ีารายการค้้าน้�นต้ัอื่งิบ้นทึีกรายการเป็น	“การรวีมุธุิรกิจ”	หร่อื่	“การซ่�อื่สินทีร้พย์”	หร่อื่ไมุ่	การปร้บปรุงิมีุด้งินี�

	 1.	 อื่ธิิบายให้ช้้ดเจนขึ้�นในเร่�อื่งิการพิจารณ์าว่ีาเป็น	“ธุิรกิจ”	น้�น	กลุ่มุข้อื่งิกิจกรรมุและสินทีร้พย์ทีี�ได้มุาต้ัอื่งิรวีมุถึงิข้้อื่มูุลปัจจ้ยนำาเข้้าและกระบวีนการทีี�สำาค้้ญ
เป็นอื่ย่างิน้อื่ยซึ�งิเมุ่�อื่นำามุารวีมุก้นมีุส่วีนอื่ย่างิมีุน้ยสำาค้้ญทีำาให้เกิดค้วีามุสามุารถในการสร้างิผู้ลผู้ลิตั

	 2.	 ต้ัดเร่�อื่งิการประเมิุนว่ีาผูู้้ร่วีมุตัลาดสามุารถทีดแทีนปัจจ้ยนำาเข้้าหร่อื่กระบวีนการทีี�ข้าดหายไปใดๆ	และสร้างิผู้ลผู้ลิตัต่ัอื่ไปได้	อื่อื่กจากมุาตัรฐานฯ

	 3.	 เพิ�มุแนวีปฏิิบ้ติัและต้ัวีอื่ย่างิเพ่�อื่ประกอื่บค้วีามุเข้้าใจเพ่�อื่ช่้วียให้กิจการประเมิุนว่ีากระบวีนการทีี�สำาค้้ญได้ถูกซ่�อื่หร่อื่ไมุ่

	 4.	 ทีำาให้นิยามุข้อื่งิธิุรกิจและนิยามุข้อื่งิผู้ลผู้ลิตัแค้บลงิ	 โดยการให้ค้วีามุสนใจในตั้วีข้อื่งิสินค้้าและบริการทีี�ให้ก้บลูกค้้า	 และตั้ดเร่�อื่งิการอื่้างิอื่ิงิค้วีามุสามุารถ
ในการลดต้ันทุีนอื่อื่กจากมุาตัรฐานฯ

	 5.	 เพิ�มุเร่�อื่งิการทีดสอื่บค้วีามุต้ั�งิใจเป็นทีางิเล่อื่ก	ซึ�งิอื่นุญาตัให้ทีำาการประเมิุนอื่ย่างิง่ิายว่ีากลุ่มุข้อื่งิกิจกรรมุและสินทีร้พย์ทีี�ได้มุาไมุ่ใช่้ธุิรกิจหร่อื่ไมุ่

 ค่ำานิย์ามุของค่วีามุมีุสิารัะสิำาคั่ญ

	 ค้ำานิยามุข้อื่งิค้วีามุมุีสาระสำาค้้ญ	ทีำาให้เกิดการปร้บปรุงิมุาตัรฐานการบ้ญช้ี	ฉบ้บทีี�	1	เร่�อื่งิ	การนำาเสนอื่งิบการเงิิน	และมุาตัรฐานการบ้ญช้ี	ฉบ้บทีี�	8	เร่�อื่งิ	
นโยบายการบ้ญชี้	 การเปลี�ยนแปลงิประมุาณ์การทีางิบ้ญชี้และข้้อื่ผิู้ดพลาด	 และทีำาให้เกิดการปร้บปรุงิซึ�งิเป็นผู้ลทีี�ส่บเน่�อื่งิไปมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิิน
ฉบ้บอ่ื่�น	การปร้บปรุงิช่้วียทีำาให้เกิดค้วีามุเข้้าใจมุากยิ�งิขึ้�นข้อื่งิค้ำานิยามุข้อื่งิค้วีามุมีุสาระสำาค้้ญโดย

	 1.	 การทีำาให้ค้ำานิยามุเป็นแนวีทีางิเดียวีก้นข้อื่งิมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินและกรอื่บแนวีคิ้ดเพ่�อื่หลีกเลี�ยงิค้วีามุส้บสนทีี�อื่าจเกิดขึ้�นจากค้วีามุแตักต่ัางิ
ข้อื่งิค้ำานิยามุ

	 2.	 การรวีมุข้้อื่กำาหนดสน้บสนุนเข้้าไว้ีด้วียก้นข้อื่งิมุาตัรฐานการบ้ญชี้	ฉบ้บทีี�	1	เร่�อื่งิ	การนำาเสนอื่งิบการเงิิน	ในค้ำานิยามุเพ่�อื่ทีำาให้ค้ำานิยามุมีุค้วีามุช้้ดเจนมุากขึ้�น
และอื่ธิิบายถึงิการนำาค้วีามุมีุสาระสำาค้้ญไปประยุกต์ัได้ช้้ดเจนขึ้�น

	 3.	 การนำาแนวีปฏิิบ้ติัทีี�มีุอื่ยู่ข้อื่งิค้ำานิยามุข้อื่งิค้วีามุมีุสาระสำาค้้ญมุาไว้ีในทีี�เดียวีก้น	ร่วีมุก้นก้บค้ำานิยามุ

	 การัปีฏิิร้ัปีอัต้รัาดอกเบี�ย์อ�างอิง

	 การปฏิิรูปอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยอ้ื่างิอิื่งิ	ทีำาให้เกิดการปร้บปรุงิมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิิน	

	 ฉบ้บทีี�	9	เร่�อื่งิ	เค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการเงิินและมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิิน	ฉบ้บทีี�	7	เร่�อื่งิ	การเปิดเผู้ยข้้อื่มูุลเค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการเงิิน	การปร้บปรุงิน้�นได้ปร้บเปลี�ยน
ข้้อื่กำาหนดข้อื่งิการบ้ญชี้ป้อื่งิก้นค้วีามุเสี�ยงิโดยเฉพาะเพ่�อื่เป็นการบรรเทีาผู้ลกระทีบทีี�อื่าจเกิดขึ้�นจากค้วีามุไมุ่แน่นอื่นทีี�เกิดจากการปฏิิรูปอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยอื่้างิอิื่งิ	
เช่้น	อ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยอ้ื่างิอิื่งิทีี�กำาหนดจากธุิรกรรมุการกู้ย่มุ	(interbank	offer	rates-IBORs)	นอื่กจากนี�	การปร้บปรุงิได้กำาหนดให้กิจการให้ข้้อื่มูุลเพิ�มุเติัมุก้บน้กลงิทุีน
เกี�ยวีก้บค้วีามุส้มุพ้นธ์ิข้อื่งิการป้อื่งิก้นค้วีามุเสี�ยงิทีี�ได้ร้บผู้ลกระทีบโดยตัรงิจากค้วีามุไมุ่แน่นอื่นใดๆ	น้�น

	 ฝ่่ายบริหารข้อื่งิบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยอื่ยู่ระหว่ีางิการประเมิุนผู้ลกระทีบทีี�อื่าจมีุต่ัอื่งิบการเงิินในปีทีี�เริ�มุนำามุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินด้งิกล่าวีมุาถ่อื่ปฏิิบ้ติั

3. นโยบายการบ่ญชีีที่สำาคั่ญ

3.1	 การัรัับร้ั�รัาย์ได�และค่่าใช้�จ่าย์

 รัาย์ได�จากการัขาย์สิินค่�า

	 รายได้จากการข้ายสินค้้าร้บรู้เมุ่�อื่ได้โอื่นอื่ำานาจค้วีบคุ้มุในสินค้้าทีี�มีุน้ยสำาค้้ญให้แก่ลูกค้้าแล้วี	กล่าวีค่้อื่	เมุ่�อื่มีุการส่งิมุอื่บสินค้้า	รายได้จากการข้ายแสดงิตัามุมูุลค่้า 
ทีี�ได้ร้บหร่อื่ค้าดว่ีาจะได้ร้บสำาหร้บสินค้้าทีี�ได้ส่งิมุอื่บหล้งิจากห้กประมุาณ์การสินค้้าร้บค่้นและส่วีนลด	โดยไมุ่รวีมุภาษีัมูุลค่้าเพิ�มุ

 รัาย์ได�จากการัให�บริัการั

	 รายได้จากการให้บริการร้บรู้ตัลอื่ดช้่วีงิเวีลาทีี�ให้บริการ	 โดยพิจารณ์าถึงิข้้�นค้วีามุสำาเร็จข้อื่งิงิานบริการ	 ข้้�นค้วีามุสำาเร็จข้อื่งิงิานบริการประมุาณ์โดยอื่้างิอื่ิงิก้บ
การสำารวีจงิานทีี�ทีำา	 เมุ่�อื่ไมุ่สามุารถประมุาณ์ผู้ลข้อื่งิงิานบริการได้อื่ย่างิน่าเช่้�อื่ถ่อื่	รายได้จากการให้บริการจะถูกร้บรู้ได้ไมุ่เกินกว่ีาต้ันทุีนจากการให้บริการทีี�เกิดขึ้�น	
และมีุค้วีามุเป็นไปได้ค่้อื่นข้้างิแน่ทีี�ได้ร้บต้ันทุีนน้�นค่้น

	 รายได้ทีี�ร้บรู้แล้วีแตั่ย้งิไมุ่ถึงิกำาหนดเรียกช้ำาระตัามุส้ญญาแสดงิไวี้เป็น	“มุูลค้่างิานทีี�ย้งิไมุ่เรียกเก็บจากลูกค้้า”	 ในงิบแสดงิฐานะการเงิิน	ซึ�งิจะจ้ดประเภทีเป็น
ลูกหนี�การค้้าเมุ่�อื่มีุสิทีธิิทีี�จะได้ร้บช้ำาระโดยปราศจากเง่ิ�อื่นไข้	เช่้น	เมุ่�อื่กิจการได้ให้บริการเสร็จสิ�นและลูกค้้าร้บมุอื่บงิาน

	 จำานวีนเงิินทีี�ได้ร้บหร่อื่มีุสิทีธิิได้ร้บจากลูกค้้าแต่ัย้งิมีุภาระทีี�ต้ัอื่งิโอื่นสินค้้าหร่อื่บริการให้ก้บลูกค้้าแสดงิไว้ีเป็น	“รายได้รอื่ต้ัดบ้ญชี้/รายได้รอื่การร้บรู้”	ในงิบแสดงิ
ฐานะการเงิิน	ซึ�งิจะร้บรู้เป็นรายได้เมุ่�อื่ได้ปฏิิบ้ติัตัามุภาระทีี�ระบุไว้ีในส้ญญาเสร็จสิ�น

	 ดอื่กเบี�ยร้บบ้นทึีกตัามุเกณ์ฑ์์ค้งิค้้างิ	โดยค้ำานึงิอ้ื่ตัราผู้ลตัอื่บแทีนทีี�แท้ีจริงิ

	 รายได้อ่ื่�นและค่้าใช้้จ่ายบ้นทึีกตัามุเกณ์ฑ์์ค้งิค้้างิ

3.2	 เงินสิดและรัาย์การัเทีย์บเท่าเงินสิด

	 เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสด	ประกอื่บด้วีย	เงิินสดในมุ่อื่	และเงิินฝ่ากสถาบ้นการเงิินซึ�งิมุีอื่ายุค้รบกำาหนดไมุ่เกิน	3	เด่อื่นน้บจากวี้นทีี�ได้มุา	โดยไมุ่รวีมุ
รายการเงิินฝ่ากธินาค้ารทีี�มีุการค้ำ�าประก้น
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3.3	 ล้กหนี�การัค่�า

	 ถืือปีฏิิบัติ้ตั้�งแต่้วัีนที�	1	มุกรัาค่มุ	2563

	 ลูกหนี�การค้้าร้บรู้เมุ่�อื่เริ�มุแรกด้วียจำานวีนเงิินข้อื่งิสิ�งิตัอื่บแทีนทีี�ปราศจากเงิ่�อื่นไข้ในการได้ร้บช้ำาระในกรณ์ีทีี�มุีส่วีนประกอื่บด้านการจ้ดหาเงิินทีี�มุีน้ยสำาค้้ญ
จะร้บรู้ด้วียมูุลค่้าปัจจุบ้นข้อื่งิสิ�งิตัอื่บแทีน

	 ลูกหนี�การค้้าแสดงิมูุลค่้าตัามุจำานวีนมูุลค่้าสุทีธิิทีี�จะได้ร้บ	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยบ้นทึีกค่้าเผู่้�อื่หนี�สงิส้ยจะสูญ	 โดยใช้้วิีธีิการอื่ย่างิง่ิาย	 (Simplified	 Approach)	
ตัามุมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินฉบ้บทีี�	 9	 ในการวี้ดมุูลค้่าผู้ลข้าดทีุนด้านเค้รดิตัทีี�ค้าดวี่าจะเกิดข้ึ�น	 ซึ�งิกำาหนดให้พิจารณ์าผู้ลข้าดทีุนทีี�ค้าดวี่าจะเกิดข้ึ�น
ตัลอื่ดอื่ายุหนี�และร้บรู้ผู้ลข้าดทีุนตั้�งิแตั่การร้บรู้รายการลูกหนี�การค้้า	 ในการพิจารณ์าผู้ลข้าดทีุนด้านเค้รดิตัทีี�ค้าดวี่าจะเกิดข้ึ�น	 ลูกหนี�การค้้าจะถูกจ้ดกลุ่มุตัามุ 
ว้ีนทีี�ค้รบกำาหนดช้ำาระ	 อ้ื่ตัราค้วีามุเสียหายทีี�ค้าดว่ีาจะเกิดขึ้�นจะขึ้�นอื่ยู่ก้บประว้ีติัการช้ำาระเงิินและข้้อื่มูุลผู้ลข้าดทุีนด้านเค้รดิตัในอื่ดีตัซึ�งิมีุการปร้บเพ่�อื่สะท้ีอื่นข้้อื่มูุล
ปัจจุบ้นและการค้าดการณ์์ล่วีงิหน้าเกี�ยวีก้บปัจจ้ยทีางิเศรษัฐกิจมุหภาค้ทีี�มีุผู้ลต่ัอื่ค้วีามุสามุารถข้อื่งิลูกค้้าในการช้ำาระหนี�	 ผู้ลข้าดทุีนจากการด้อื่ยค่้าบ้นทึีกในกำาไร
หร่อื่ข้าดทุีนภายใต้ัค่้าใช้้จ่ายในการบริหาร

	 ถืือปีฏิิบัติ้ก่อนวัีนที�	1	มุกรัาค่มุ	2563

	 ลูกหนี�การค้้าแสดงิมุูลค้่าตัามุจำานวีนมุูลค้่าสุทีธิิทีี�จะได้ร้บ	บริษั้ทีและบริษั้ทีย่อื่ยบ้นทีึกค้่าเผู้่�อื่หนี�สงิส้ยจะสูญสำาหร้บผู้ลข้าดทีุนโดยประมุาณ์ทีี�อื่าจเกิดข้ึ�นจาก 
การเก็บเงิินจากลูกหนี�ไมุ่ได้	ซึ�งิโดยที้�วีไปพิจารณ์าจากประสบการณ์์การเก็บเงิินและการวีิเค้ราะห์อื่ายุหนี�	และค้่าเผู้่�อื่สินค้้าร้บค้่นซึ�งิพิจารณ์าจากประสบการณ์์ 
ในอื่ดีตัและสภาวีะตัลาดในข้ณ์ะน้�น

3.4	 สิินค่�าค่งเหลือ

	 สินค้้าค้งิเหล่อื่แสดงิในราค้าทุีน	(วิีธีิเข้้าก่อื่น-อื่อื่กก่อื่น)	สุทีธิิจากค่้าเผู่้�อื่การลดลงิข้อื่งิมูุลค่้าสินค้้าหร่อื่มูุลค่้าสุทีธิิทีี�ค้าดว่ีาจะได้ร้บแล้วีแต่ัราค้าใดจะตัำ�ากว่ีา

	 ต้ันทุีนสินค้้า	ประกอื่บด้วีย	ต้ันทุีนท้ี�งิหมุดในการซ่�อื่	ต้ันทุีนแปลงิสภาพและต้ันทุีนอ่ื่�นๆ	ทีี�เกิดขึ้�นเพ่�อื่ให้สินค้้าอื่ยูใ่นสภาพและสถานทีี�ปัจจุบ้น	ในกรณี์ข้อื่งิสินค้้า
สำาเร็จรูปและสินค้้ากึ�งิสำาเร็จรูปทีี�ผู้ลิตัเอื่งิ	ต้ันทุีนสินค้้ารวีมุการปันส่วีนข้อื่งิค่้าโสหุ้ยการผู้ลิตัอื่ย่างิเหมุาะสมุ	โดยค้ำานึงิถึงิระด้บกำาล้งิการผู้ลิตัตัามุปกติั

	 มูุลค่้าสุทีธิิทีี�จะได้ร้บเป็นการประมุาณ์ราค้าทีี�จะข้ายได้จากการดำาเนินธุิรกิจปกติัห้กด้วียค่้าใช้้จ่ายส่วีนเพิ�มุทีี�จำาเป็นในการข้ายสินค้้าน้�นๆ

	 ค่่าเผืู้�อการัลดลงของมุ้ลค่่าสิินค่�าค่งเหลือ	

	 ในการประมุาณ์ค่้าเผู่้�อื่การลดลงิข้อื่งิมูุลค่้าสินค้้าค้งิเหล่อื่	 ฝ่่ายบริหารได้ใช้้ดุลยพินิจในการประมุาณ์การผู้ลข้าดทุีนทีี�ค้าดว่ีาจะเกิดขึ้�นจากสินค้้าค้งิเหล่อื่น้�น	 โดย
ค่้าเผู่้�อื่การลดลงิข้อื่งิมูุลค่้าสุทีธิิทีี�จะได้ร้บพิจารณ์าจากราค้าทีี�ค้าดว่ีาจะข้ายได้ตัามุปกติัข้อื่งิธุิรกิจห้กด้วียค่้าใช้้จ่ายในการข้ายสินค้้าน้�น	 จำานวีนค่้าเผู่้�อื่การลดลงิ
ข้อื่งิมูุลค่้าสินค้้าค้งิเหล่อื่ทีี�ประมุาณ์ได้	 เมุ่�อื่นำามุาเปรียบเทีียบก้บจำานวีนเดิมุทีี�มีุในบ้ญชี้	 ค่้าเผู่้�อื่การลดลงิข้อื่งิมูุลค่้าสินค้้าค้งิเหล่อื่ท้ี�งิทีี�ลดลงิและเพิ�มุขึ้�นจะแสดงิ
เป็นค่้าใช้้จ่ายภายใต้ัห้วีข้้อื่ต้ันทุีนข้ายในส่วีนข้อื่งิกำาไรหร่อื่ข้าดทุีน

3.5	 สิินทรััพย์์และหนี�สิินทางการัเงิน

	 ถืือปีฏิิบัติ้ตั้�งแต่้วัีนที�	1	มุกรัาค่มุ	2563

	 สินทีร้พย์ทีางิการเงิินประเภทีตัราสารหนี�ว้ีดมูุลค่้าด้วียมูุลค่้ายุติัธิรรมุผู่้านกำาไรหร่อื่ข้าดทุีน	มูุลค่้ายุติัธิรรมุผู่้านกำาไรข้าดทุีนเบ็ดเสร็จอ่ื่�น	หร่อื่ราค้าทุีนต้ัดจำาหน่าย	
การจ้ดประเภทีด้งิกล่าวีจะข้ึ�นอื่ยู่ก้บโมุเดลธิุรกิจข้อื่งิบริษั้ทีและบริษั้ทีย่อื่ยในการจ้ดการสินทีร้พย์	และล้กษัณ์ะข้อื่งิกระแสเงิินสดตัามุส้ญญาข้อื่งิสินทีร้พย์
ทีางิการเงิินน้�น

	 สินทีร้พย์ทีางิการเงิินทีี�วี้ดมุูลค้่าด้วียราค้าทีุนตั้ดจำาหน่ายและสินทีร้พย์ทีางิการเงิินทีี�วี้ดมุูลค้่าด้วียมุูลค้่ายุตัิธิรรมุผู้่านกำาไรข้าดทีุนเบ็ดเสร็จอื่่�นให้วี้ดมุูลค้่า
โดยใช้้มูุลค่้ายุติัธิรรมุบวีกหร่อื่ห้กด้วียต้ันทุีนการทีำารายการซึ�งิเกี�ยวีข้้อื่งิโดยตัรงิก้บการได้มุาหร่อื่อื่อื่กสินทีร้พย์ทีางิการเงิินน้�น

	 สินทีร้พย์ทีางิการเงิินทีี�ว้ีดมูุลค่้าด้วียมูุลค่้ายุติัธิรรมุผู่้านกำาไรข้าดทุีนให้ว้ีดมูุลค่้าโดยใช้้มูุลค่้ายุติัธิรรมุสำาหร้บต้ันทุีนการทีำารายการร้บรู้เป็นค่้าใช้้จ่ายในกำาไรหร่อื่ข้าดทุีน

	 หนี�สินทีางิการเงิินจ้ดประเภทีรายการและว้ีดมูุลค่้าด้วียวิีธีิราค้าทุีนต้ัดจำาหน่าย	

	 ตัราสารอื่นุพ้นธ์ิจ้ดประเภทีรายการและว้ีดมูุลค่้าด้วียมูุลค่้ายุติัธิรรมุผู่้านกำาไรหร่อื่ข้าดทุีน	

	 การัด�อย์ค่่าของสิินทรััพย์์ทางการัเงิน

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยร้บรู้ผู้ลข้าดทุีนด้านเค้รดิตัทีี�ค้าดว่ีาจะเกิดขึ้�นต่ัอื่สินทีร้พย์ทีางิการเงิินทีี�ว้ีดมูุลค่้าด้วียวิีธีิราค้าทุีนต้ัดจำาหน่าย	โดยไมุ่จำาเป็นต้ัอื่งิรอื่ให้เหตุัการณ์์ 
ทีี�มีุการด้อื่ยค่้าด้านเค้รดิตัเกิดขึ้�นก่อื่น	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยพิจารณ์าการเปลี�ยนแปลงิในค้วีามุเสี�ยงิด้านเค้รดิตัข้อื่งิสินทีร้พย์ทีางิการเงิินเป็นระด้บ	 และกำาหนดวิีธีิ
การว้ีดค่้าเผู่้�อื่ผู้ลข้าดทุีนด้านเค้รดิตัและการค้ำานวีณ์ดอื่กเบี�ยทีี�แท้ีจริงิทีี�แตักต่ัางิก้นในแต่ัละระด้บ	 โดยมีุข้้อื่ยกเว้ีนสำาหร้บลูกหนี�การค้้าทีี�ไมุ่มีุอื่งิค์้ประกอื่บเกี�ยวีก้บ
การจ้ดหาเงิินทีี�มีุน้ยสำาค้้ญ	ซึ�งิบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยใช้้วิีธีิการอื่ย่างิง่ิายในการพิจารณ์าค่้าเผู่้�อื่ผู้ลข้าดทุีนทีี�ค้าดว่ีาจะเกิดขึ้�นตัลอื่ดอื่ายุ

3.6	 เงินลงทุน

	 เงิินลงิทุีนในการร่วีมุค้้าและบริษ้ัทีร่วีมุทีี�แสดงิอื่ยูใ่นงิบการเงิินรวีมุแสดงิมูุลค่้าตัามุวิีธีิส่วีนได้เสีย	

	 เงิินลงิทุีนในบริษ้ัทีย่อื่ย	การร่วีมุค้้าและบริษ้ัทีร่วีมุทีี�แสดงิอื่ยูใ่นงิบการเงิินเฉพาะกิจการแสดงิมูุลค่้าตัามุวิีธีิราค้าทุีนสุทีธิิจากค่้าเผู่้�อื่การด้อื่ยค่้า	(ถ้ามีุ)

3.7		 ที�ดิน	อาค่ารัและอุปีกรัณ์และค่่าเสืิ�อมุรัาค่า

	 ทีี�ดินและอื่าค้ารแสดงิมูุลค่้าตัามุราค้าทีี�ตีัใหมุ่	อุื่ปกรณ์์แสดงิตัามุราค้าทุีนห้กด้วียค่้าเส่�อื่มุราค้าสะสมุและค่้าเผู่้�อื่การด้อื่ยค่้า	(ถ้ามีุ)

	 บริษั้ทีบ้นทีึกมุูลค้่าเริ�มุแรกข้อื่งิทีี�ดินและอื่าค้ารในราค้าทีุน	ณ์	วี้นทีี�ได้สินทีร้พย์มุา	หล้งิจากน้�น	บริษั้ทีจ้ดให้มุีการประเมุินราค้าทีี�ดินและอื่าค้ารโดยผูู้้ประเมุิน
ราค้าอื่ิสระและบ้นทีึกสินทีร้พย์ด้งิกล่าวีในราค้าทีี�ตัีใหมุ่	ที้�งินี�	บริษั้ทีจ้ดให้มุีการประเมุินราค้าสินทีร้พย์ด้งิกล่าวีเป็นค้ร้�งิค้ราวีเพ่�อื่มุิให้ราค้าตัามุบ้ญช้ี	ณ์	
วี้นสิ�นรอื่บระยะเวีลารายงิานแตักต่ัางิจากมูุลค่้ายุติัธิรรมุอื่ย่างิมีุสาระสำาค้้ญ

	 บริษ้ัทีบ้นทึีกส่วีนต่ัางิซึ�งิเกิดจากการตีัราค้าสินทีร้พย์	 โดยบริษ้ัทีบ้นทึีกราค้าตัามุบ้ญชี้ข้อื่งิสินทีร้พย์ทีี�เพิ�มุขึ้�นจากการตีัราค้าใหมุ่ในกำาไรข้าดทุีนเบ็ดเสร็จอ่ื่�นและ
ร้บรู้จำานวีนสะสมุในบ้ญชี้



60 บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

	 “ส่วีนเกินทุีนจากการตีัราค้าสินทีร้พย์”	ในส่วีนข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้น	อื่ย่างิไรก็ตัามุ	หากสินทีร้พย์น้�นเค้ยมีุการตีัราค้าลดลงิและบริษ้ัทีได้ร้บรู้ราค้าทีี�ลดลงิในส่วีนข้อื่งิกำาไร
หร่อื่ข้าดทุีนแล้วี	ส่วีนทีี�เพิ�มุจากการตีัราค้าใหมุ่นี�จะถูกร้บรู้เป็นรายได้ไมุ่เกินจำานวีนทีี�เค้ยลดลงิซึ�งิร้บรู้เป็นค่้าใช้้จ่ายปีก่อื่นแล้วี

	 ค่้าเส่�อื่มุราค้าข้อื่งิอื่าค้ารและอุื่ปกรณ์์ค้ำานวีณ์จากราค้าทุีนหร่อื่ราค้าทีี�ตีัใหมุ่ห้กมูุลค่้าค้งิเหล่อื่ข้อื่งิสินทีร้พย์	โดยวิีธีิเส้นตัรงิตัามุอื่ายุการให้ประโยช้น์ข้อื่งิสินทีร้พย์	ด้งินี�

	 ไมุ่คิ้ดค่้าเส่�อื่มุราค้า	สำาหร้บทีี�ดินและสินทีร้พย์ทีี�อื่ยู่ระหว่ีางิก่อื่สร้างิ

	 	 อื่ายุการให้ประโยช้น์	(ปี)

ค้วีามุส้มุพ้นธิ์ก้บลูกค้้า	 2	-	11

ซอื่ฟแวีร์ค้อื่มุพิวีเตัอื่ร์	 3	-	10

ลิข้สิทีธิิ์		 5

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุการทีบทีวีนมูุลค่้าค้งิเหล่อื่และอื่ายุการให้ประโยช้น์ทุีกปี

	 ค่้าเส่�อื่มุราค้ารวีมุอื่ยู่ในการค้ำานวีณ์ผู้ลการดำาเนินงิาน

	 กำาไรหร่อื่ข้าดทุีนจากการจำาหน่ายทีี�ดิน	 อื่าค้ารและอุื่ปกรณ์์	 ค้ำานวีณ์จากผู้ลต่ัางิระหว่ีางิเงิินสด	 ร้บสุทีธิิก้บราค้าตัามุบ้ญชี้และร้บรู้เป็นรายได้อ่ื่�น	 หร่อื่ค่้าใช้้จ่ายอ่ื่�น
ในงิบกำาไรข้าดทุีนเบ็ดเสร็จ

3.8	 ต้�นทุนการัก้�ยื์มุ

	 ต้ันทุีนการกู้ย่มุข้อื่งิเงิินกู้ทีี�ใช้้ในการจ้ดหาหร่อื่ก่อื่สร้างิสินทีร้พย์ทีี�ต้ัอื่งิใช้้ระยะเวีลานานใน	การทีำาให้อื่ยู่ในสภาพพร้อื่มุใช้้หร่อื่ข้ายได้ถูกนำาไปรวีมุเป็นราค้าทุีนข้อื่งิ
สินทีร้พย์จนกว่ีาสินทีร้พย์น้�นจะอื่ยู่ในสภาพพร้อื่มุทีี�จะใช้้ได้ตัามุประสงิค์้	ส่วีนต้ันทุีนการกู้ย่มุอ่ื่�นถ่อื่เป็นค่้าใช้้จ่ายในงิวีดทีี�เกิดรายการต้ันทุีนการกู้ย่มุ	ประกอื่บด้วีย	
ดอื่กเบี�ยและต้ันทุีนอ่ื่�นทีี�เกิดขึ้�นจากการกู้ย่มุน้�น

3.9	 สิินทรััพย์์ไมุ่มีุตั้วีต้น

	 สินทีร้พย์ไมุ่มุีตั้วีตันทีี�บริษั้ทีซ่�อื่มุาและมุีอื่ายุการใช้้งิานจำาก้ด	 แสดงิในราค้าทีุนห้กด้วียค้่าตั้ดจำาหน่ายสะสมุและค้่าเผู้่�อื่การด้อื่ยค้่า	 (ถ้ามุี)	 สินทีร้พย์ไมุ่มุีตั้วีตัน
ถูกต้ัดจำาหน่ายและบ้นทึีกในงิบกำาไรข้าดทุีนเบ็ดเสร็จโดยวิีธีิเส้นตัรงิตัามุระยะเวีลาทีี�ค้าดวี่าจะได้ร้บประโยช้น์เชิ้งิเศรษัฐกิจน้บจากว้ีนทีี�อื่ยู่ในสภาพพร้อื่มุใช้้งิาน	
ระยะเวีลาทีี�ค้าดว่ีาจะได้ร้บประโยช้น์เชิ้งิเศรษัฐกิจแสดงิได้ด้งินี�

3.10	 การัด�อย์ค่่าของสิินทรััพย์์ที�ไมุ่ใช่้สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

	 ณ์	 ว้ีนทีี�ในงิบแสดงิฐานะการเงิิน	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจะประเมิุนว่ีามีุข้้อื่บ่งิชี้�ข้อื่งิสินทีร้พย์ว่ีามีุการด้อื่ยค่้าหร่อื่ไมุ่	 หากสินทีร้พย์น้�นมีุข้้อื่บ่งิชี้�ข้อื่งิการด้อื่ยค่้า	
บริษ้ัทีจะประมุาณ์มูุลค่้าทีี�ค้าดว่ีาจะได้ร้บค่้นข้อื่งิสินทีร้พย์	 หากมูุลค่้าตัามุบ้ญชี้ข้อื่งิสินทีร้พย์สูงิกว่ีามูุลค่้าทีี�ค้าดว่ีาจะได้ร้บค่้น	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจะร้บรู้ผู้ล
ข้าดทุีนจากการด้อื่ยค่้าข้อื่งิสินทีร้พย์ในงิบกำาไรข้าดทุีนเบ็ดเสร็จ	 ผู้ลข้าดทุีนจากการด้อื่ยค่้าข้อื่งิสินทีร้พย์จะถูกกล้บรายการเมุ่�อื่มูุลค่้าทีี�ค้าดว่ีาจะได้ร้บค่้นเพิ�มุขึ้�น
ในภายหล้งิและจะกล้บรายการได้ไมุ่เกินกว่ีามูุลค่้าตัามุบ้ญชี้ภายหล้งิห้กค่้าเส่�อื่มุราค้าสะสมุหร่อื่ค่้าต้ัดจำาหน่าย	มูุลค่้าทีี�จะได้ร้บค่้นข้อื่งิสินทีร้พย์	หมุายถึงิ	มูุลค่้าจาก
การใช้้ข้อื่งิสินทีร้พย์	หร่อื่มูุลค่้ายุติัธิรรมุข้อื่งิสินทีร้พย์ห้กต้ันทุีนในการข้าย

3.11	 ค่่าค่วีามุนิย์มุ	

	 บริษั้ทีบ้นทีึกมุูลค้่าเริ�มุแรกข้อื่งิค้่าค้วีามุนิยมุในราค้าทีุน	ซึ�งิเที่าก้บตั้นทีุนการรวีมุธิุรกิจส่วีนทีี�สูงิกวี่ามุูลค้่ายุตัิธิรรมุข้อื่งิสินทีร้พย์สุทีธิิทีี�ได้มุา	หากมุูลค้่ายุตัิธิรรมุ
ข้อื่งิสินทีร้พย์สุทีธิิทีี�ได้มุาสูงิกว่ีาต้ันทุีนการรวีมุธุิรกิจ	บริษ้ัทีจะร้บรู้ส่วีนทีี�สูงิกว่ีานี�เป็นกำาไรในส่วีนข้อื่งิกำาไรหร่อื่ข้าดทุีนท้ีนทีี

	 บริษ้ัทีแสดงิค่้าค้วีามุนิยมุตัามุราค้าทุีนห้กค่้าเผู่้�อื่การด้อื่ยค่้าสะสมุ	และจะทีดสอื่บการด้อื่ยค่้าข้อื่งิค่้าค้วีามุนิยมุทุีกปี	หร่อื่เมุ่�อื่ใดก็ตัามุทีี�มีุข้้อื่บ่งิชี้�ข้อื่งิการด้อื่ยค่้า
เกิดขึ้�นเพ่�อื่ว้ีตัถุประสงิค์้ในการทีดสอื่บการด้อื่ยค่้าข้อื่งิค่้าค้วีามุนิยมุ	บริษ้ัทีจะปันส่วีนค่้าค้วีามุนิยมุทีี�เกิดขึ้�นจากการรวีมุกิจการให้ก้บหน่วียสินทีร้พย์ทีี�ก่อื่ให้เกิด
เงิินสด	(หร่อื่กลุ่มุข้อื่งิหน่วียสินทีร้พย์ทีี�ก่อื่ให้เกิดเงิินสด)	ทีี�ค้าดว่ีาจะได้ร้บประโยช้น์เพิ�มุขึ้�นจากการรวีมุกิจการ	และบริษ้ัทีจะทีำาการประเมิุนมูุลค่้าทีี�ค้าดว่ีาจะได้
ร้บค้่นข้อื่งิหน่วียข้อื่งิสินทีร้พย์ทีี�ก่อื่ให้เกิดเงิินสดแตั่ละรายการ	 (หร่อื่กลุ่มุข้อื่งิหน่วียข้อื่งิสินทีร้พย์ทีี�ก่อื่ให้เกิดเงิินสด)	 หากมุูลค้่าทีี�ค้าดวี่าจะได้ร้บค้่นข้อื่งิหน่วีย
ข้อื่งิสินทีร้พย์ทีี�ก่อื่ให้เกิดเงิินสดตัำ�ากว่ีามูุลค่้าตัามุบ้ญชี้	บริษ้ัทีจะร้บรู้ข้าดทุีนจากการด้อื่ยค่้าในส่วีนข้อื่งิกำาไรหร่อื่ข้าดทุีน	และบริษ้ัทีไมุ่สามุารถกล้บบ้ญชี้ข้าดทุีน
จากการด้อื่ยค่้าได้ในอื่นาค้ตั

3.12	 สัิญญาเช่้า

	 ถืือปีฏิิบัติ้ตั้�งแต่้วัีนที�	1	มุกรัาค่มุ	2563

	 ณ์	ว้ีนเริ�มุต้ันส้ญญา	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจะประเมิุนว่ีาส้ญญาเป็นส้ญญาเช่้าหร่อื่ประกอื่บด้วียส้ญญาเช่้าหร่อื่ไมุ่	โดยส้ญญาจะเป็นส้ญญาเช่้าหร่อื่ประกอื่บด้วีย
ส้ญญาเช่้า	ถ้าส้ญญาน้�นเป็นการให้สิทีธิิในการค้วีบคุ้มุการใช้้สินทีร้พย์ทีี�ระบุได้สำาหร้บช่้วีงิเวีลาหนึ�งิเพ่�อื่การแลกเปลี�ยนก้บสิ�งิตัอื่บแทีน

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยประเมิุนอื่ายุส้ญญาเช่้าตัามุระยะเวีลาทีี�บอื่กเลิกไมุ่ได้ทีี�ระบุในส้ญญาเช่้าหร่อื่ตัามุระยะเวีลาทีี�เหล่อื่อื่ยู่ข้อื่งิส้ญญาเช่้าทีี�มีุผู้ลอื่ยู่	 ณ์	 ว้ีนทีี�นำา
มุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินมุาใช้้เป็นค้ร้�งิแรก	(ณ์	ว้ีนทีี�	1	มุกราค้มุ	2563)	โดยรวีมุระยะเวีลาตัามุสิทีธิิเล่อื่กในการข้ยายอื่ายุส้ญญาเช่้าหากมีุค้วีามุแน่นอื่น
อื่ย่างิสมุเหตุัสมุผู้ลทีี�จะใช้้สิทีธิิเล่อื่กน้�นและระยะเวีลาตัามุสิทีธิิเล่อื่กในการยกเลิกส้ญญาเช่้า	 หากมีุค้วีามุแน่นอื่นอื่ย่างิสมุเหตุัสมุผู้ลทีี�จะไมุ่ใช้้สิทีธิิเล่อื่กน้�น	 ท้ี�งินี�
พิจารณ์าถึงิผู้ลกระทีบข้อื่งิการเปลี�ยนแปลงิในเทีค้โนโลยี	และ/หร่อื่	การเปลี�ยนแปลงิข้อื่งิสภาพแวีดล้อื่มุต่ัางิๆ	ทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้บการต่ัอื่อื่ายุข้อื่งิส้ญญาเช่้าด้งิกล่าวี	เป็นต้ัน

  อื่ายุการให้ประโยช้น์	(ปี)

อื่าค้ารและส่วีนปร้บปรุงิอื่าค้าร 30 - 50

เค้ร่�อื่งิจ้กรและอืุ่ปกรณ์์ 3 - 15

เค้ร่�อื่งิตักแตั่งิอืุ่ปกรณ์์สำาน้กงิาน 3 - 10

ยานพาหนะ 10
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	 สิินทรััพย์์สิิทธิิการัใช้�	-	ผู้้�เช่้า

	 สินทีร้พย์สิทีธิิการใช้้ร้บรู้	ณ์	วี้นทีี�ส้ญญาเช้่าเริ�มุมุีผู้ล	โดยแสดงิมุูลค้่าตัามุราค้าทีุนหล้งิห้กค้่าเส่�อื่มุราค้าสะสมุและค้่าเผู้่�อื่การด้อื่ยค้่า	 (ถ้ามุี)	และปร้บปรุงิด้วีย
การว้ีดมูุลค่้าข้อื่งิหนี�สินตัามุส้ญญาเช่้าใหมุ่	(ถ้ามีุ)	ราค้าทุีนด้งิกล่าวีประกอื่บด้วีย	จำานวีนเงิินข้อื่งิหนี�สินตัามุส้ญญาเช่้าจากการว้ีดมูุลค่้าเริ�มุแรก	ต้ันทุีนทีางิตัรงิทีี�
เกิดขึ้�น	และการจ่ายช้ำาระตัามุส้ญญาเช่้าใดๆ	ทีี�จ่ายช้ำาระ	ณ์	ว้ีนทีี�ส้ญญาเช่้าเริ�มุมีุผู้ลหร่อื่ก่อื่นว้ีนทีี�ส้ญญาเริ�มุมีุผู้ลห้กสิ�งิจูงิใจตัามุส้ญญาเช่้าทีี�ได้ร้บ

	 ราค้าทุีนข้อื่งิสินทีร้พย์สิทีธิิการใช้้รวีมุถึงิประมุาณ์การต้ันทุีนทีี�จะเกิดขึ้�นสำาหร้บผูู้้เช่้าในการร่�อื่และข้นย้ายสินทีร้พย์อ้ื่างิอิื่งิ	 การบูรณ์ะสถานทีี�ต้ั�งิข้อื่งิสินทีร้พย์อ้ื่างิอิื่งิหร่อื่
การบูรณ์ะสินทีร้พย์อ้ื่างิอิื่งิให้อื่ยู่ในสภาพตัามุทีี�กำาหนดไว้ีในข้้อื่ตักลงิและเง่ิ�อื่นไข้ข้อื่งิส้ญญาเช่้า

	 ค่้าเส่�อื่มุราค้าข้อื่งิสินทีร้พย์สิทีธิิการใช้้ค้ำานวีณ์จากราค้าทุีนข้อื่งิสินทีร้พย์โดยวิีธีิเส้นตัรงิตัามุอื่ายุข้อื่งิส้ญญาเช่้า	หร่อื่อื่ายุการให้ประโยช้น์โดยประมุาณ์ข้อื่งิสินทีร้พย์ 
สิทีธิิการใช้้แต่ัละประเภที	

	 หนี�สิินต้ามุสัิญญาเช่้า

	 หนี�สินตัามุส้ญญาเช้่าแสดงิมุูลค้่าตัามุมุูลค้่าปัจจุบ้นข้อื่งิการจ่ายช้ำาระตัามุส้ญญาเช้่าทีี�ย้งิไมุ่ได้จ่ายช้ำาระ	ณ์	วี้นทีี�ส้ญญาเช้่าเริ�มุมุีผู้ล	การจ่ายช้ำาระตัามุส้ญญาเช้่า
ด้งิกล่าวีประกอื่บด้วีย	การจ่ายช้ำาระค้งิทีี�	(รวีมุถึงิการจ่ายช้ำาระค้งิทีี�โดยเน่�อื่หา)	ห้กลูกหนี�สิ�งิจูงิใจตัามุส้ญญาเช่้า	(ถ้ามีุ)	และจำานวีนเงิินทีี�ค้าดว่ีาผูู้้เช่้าจะจ่ายช้ำาระ
ภายใต้ัการร้บประก้นมูุลค่้าค้งิเหล่อื่	นอื่กจากนี�	การจ่ายช้ำาระตัามุส้ญญาเช่้าย้งิรวีมุถึงิราค้าใช้้สิทีธิิข้อื่งิสิทีธิิการเล่อื่กซ่�อื่	หากมีุค้วีามุแน่นอื่นอื่ย่างิสมุเหตุัสมุผู้ลทีี�
บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจะใช้้สิทีธิิเล่อื่กน้�น	และการจ่ายช้ำาระค่้าปร้บเพ่�อื่การยกเลิกส้ญญาเช่้า	หากข้้อื่กำาหนดส้ญญาเช่้าแสดงิให้เห็นว่ีาบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจะใช้้
สิทีธิิเล่อื่กในการยกเลิกส้ญญาเช่้า

	 บริษั้ทีและบริษั้ทีย่อื่ยค้ำานวีณ์มุูลค้่าปัจจุบ้นข้อื่งิการจ่ายช้ำาระตัามุส้ญญาเช้่าโดยใช้้อื่้ตัราดอื่กเบี�ยการกู้ย่มุส่วีนเพิ�มุ	ณ์	วี้นทีี�ส้ญญาเช้่ามุีผู้ล	หากอื่้ตัราดอื่กเบี�ย
ตัามุน้ยข้อื่งิหนี�สินส้ญญาเช่้าน้�นไมุ่สามุารถกำาหนดได้	 ท้ี�งินี�	 อ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยการกู้ย่มุส่วีนเพิ�มุอ้ื่างิอิื่งิจากอ้ื่ตัราผู้ลตัอื่บแทีนข้อื่งิพ้นธิบ้ตัรร้ฐบาลปร้บด้วียค่้าค้วีามุเสี�ยงิทีี�
เหมุาะสมุตัามุระยะเวีลาข้อื่งิส้ญญาเช่้าน้�น	 หล้งิจากว้ีนทีี�ส้ญญาเช่้าเริ�มุมีุผู้ลบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจะว้ีดมูุลค่้าข้อื่งิหนี�สินตัามุส้ญญาเช่้าเพิ�มุขึ้�นเพ่�อื่สะท้ีอื่นดอื่กเบี�ย
จากหนี�สินตัามุส้ญญาเช่้า	และลดลงิเพ่�อื่สะท้ีอื่นการจ่ายช้ำาระตัามุส้ญญาเช่้าทีี�จ่ายช้ำาระแล้วี	นอื่กจากนี�	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจะว้ีดมูุลค่้าหนี�สินตัามุส้ญญาเช่้าใหมุ่	
เมุ่�อื่มีุการเปลี�ยนแปลงิอื่ายุส้ญญาเช่้า	จำานวีนเงิินทีี�ต้ัอื่งิจ่ายช้ำาระ	หร่อื่การประเมิุนสิทีธิิการเล่อื่กในการซ่�อื่สินทีร้พย์อ้ื่างิอิื่งิ

	 สัิญญาเช่้ารัะย์ะสัิ�นและสัิญญาเช่้าซ่ึ่�งสิินทรััพย์์อ�างอิงมีุมุ้ลค่่าต้ำ�า

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยเล่อื่กใช้้ข้้อื่ยกเว้ีนในการร้บรู้รายการสำาหร้บส้ญญาเช่้าระยะส้�น	 (ส้ญญาเช่้าทีี�มีุอื่ายุส้ญญาเช่้า	12	 เด่อื่นหร่อื่น้อื่ยกว่ีาน้บจากว้ีนทีี�ส้ญญาเช่้ามีุผู้ล	 
และไมุ่มีุสิทีธิิการเล่อื่กซ่�อื่)	 และส้ญญาเช่้าซึ�งิสินทีร้พย์อ้ื่างิอิื่งิมีุมูุลค่้าตัำ�า	 จำานวีนเงิินทีี�จ่ายช้ำาระตัามุส้ญญาเช่้าด้งิกล่าวีจะร้บรู้เป็นค่้าใช้้จ่ายในส่วีนข้อื่งิกำาไรหร่อื่
ข้าดทุีนตัามุวิีธีิเส้นตัรงิตัลอื่ดอื่ายุส้ญญาเช่้า

	 ถืือปีฏิิบัติ้ก่อนวัีนที�	1	มุกรัาค่มุ	2563

	 สัิญญาเช่้ารัะย์ะย์าวี

	 ส้ญญาเช้่าอื่าค้ารและอืุ่ปกรณ์์ทีี�ค้วีามุเสี�ยงิและผู้ลตัอื่บแทีนข้อื่งิค้วีามุเป็นเจ้าข้อื่งิส่วีนใหญ่ไมุ่ได้โอื่นไปให้ก้บผูู้้เช้่าถ่อื่เป็นส้ญญาเช้่าดำาเนินงิาน	จำานวีนเงิินทีี�จ่าย
ตัามุส้ญญาเช่้าดำาเนินงิานร้บรู้เป็นค่้าใช้้จ่ายในส่วีนข้อื่งิกำาไรหร่อื่ข้าดทุีนตัามุวิีธีิเส้นตัรงิตัลอื่ดอื่ายุข้อื่งิส้ญญาเช่้า

3.13	 รัาย์การับัญชี้ที�เป็ีนเงินต้รัาต่้างปีรัะเทศ

	 รายการบ้ญชี้ทีี�เป็นเงิินตัราต่ัางิประเทีศแปลงิค่้าเป็นเงิินบาทีโดยใช้้อ้ื่ตัราแลกเปลี�ยน	ณ์	ว้ีนทีี�เกิดรายการ	

	 สินทีร้พย์และหนี�สินทีี�เป็นต้ัวีเงิินและเป็นเงิินตัราต่ัางิประเทีศ	ณ์	ว้ีนทีี�ในงิบแสดงิฐานะการเงิิน	แปลงิค่้าเป็นเงิินบาทีโดยใช้้อ้ื่ตัราแลกเปลี�ยน	ณ์	ว้ีนน้�น	กำาไรหร่อื่
ข้าดทุีนจากการแปลงิค่้าจะบ้นทึีกในงิบกำาไรข้าดทุีนเบ็ดเสร็จ	

	 สินทีร้พย์และหนี�สินทีี�ไมุ่เป็นต้ัวีเงิินซึ�งิเกิดจากรายการบ้ญชี้ทีี�เป็นเงิินตัราต่ัางิประเทีศและบ้นทึีกตัามุเกณ์ฑ์์ราค้าทุีนเดิมุ	 แปลงิค่้าเป็นเงิินบาทีโดยใช้้อ้ื่ตัราแลกเปลี�ยน 
ณ์	ว้ีนทีี�เกิดรายการ	

3.14	 ผู้ลปีรัะโย์ช้น์พนักงาน

	 ผู้ลปีรัะโย์ช้น์รัะย์ะสัิ�น

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยร้บรู้เงิินเด่อื่น	ค่้าจ้างิ	โบน้ส	เงิินสมุทีบกอื่งิทุีนประก้นส้งิค้มุและกอื่งิทุีนสำารอื่งิเลี�ยงิชี้พเป็นค่้าใช้้จ่ายเมุ่�อื่เกิดรายการ

	 ผู้ลปีรัะโย์ช้น์หลังออกจากงานของพนักงาน	(โค่รังการัสิมุทบเงิน)

	 บริษั้ที	 บริษั้ทีย่อื่ย	 และพน้กงิานได้ร่วีมุก้นจ้ดตั้�งิกอื่งิทีุนสำารอื่งิเลี�ยงิช้ีพ	 ซึ�งิประกอื่บด้วียเงิินทีี�พน้กงิานจ่ายสะสมุและเงิินทีี�บริษั้ทีจ่ายสมุทีบให้เป็นรายเด่อื่น	
สินทีร้พย์ข้อื่งิกอื่งิทุีนสำารอื่งิเลี�ยงิชี้พได้แยกอื่อื่กจากสินทีร้พย์ข้อื่งิบริษ้ัที	เงิินทีี�บริษ้ัทีจ่ายสมุทีบกอื่งิทุีนสำารอื่งิเลี�ยงิชี้พบ้นทึีกเป็นค่้าใช้้จ่ายในปีทีี�เกิดรายการ

	 ผู้ลปีรัะโย์ช้น์หลังออกจากงานและผู้ลปีรัะโย์ช้น์รัะย์ะย์าวีอื�นของพนักงาน	(โค่รังการัผู้ลปีรัะโย์ช้น์)

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุภาระสำาหร้บเงิินช้ดเช้ยทีี�ต้ัอื่งิจ่ายให้แก่พน้กงิานเมุ่�อื่อื่อื่กจากงิานตัามุกฎหมุายแรงิงิานและตัามุโค้รงิการผู้ลตัอื่บแทีนพน้กงิานอ่ื่�นๆ	 
ซึ�งิบริษั้ทีถ่อื่วี่าเงิินช้ดเช้ยด้งิกล่าวีเป็นโค้รงิการผู้ลประโยช้น์หล้งิอื่อื่กจากงิานสำาหร้บพน้กงิาน	 นอื่กจากน้�น	 บริษั้ทีและบริษั้ทีย่อื่ยจ้ดให้มุีโค้รงิการผู้ลประโยช้น์
ระยะยาวีอ่ื่�นข้อื่งิพน้กงิาน	ได้แก่	โค้รงิการเงิินรางิว้ีลการปฏิิบ้ติังิานค้รบกำาหนดระยะเวีลา

	 บริษั้ทีและบริษั้ทีย่อื่ยค้ำานวีณ์หนี�สินตัามุโค้รงิการผู้ลประโยช้น์หล้งิอื่อื่กจากงิานข้อื่งิพน้กงิานโดยใช้้วีิธิีค้ิดลดแตั่ละหน่วียทีี�ประมุาณ์การไวี้	 (Projected	 Unit	
Credit	Method)	โดยผูู้้เชี้�ยวีช้าญอิื่สระได้ทีำาการประเมิุนภาระผูู้กพ้นด้งิกล่าวีตัามุหล้กค้ณิ์ตัศาสตัร์ประก้นภ้ย	ซึ�งิหล้กการประมุาณ์การด้งิกล่าวีต้ัอื่งิใช้้ข้้อื่สมุมุติั
ทีี�หลากหลาย	รวีมุถึงิข้้อื่สมุมุติัเกี�ยวีก้บอ้ื่ตัราคิ้ดลด	อ้ื่ตัราการขึ้�นเงิินเด่อื่นในอื่นาค้ตั	อ้ื่ตัราการเปลี�ยนแปลงิในจำานวีนพน้กงิาน	อ้ื่ตัราการมุรณ์ะและอ้ื่ตัราเงิินเฟ้อื่

	 ผู้ลกำาไรหร่อื่ข้าดทุีนจากการประมุาณ์การตัามุหล้กค้ณิ์ตัศาสตัร์ประก้นภ้ย	 (Actuarial	 gains	and	 losses)	สำาหร้บโค้รงิการผู้ลประโยช้น์หล้งิอื่อื่กจากงิานข้อื่งิ
พน้กงิานจะร้บรู้ท้ีนทีีในกำาไรหร่อื่ข้าดทุีนเบ็ดเสร็จอ่ื่�น	สำาหร้บโค้รงิการผู้ลประโยช้น์ระยะยาวีอ่ื่�นข้อื่งิพน้กงิานจะร้บรู้ท้ีนทีีในกำาไรหร่อื่ข้าดทุีน

3.15	 ปีรัะมุาณการัหนี�สิิน

	 การประมุาณ์การหนี�สินจะร้บรู้ในงิบแสดงิฐานะการเงิินก็ต่ัอื่เมุ่�อื่บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุภาระหนี�สินเกิดขึ้�นจากข้้อื่พิพาทีทีางิกฎหมุาย	 หร่อื่ภาระผูู้กพ้นซึ�งิเป็นผู้ล
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มุาจากเหตุัการณ์์จากอื่ดีตั	 และมีุค้วีามุเป็นไปได้ค่้อื่นข้้างิแน่นอื่นว่ีาประโยช้น์เชิ้งิเศรษัฐกิจจะต้ัอื่งิถูกจ่ายไปเพ่�อื่ช้ำาระภาระหนี�สินด้งิกล่าวี	 โดยจำานวีนภาระหนี�สิน
ด้งิกล่าวีสามุารถประมุาณ์จำานวีนเงิินได้อื่ย่างิน่าเช่้�อื่ถ่อื่	ถ้าผู้ลกระทีบด้งิกล่าวีเป็นน้ยสำาค้้ญ

3.16	 บุค่ค่ลหรืัอกิจการัที�เกี�ย์วีข�องกัน

	 บุค้ค้ลหร่อื่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้นหมุายถึงิ	บุค้ค้ลหร่อื่กิจการทีี�มุีอื่ำานาจค้วีบคุ้มุบริษั้ที	ถูกค้วีบคุ้มุโดยบริษั้ทีไมุ่วี่าจะเป็นทีางิตัรงิหร่อื่ทีางิอื่้อื่มุ	หร่อื่อื่ยู่ภายใตั้
การค้วีบคุ้มุเดียวีก้นก้บบริษ้ัที	รวีมุถึงิบริษ้ัทีทีี�ทีำาหน้าทีี�ถ่อื่หุ้น	บริษ้ัทีย่อื่ย	และกิจการทีี�เป็นบริษ้ัทีย่อื่ยในเค้ร่อื่เดียวีก้น	นอื่กจากนี�	บุค้ค้ลหร่อื่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น
ย้งิหมุายรวีมุถึงิบริษั้ทีร่วีมุและบุค้ค้ลซึ�งิถ่อื่หุ้นทีี�มุีสิทีธิิอื่อื่กเสียงิไมุ่วี่าทีางิตัรงิหร่อื่ทีางิอื่้อื่มุและมุีอื่ิทีธิิพลอื่ย่างิมุีน้ยสำาค้้ญก้บบริษั้ที	 ผูู้้บริหารสำาค้้ญ	 กรรมุการ	
หร่อื่พน้กงิานข้อื่งิบริษ้ัที	ตัลอื่ดท้ี�งิสมุาชิ้กในค้รอื่บค้ร้วีทีี�ใกล้ชิ้ดก้บบุค้ค้ลด้งิกล่าวี	และกิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้บบุค้ค้ลเหล่าน้�น

	 ในการพิจารณ์าค้วีามุส้มุพ้นธ์ิระหว่ีางิบุค้ค้ลหร่อื่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้นก้บบริษ้ัทีแต่ัละรายการ	บริษ้ัทีค้ำานึงิถึงิเน่�อื่หาข้อื่งิค้วีามุส้มุพ้นธ์ิมุากกว่ีารูปแบบทีางิกฎหมุาย

3.17	 ภาษีีเงินได�

	 ภาษีัเงิินได้	ประกอื่บด้วียภาษีัเงิินได้ปัจจุบ้นและภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้	

	 ภาษีีเงินได�ปัีจจุบัน

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยบ้นทึีกภาษีัเงิินได้	(ถ้ามีุ)	ตัามุจำานวีนทีี�จะต้ัอื่งิจ่าย	โดยค้ำานวีณ์จากกำาไรทีางิภาษีัตัามุหล้กเกณ์ฑ์์ทีี�กำาหนดในกฎหมุายภาษีัอื่ากร

	 ภาษีีเงินได�รัอการัตั้ดบัญชี้

	 สินทีร้พย์และหนี�สินภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้จะค้ำานวีณ์ขึ้�นจากผู้ลแตักต่ัางิช้้�วีค้ราวีระหว่ีางิมูุลค่้าตัามุบ้ญชี้ก้บฐานภาษีัข้อื่งิสินทีร้พย์หร่อื่หนี�สินน้�น	ณ์	ว้ีนสิ�นรอื่บ
ระยะเวีลารายงิาน	 รายการเปลี�ยนแปลงิข้อื่งิสินทีร้พย์และหนี�สินภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้จะถูกร้บรู้เป็นรายได้ภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้หร่อื่ค่้าใช้้จ่ายภาษีัเงิินได้
รอื่การต้ัดบ้ญชี้โดยจะร้บรู้ในกำาไรข้าดทุีน	เว้ีนแต่ัในส่วีนทีี�เกี�ยวีก้บรายการทีี�ร้บรู้โดยตัรงิในส่วีนข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นหร่อื่กำาไรข้าดทุีนเบ็ดเสร็จอ่ื่�น

	 ผู้ลแตักต่ัางิช้้�วีค้ราวีทีี�ใช้้ห้กภาษัีจะถูกร้บรู้เป็นสินทีร้พย์ภาษีัเงิินได้รอื่การตั้ดบ้ญชี้เมุ่�อื่มีุค้วีามุเป็นไปได้ค่้อื่นข้้างิแน่ว่ีาบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจะมีุกำาไรทีางิภาษัี
จากการดำาเนินงิานในอื่นาค้ตัเพียงิพอื่ทีี�จะนำาสินทีร้พย์ภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้มุาใช้้ประโยช้น์ได้	 และผู้ลแตักต่ัางิช้้�วีค้ราวีทีี�ต้ัอื่งิเสียภาษีัทุีกรายการจะถูกร้บรู้
เป็นหนี�สินภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้

	 สินทีร้พย์และหนี�สินภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้ถูกว้ีดมูุลค่้าโดยใช้้อ้ื่ตัราภาษีัเงิินได้สำาหร้บงิวีดทีี�บริษ้ัทีค้าดว่ีาจะได้ร้บประโยช้น์จากสินทีร้พย์ภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้
หร่อื่จะจ่ายช้ำาระหนี�สินภาษีัเงิินได้	โดยใช้้อ้ื่ตัราภาษีัและกฎหมุายภาษีัอื่ากรทีี�มีุผู้ลบ้งิค้้บใช้้อื่ยู่หร่อื่ทีี�ค้าดได้ค่้อื่นข้้างิแน่ว่ีาจะมีุผู้ลบ้งิค้้บใช้้ภายในสิ�นรอื่บระยะเวีลา
ทีี�รายงิาน	

	 ณ์	 วี้นสิ�นรอื่บระยะเวีลารายงิาน	 มุูลค้่าตัามุบ้ญช้ีข้อื่งิสินทีร้พย์ภาษัีเงิินได้รอื่การตั้ดบ้ญช้ีจะถูกทีบทีวีนและปร้บลดมุูลค้่า	 เมุ่�อื่มุีค้วีามุเป็นไปได้ค้่อื่นข้้างิแน่วี่า
บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจะไมุ่มีุกำาไรทีางิภาษีัในอื่นาค้ตัเพียงิพอื่ต่ัอื่การนำาสินทีร้พย์ภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้ท้ี�งิหมุดหร่อื่บางิส่วีนมุาใช้้ประโยช้น์ได้

	 สินทีร้พย์ภาษัีเงิินได้รอื่การตั้ดบ้ญช้ีและหนี�สินภาษัีเงิินได้รอื่การตั้ดบ้ญช้ีจะห้กกลบก้นได้ก็ตั่อื่เมุ่�อื่กิจการมุีสิทีธิิตัามุกฎหมุายและภาษัีเงิินได้นี�ประเมุินโดย
หน่วียงิานจ้ดเก็บภาษีัหน่วียงิานเดียวีก้น

3.18	 การัวัีดมุ้ลค่่ายุ์ติ้ธิรัรัมุ

	 มูุลค่้ายุติัธิรรมุ	หมุายถึงิ	 ราค้าทีี�ค้าดว่ีาจะได้ร้บจากการข้ายสินทีร้พย์หร่อื่เป็นราค้าทีี�จะต้ัอื่งิจ่ายเพ่�อื่โอื่นหนี�สินให้ผูู้้อ่ื่�นโดยรายการด้งิกล่าวีเป็นรายการทีี�เกิดขึ้�น
ในสภาพปกติัระหว่ีางิผูู้้ซ่�อื่และผูู้้ข้าย	 (ผูู้้ร่วีมุในตัลาด)	 ณ์	 ว้ีนทีี�ว้ีดมูุลค่้า	 กลุ่มุบริษ้ัทีใช้้ราค้าเสนอื่ซ่�อื่ข้ายในตัลาดทีี�มีุสภาพค้ล่อื่งิในการว้ีดมูุลค่้ายุติัธิรรมุข้อื่งิ
สินทีร้พย์และหนี�สินซึ�งิมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิกำาหนดให้ต้ัอื่งิว้ีดมูุลค่้าด้วียมูุลค่้ายุติัธิรรมุ	 ยกเว้ีนในกรณี์ทีี�ไมุ่มีุตัลาดทีี�มีุสภาพค้ล่อื่งิสำาหร้บ
สินทีร้พย์หร่อื่หนี�สินทีี�มุีล้กษัณ์ะเดียวีก้นหร่อื่ไมุ่สามุารถหาราค้าเสนอื่ซ่�อื่ข้ายในตัลาดทีี�มุีสภาพค้ล่อื่งิได้	 กลุ่มุบริษั้ทีจะประมุาณ์มุูลค้่ายุตัิธิรรมุโดยใช้้เทีค้นิค้
การประเมิุนมูุลค่้าทีี�เหมุาะสมุก้บแต่ัละสถานการณ์์	และพยายามุใช้้ข้้อื่มูุลทีี�สามุารถส้งิเกตัได้ทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้บสินทีร้พย์หร่อื่หนี�สินทีี�จะว้ีดมูุลค่้ายุติัธิรรมุน้�นให้มุากทีี�สุด

	 ลำาด้บช้้�นข้อื่งิมูุลค่้ายุติัธิรรมุทีี�ใช้้ว้ีดมูุลค่้าและเปิดเผู้ยมูุลค่้ายุติัธิรรมุข้อื่งิสินทีร้พย์และหนี�สินในงิบการเงิินแบ่งิอื่อื่กเป็นสามุระด้บตัามุประเภทีข้อื่งิข้้อื่มูุลทีี�นำามุาใช้้
ในการว้ีดมูุลค่้ายุติัธิรรมุ	ด้งินี�

	 ระด้บ	1	 ใช้้ข้้อื่มูุลราค้าเสนอื่ซ่�อื่ข้ายข้อื่งิสินทีร้พย์หร่อื่หนี�สินอื่ย่างิเดียวีก้นในตัลาดทีี�มีุสภาพค้ล่อื่งิ

	 ระด้บ	2	 ใช้้ข้้อื่มูุลอ่ื่�นทีี�สามุารถส้งิเกตัได้ข้อื่งิสินทีร้พย์หร่อื่หนี�สิน	ไมุ่ว่ีาจะเป็นข้้อื่มูุลทีางิตัรงิหร่อื่ทีางิอ้ื่อื่มุ

	 ระด้บ	3	 ใช้้ข้้อื่มูุลทีี�ไมุ่สามุารถส้งิเกตัได้	เช่้น	ข้้อื่มูุลเกี�ยวีก้บกระแสเงิินในอื่นาค้ตัทีี�กิจการประมุาณ์ขึ้�น

	 ทีุกวี้นสิ�นรอื่บระยะเวีลารายงิาน	 กลุ่มุบริษั้ทีจะประเมุินค้วีามุจำาเป็นในการโอื่นรายการระหวี่างิลำาด้บช้้�นข้อื่งิมุูลค้่ายุตัิธิรรมุสำาหร้บสินทีร้พย์และหนี�สินทีี�ถ่อื่อื่ยู่	
ณ์	ว้ีนสิ�นรอื่บระยะเวีลารายงิานทีี�มีุการว้ีดมูุลค่้ายุติัธิรรมุแบบเกิดขึ้�นประจำา

3.19	 การัใช้�ดุลย์พินิจและปีรัะมุาณการัทางบัญชี้ที�สิำาคั่ญ

	 ในการจ้ดทีำางิบการเงิินตัามุมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิิน	 ฝ่่ายบริหารจำาเป็นตั้อื่งิใช้้ดุลยพินิจและการประมุาณ์การในเร่�อื่งิทีี�มุีค้วีามุไมุ่แน่นอื่นเสมุอื่	 การใช้้
ดุลยพินิจและการประมุาณ์การด้งิกล่าวีนี�ส่งิผู้ลกระทีบต่ัอื่จำานวีนเงิินทีี�แสดงิในงิบการเงิินและต่ัอื่ข้้อื่มูุลทีี�แสดงิในหมุายเหตุัประกอื่บงิบการเงิิน	 ผู้ลทีี�เกิดขึ้�นจริงิ
อื่าจแตักต่ัางิไปจากจำานวีนทีี�ประมุาณ์การไว้ี	การใช้้ดุลยพินิจและการประมุาณ์การทีี�สำาค้้ญมีุด้งินี�

	 ค่่าเผืู้�อหนี�สิงสัิย์จะส้ิญของล้กหนี�

	 ในการประมุาณ์ค้่าเผู้่�อื่หนี�สงิส้ยจะสูญข้อื่งิลูกหนี�	ฝ่่ายบริหารจำาเป็นตั้อื่งิใช้้ดุลยพินิจในการประมุาณ์การผู้ลข้าดทีุนทีี�ค้าดวี่าจะเกิดข้ึ�นจากลูกหนี�	 โดยค้ำานึงิถึงิ
ประสบการณ์์การเก็บเงิินในอื่ดีตั	อื่ายุข้อื่งิหนี�ทีี�ค้งิค้้างิ	และสภาวีะเศรษัฐกิจทีี�เป็นอื่ยูใ่นข้ณ์ะน้�น	เป็นต้ัน

	 ค่่าเผืู้�อการัลดลงของมุ้ลค่่าสิินค่�าค่งเหลือ	

	 ในการประมุาณ์ค่้าเผู่้�อื่การลดลงิข้อื่งิมูุลค่้าสินค้้าค้งิเหล่อื่	 ฝ่่ายบริหารได้ใช้้ดุลยพินิจในการประมุาณ์การผู้ลข้าดทุีนทีี�ค้าดว่ีาจะเกิดขึ้�นจากสินค้้าค้งิเหล่อื่น้�น	 โดย
ค่้าเผู่้�อื่การลดลงิข้อื่งิมูุลค่้าสุทีธิิทีี�จะได้ร้บพิจารณ์าจากราค้าทีี�ค้าดว่ีาจะข้ายได้ตัามุปกติัข้อื่งิธุิรกิจห้กด้วียค่้าใช้้จ่ายในการข้ายสินค้้าน้�น	 และค่้าเผู่้�อื่สำาหร้บสินค้้า
เก่าล้าสมุ้ย	เค้ล่�อื่นไหวีช้้า	หร่อื่เส่�อื่มุคุ้ณ์ภาพ	พิจารณ์าจากอื่ายุโดยประมุาณ์ข้อื่งิสินค้้าแต่ัละช้นิด	จำานวีนค่้าเผู่้�อื่การลดลงิข้อื่งิมูุลค่้าสินค้้าค้งิเหล่อื่ทีี�ประมุาณ์ได้	
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เมุ่�อื่นำามุาเปรียบเทีียบก้บจำานวีนเดิมุทีี�มีุในบ้ญชี้	 ค่้าเผู่้�อื่การลดลงิข้อื่งิมูุลค่้าสินค้้าค้งิเหล่อื่ท้ี�งิทีี�ลดลงิและเพิ�มุขึ้�นจะแสดงิเป็นค่้าใช้้จ่ายภายใต้ัห้วีข้้อื่ต้ันทุีนข้ายและ
บริการในส่วีนข้อื่งิกำาไรหร่อื่ข้าดทุีน

	 ค่่าเผืู้�อการัด�อย์ค่่าของเงินลงทุน

	 บริษ้ัทีจะต้ั�งิค่้าเผู่้�อื่การด้อื่ยค่้าข้อื่งิเงิินลงิทีุนเมุ่�อื่ฝ่่ายบริหารใช้้ดุลยพินิจในการพิจารณ์าว่ีามูุลค่้ายุติัธิรรมุข้อื่งิเงิินลงิทีุนด้งิกล่าวีได้ลดลงิอื่ย่างิมีุสาระสำาค้้ญและ
เป็นระยะเวีลานานหร่อื่เมุ่�อื่มุีข้้อื่บ่งิช้ี�ข้อื่งิการด้อื่ยค้่า	การทีี�จะสรุปวี่าเงิินลงิทีุนด้งิกล่าวีได้ลดลงิอื่ย่างิมุีสาระสำาค้้ญหร่อื่เป็นระยะเวีลานานหร่อื่ไมุ่น้�นจำาเป็นตั้อื่งิ
ใช้้ดุลยพินิจข้อื่งิฝ่่ายบริหาร

	 ค่่าเสืิ�อมุรัาค่าของที�ดิน	อาค่ารัและอุปีกรัณ์และสิินทรััพย์์สิิทธิิในการัใช้�และค่่าตั้ดจำาหน่าย์ของสิินทรััพย์์ไมุ่มีุตั้วีต้น

	 ในการค้ำานวีณ์ค่้าเส่�อื่มุราค้าข้อื่งิอื่าค้ารและอุื่ปกรณ์์	 และค่้าต้ัดจำาหน่ายข้อื่งิสินทีร้พย์ไมุ่มีุต้ัวีตัน	 ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้ัอื่งิทีำาการประมุาณ์อื่ายุการให้ประโยช้น์และ
มูุลค่้าค้งิเหล่อื่เมุ่�อื่เลิกใช้้งิานข้อื่งิอื่าค้ารและอุื่ปกรณ์์	และต้ัอื่งิทีบทีวีนอื่ายุการให้ประโยช้น์และมูุลค่้าค้งิเหล่อื่ใหมุ่หากมีุการเปลี�ยนแปลงิเกิดขึ้�น

	 นอื่กจากนี�	 ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้ัอื่งิสอื่บทีานการด้อื่ยค่้าข้อื่งิทีี�ดิน	 อื่าค้ารและอุื่ปกรณ์์และสินทีร้พย์ไมุ่มีุต้ัวีตัน	 ในแต่ัละช่้วีงิเวีลาและบ้นทึีกข้าดทุีนจากการด้อื่ยค่้า 
หากค้าดว่ีามูุลค่้าทีี�ค้าดว่ีาจะได้ร้บค่้นตัำ�ากว่ีามูุลค่้าตัามุบ้ญชี้ข้อื่งิสินทีร้พย์น้�น	ในการนี�ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้ัอื่งิใช้้ดุลยพินิจทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้บการค้าดการณ์์รายได้และ
ค่้าใช้้จ่ายในอื่นาค้ตัซึ�งิเกี�ยวีเน่�อื่งิก้บสินทีร้พย์น้�น

	 การักำาหนดอายุ์สัิญญาเช่้าที�มีุสิิทธิิการัเลือกในการัขย์าย์อายุ์สัิญญาเช่้าหรืัอย์กเลิกสัิญญาเช่้า 

	 บริษ้ัทีย่อื่ยกำาหนดอื่ายุส้ญญาเช่้าตัามุระยะเวีลาทีี�บอื่กเลิกไมุ่ได้ข้อื่งิส้ญญาเช่้า	 โดยรวีมุระยะเวีลาตัามุสิทีธิิเล่อื่กในการข้ยายอื่ายุส้ญญาเช่้า	 หากมีุค้วีามุแน่นอื่น
อื่ย่างิสมุเหตัุสมุผู้ลทีี�จะใช้้สิทีธิิเล่อื่กน้�น	และระยะเวีลาตัามุสิทีธิิเล่อื่กในการยกเลิกส้ญญาเช้่า	หากมุีค้วีามุแน่นอื่นอื่ย่างิสมุเหตัุสมุผู้ลทีี�จะไมุ่ใช้้สิทีธิิเล่อื่กน้�น 
ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้ัอื่งิใช้้ดุลยพินิจในการประเมิุนว่ีาบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุค้วีามุแน่นอื่นอื่ย่างิสมุเหตุัสมุผู้ลหร่อื่ไมุ่ทีี�จะใช้้สิทีธิิเล่อื่กในการข้ยายอื่ายุส้ญญาเช่้าหร่อื่ 
ทีี�จะไมุ่ใช้้สิทีธิิเล่อื่กในการยกเลิกส้ญญาเช่้า	โดยพิจารณ์าข้้อื่เท็ีจจริงิและสภาพแวีดล้อื่มุทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิท้ี�งิหมุดทีี�ทีำาให้เกิดสิ�งิจูงิใจในทีางิเศรษัฐกิจสำาหร้บบริษ้ัทีย่อื่ย 
ในการใช้้สิทีธิิเล่อื่กน้�น	ภายหล้งิจากวี้นทีี�ส้ญญาเช้่ามุีผู้ล	บริษั้ทีย่อื่ยจะประเมุินอื่ายุส้ญญาเช้่าใหมุ่หากมุีเหตัุการณ์์หร่อื่สถานการณ์์ทีี�มุีน้ยสำาค้้ญซึ�งิอื่ยู่ภายใตั้
การค้วีบคุ้มุและส่งิผู้ลต่ัอื่ค้วีามุแน่นอื่นอื่ย่างิสมุเหตุัสมุผู้ลทีี�จะใช้้สิทีธิิเล่อื่ก

	 ค่่าค่วีามุนิย์มุและสิินทรััพย์์ไมุ่มีุตั้วีต้นจากการัรัวีมุธุิรักิจ

	 ในการบ้นทึีกและว้ีดมูุลค่้าข้อื่งิค่้าค้วีามุนิยมุ	และสินทีร้พย์ไมุ่มีุต้ัวีตันจากการรวีมุธุิรกิจ	

	 ณ์	ว้ีนทีี�ได้มุา	ตัลอื่ดจนการทีดสอื่บการด้อื่ยค่้าในภายหล้งิ	ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้ัอื่งิประมุาณ์การกระแสเงิินสดทีี�ค้าดว่ีาจะได้ร้บในอื่นาค้ตัจากสินทีร้พย์	หร่อื่หน่วีย
ข้อื่งิสินทีร้พย์ทีี�ก่อื่ให้เกิดเงิินสด	รวีมุท้ี�งิการเล่อื่กอ้ื่ตัราคิ้ดลดทีี�เหมุาะสมุในการค้ำานวีณ์หามูุลค่้าปัจจุบ้นข้อื่งิกระแสเงิินสดน้�นๆ

	 สิินทรััพย์์ภาษีีเงินได�รัอการัตั้ดบัญชี้	

	 สินทีร้พย์ภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้ร้บรู้สำาหร้บผู้ลแตักต่ัางิช้้�วีค้ราวีทีี�ใช้้ห้กภาษีัและข้าดทุีนทีางิภาษีัทีี�ไมุ่ได้ใช้้เมุ่�อื่มีุค้วีามุเป็นไปได้ค่้อื่นข้้างิแน่ว่ีาจะมีุกำาไรทีางิภาษีั 
ในอื่นาค้ตัเพียงิพอื่ทีี�จะใช้้ประโยช้น์จากผู้ลแตักตั่างิช้้�วีค้ราวีและข้าดทีุนน้�น	 ในการนี�ฝ่่ายบริหารจำาเป็นตั้อื่งิประมุาณ์การวี่าค้วีรร้บรู้จำานวีนสินทีร้พย์ภาษัีเงิินได้
รอื่การต้ัดบ้ญชี้เป็นจำานวีนเท่ีาใด	โดยพิจารณ์าถึงิจำานวีนกำาไรทีางิภาษีัทีี�ค้าดว่ีาจะเกิดในอื่นาค้ตัในแต่ัละช่้วีงิเวีลา

	 ผู้ลปีรัะโย์ช้น์หลังออกจากงานและผู้ลปีรัะโย์ช้น์รัะย์ะย์าวีอื�นของพนักงาน	(โค่รังการัผู้ลปีรัะโย์ช้น์)

	 หนี�สินตัามุโค้รงิการผู้ลประโยช้น์หล้งิอื่อื่กจากงิานและผู้ลประโยช้น์ระยะยาวีอ่ื่�นข้อื่งิพน้กงิานประมุาณ์ขึ้�นตัามุหล้กค้ณิ์ตัศาสตัร์ประก้นภ้ย	ซึ�งิต้ัอื่งิอื่าศ้ยข้้อื่สมุมุติัฐาน 
ต่ัางิๆ	ในการประมุาณ์การน้�น	เช่้น	อ้ื่ตัราคิ้ดลด	อ้ื่ตัราการขึ้�นเงิินเด่อื่นในอื่นาค้ตั	อ้ื่ตัรามุรณ์ะ	และอ้ื่ตัราการเปลี�ยนแปลงิในจำานวีนพน้กงิาน	เป็นต้ัน

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบ่ญชีีเนื่องจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิิบ่ติ 

	 ตัามุทีี�กล่าวีในหมุายเหตุัประกอื่บงิบการเงิินข้้อื่	2.3	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุผู้ลกระทีบจากการนำามุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินฉบ้บทีี�	9	มุาถ่อื่ปฏิิบ้ติัในระหว่ีางิ 
ปีปัจจุบ้น	โดยกิจการได้เล่อื่กปร้บผู้ลสะสมุจากการเปลี�ยนแปลงินโยบายการบ้ญช้ีก้บกำาไร	(ข้าดทีุน)	สะสมุ	ณ์	วี้นทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	และไมุ่ปร้บย้อื่นหล้งิ
งิบการเงิินงิวีดก่อื่นทีี�แสดงิเปรียบเทีียบ

	 จากการเปลี�ยนแปลงินโยบายการบ้ญชี้เน่�อื่งิจากการนำามุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินด้งิกล่าวีข้้างิต้ันมุาถ่อื่ปฏิิบ้ติั	แสดงิได้ด้งินี�	

งบแสิดงฐานะการัเงิน   

ลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น		 218,777	 (21,456)	 197,321	 94,118	 (4,681)	 89,437

สินทีร้พย์ภาษัีเงิินได้รอื่การตั้ดบ้ญช้ี	 230,464	 4,291	 234,755	 204,288	 936	 205,224

รัวีมุสิินทรััพย์์	 449,241	 (17,165)	 432,076	 298,406	 (3,745)	 294,661

กำาไร	(ข้าดทีุน)	สะสมุ	-	ย้งิไมุ่ได้จ้ดสรร	 (1,249,280)	 (17,165)	 (1,266,445)	 (1,271,315)	 (3,745)	 (1,275,060)

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562

ผลกกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง 

การเงินฉบับที่ 9

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ

รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 9

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563
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ส่วีนข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นข้อื่งิบริษั้ที	 295,206	 (10,689)	 284,517	 273,171	 (3,745)	 269,426

ส่วีนข้อื่งิผูู้้มุีส่วีนได้เสียทีี�ไมุ่มุีอื่ำานาจค้วีบคุ้มุ

	 ข้อื่งิบริษั้ทีย่อื่ย	 3,252	 (6,476)	 (3,224)	 -	 -	 -

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562

ผลกกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง 

การเงินฉบับที่ 9

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง 

การเงินฉบับที่ 9

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พันบาท

การเพิ�มุข้ึ�นจากค้่าเผู้่�อื่ผู้ลข้าดทีุนลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 17,165	 3,745
การปร้บปรุงิกำาไร	(ข้าดทีุน)	สะสมุ	-	ย้งิไมุ่ได้จ้ดสรรจากการนำามุาตัรฐาน
	 การรายงิานทีางิการเงิินฉบ้บทีี�	9	มุาถ่อื่ปฏิิบ้ตัิ	ณ์	วี้นทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	 17,165	 3,745
     
ส่วีนข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นข้อื่งิบริษั้ที	 (10,689)	 3,745

ส่วีนข้อื่งิผูู้้มุีส่วีนได้เสียทีี�ไมุ่มุีอื่ำานาจค้วีบคุ้มุข้อื่งิบริษั้ทีย่อื่ย	 (6,476)	 -

4.1	 เค่รืั�องมืุอทางการัเงิน

	 ผู้ลกระทีบทีี�มีุต่ัอื่กำาไร	(ข้าดทุีน)	สะสมุ	ณ์	ว้ีนทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	มีุด้งิต่ัอื่ไปนี�	

งบการเงินรวม

ราคาทุนตัดจำาหน่าย ราคาทุนตัดจำาหน่ายรวม รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

สินทีร้พย์ทีางิการเงิิน	ณ์	วี้นทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	 	 	 	 	 	
เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสด	 5,664	 5,664	 4,639	 4,639
ลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 197,321	 197,321	 89,437	 89,437
เงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่บริษั้ทีทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 -	 -	 66,000	 66,000
สินทีร้พย์ทีางิการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น	 	 	 	 	 	
สินทีร้พย์หมุุนเวีียนอื่่�น	 13,735	 13,735	 5,402	 5,402
สินทีร้พย์ไมุ่หมุุนเวีียนอื่่�น	 5,226	 5,226	 245	 245
  221,946 221,946 165,723 165,723
หนี�สินทีางิการเงิิน	ณ์	วี้นทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	 	 	 	 	 	
เงิินเบิกเกินบ้ญชี้และเงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากสถาบ้นการเงิิน	 981,785	 981,785	 925,535	 925,535
เจ้าหนี�การค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 124,055	 124,055	 73,522	 73,522
เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากผูู้้มุีส่วีนได้เสีย
	 ทีี�ไมุ่มุีอื่ำานาจค้วีบคุ้มุข้อื่งิบริษั้ทีย่อื่ย 5,800 5,800 - -
เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากกรรมุการ	 161,000	 161,000	 146,000	 146,000
หนี�สินหมุุนเวีียนอื่่�น	 29,395	 29,395	 17,124	 17,124
เงิินกู้ย่มุระยะยาวีจากสถาบ้นการเงิิน	 300,467	 300,467	 297,467	 297,467
  1,602,502 1,602,502 1,459,648 1,459,648

	 ณ์	 ว้ีนทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	 (ว้ีนทีี�ถ่อื่ปฏิิบ้ติัค้ร้�งิแรก)	 ผูู้้บริหารข้อื่งิบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยได้ประเมิุนโมุเดลธุิรกิจทีี�ใช้้จ้ดการสินทีร้พย์และหนี�สินทีางิการเงิิน	และ 
จ้ดประเภทีรายการสินทีร้พย์และหนี�สินทีางิการเงิิน	ด้งินี�
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	 ในการว้ีดมูุลค่้าผู้ลข้าดทุีนด้านเค้รดิตัทีี�ค้าดว่ีาจะเกิดขึ้�น	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุการจ้ดกลุ่มุลูกหนี�การค้้าตัามุค้วีามุเสี�ยงิด้านเค้รดิตัทีี�มีุล้กษัณ์ะร่วีมุก้นและระยะเวีลา
เกินกำาหนดช้ำาระ	 อ้ื่ตัราข้าดทุีนด้านเค้รดิตัทีี�ค้าดว่ีาจะเกิดขึ้�นพิจารณ์าจากล้กษัณ์ะการจ่ายช้ำาระเงิินในอื่ดีตั	 ข้้อื่มูุลผู้ลข้าดทุีนด้านเค้รดิตัจากประสบการณ์์ในอื่ดีตั
และปัจจ้ยในอื่นาค้ตัทีี�จะมีุผู้ลกระทีบต่ัอื่อ้ื่ตัราข้าดทุีนด้านเค้รดิตัทีี�ค้าดว่ีาจะเกิดขึ้�น	ด้วียวิีธีิการด้งิกล่าวี	ค่้าเผู่้�อื่ผู้ลข้าดทุีนสำาหร้บลูกหนี�การค้้ามีุรายละเอีื่ยดด้งินี�

พันบาท

งบการเงินรวม

ยังไม่ถึง
กำาหนดชำาระ

ไม่เกิน
3 เดือน

3 - 6 
เดือน

6 - 12 
เดือน

เกินกว่า
12 เดือน

รวม

ณ์	วี้นทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	
ยอื่ดลูกหนี�การค้้า	 74,900	 10,579	 3,097	 1,786	 10,046	 100,408
ค้่าเผู้่�อื่ผู้ลข้าดทีุน	 267	 1,498	 1,233	 1,513	 11,647	 16,158

ณ์	วี้นทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	 	 	 	 	 	 	
ยอื่ดลูกหนี�การค้้า	 145,634	 17,013	 3,913	 4,461	 32,332	 203,353
ค้่าเผู้่�อื่ผู้ลข้าดทีุน	 962	 1,779	 1,807	 4,032	 33,110	 41,690

พันบาท

งบการเงินรวม

ยังไม่ถึง
กำาหนดชำาระ

ไม่เกิน
3 เดือน

3 - 6 
เดือน

6 - 12 
เดือน

เกินกว่า
12 เดือน

รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

ค้่าเผู้่�อื่ผู้ลข้าดทีุนลูกหนี�การค้้า   
ณ์	วี้นทีี�	31	ธิ้นวีาค้มุ	2562	 20,234	 11,477
ผู้ลกระทีบจากการปร้บปรุงิยอื่ดยกมุาทีี�มุีตั่อื่กำาไรสะสมุย้งิไมุ่ได้จ้ดสรร 21,456 4,681
ณ์	วี้นทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	 41,690	 16,158

รัาย์การัธิุรักิจกับบรัิษีัทย์่อย์
	 (ตั้ดอื่อื่กจากงิบการเงิินรวีมุแล้วี)	
	 	 ซ่�อื่สินค้้า	 -	 -	 3	 5	 ราค้าตัลาด
	 	 รายได้ค้่าเช้่า	 -	 -	 6	 10	 ราค้าตัลาด
	 	 รายได้ค้่าบริการจ้ดการ	 -	 -	 4	 6	 ราค้าตัามุส้ญญา
รัาย์การัธิุรักิจกับการัรั่วีมุค่�า         
	 	 ซ่�อื่สินค้้า	 -	 1	 -	 1	 ราค้าตัลาด
	 	 รายได้ค้่าบริการจ้ดการ	 -	 4	 -	 2	 ราค้าตัามุส้ญญา

2563 2562 นโยบายการกำาหนดราคา25622563

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การกระทีบยอื่ดค่้าเผู่้�อื่ผู้ลข้าดทุีนลูกหนี�การค้้า	ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2562	ก้บค่้าเผู่้�อื่ผู้ลข้าดทุีนลูกหนี�การค้้า	ณ์	ว้ีนทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	มีุด้งินี�

5. รายการธุุรกิจก่บกิจการที่เกี่ยวข้องก่น

	 ในระหวี่างิปี	บริษั้ทีและบริษั้ทีย่อื่ยมุีรายการธิุรกิจทีี�สำาค้้ญก้บบุค้ค้ลหร่อื่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	รายการธิุรกิจด้งิกล่าวีเป็นไปตัามุเงิ่�อื่นไข้ทีางิการค้้าและเกณ์ฑ์ ์
ทีี�ตักลงิก้นระหว่ีางิบริษ้ัทีและบุค้ค้ลหร่อื่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้นเหล่าน้�น	ซึ�งิเป็นไปตัามุปกติัธุิรกิจ	โดยสามุารถสรุปได้ด้งินี�
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พันบาท

ยอื่ดค้งิค้้างิระหว่ีางิบริษ้ัทีและกิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	มีุรายละเอีื่ยดด้งินี�

พันบาท

ล้กหนี�การัค่�าและล้กหนี�หมุุนเวีีย์นอื�น	-	กิจการัที�เกี�ย์วีข�องกัน      
บริษั้ทีย่อื่ย		 -	 -	 87,618	 70,700
การร่วีมุค้้า	 2	 712	 2	 2
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่หนี�สงิส้ยจะสูญ	 -	 -	 (84,264)	 (67,603)
รวีมุลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	-	กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 2	 712	 3,356	 3,099
เจ�าหนี�การัค่�าและเจ�าหนี�หมุุนเวีีย์นอื�น	-	กิจการัที�เกี�ย์วีข�องกัน       
บริษั้ทีย่อื่ย		 -	 -	 	1,783		 1,602
การร่วีมุค้้า	 203	 1,609	 22		 22
รวีมุเจ้าหนี�การค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	-	กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 203	 1,609	 1,805		 1,624

เงิินให้กู้ย่มุ	 	 	 	 	 	
	 บริษั้ที	โพสตั์	อื่ินเตัอื่ร์เนช้้�นแนล	มุีเดีย	จำาก้ด	 บริษั้ทีย่อื่ย	 66,000	 (1,700)	 64,300
	 บริษั้ที	โพสตั์	นิวีส์	จำาก้ด		 บริษั้ทีย่อื่ย	 6,120	 (6,120)	 -
	 บริษั้ที	โพสตั์	ทีีวีี	จำาก้ด	 บริษั้ทีย่อื่ย	 332,659	 (150)	 332,509
	 	 	 	 404,779	 (7,970)	 396,809
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่หนี�สงิส้ยจะสูญ	 	 (338,779)	 6,270	 (332,509)
	 	 รวีมุ	 	 66,000	 (1,700)	 64,300

เงิินกู้ย่มุจากกรรมุการ	 การเป็นกรรมุการ	 161,000	 144,000	 305,000

 เงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น

	 ยอื่ดค้งิค้้างิข้อื่งิเงิินให้กู้ย่มุระหว่ีางิบริษ้ัทีและกิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 ณ์	 ว้ีนทีี�	 31	 ธ้ินวีาค้มุ	 2563	 และ	 2562	 และการเค้ล่�อื่นไหวีข้อื่งิเงิินให้กู้ย่มุด้งิกล่าวีมีุ 
รายละเอีื่ยด	ด้งินี�	

	 บริษ้ัทีมีุเงิินให้กู้ย่มุแก่บริษ้ัที	โพสต์ั	อิื่นเตัอื่ร์เนช้้�นแนล	มีุเดีย	จำาก้ด	โดยมีุกำาหนดช้ำาระค่้นเมุ่�อื่ทีวีงิถามุและมีุอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยร้อื่ยละ	6	ต่ัอื่ปี

	 บริษ้ัทีมีุเงิินให้กู้ย่มุแก่บริษ้ัที	โพสต์ั	นิวีส์	จำาก้ด	โดยมีุกำาหนดช้ำาระค่้นเมุ่�อื่ทีวีงิถามุและมีุอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยซึ�งิอ้ื่างิอิื่งิก้บอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยลูกค้้ารายใหญ่ช้้�นดีประเภทีเงิิน
กู้แบบมีุระยะเวีลา	(MLR)	ข้อื่งิธินาค้ารพาณิ์ช้ย์แห่งิหนึ�งิและเมุ่�อื่ว้ีนทีี�	12	มีุนาค้มุ	2563	ศาลล้มุละลายกลางิมีุค้ำาส้�งิให้บริษ้ัทีด้งิกล่าวีล้มุละลายด้งิน้�น	บริษ้ัทีจึงิ
ต้ัดจำาหน่ายลูกหนี�เงิินให้กู้ย่มุเป็นหนี�สูญท้ี�งิจำานวีน

	 บริษ้ัทีมีุเงิินให้กู้ย่มุแก่บริษ้ัที	โพสต์ั	ทีีวีี	จำาก้ด	โดยมีุกำาหนดช้ำาระค่้นเมุ่�อื่ทีวีงิถามุและมีุอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยร้อื่ยละ	6	ต่ัอื่ปี

	 ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุเงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากกรรมุการในสกุลเงิินบาที	เงิินกู้ย่มุด้งิกล่าวีคิ้ดดอื่กเบี�ยในอ้ื่ตัราร้อื่ยละ	4.50	-	5.25	
ต่ัอื่ปี	และร้อื่ยละ	5.25	ต่ัอื่ปี	ตัามุลำาด้บ

	 โดยไมุ่มีุหล้กทีร้พย์ค้ำ�าประก้นและมีุกำาหนดช้ำาระค่้นเมุ่�อื่ทีวีงิถามุ	ด้งินี�

2563 25632562 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่  

31  ธันวาคม 2563

พันบาท
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ผู้ลประโยช้น์ระยะส้�น	 22,492	 33,544	 15,064	 15,104
ผู้ลประโยช้น์หล้งิอื่อื่กจากงิาน	 691	 -	 213	 1,213
  23,183 33,544 15,277 16,317

เงิินฝ่ากธินาค้าร	 3,025	 5,664	 2,374	 4,639
	 รวีมุ	 3,025	 5,664	 2,374	 4,639

ลูกหนี�การค้้า	-	กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น     
อื่ายุหนี�น้บจากวี้นทีี�ถึงิกำาหนดช้ำาระ     
	 ย้งิไมุ่ถึงิกำาหนดช้ำาระ - 31 - 2
	 ค้้างิช้ำาระ      
	 	 ไมุ่เกิน	3	เด่อื่น	 -	 670	 128	 109
	 	 6	-	12	เด่อื่น	 2	 11	 68	 356
รวีมุลูกหนี�การค้้า	-	กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 2	 712	 196	 467

 ค่้าตัอื่บแทีนกรรมุการและผูู้้บริหาร

	 สำาหร้บปีสิ�นสุดว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุค่้าใช้้จ่ายผู้ลประโยช้น์พน้กงิานทีี�ให้แก่กรรมุการและผูู้้บริหาร	ด้งิต่ัอื่ไปนี�

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

	 บ้ญชี้นี�ประกอื่บด้วีย

	 ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	เงิินฝ่ากอื่อื่มุทีร้พย์และเงิินฝ่ากประจำามีุอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยระหว่ีางิร้อื่ยละ	0.05	-	0.25	ต่ัอื่ปี	และร้อื่ยละ	0.10	-	0.75	ต่ัอื่ปี	
ตัามุลำาด้บ

7. ลูกหนี�การคั้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื่น

	 บ้ญชี้นี�ประกอื่บด้วีย

พันบาท

2563 25632562 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

2563 25632562 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงิินกู้ย่มุจากกรรมุการ	 การเป็นกรรมุการ	 146,000	 144,000	 290,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะความ
สัมพันธ์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563

พันบาท

พันบาท

2563 25632562 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหนี�การค้้า	-	กิจการทีี�ไมุ่เกี�ยวีข้้อื่งิก้น     
อื่ายุหนี�น้บจากวี้นทีี�ถึงิกำาหนดช้ำาระ     
	 ย้งิไมุ่ถึงิกำาหนดช้ำาระ 37,304 40,981 19,959 17,555
	 ค้้างิช้ำาระ      
	 	 ไมุ่เกิน	3	เด่อื่น	 33,912	 107,193	 25,547	 56,945
	 	 3	-	6	เด่อื่น	 1,129	 13,166	 700	 9,600
	 	 6	-	12	เด่อื่น	 4,481	 7,319	 2,922	 5,249
	 	 มุากกวี่า	12	เด่อื่น	 31,541	 34,694	 11,724	 11,059
รวีมุ	 108,367	 203,353	 60,852	 100,408
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่หนี�สงิส้ยจะสูญ	 (32,876)	 (20,234)	 (12,461)	 (11,477)
		 	 ค้่าเผู้่�อื่สินค้้าร้บค้่น	 (372)	 (1,176)	 (372)	 (1,176)
รวีมุลูกหนี�การค้้า	-	กิจการทีี�ไมุ่เกี�ยวีข้้อื่งิก้นสุทีธิิ	 75,119	 181,943	 48,019	 87,755
รวีมุลูกหนี�การค้้า	-	สุทีธิิ	 75,121	 182,655	 48,215	 88,222
ลูกหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น     
รายได้ค้้างิร้บ	 37,530	 54,009	 4,242	 3,264
ลูกหนี�กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 -	 -	 87,425	 70,235
ห้ก		ค้่าเผู้่�อื่หนี�สงิส้ยจะสูญ	 (27,513)	 (17,887)	 (84,264)	 (67,603)
รวีมุลูกหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	-	สุทีธิิ	 10,017	 36,122	 7,403	 5,896
ลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	-	สุทีธิิ	 85,138	 218,777	 55,618	 94,118

สินค้้าสำาเร็จรูป 36,954 48,728 19,333 29,026
วี้ตัถุดิบ	 1,454	 2,954	 1,453	 2,954
อื่่�นๆ	 25,375	 27,132	 15,696	 15,818
	 รวีมุ	 	63,783		 78,814	 36,482	 47,798
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่การลดลงิข้อื่งิมุูลค้่าสินค้้า		 	(59,975)	 (65,747)	 (35,310)	 (44,217)
สินค้้าค้งิเหล่อื่	-	สุทีธิิ	 	3,808		 13,067	 1,172	 3,581

ยอื่ดยกมุาตั้นปี	 65,747	 49,141	 44,217	 33,396
เพิ�มุข้ึ�น	 4,774	 16,606	 -	 10,821
ลดลงิ	 (10,546)	 -	 (8,907)	 -
ยอื่ดค้งิเหล่อื่สิ�นปี	 59,975	 65,747	 35,310	 44,217

8. สินคั้าคังเหลือ

	 บ้ญชี้นี�ประกอื่บด้วีย

	 รายการเค้ล่�อื่นไหวีข้อื่งิบ้ญชี้ค่้าเผู่้�อื่การลดลงิข้อื่งิมูุลค่้าสินค้้า	มีุด้งินี�

พันบาท

2563 25632562 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

2563 25632562 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

2563 25632562 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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พันบาท

9. เงินลงทุนในบริษั่ทย่อย 

9.1	 เงินลงทุนในบริัษัีทย่์อย์ต้ามุที�แสิดงอย่้์ในงบการัเงินเฉพาะกิจการั	มีุรัาย์ละเอีย์ดดังต่้อไปีนี�

บริษั้ที	โพสตั์-ไอื่เอื่็มุ	พล้ส	จำาก้ด 50,000 50,000 49 49 2 2 - - 2 2
 (และถ่อื่หุ้นโดยบริษั้ที	โพสตั์	อื่ินเตัอื่ร์-
 เนช้้�นแนล	มุีเดีย	จำาก้ด	อื่ีกร้อื่ยละ	51)
บริษั้ที	โพสตั์	อื่ินเตัอื่ร์เนช้้�นแนล	มุีเดีย	จำาก้ด 25,000 25,000 100 100 100,890	 100,890	 (100,890)	 (90,252)	 -	 10,638
บริษั้ที	โพสตั์	นิวีส์	จำาก้ด	 10,000	 10,000	 51	 51	 -	 5,100	 -	 (5,100)	 -	 -
บริษั้ที	มุ้ช้รูมุ	กรุ๊ป	จำาก้ด 80,000 80,000 60 51 186,312	 178,690	 (174,190)	 (174,190)	 12,122	 4,500
บริษั้ที	โพสตั์	นิวี	มุีเดีย	จำาก้ด	 25,000	 25,000	 100	 100	 25,000	 25,000	 (25,000)	 (25,000)	 -	 -
	 รวีมุ	 	 	 	 	 312,204	 309,682	 (300,080)	 (294,542)	 12,124	 15,140

	 ในระหว่ีางิปี	2563	ศาลล้มุละลายกลางิมีุค้ำาส้�งิให้บริษ้ัที	โพสต์ั	นิวีส์	จำาก้ด	ล้มุละลาย	ด้งิน้�น	บริษ้ัทีจึงิต้ัดจำาหน่ายเงิินลงิทุีนในบริษ้ัทีด้งิกล่าวีอื่อื่กจากบ้ญชี้ท้ี�งิจำานวีน	

	 ตัามุรายงิานการประชุ้มุค้ณ์ะกรรมุการบริษ้ัที	ค้ร้�งิทีี�	3/2563	เมุ่�อื่ว้ีนทีี�	3	พฤศจิกายน	2563	ได้มีุข้้อื่ตักลงิให้ร้บโอื่นหุ้นจากผูู้้ถ่อื่หุ้นเดิมุข้อื่งิบริษ้ัที	มุ้ช้รูมุ	กรุ๊ป	จำาก้ด	
จำานวีนเงิิน	7.62	ล้านบาที	ทีำาให้ส้ดส่วีนข้อื่งิเงิินลงิทุีนข้อื่งิบริษ้ัทีเปลี�ยนจากร้อื่ยละ	51	เป็นร้อื่ยละ	60	ซึ�งิมีุผู้ลทีำาให้มีุผู้ลต่ัางิจากการเปลี�ยนส้ดส่วีนการลงิทุีน
ติัดลบเป็นจำานวีนเงิิน	1.96	ล้านบาที

9.2	 รัาย์ละเอีย์ดของบริัษัีทย่์อย์ซ่ึ่�งมีุส่ิวีนได�เสีิย์ที�ไมุ่มีุอำานาจค่วีบคุ่มุที�มีุสิารัะสิำาคั่ญ	

บริษั้ที	มุ้ช้รูมุ	กรุ๊ป	จำาก้ด	 40	 49	 10	 61	 (10)	 (49)

ล้านบาที

บริษั้ทีย่อื่ย

ส้ดส่วีนทีี�ถ่อื่โดยส่วีนได้เสีย
ทีี�ไมุ่มุีอื่ำานาจค้วีบคุ้มุ

ส่วีนได้เสียทีี�ไมุ่มุี
อื่ำานาจค้วีบคุ้มุใน
บริษั้ทีย่อื่ยสะสมุ

กำาไร	(ข้าดทีุน)	ทีี�แบ่งิให้ก้บ
ส่วีนได้เสียทีี�ไมุ่มุีอื่ำานาจค้วีบคุ้มุใน

บริษั้ทีย่อื่ยในระหวี่างิปี

9.3	 ข�อมุ้ลทางการัเงินโดย์สิรุัปีของบริัษัีทย่์อย์ที�มีุส่ิวีนได�เสีิย์ที�ไมุ่มีุอำานาจค่วีบคุ่มุที�มีุสิารัะสิำาคั่ญ	ซ่ึ่�งเป็ีนข�อมุ้ลก่อนการัตั้ดรัาย์การัรัะหว่ีางกัน

10. เงินลงทุนในการร่วมคั้า

10.1	 เงินลงทุนในการัร่ัวีมุค่�าซ่ึ่�งเป็ีนเงินลงทุนในกิจการัที�บริัษัีทย่์อย์และบริัษัีทอื�นค่วีบคุ่มุร่ัวีมุกันมีุรัาย์ละเอีย์ดดังต่้อไปีนี�

เงินลงทุน
ในบริษัทย่อย - สุทธิ

ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากเงินลงทุน

ราคาทุนสัดส่วนเงินลงทุนทุนเรียกชำาระแล้ว

2563

ล้านบาท

บริษัทย่อย

บริษั้ที	มุ้ช้รูมุ	กรุ๊ป	จำาก้ด	 80	 80	 27	 102	 48	 75	 64	 124	 (46)	 (76)

ทุนเรียกชำาระแล้ว สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวม กำาไร (ขาดทุน) 
2563 2563 2563 2563 25632562 2562 2562 2562 2562

2563 2563

2563 2563 2563 25632562

2562 2562 2562

2562 2562 2562 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อย

(พันบาท) (พันบาท) (ร้อยละ)

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

(ร้อยละ)

พันบาท
งบการเงินรวม

การร่วีมุค้้า ล้กษัณ์ะธิุรกิจ

บริษั้ที	บางิกอื่ก	โพสตั์-บาวีเอื่อื่ร์	
	 มุีเดีย	จำาก้ด
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ผู้ลข้าดทีุนจากเงิินลงิทีุน
เงิินลงิทีุนในการร่วีมุค้้า	-	สุทีธิิ

 

ผู้ลิตัและจำาหน่ายนิตัยสาร  70 11,500 11,500 7,974 7,481
 
	 	 (4,019)	 (4,019)	 -	 -
  7,481 7,481 7,974 7,481

(ร้อยละ)

2563 2562 2563 2562

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ

ราคาทุน

สัดส่วน
เงินลงทุน

2563
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	 เมุ่�อื่วี้นทีี�	30	พฤศจิกายน	2563	ทีี�ประชุ้มุวีิสามุ้ญผูู้้ถ่อื่หุ้นค้ร้�งิทีี�	1/2563	ข้อื่งิบริษั้ที	บางิกอื่ก	โพสตั์-บาวีเอื่อื่ร์	มุีเดีย	จำาก้ด	ได้มุีมุตัิให้เลิกบริษั้ทีในวี้นทีี�	
14	ธ้ินวีาค้มุ	2563	เน่�อื่งิจากบริษ้ัทีมีุค้วีามุต้ั�งิใจทีี�จะไมุ่ดำาเนินธุิรกิจต่ัอื่ไป	ปัจจุบ้นบริษ้ัทีด้งิกล่าวีอื่ยู่ระหว่ีางิการช้ำาระบ้ญชี้

10.2	 บริัษัีทรัับร้ั�ส่ิวีนแบ่งกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสิร็ัจจากการัลงทุนในการัร่ัวีมุค่�าและรัับร้ั�เงินปัีนผู้ลรัับจากกิจการัดังกล่าวีในงบการัเงินรัวีมุสิำาหรัับปีีสิิ�นสุิดวัีนที�	 31	
ธัินวีาค่มุ	2563	และ	2562	ดังนี�

บริษั้ที	บางิกอื่ก	โพสตั์-บาวีเอื่อื่ร์	มุีเดีย	จำาก้ด	 493	 (2,635)	 -	 -	 -	 -

10.3	 ข�อมุ้ลทางการัเงินโดย์สิรุัปีของการัร่ัวีมุค่�าที�มีุสิารัะสิำาคั่ญ 

11. เงินลงทุนในบริษั่ทร่วม

11.1	 เงินลงทุนในบริัษัีทร่ัวีมุแสิดงมุ้ลค่่าต้ามุบัญชี้ต้ามุวิีธีิส่ิวีนได�ส่ิวีนเสีิย์ในงบการัเงินรัวีมุ	มีุรัาย์ละเอีย์ดดังต่้อไปีนี�

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	 เงิินลงิทุีนระยะยาวีอ่ื่�นเป็นเงิินลงิทุีนในหุ้นสามุ้ญข้อื่งิบริษ้ัที	ด้งิต่ัอื่ไปนี�

บริษั้ที	แฟลช้	นิวีส์	จำาก้ด
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ผู้ลข้าดทีุนจากเงิินลงิทีุน	
เงิินลงิทีุนในบริษั้ทีร่วีมุ	-	สุทีธิิ

ผู้ลิตัรายการวีิทียุ

11.2	 ข�อมุ้ลทางการัเงินโดย์สิรุัปีของบริัษัีทร่ัวีมุที�มีุสิารัะสิำาคั่ญ	

หุ้นสามุ้ญใน	:	 	 	 	 	
Singapore	Press	Holdings	Limited	 27,393,300	 -	 16	 16
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ผู้ลข้าดทีุนจากเงิินลงิทีุน	 	 	 (16)	 (16)
เงิินลงิทีุนระยะยาวีอื่่�น	-	สุทีธิิ	 	 	 -	 -

พันบาท

พันบาท

พันบาท
งบการเงินรวม

ราคาทุน

บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินรวม

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วน
เงินลงทุน

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุน 

ในการร่วมค้าในระหว่างปี

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 จากเงินลงทุน 

ในการร่วมค้าในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัท 
รับในระหว่างปี

2563

2563 2562 2563 2562

บริษั้ที	บางิกอื่ก	โพสตั์-บาวีเอื่อื่ร์	มุีเดีย	จำาก้ด 16	 16	 9	 10	 0.3	 2	 0.7	 13	 (0.6)	 (6)

บริษัทย่อย

พันบาท

ทุนเรียกชำาระแล้ว สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวม กำาไร (ขาดทุน)

2563 2563 2563 2563 25632562 2562 2562 2562 2562

2563 25632562 2562 2562

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

 

 40 2,704 2,704 10,000 10,000
	 	 (2,704)	 (2,704)	 (10,000)		 (10,000)
  - - - -

บริษั้ที	แฟลช้	นิวีส์	จำาก้ด 25 25 3 3 - - - - - -

บริษัทย่อย

ล้านบาท

ทุนเรียกชำาระแล้ว

ทุนเรียกชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวม กำาไร (ขาดทุน)

2563 2563 2563 2563 25632562 2562 2562 2562 2562

2563 2562

การร่วมค้า
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13. ที่ดิน อาคัารและอุปกรณ์

	 บ้ญชี้นี�ประกอื่บด้วีย

ราค้าทีุน
ทีี�ดิน	 1,120,400	 -	 -	 -	 1,120,400
อื่าค้ารและส่วีนปร้บปรุงิอื่าค้าร	 1,177,392	 -	 -	 (202,483)	 974,909
เค้ร่�อื่งิจ้กรและอืุ่ปกรณ์์	 946,381	 -	 (1,763)	 -	 944,618
เค้ร่�อื่งิตักแตั่งิอืุ่ปกรณ์์สำาน้กงิาน	 396,073	 1,303	 (3,432)	 -	 393,944
ยานพาหนะ	 16,584	 -	 (6,297)	 -	 10,287
	 รวีมุ	 3,656,830	 1,303	 (11,492)	 (202,483)	 3,444,158
ห้ก	ค้่าเส่�อื่มุราค้าสะสมุ	 	 	 	 	 	
อื่าค้ารและส่วีนปร้บปรุงิอื่าค้าร	 754,292	 27,737	 -	 (14,160)	 767,869
เค้ร่�อื่งิจ้กรและอืุ่ปกรณ์์	 813,429	 20,047	 (1,763)	 -	 831,713
เค้ร่�อื่งิตักแตั่งิอืุ่ปกรณ์์สำาน้กงิาน	 337,143	 7,927	 (2,810)	 -	 342,260
ยานพาหนะ	 16,572	 10	 (6,295)	 -	 10,287
	 รวีมุ	 1,921,436	 55,721	 (10,868)	 (14,160)	 1,952,129
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ด้อื่ยค้่า	 125,748	 44,090	 -	 -	 169,838
ทีี�ดิน	อื่าค้ารและอืุ่ปกรณ์์	-	สุทีธิิ	 1,609,646	 	 	 	 1,322,191

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น ลดลง ตีราคาเพิ่มขึ้น

(ลดลง)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563

พันบาท

งบการเงินรวม

รายการในระหว่างปี

ราค้าทีุน
ทีี�ดิน	 1,120,400	 -	 -	 -	 1,120,400
อื่าค้ารและส่วีนปร้บปรุงิอื่าค้าร	 857,725	 -	 (3,916)	 323,583	 1,177,392
เค้ร่�อื่งิจ้กรและอืุ่ปกรณ์์	 954,302	 86	 (8,007)	 -	 946,381
เค้ร่�อื่งิตักแตั่งิอืุ่ปกรณ์์สำาน้กงิาน	 397,145	 1,550	 (2,622)	 -	 396,073
ยานพาหนะ	 20,744	 -	 (4,160)	 -	 16,584
	 รวีมุ	 3,350,316	 1,636	 (18,705)	 323,583	 3,656,83
ห้ก	ค้่าเส่�อื่มุราค้าสะสมุ	 	 	 	 	 	
อื่าค้ารและส่วีนปร้บปรุงิอื่าค้าร	 743,046	 13,702	 (2,456)	 -	 754,292
เค้ร่�อื่งิจ้กรและอืุ่ปกรณ์์	 783,456	 37,702	 (7,729)	 -	 813,429
เค้ร่�อื่งิตักแตั่งิอืุ่ปกรณ์์สำาน้กงิาน	 315,339	 24,174	 (2,370)	 -	 337,143
ยานพาหนะ	 20,726	 -	 (4,154)	 -	 16,572
	 รวีมุ	 1,862,567	 75,578	 (16,709)	 -	 1,921,436
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ด้อื่ยค้่า	 37,333	 88,415	 -	 -	 125,748
ทีี�ดิน	อื่าค้ารและอืุ่ปกรณ์์	-	สุทีธิิ	 1,450,416	 	 	 	 1,609,646

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น ลดลง ตีราคาเพิ่มขึ้น

(ลดลง)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562

พันบาท

งบการเงินรวม

รายการในระหว่างปี
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ราค้าทีุน
ทีี�ดิน	 1,120,400	 -	 -	 -	 1,120,400	
อื่าค้ารและส่วีนปร้บปรุงิอื่าค้าร	 1,177,392	 -	 -	 (202,483)	 	974,909	
เค้ร่�อื่งิจ้กรและอืุ่ปกรณ์์	 946,381	 -	 (1,763)	 -	 944,618	
เค้ร่�อื่งิตักแตั่งิอืุ่ปกรณ์์สำาน้กงิาน	 232,982	 1,238	 (2,614)	 -	 231,606	
ยานพาหนะ	 15,918	 -	 (6,296)	 -	 9,622	
	 รวีมุ	 3,493,073	 1,238	 (10,673)	 (202,483)	 3,281,155	
ห้ก	ค้่าเส่�อื่มุราค้าสะสมุ	 	 	 	 	 	
อื่าค้ารและส่วีนปร้บปรุงิอื่าค้าร	 754,292	 27,737		 -	 (14,160)	 767,869	
เค้ร่�อื่งิจ้กรและอืุ่ปกรณ์์	 813,429	 20,046		 (1,763)	 -	 831,712	
เค้ร่�อื่งิตักแตั่งิอืุ่ปกรณ์์สำาน้กงิาน	 221,030	 7,575		 (2,001)	 -	 226,604	
ยานพาหนะ	 15,906	 10		 (6,295)	 -	 9,621	
	 รวีมุ	 1,804,657	 55,368		 (10,059)	 (14,160)	 1,835,806	
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ด้อื่ยค้่า	 78,678	 44,090		 -	 -	 122,768	
ทีี�ดิน	อื่าค้ารและอืุ่ปกรณ์์	-	สุทีธิิ	 1,609,738	 	 	 	 1,322,581

ราค้าทีุน
ทีี�ดิน	 1,120,400	 -	 -	 -	 1,120,400
อื่าค้ารและส่วีนปร้บปรุงิอื่าค้าร	 857,725	 -	 (3,916)	 323,583	 1,177,392
เค้ร่�อื่งิจ้กรและอืุ่ปกรณ์์	 954,302	 86	 (8,007)	 -	 946,381
เค้ร่�อื่งิตักแตั่งิอืุ่ปกรณ์์สำาน้กงิาน	 233,398	 960	 (1,375)	 -	 232,983
ยานพาหนะ	 20,077	 -	 (4,160)	 -	 15,917
	 รวีมุ	 3,185,902	 1,046	 (17,458)	 323,583	 3,493,073
ห้ก	ค้่าเส่�อื่มุราค้าสะสมุ	 	 	 	 	 	
อื่าค้ารและส่วีนปร้บปรุงิอื่าค้าร	 743,046	 13,702	 (2,456)	 -	 754,292
เค้ร่�อื่งิจ้กรและอืุ่ปกรณ์์	 783,456	 37,702	 (7,729)	 -	 813,429
เค้ร่�อื่งิตักแตั่งิอืุ่ปกรณ์์สำาน้กงิาน	 203,338	 18,942	 (1,250)	 -	 221,030
ยานพาหนะ	 19,520	 540	 (4,154)	 -	 15,906
	 รวีมุ	 1,749,360	 70,886	 (15,589)	 -	 1,804,657
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ด้อื่ยค้่า	 -	 78,678	 -	 -	 78,678
ทีี�ดิน	อื่าค้ารและอืุ่ปกรณ์์	-	สุทีธิิ	 1,436,542	 	 	 	 1,609,738

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยได้จ้ดให้มีุการประเมิุนราค้าสินทีร้พย์โดยผูู้้ประเมิุนราค้าอิื่สระในปี	2563	และ	2562	ตัามุรายกลุ่มุข้อื่งิสินทีร้พย์ซึ�งิเกณ์ฑ์์ทีี�ใช้้ประเมิุนราค้า
สินทีร้พย์	มีุด้งินี�

	 -	 ทีี�ดิน	ประเมิุนราค้าโดยใช้้วิีธีิเปรียบเทีียบก้บข้้อื่มูุลตัลาด	(Comparative	Method)

	 -	 อื่าค้าร	ประเมิุนราค้าโดยใช้้มูุลค่้าต้ันทุีนทีดแทีนสุทีธิิ	(Depreciated	Replacement	Cost	Method)

	 ข้้อื่สมุมุติัฐานหล้กทีี�ใช้้ในการประเมิุนมูุลค่้าราค้าทีี�ดินทีี�ตีัใหมุ่สรุปได้ด้งินี�

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น ลดลง ตีราคาเพิ่มขึ้น

(ลดลง)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการในระหว่างปี

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น ลดลง ตีราคาเพิ่มขึ้น

(ลดลง)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการในระหว่างปี

ราค้าตั่อื่ตัารางิวีา	(บาที)	 33,750	-	300,000	 33,750	-	300,000

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562
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ราค้าประเมุินตั่อื่ตัารางิเมุตัร	(บาที)	 700	-	32,000	 700	-	32,000
ค้่าเส่�อื่มุราค้าค้งิเหล่อื่	(ปี)	 16	-	23	 17	-	24

	 ข้้อื่สมุมุติัฐานหล้กทีี�ใช้้ในการประเมิุนมูุลค่้าอื่าค้ารทีี�ตีัใหมุ่สรุปได้ด้งินี�

	 หากราค้าต่ัอื่ตัารางิวีาข้อื่งิทีี�ดินและราค้าต่ัอื่ตัารางิเมุตัรข้อื่งิอื่าค้ารทีี�ประเมิุนนี�เพิ�มุขึ้�น	(ลดลงิ)	อื่ย่างิมีุสาระสำาค้้ญ	จะมีุผู้ลทีำาให้ราค้าทีี�ตีัใหมุ่ข้อื่งิทีี�ดินและอื่าค้าร
เพิ�มุขึ้�น	(ลดลงิ)	อื่ย่างิมีุสาระสำาค้้ญด้วีย

	 จากการประเมิุนราค้าสินทีร้พย์โดยผูู้้ประเมิุนราค้าอิื่สระในปี	2563	บริษ้ัทีใช้้ผูู้้ประเมิุนราค้าอิื่สระ	2	ราย	 เปรียบเทีียบข้้อื่มูุลทีี�ได้ร้บและพิจารณ์าปร้บลดราค้า 
ตีัใหมุ่เดิมุข้อื่งิอื่าค้าร	เป็นจำานวีนเงิิน	188.12	ล้านบาที

	 หากบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยแสดงิมูุลค่้าข้อื่งิทีี�ดินและอื่าค้ารด้งิกล่าวีด้วียวิีธีิราค้าทุีน	มูุลค่้าสุทีธิิตัามุบ้ญชี้	ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	จะเป็นด้งินี�

	 ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	บริษ้ัทีได้นำาทีี�ดินพร้อื่มุสิ�งิปลูกสร้างิซึ�งิมีุมูุลค่้าสุทีธิิตัามุบ้ญชี้จำานวีนเงิิน	358	ล้านบาที	และ	368	ล้านบาที	ตัามุลำาด้บ	 
ติัดภาระค้ำ�าประก้นวีงิเงิินสินเช่้�อื่ทีี�ได้ร้บจากสถาบ้นการเงิิน

	 ทีี�ประชุ้มุค้ณ์ะกรรมุการข้อื่งิบริษ้ัที	ค้ร้�งิทีี�	5/2562	เมุ่�อื่ว้ีนทีี�	13	ธ้ินวีาค้มุ	2562	ได้มีุมุติัอื่นุมุ้ติัให้บริษ้ัทีเข้้าทีำารายการจำาหน่ายไปซึ�งิสินทีร้พย์และเข้้าทีำารายการ
ทีี�เกี�ยวีโยงิก้นข้อื่งิ	 (1)	การข้ายสินทีร้พย์ข้อื่งิศูนย์การพิมุพ์และจ้ดจำาหน่าย	 (บางินา)	ประกอื่บด้วีย	 ทีี�ดินพร้อื่มุอื่าค้ารสิ�งิปลูกสร้างิและเค้ร่�อื่งิจ้กรอุื่ปกรณ์์	และ	
(2)	การข้ายสินทีร้พย์ข้อื่งิอื่าค้ารสำาน้กงิาน	(ค้ลอื่งิเตัย)	ประกอื่บด้วีย	ทีี�ดินพร้อื่มุอื่าค้ารสำาน้กงิานและมุีมุตัิอื่นุมุ้ตัิให้บริษั้ทีเข้้าทีำารายการได้มุาซึ�งิสินทีร้พย์	 
(3)	การเช่้าพ่�นทีี�อื่าค้ารสำาน้กงิาน	(ค้ลอื่งิเตัย)	ด้วียอ้ื่ตัราค่้าเช่้าและค่้าบริการทีี�เหมุาะสมุ	และเมุ่�อื่ว้ีนทีี�	22	เมุษัายน	2563	ทีี�ประชุ้มุผูู้้ถ่อื่หุ้นข้อื่งิบริษ้ัทีประจำาปี	
2563	 มีุมุติัอื่นุมุ้ติัการทีำารายการจำาหน่ายสินทีร้พย์ระหว่ีางิบริษ้ัทีก้บผูู้้ลงิทุีนท้ี�วีไปในราค้าไมุ่ตัำ�ากว่ีาจำานวีนรวีมุ	 1,472.85	 ล้านบาที	 จากว้ีนทีี�อื่นุมุ้ติัจนถึงิว้ีนทีี�	
31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	บริษ้ัทีย้งิทีำารายการจำาหน่ายสินทีร้พย์ด้งิกล่าวีไมุ่เสร็จสิ�น	ด้งิน้�น	บริษ้ัทีจึงิจ้ดประชุ้มุค้ณ์ะกรรมุการเพ่�อื่ข้อื่อื่นุมุ้ติัการเข้้าทีำารายการจำาหน่ายไป
ซึ�งิสินทีร้พย์และการเข้้าทีำารายการทีี�เกี�ยวีโยงิและเรียกประชุ้มุผูู้้ถ่อื่หุ้นให้อื่นุมุ้ติัรายการนี�ใหมุ่อีื่กค้ร้�งิ	(หมุายเหตุั	37)

14. สินทร่พย์สิทธุิในการใชี้

	 รายการเปลี�ยนแปลงิข้อื่งิบ้ญชี้สินทีร้พย์สิทีธิิในการใช้้	ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	สรุปได้ด้งินี�

มุ้ลค่่าสิุทธิิต้ามุบัญช้ี	ณ	วีันที�	1	มุกรัาค่มุ	2563	 -
เพิ�มุข้ึ�นระหวี่างิปี	 3,126
ค้่าเส่�อื่มุราค้าสำาหร้บปี	 (52)
มุ้ลค่่าสิุทธิิต้ามุบัญช้ี	ณ	วีันที�	31	ธิันวีาค่มุ	2563 3,074

พ้นบาที
งิบการเงิินรวีมุ

15. คั่าคัวามนิยม

	 บ้ญชี้นี�ประกอื่บด้วีย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

มุูลค้่าตัามุบ้ญช้ีสุทีธิิตั้นปี	 32,171	 94,851
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ผู้ลข้าดทีุนจากการด้อื่ยค้่าข้อื่งิค้่าค้วีามุนิยมุ	 (32,171)	 (62,680)
มุูลค้่าตัามุบ้ญช้ีสุทีธิิปลายปี	 -	 32,171

พันบาท

งบการเงินรวม

2563 2562

ทีี�ดิน	 201,500	 201,500
อื่าค้าร	 41,850	 99,517

พ้นบาที

2563 2562
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	 บริษ้ัทีพิจารณ์ามูุลค่้าทีี�ค้าดว่ีาจะได้ร้บค่้นข้อื่งิหน่วียสินทีร้พย์ทีี�ก่อื่ให้เกิดเงิินสดจากมูุลค่้าจากการใช้้สินทีร้พย์โดยประมุาณ์การกระแสเงิินสดในอื่นาค้ตัทีี�กิจการ
ค้าดว่ีาจะได้ร้บโดยอ้ื่างิอิื่งิจากประมุาณ์การทีางิการเงิินซึ�งิได้ร้บอื่นุมุ้ติัจากฝ่่ายบริหาร	ประมุาณ์การกระแสเงิินสดด้งิกล่าวีค้รอื่บค้ลุมุระยะเวีลา	5	ปี	

	 ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	มีุด้งินี�

	 ข้้อื่สมุมุติัทีี�สำาค้้ญในการค้ำานวีณ์มูุลค่้าจากการใช้้สินทีร้พย์	สรุปได้ด้งินี�

16. สินทร่พย์ไม่มีต่วตน

	 บ้ญชี้นี�ประกอื่บด้วีย

มุูลค้่าตัามุบ้ญช้ีสุทีธิิตั้นปี	 53,769	 41,082	 94,851
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ผู้ลข้าดทีุนจากการด้อื่ยค้่าข้อื่งิค้่าค้วีามุนิยมุ	 (53,769)	 (41,082)	 (94,851)
มุูลค้่าตัามุบ้ญช้ีสุทีธิิปลายปี	 -	 -	 -

CGU 1 (บริษัท โพสต์  
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด)

CGU 2  
(บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด)

รวม

พันบาท

อื่้ตัราการเตัิบโตั	 -	 -
อื่้ตัราค้ิดลดก่อื่นภาษัี	 10	 10

CGU 1 (บริษัท โพสต์  
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด)

CGU 2  
(บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด)

ร้อยละต่อปี

ราค้าทีุน
ค้วีามุส้มุพ้นธิ์ก้บลูกค้้า	 71,395	 -	 -	 71,395
ลิข้สิทีธิิ์	 7,200	 -	 -	 7,200
ซอื่ฟตั์แวีร์ค้อื่มุพิวีเตัอื่ร์	 345,991	 6	 (128,436)	 217,561
	 รวีมุ	 424,586	 6	 (128,436)	 296,156
ห้ก	ค้่าตั้ดจำาหน่ายสะสมุ     
ค้วีามุส้มุพ้นธิ์ก้บลูกค้้า	 51,778	 -	 -	 51,778
ลิข้สิทีธิิ์	 3,359	 -	 -	 3,359
ซอื่ฟตั์แวีร์ค้อื่มุพิวีเตัอื่ร์	 288,083	 12,905	 (128,434)	 172,554
	 รวีมุ	 343,220	 12,905	 (128,434)	 227,691
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ด้อื่ยค้่า	 37,272	 -	 -	 37,272
สินทีร้พย์ไมุ่มุีตั้วีตัน	-	สุทีธิิ	 44,094	 	 	 31,193
 

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563

พันบาท
งบการเงินรวม

รายการในระหว่างปี

ราค้าทีุน
ค้วีามุส้มุพ้นธิ์ก้บลูกค้้า	 71,395	 -	 -	 71,395
ลิข้สิทีธิิ์	 7,200	 -	 -	 7,200
ซอื่ฟตั์แวีร์ค้อื่มุพิวีเตัอื่ร์	 345,327	 669	 (5)	 345,991
	 รวีมุ	 423,922	 669	 (5)	 424,586
ห้ก	ค้่าตั้ดจำาหน่ายสะสมุ      
ค้วีามุส้มุพ้นธิ์ก้บลูกค้้า	 47,210	 4,568	 -	 51,778
ลิข้สิทีธิิ์	 1,921	 1,438	 -	 3,359
ซอื่ฟตั์แวีร์ค้อื่มุพิวีเตัอื่ร์	 274,730	 13,358	 (5)	 288,083
	 รวีมุ	 323,861	 19,364	 (5)	 343,220
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ด้อื่ยค้่า	 13,612	 23,660	 -	 37,272
สินทีร้พย์ไมุ่มุีตั้วีตัน	-	สุทีธิิ	 86,449	 	 	 44,094

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562

พันบาท
งบการเงินรวม

รายการในระหว่างปี
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17. สินทร่พย์และหนี�สินภาษัีเงินได้รอการต่ดบ่ญชีี

	 สินทีร้พย์และหนี�สินภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้	มีุด้งินี�

	 การเปลี�ยนแปลงิข้อื่งิสินทีร้พย์ภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้สำาหร้บปีสิ�นสุดว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	สรุปได้ด้งินี�

ซอื่ฟตั์แวีร์ค้อื่มุพิวีเตัอื่ร์	 298,142	 6	 (128,436)	 169,712
ห้ก	ค้่าตั้ดจำาหน่ายสะสมุ	 259,273	 11,665	 (128,434)	 142,504
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ด้อื่ยค้่า	 314	 -	 -	 314
สินทีร้พย์ไมุ่มุีตั้วีตัน	-	สุทีธิิ	 38,555	 	 	 26,894

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการในระหว่างปี

ซอื่ฟตั์แวีร์ค้อื่มุพิวีเตัอื่ร์	 297,478	 669	 (5)	 298,142
ห้ก	ค้่าตั้ดจำาหน่ายสะสมุ	 247,230	 12,048	 (5)	 259,273
ห้ก	ค้่าเผู้่�อื่ด้อื่ยค้่า	 314	 -	 -	 314
สินทีร้พย์ไมุ่มุีตั้วีตัน	-	สุทีธิิ	 49,934	 	 	 38,555

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการในระหว่างปี

สินทีร้พย์ภาษัีเงิินได้รอื่การตั้ดบ้ญช้ี	 	 	 	 	 	 	
	 ค้่าเผู้่�อื่หนี�สงิส้ยจะสูญ	 7,261	 4,291	 11,552	 651	 -	 12,203
	 ค้่าเผู้่�อื่สินค้้าร้บค้่น	 318	 -	 318	 (188)	 -	 130
	 ค้่าเผู้่�อื่การลดลงิข้อื่งิมุูลค้่าสินค้้า	 13,098	 -	 13,098	 (1,154)		 -	 11,944
 ค้่าเผู้่�อื่การด้อื่ยค้่าสินทีร้พย์ถาวีร	 17,659	 -	 17,659	 8,818	 -	 26,477
	 ค้่าเผู้่�อื่การด้อื่ยค้่าสินทีร้พย์ไมุ่มุีตั้วีตัน	 809	 -	 809	 -	 -	 809
สำารอื่งิผู้ลประโยช้น์ระยะยาวีข้อื่งิพน้กงิาน	 19,908 - 19,908 269 - 20,177
ข้าดทีุนสะสมุยกไป	 171,411	 -	 171,411	 (6,397)	 -	 165,014
	 	 	 รวีมุ	 230,464	 4,291	 234,755	 1,999	 -	 236,754
หนี�สินภาษัีเงิินได้รอื่การตั้ดบ้ญช้ี	 	 	 	 	 	 	
	 ส่วีนเกินจากการตัีราค้าสินทีร้พย์	 248,497	 -	 248,497	 -	 (40,497)	 208,000
	 สินทีร้พย์ไมุ่มุีตั้วีตันจากการรวีมุธิุรกิจ		 3,923	 -	 3,923	 (3,923)	 -	 -
	 	 	 รวีมุ	 252,420	 -	 252,420	 (3,923)	 (40,497)	 	208,000

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบ
จากการนำามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

1 มกราคม 2563

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

พันบาท

งบการเงินรวม 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี

สินทีร้พย์ภาษัีเงิินได้รอื่การตั้ดบ้ญช้ี		 236,754	 230,464	 204,964	 204,288
หนี�สินภาษัีเงิินได้รอื่การตั้ดบ้ญช้ี		 (208,000)	 (252,420)	 (208,000)	 (248,497)
	 	 	 28,754	 (21,956)	 (3,036)	 (44,209)

พันบาท

2563 2562 2563 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	 ณ์	วี้นทีี�	31	ธิ้นวีาค้มุ	2563	บริษั้ทีบ้นทีึกสินทีร้พย์ภาษัีเงิินได้รอื่ตั้ดบ้ญช้ีจากข้าดทีุนทีางิภาษัีเพิ�มุเตัิมุเน่�อื่งิจากการพิจารณ์าแผู้นการจำาหน่ายสินทีร้พย์ 
ตัามุทีี�กล่าวีในหมุายเหตุัประกอื่บงิบการเงิินข้้อื่	 13	 และค้าดว่ีาจะมีุกำาไรทีางิภาษีัในอื่นาค้ตัเพียงิพอื่ทีี�จะได้ใช้้ประโยช้น์จากข้าดทุีนทีางิภาษีัทีี�ย้งิไมุ่ได้ใช้้ส่วีนทีี�
เพิ�มุเติัมุด้งิกล่าวี

	 ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	งิบการเงิินรวีมุมีุรายการผู้ลแตักต่ัางิช้้�วีค้ราวีทีี�ใช้้ห้กภาษีัและข้าดทุีนทีางิภาษีัทีี�ย้งิไมุ่ได้ใช้้	จำานวีนเงิิน	354	ล้านบาที	และ	
329	ล้านบาที	ตัามุลำาด้บ	(งิบการเงิินเฉพาะกิจการ	จำานวีนเงิิน	102	ล้านบาที	และ	-	ล้านบาที)	ตัามุลำาด้บ	บริษั้ทีย่อื่ยไมุ่ได้บ้นทีึกสินทีร้พย์ภาษัีเงิินได้รอื่ 
การต้ัดบ้ญชี้	 เน่�อื่งิจากกลุ่มุบริษ้ัทีพิจารณ์าแล้วีเห็นว่ีามีุค้วีามุน่าจะเป็นไมุ่ถึงิระด้บค้วีามุเป็นไปได้ค่้อื่นข้้างิแน่ทีี�บริษ้ัทีย่อื่ยจะมีุกำาไรทีางิภาษีัในอื่นาค้ตัเพียงิพอื่
ต่ัอื่การนำาผู้ลแตักต่ัางิช้้�วีค้ราวีด้งิกล่าวีมุาใช้้ประโยช้น์

	 รายละเอีื่ยดว้ีนสิ�นสุดระยะเวีลาการให้ประโยช้น์ข้อื่งิรายการข้าดทุีนทีางิภาษีัทีี�ย้งิไมุ่ได้ใช้้แสดงิได้ด้งินี�

ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

31	ธิ้นวีาค้มุ	2563	 -	 257	 -	 103
31	ธิ้นวีาค้มุ	2564	 179	 189	 103	 112
31	ธิ้นวีาค้มุ	2565	 256	 263	 175	 182
31	ธิ้นวีาค้มุ	2566	 161	 162	 141	 141
31	ธิ้นวีาค้มุ	2567	 301	 328	 231	 257
31	ธิ้นวีาค้มุ	2568	 282	 -	 215	 -
   1,179 1,199 865 795

2563 25632562 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,295 936 3,231 (739) - 2,492
 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน 236 - 236 (161) - 75
 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า 8,843 - 8,843 (1,781) - 7,062
 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 15,712 - 15,712 8,818 - 24,530
 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18,272 - 18,272 (16) - 18,256
 ขาดทุนสะสมยกไป 158,930 - 158,930 (6,381) - 152,549
   รวม 204,288 936 205,224 (260) - 204,964
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
 ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ 248,497 - 248,497 - (40,497) 208,000
   รวม 248,497 - 248,497 - (40,497) 208,000

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบ
จากการนำามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

1 มกราคม 2563

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
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18. ภาษัีเงินได้นิติบุคัคัลห่ก ณ ที่จ่าย

	 ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุภาษีัเงิินได้ห้ก	ณ์	ทีี�จ่ายสำาหร้บปี	2557	-	2562	ซึ�งิได้ย่�นข้อื่ค่้นจากกรมุสรรพากรแล้วีสำาหร้บ 
ภาษีัเงิินได้ห้ก	 ณ์	 ทีี�จ่ายสำาหร้บปี	 2557	 -	 2561	 และส่วีนใหญ่อื่ยู่ระหว่ีางิการตัรวีจสอื่บข้อื่งิกรมุสรรพากร	 ฝ่่ายบริหารเช่้�อื่ว่ีาบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุเอื่กสาร
ประกอื่บรายการห้ก	ณ์	ทีี�จ่ายค้รบถ้วีน	และจะได้ร้บค่้นภาษีัด้งิกล่าวีท้ี�งิจำานวีน

	 ในระหว่ีางิปี	 2563	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยได้ร้บช้ำาระค่้นภาษีัเงิินได้ห้ก	 ณ์	 ทีี�จ่าย	 เป็นจำานวีนเงิินรวีมุ	 45.20	 ล้านบาที	 ซึ�งิเป็นข้อื่งิปีภาษีั	 2557	 และ	 2559	 
(เฉพาะกิจการเป็นจำานวีนเงิิน	38.74	ล้านบาที	ซึ�งิเป็นข้อื่งิปีภาษีั	2559	และ	2560)

19. เงินเบิกเกินบ่ญชีีและเงินกู้ยืมระยะส่�นจากสถาบ่นการเงิน

	 บ้ญชี้นี�ประกอื่บด้วีย

20. เจ้าหนี�การคั้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื่น

	 บ้ญชี้นี�ประกอื่บด้วีย

21.  หนี�สินตามส่ญญาเชี่า

	 มูุลค่้าตัามุบ้ญชี้ข้อื่งิหนี�สินตัามุส้ญญาเช่้าและการเค้ล่�อื่นไหวีสำาหร้บปีสิ�นสุดว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	แสดงิได้ด้งินี�

ณ์	วี้นทีี�	1	มุกราค้มุ	2563	 -
เพิ�มุข้ึ�น	 3,126
เงิินจ่ายช้ำาระ	 (46)
ณ์	วี้นทีี�	31	ธิ้นวีาค้มุ	2563	 3,080
ห้ก	ส่วีนทีี�ถึงิกำาหนดช้ำาระในหนึ�งิปี	 (575)
หนี�สินตัามุส้ญญาเช้่า	-	สุทีธิิ	 2,505

พ้นบาที

งิบการเงิินรวีมุ

พ้นบาที

งิบการเงิินรวีมุ

ค้่าเส่�อื่มุราค้าข้อื่งิสินทีร้พย์สิทีธิิการใช้้	 52
ดอื่กเบี�ยจ่ายจากหนี�สินตัามุส้ญญาเช้่า	 11
	 รวีมุ	 63

	 ค่้าใช้้จ่ายเกี�ยวีก้บส้ญญาเช่้าทีี�ร้บรู้ในรายการต่ัอื่ไปนี�ในส่วีนข้อื่งิกำาไรหร่อื่ข้าดทุีน

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวมอัตราดอกเบี้ย
 (ร้อยละต่อปี)

เงิินเบิกเกินบ้ญช้ีธินาค้าร	 MOR	 71,125	 74,785	 28,185	 31,535

เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากสถาบ้นการเงิิน	 MMR	 894,000	 907,000	 894,000	 894,000

รวีมุ	 	 965,125	 981,785	 922,185	 925,535

2563 25632562 2562

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

เจ้าหนี�การค้้า	-	กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 -	 -	 1,778	 1,565

เจ้าหนี�การค้้า	-	กิจการทีี�ไมุ่เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 31,978	 44,685	 7,169	 11,821

เจ้าหนี�อื่่�น-กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 203	 1,609	 27	 59

ค้่าใช้้จ่ายค้้างิจ่าย	 42,659	 45,293	 29,633	 28,216

เจ้าหนี�อื่่�น	 30,824	 32,468	 29,277	 31,861

รวีมุเจ้าหนี�การค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 105,664	 124,055	 67,884	 73,522

2563 25632562 2562
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22. เงินกู้ยืมระยะส่�นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจคัวบคัุมของบริษั่ทย่อย

	 ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	บริษ้ัทีย่อื่ยแห่งิหนึ�งิมีุยอื่ดค้งิเหล่อื่ข้อื่งิเงิินกู้ย่มุสกุลบาทีจากผูู้้มีุส่วีนได้เสียทีี�ไมุ่มีุอื่ำานาจค้วีบคุ้มุข้อื่งิบริษ้ัทีย่อื่ยซึ�งิมีุอ้ื่ตัรา
ดอื่กเบี�ยซึ�งิอ้ื่างิอิื่งิก้บอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยลูกค้้ารายใหญ่ช้้�นดีประเภทีเงิินกู้แบบมีุระยะเวีลา	(MLR)	ข้อื่งิธินาค้ารพาณิ์ช้ย์แห่งิหนึ�งิและมีุกำาหนดช้ำาระค่้นเมุ่�อื่ทีวีงิถามุ

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบ่นการเงิน

	 บ้ญชี้นี�ประกอื่บด้วีย

	 ในระหวี่างิปี	2563	สถาบ้นการเงิินได้ผู้่อื่นผู้้นการช้ำาระเงิินตั้นและดอื่กเบี�ยที้�งิ	3	วีงิเงิิน	ให้แก่บริษั้ที	ด้งินี�

	 -		 ส่วีนข้อื่งิเงิินตั้นเริ�มุช้ำาระเงิินตั้น	ปร้บตัารางิการช้ำาระเงิินตั้นใหมุ่	ด้งินี�

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					ล้านบาที

	 	 งิวีดเด่อื่นมุีนาค้มุ	2564	ถึงิเด่อื่นก้นยายน	2564	งิวีดละ	 36.00
	 	 งิวีดเด่อื่นธิ้นวีาค้มุ	2564		 24.00
	 	 งิวีดเด่อื่นมุีนาค้มุ	2565	ถึงิเด่อื่นก้นยายน	2565	งิวีดละ	 35.60
	 	 งิวีดสุดที้ายเด่อื่นธิ้นวีาค้มุ	2565	 ช้ำาระเงิินเงิินตั้นส่วีนทีี�เหล่อื่ที้�งิหมุด

	 -	 ส่วีนข้อื่งิดอื่กเบี�ยผู้่อื่นผู้้นและปร้บเงิ่�อื่นไข้การจ่ายช้ำาระดอื่กเบี�ยรายเด่อื่น	ด้งินี�

	 	 ส่วีนทีี�	1	ดอื่กเบี�ยค้้างิช้ำาระในเด่อื่นเมุษัายน	2563	ถึงิเด่อื่นก้นยายน	2563	จำานวีนเงิิน	2,742,165	บาที	ตั้อื่งิช้ำาระค้่นตัามุเงิ่�อื่นไข้	ด้งินี�

	 	 	 	 งิวีดเด่อื่นธิ้นวีาค้มุ	2563	ถึงิเด่อื่นมุิถุนายน	2564	งิวีดละ	 685,541	บาที
	 	 	 	 งิวีดเด่อื่นก้นยายน	2564	 ช้ำาระเงิินดอื่กเบี�ยส่วีนทีี�เหล่อื่ที้�งิหมุด

	 	 ส่วีนทีี�	2	ตั้�งิแตั่เด่อื่นตัุลาค้มุ	2563	เป็นตั้นไปช้ำาระดอื่กเบี�ยตัามุปกตัิอื่้ตัราดอื่กเบี�ยร้อื่ยละ	5.50	ตั่อื่ปี

	 ภายใตั้ส้ญญาเงิินกู้ย่มุระยะยาวี	บริษั้ทีตั้อื่งิปฏิิบ้ตัิตัามุเงิ่�อื่นไข้เกี�ยวีก้บการดำารงิอื่้ตัราส่วีนหนี�สินตั่อื่ส่วีนข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นไมุ่เกิน	2.25	เที่า	อื่ย่างิไรก็ตัามุ	ในเด่อื่น
ธิน้วีาค้มุ	2563	บรษิัท้ีไดร้บ้จดหมุายผู้อ่ื่นผู้้นจากธินาค้ารเกี�ยวีกบ้เงิ่�อื่นไข้การดำารงิอื่ต้ัราสว่ีนหนี�สนิตัอ่ื่สว่ีนข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุน้สำาหร้บงิบการเงินิป	ี2563	แตัมุ่กีารกำาหนด
เงิ่�อื่นไข้บางิประการสำาหร้บปี	2564	โดยไมุ่มุีเงิ่�อื่นไข้อื่่�นใดๆ

24. สำารองผลประโยชีน์ระยะยาวของพน่กงาน 

	 จำานวีนเงิินสำารอื่งิผู้ลประโยช้น์ระยะยาวีข้อื่งิพน้กงิานซึ�งิเป็นเงิินผู้ลประโยช้น์หล้งิอื่อื่กจากงิานและผู้ลประโยช้น์ระยะยาวีข้อื่งิพน้กงิาน	แสดงิได้ด้งินี�

1	 อื่้ตัราค้งิทีี�ร้อื่ยละ	5.50	ตั่อื่ปี

2	 อื่้ตัราค้งิทีี�ร้อื่ยละ	5.25	ตั่อื่ปี

ทีุกไตัรมุาส	เริ�มุตั้�งิแตั่เด่อื่นก้นยายน	2560	
ถึงิเด่อื่นธิ้นวีาค้มุ	2565
ทีุกไตัรมุาส	เริ�มุตั้�งิแตั่เด่อื่นมุกราค้มุ	2561	
ถึงิเด่อื่นกรกฎาค้มุ	2563

 273,467 297,467 273,467 297,467

 - 3,000 - -
รวีมุ	 273,467	 300,467	 273,467	 297,467
ห้ก	ส่วีนทีี�ถึงิกำาหนดช้ำาระภายในหนึ�งิปี	 (132,000)	 (99,000)	 (132,000)	 (96,000)
เงิินกู้ย่มุระยะยาวี	-	สุทีธิิ		 141,467	 201,467	 141,467	 201,467

พันบาท

งบการเงินรวม

เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) การชำาระคืนเงินต้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
สิำารัองผู้ลปีรัะโย์ช้น์รัะย์ะย์าวีของพนักงานต้�นปีี 99,539 84,892 91,360 77,422
ส่วีนทีี�ร้บรู้ในกำาไรหร่อื่ข้าดทีุน:      
	 ตั้นทีุนบริการในปัจจุบ้น		 6,561	 7,427	 5,374	 6,749
	 ตั้นทีุนดอื่กเบี�ย	 1,312	 1,242	 1,156	 1,091
	 ตั้นทีุนบริการในอื่ดีตั	 -	 11,476	 -	 10,373
ส่วีนทีี�ร้บรู้ในกำาไรข้าดทีุนเบ็ดเสร็จอื่่�น:      
	 (กำาไร)	ข้าดทีุนจากการประมุาณ์การตัามุหล้กค้ณ์ิตัศาสตัร์ประก้นภ้ย      
	 	 ส่วีนทีี�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงิข้้อื่สมุมุตัิด้านประช้ากรศาสตัร์	 -	 20,069	 -	 17,689
	 	 ส่วีนทีี�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงิข้้อื่สมุมุตัิทีางิการเงิิน	 -	 378	 -	 3,402
	 	 ส่วีนทีี�เกิดจากการปร้บปรุงิจากประสบการณ์์	 -	 (15,068)	 -	 (14,593)
ผู้ลประโยช้น์ทีี�จ่ายในระหวี่างิปี	 (6,609)	 (10,877)	 (6,609)	 (10,773)
สิำารัองผู้ลปีรัะโย์ช้น์รัะย์ะย์าวีของพนักงานสิิ�นปีี 100,803 99,539 91,281 91,360

2563 25632562 2562
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 ค่้าใช้้จ่ายทีี�ร้บรู้ในงิบกำาไรข้าดทุีนเบ็ดเสร็จ

	 สำาหร้บปีสิ�นสุดว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562

	 สมุมุติัฐานทีี�สำาค้้ญในการประมุาณ์การตัามุหล้กค้ณิ์ตัศาสตัร์ประก้นภ้ย	สรุปได้ด้งินี�

 การวิีเค้ราะห์ค้วีามุอ่ื่อื่นไหวี 

	 ผู้ลกระทีบข้อื่งิการเปลี�ยนแปลงิสมุมุติัฐานทีี�สำาค้้ญต่ัอื่มูุลค่้าปัจจุบ้นข้อื่งิภาระผูู้กพ้นผู้ลประโยช้น์ระยะยาวีข้อื่งิพน้กงิาน	ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	
สรุปได้ด้งินี�	

	 พระราช้บ้ญญ้ติัคุ้้มุค้รอื่งิแรงิงิานได้ลงิราช้กิจจานุเบกษัาแล้วี	เมุ่�อื่ว้ีนทีี�	5	เมุษัายน	2562	โดยกำาหนดอ้ื่ตัราค่้าช้ดเช้ยเพิ�มุเติัมุกรณี์นายจ้างิเลิกจ้างิ	สำาหร้บลูกจ้างิ
ซึ�งิทีำางิานติัดต่ัอื่ก้นค้รบ	20	ปีขึ้�นไป	ให้มีุสิทีธิิได้ร้บค่้าช้ดเช้ยไมุ่น้อื่ยกว่ีาค่้าจ้างิอ้ื่ตัราสุดท้ีาย	400	ว้ีน	จากปัจจุบ้นอ้ื่ตัราค่้าช้ดเช้ยสูงิสุดค่้อื่	300	ว้ีน	โดยพระราช้บ้ญญ้ติันี� 
ให้ใช้้บ้งิค้้บเมุ่�อื่พ้นกำาหนดสามุสิบว้ีนน้บแต่ัว้ีนประกาศในราช้กิจจานุเบกษัาเป็นต้ันไป	 การเปลี�ยนแปลงิด้งิกล่าวีถ่อื่เป็นการแก้ไข้โค้รงิการผู้ลประโยช้น์หล้งิอื่อื่กจากงิาน	 
โดยบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยร้บรู้ต้ันทุีนบริการในอื่ดีตัเป็นค่้าใช้้จ่ายในกำาไรข้าดทุีน

25. ส่วนเกินจากการตีราคัาสินทร่พย์

	 รายการเค้ล่�อื่นไหวีข้อื่งิส่วีนเกินจากการตีัราค้าสินทีร้พย์-สุทีธิิจากภาษีัเงิินได้สำาหร้บปีสิ�นสุดว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	สรุปได้ด้งินี�

	 ส่วีนเกินทุีนจากการตีัราค้าสินทีร้พย์นี�ไมุ่สามุารถนำามุาห้กก้บข้าดทุีนสะสมุและไมุ่สามุารถจ่ายเป็นเงิินปันผู้ลได้

ตั้นทีุนข้ายและบริการ	 3,532	 (1,469)	 2,951	 (1,318)
ค้่าใช้้จ่ายในการข้ายและการบริหาร	 4,341	 21,614	 3,579	 19,531
รวีมุ	 7,873	 20,145	 6,530	 18,213

อื่้ตัราค้ิดลด	 1.30	-	1.40	 1.30	-	1.40	 1.30	-	2.10	 1.30	-	2.10
อื่้ตัราการเพิ�มุข้ึ�นข้อื่งิเงิินเด่อื่น	 0.00	-	6.00	 0.00	-	6.00	 -	 	-
อื่้ตัราการหมุุนเวีียนพน้กงิาน	 1.90	-	51.60	 1.90	-	51.60	 10.50	-	51.60	 10.50	-	51.60

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2563 25632562 2562

ร้อยละต่อปี
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2563 25632562 2562

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2563 25632562 2562

อื่้ตัราค้ิดลด	 	 	 	 	 	
	 เพิ�มุข้ึ�นร้อื่ยละ	1	 (4)	 (2)	 (2)	 (2)
	 ลดลงิร้อื่ยละ	1	 4	 2	 3	 2
อื่้ตัราการข้ึ�นข้อื่งิเงิินเด่อื่น	 	 	 	 	 	
	 เพิ�มุข้ึ�นร้อื่ยละ	1	 4	 4	 3	 2
	 ลดลงิร้อื่ยละ	1	 (1)	 (1)	 -	 -
อื่้ตัราการหมุุนเวีียนพน้กงิาน		 	 	 	 	 	
	 เพิ�มุข้ึ�นร้อื่ยละ	20	 (8)	 (9)	 (7)	 (8)
	 ลดลงิร้อื่ยละ	20	 10	 11	 8	 9

ยอื่ดค้งิเหล่อื่ตั้นปี	 993,986	 735,120
ตัีราค้าสินทีร้พย์เพิ�มุ	(ลด)	 (188,123)	 323,583
โอื่นไปกำาไร	(ข้าดทีุน)	สะสมุ	 (14,160)	 -
ผู้ลกระทีบข้อื่งิภาษัีเงิินได้เพิ�มุ	(ลด)	 40,497	 (64,717)
ยอื่ดค้งิเหล่อื่สิ�นปี	 832,200	 993,986

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562
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26. สำารองตามกฎหมาย

	 ภายใตั้บทีบ้ญญ้ตัิข้อื่งิมุาตัรา	116	แห่งิพระราช้บ้ญญ้ตัิบริษั้ทีมุหาช้นจำาก้ด	พ.ศ.	2535	บริษั้ทีตั้อื่งิจ้ดสรรกำาไรสุทีธิิประจำาปีส่วีนหนึ�งิไวี้เป็นทีุนสำารอื่งิไมุ่น้อื่ยกวี่า
ร้อื่ยละ	5	ข้อื่งิกำาไรสุทีธิิประจำาปี	ห้กด้วียยอื่ดข้าดทีุนสะสมุยกมุา	(ถ้ามุี)	จนกวี่าทีุนสำารอื่งินี�จะมุีจำานวีนไมุ่น้อื่ยกวี่าร้อื่ยละ	10	ข้อื่งิทีุนจดทีะเบียน	สำารอื่งิตัามุ
กฎหมุายด้งิกล่าวีไมุ่สามุารถนำาไปจ่ายเงิินปันผู้ลได้	ในปัจจุบ้น	บริษั้ทีได้จ้ดสรรสำารอื่งิตัามุกฎหมุายไวี้ค้รบถ้วีนแล้วี

27. คั่าใชี้จ่ายตามล่กษัณะ

	 รายการค้่าใช้้จ่ายแบ่งิตัามุล้กษัณ์ะประกอื่บด้วียรายการค้่าใช้้จ่ายทีี�สำาค้้ญด้งิตั่อื่ไปนี�

28. รายได้ (คั่าใชี้จ่าย) ภาษัีเงินได้

	 ภาษัีเงิินได้ค้ำานวีณ์ข้ึ�นจากข้าดทีุนก่อื่นภาษัีเงิินได้สำาหร้บปีหล้งิจากบวีกกล้บด้วียค่้าใช้้จ่ายตั่างิๆ	 ทีี�ไมุ่อื่นุญาตัให้ถ่อื่เป็นรายจ่ายในการค้ำานวีณ์ภาษัีและห้กอื่อื่ก
ด้วียรายได้ตั่างิๆ	ทีี�ไมุ่ตั้อื่งิรวีมุเป็นรายได้ในการค้ำานวีณ์ภาษัีคู้ณ์ด้วียอื่้ตัราภาษัีเฉลี�ยที้�งิปีทีี�ประมุาณ์ไวี้

28.1	 สิ่วีนปีรัะกอบหลักของรัาย์ได�	(ค่่าใช้�จ่าย์)	ภาษีีเงินได�สิำาหรัับปีีสิิ�นสิุดวีันที�	31	ธิันวีาค่มุ	2563	และ	2562	ปีรัะกอบด�วีย์

เงิินเด่อื่นและค้่าแรงิและผู้ลประโยช้น์อื่่�นข้อื่งิพน้กงิาน	 351	 496	 274	 392
ข้าดทีุนจากการด้อื่ยค้่าข้อื่งิทีี�ดิน	อื่าค้าร	และอืุ่ปกรณ์์		 44	 104	 44	 94
ค้่าเส่�อื่มุราค้าและค้่าตั้ดจำาหน่าย 69 95 67 83
วี้ตัถุดิบและวี้สดุสิ�นเปล่อื่งิใช้้ไป	 21	 70	 14	 59
ข้าดทีุนจากการด้อื่ยค้่าข้อื่งิค้่าค้วีามุนิยมุ	 32	 63	 -	 -
การเปลี�ยนแปลงิในสินค้้าสำาเร็จรูปและงิานระหว่ีางิทีำา			 (8)	 28	 (10)	 7
ข้าดทีุนจากการด้อื่ยค้่าข้อื่งิสินทีร้พย์ไมุ่มุีตั้วีตัน	 -	 24	 -	 -
ค้่าใช้้จ่ายในการเดินทีางิ	 1	 21	 1	 16
ค้่าเผู้่�อื่หนี�สงิส้ยจะสูญ	 1	 20	 12	 16
ค้่าโฆษัณ์าจ่าย	 4	 17	 2	 13
ค้่าบริการข้้อื่มุูลข้่าวี	 15	 16	 15	 16
ข้าดทีุนจากการด้อื่ยค้่าข้อื่งิเงิินลงิทีุนในบริษั้ทีย่อื่ย	 -	 -	 11	 191

รายได้	(ค้่าใช้้จ่าย)	ภาษัีเงิินได้ทีี�แสดงิอื่ยู่ในงิบกำาไรข้าดทีุน		      
 ภาษีีเงินได�ปีัจจุบัน      
	 	 ภาษัีเงิินได้สำาหร้บปี - - - -
 ภาษีีเงินได�รัอการัต้ัดบัญช้ี      
	 	 ภาษีัเงิินได้รอื่การต้ัดบ้ญชี้จากผู้ลแตักต่ัางิช้้�วีค้ราวีทีี�เกิดขึ้�น
	 	 	 ในระหว่ีางิปี	 5,922	 179,903	 (260)	 166,623
	 	 รวีมุ	 5,922	 179,903	 (260)	 166,623

ภาษัีเงิินได้เกี�ยวีข้้อื่งิก้บส่วีนประกอื่บข้อื่งิกำาไรข้าดทีุนเบ็ดเสร็จ      
	 ผู้ลกำาไรจากการประมุาณ์การตัามุหล้กค้ณ์ิตัศาสตัร์ประก้นภ้ย - 1,076 - 1,300
	 ส่วีนเกินจากการตัีราค้าสินทีร้พย์	 40,497	 (64,717)	 40,497	 (64,717)
	 	 รวีมุ	 40,497	 (63,641)	 40,497	 (63,417)

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2563 25632562 2562

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2563 25632562 2562

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2563 25632562 2562
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28.2	 การักรัะทบย์อดรัะหวี่างจำานวีนค่่าใช้�จ่าย์ภาษีีเงินได�และผู้ลค่้ณของกำาไรัทางบัญช้ีกับอัต้รัาภาษีีที�ใช้�สิำาหรัับปีีสิิ�นสิุดวีันที�	 31	ธิันวีาค่มุ	2563	และ	2562	
สิรัุปีได�ดังนี�

29. ขาดทุนต่อหุ้น

	 ข้าดทุีนต่ัอื่หุ้นข้้�นพ่�นฐานค้ำานวีณ์โดยหารข้าดทุีนสำาหร้บปีส่วีนทีี�เป็นข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นข้อื่งิบริษ้ัที	 (ไมุ่รวีมุกำาไรข้าดทุีนเบ็ดเสร็จอ่ื่�น)	 ด้วียจำานวีนถ้วีเฉลี�ยถ่วีงินำ�าหน้ก
ข้อื่งิหุ้นสามุ้ญทีี�อื่อื่กอื่ยู่ในระหว่ีางิปี

30. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

	 ข้้อื่มูุลส่วีนงิานดำาเนนิงิานทีี�นำาเสนอื่นี�สอื่ดค้ลอ้ื่งิก้บรายงิานภายในข้อื่งิบรษ้ิัทีทีี�ผูู้้มีุอื่ำานาจตัด้สินใจสูงิสุดด้านการดำาเนนิงิานไดร้้บและสอื่บทีานอื่ยา่งิสมุำ�าเสมุอื่เพ่�อื่
ใช้้ในการต้ัดสินใจในการจ้ดสรรทีร้พยากรให้ก้บส่วีนงิานและประเมิุนผู้ลการดำาเนินงิานข้อื่งิส่วีนงิาน

	 เพ่�อื่ว้ีตัถุประสงิค์้ในการบริหารงิาน	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจ้ดโค้รงิสร้างิอื่งิค์้กรเป็นหน่วียธุิรกิจตัามุประเภทีข้อื่งิผู้ลิตัภ้ณ์ฑ์์และบริการ	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุ 
ส่วีนงิานทีี�รายงิานท้ี�งิสิ�น	3	ส่วีนงิาน	ด้งินี�

	 •	 ส่วีนงิานส่�อื่สิ�งิพิมุพ์และโฆษัณ์า

	 •	 ส่วีนงิานผู้ลิตัรายการโทีรท้ีศน์

	 •	 ส่วีนงิานอ่ื่�นๆ	

	 ผูู้้มีุอื่ำานาจต้ัดสินใจสูงิสุดสอื่บทีานผู้ลการดำาเนินงิานข้อื่งิแต่ัละหน่วียธุิรกิจแยกจากก้นเพ่�อื่ว้ีตัถุประสงิค์้ในการต้ัดสินใจเกี�ยวีก้บการจ้ดสรรทีร้พยากรและ 
การประเมิุนผู้ลการปฏิิบ้ติังิาน	บริษ้ัทีประเมิุนผู้ลการปฏิิบ้ติังิานข้อื่งิส่วีนงิานโดยพิจารณ์าจากกำาไรหร่อื่ข้าดทุีนจากการดำาเนินงิานและสินทีร้พย์รวีมุซึ�งิว้ีดมูุลค่้า
โดยใช้้เกณ์ฑ์์เดียวีก้บทีี�ใช้้ในการว้ีดกำาไรหร่อื่ข้าดทุีนจากการดำาเนินงิานและสินทีร้พย์รวีมุในงิบการเงิิน

	 การบ้นทึีกบ้ญชี้สำาหร้บรายการระหว่ีางิส่วีนงิานทีี�รายงิานเป็นไปในล้กษัณ์ะเดียวีก้บการบ้นทึีกบ้ญชี้สำาหร้บรายการธุิรกิจก้บบุค้ค้ลภายนอื่ก

	 ข้้อื่มูุลรายได้และกำาไรข้อื่งิส่วีนงิานข้อื่งิบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยสำาหร้บปีสิ�นสุดว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	มีุด้งิต่ัอื่ไปนี�

ข้าดทีุนสำาหร้บปี	 (380,690)	 (539,115)	 (290,949)	 (545,914)
อื่้ตัราภาษัีทีี�ใช้้	(ร้อื่ยละ)	 20	 20	 20	 20
ค้่าใช้้จ่ายภาษัีเงิินได้ค้ำานวีณ์ตัามุอื่้ตัราภาษัีทีี�ใช้้	 (76,138)	 (107,823)	 (58,190)	 (109,183)
รายการกระทีบยอื่ด	 	 	 	 	 	
	 รายการปร้บปรุงิสินทีร้พย์ภาษัีเงิินได้รอื่การตั้ดบ้ญช้ีข้อื่งิปีก่อื่น	 53,740	 (89,996)	 49,402	 (96,596)
	 รายการปร้บปรุงิหนี�สินภาษัีเงิินได้รอื่การตั้ดบ้ญช้ีข้อื่งิปีก่อื่น	 3,923	 -	 -	 -
	 ผู้ลข้าดทีุนทีางิภาษัีสำาหร้บปีทีี�ไมุ่ได้บ้นทีึกเป็นสินทีร้พย์ภาษัี	
	 	 เงิินได้รอื่ตั้ดบ้ญช้ี	 9,153	 10,493	 147	 -
	 ผู้ลทีางิภาษัีข้อื่งิค้่าเผู้่�อื่ผู้ลข้าดทีุนจากเงิินให้กู้ย่มุและเงิินลงิทีุน	 	
	 	 ซึ�งิไมุ่ร้บรู้เป็นสินทีร้พย์ภาษัีเงิินได้รอื่การตั้ดบ้ญช้ี	 -	 -	 5,940	 38,201
	 ผู้ลกระทีบทีางิภาษัีข้อื่งิค้่าใช้้จ่ายทีี�ไมุ่สามุารถนำามุาห้กในการ      
	 	 ค้ำานวีณ์กำาไรทีางิภาษัี
	 	 -		ค้่าใช้้จ่ายทีี�ไมุ่อื่นุญาตัให้ถ่อื่เป็นรายจ่าย
	 	 	 ในการค้ำานวีณ์กำาไรทีางิภาษัี 3,393 8,437 2,961 955
	 	 อื่่�นๆ	 7	 (1,014)	 -	 -
รวีมุรายการกระทีบยอื่ด	 70,216	 (72,080)	 58,450	 (57,440)
รวีมุรายได้	(ค้่าใช้้จ่าย)	ภาษัีเงิินได้		 (5,922)	 (179,903)	 260	 (166,623)

ข้าดทีุนส่วีนทีี�เป็นข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นข้อื่งิบริษั้ที	(พ้นบาที)	 (364,941)	 (308,763)	 (291,209)	 (379,291)
จำานวีนหุ้นสามุ้ญถ้วีเฉลี�ยถ่วีงิน้ำาหน้กข้้�นพ่�นฐาน	(พ้นหุ้น) 500,000 500,000 500,000 500,000
ข้าดทีุนตั่อื่หุ้นข้้�นพ่�นฐาน	(บาทีตั่อื่หุ้น)	 (0.73)	 (0.62)	 (0.58)	 (0.76)

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2563 25632562 2562

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2563 25632562 2562
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31. กองทุนสำารองเลี�ยงชีีพ

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยได้จ้ดต้ั�งิกอื่งิทุีนสำารอื่งิเลี�ยงิชี้พสำาหร้บพน้กงิานข้อื่งิบริษ้ัทีบนพ่�นฐานค้วีามุสมุ้ค้รใจข้อื่งิพน้กงิานในการเป็นสมุาชิ้กข้อื่งิกอื่งิทุีน	โดยพน้กงิาน
จ่ายเงิินสะสมุและบริษ้ัทีจ่ายเงิินสมุทีบเป็นรายเด่อื่นในอ้ื่ตัราร้อื่ยละ	4	-	8	ข้อื่งิเงิินเด่อื่นข้อื่งิพน้กงิาน	กอื่งิทุีนสำารอื่งิเลี�ยงิชี้พนี�ได้จดทีะเบียนเป็นกอื่งิทุีนสำารอื่งิ
เลี�ยงิชี้พตัามุข้้อื่กำาหนดข้อื่งิกระทีรวีงิการค้ล้งิตัามุพระราช้บ้ญญ้ติักอื่งิทุีนสำารอื่งิเลี�ยงิชี้พ	พ.ศ.	2530	และจ้ดการกอื่งิทุีนโดยผูู้้จ้ดการกอื่งิทุีนทีี�ได้ร้บอื่นุญาตั	

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจ่ายสมุทีบเข้้ากอื่งิทุีนสำารอื่งิเลี�ยงิชี้พสำาหร้บปีสิ�นสุดว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	เป็นจำานวีนเงิิน	11	ล้านบาที	และ	15	ล้านบาที	
(เฉพาะกิจการเป็นจำานวีนเงิิน	10	ล้านบาที	และ	13	ล้านบาที)	ตัามุลำาด้บ	

32.  ภาระผูกพ่นและหนี�สินที่อาจเกิดข้�น

	 ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุภาระผูู้กพ้นและหนี�สินทีี�อื่าจเกิดขึ้�น	ด้งินี�

32.1	 ภารัะผู้้กพันเกี�ย์วีกับสัิญญาบริัการัรัะย์ะย์าวี

	 32.1.1		บริษ้ัทีมีุภาระผูู้กพ้นตัามุส้ญญาบริการเกี�ยวีก้บส้ญญาจ้างิงิาน	ส้ญญาบำารุงิร้กษัาระบบ	และส้ญญาบริการอ่ื่�นๆ	ก้บกิจการทีี�ไมุ่เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	มีุค่้าบริการ		
ทีี�จะต้ัอื่งิจ่ายในอื่นาค้ตั	ด้งินี�

จ่ายช้ำาระ 
	 ภายใน	1	ปี	 43
	 2	-	3	ปี	 24

ล้านบาที
งิบการเงิินรวีมุ/	

งิบการเงิินเฉพาะกิจการ	

รัาย์ได�          
รายได้จากลูกค้้าภายนอื่ก	 281 588 64 124 110 89 455 801 - - 455 801
รายได้ระหวี่างิส่วีนงิาน	 4	 8	 -	 -	 -	 -	 4	 8	 (4)	 (8)	 -	 -
กำาไรั	(ขาดทุน)	ของสิ่วีนงานก่อน	 
 ค่่าใช้�จ่าย์	ในการับรัิหารัและอื�นๆ (112)	 (134)	 (9)	 (12)	 9	 54	 (112)	 (92)	 5	 8	 (107)	 (84)

ผู้ลิตัรายการ
โทีรที้ศน์

ส่�อื่สิ�งิพิมุพ์และ
โฆษัณ์า

อื่่�นๆ รวีมุส่วีนงิาน ตั้ดรายการ 
ระหวี่างิก้น

งิบการเงิินรวีมุ

ล้านบาท

2563 2563 2563 2563 2563 25632562 2562 2562 2562 2562 2562

	 32.1.2	บริษ้ัทีย่อื่ยและการร่วีมุค้้าได้ทีำาส้ญญาเพ่�อื่ร้บอื่นุญาตัให้ใช้้เค้ร่�อื่งิหมุายการค้้าจากบริษ้ัทีในต่ัางิประเทีศ	ซึ�งิบริษ้ัทีย่อื่ยและการร่วีมุค้้าตักลงิทีี�จะจ่ายค่้า	
ตัอื่บแทีนให้แก่คู่้ส้ญญาตัามุหล้กเกณ์ฑ์์และอ้ื่ตัราทีี�ระบุไว้ีในส้ญญา

	 32.1.3	บริษ้ัทีย่อื่ยมีุส้ญญาบริการอื่าค้ารสำาน้กงิาน	2	ฉบ้บ	กำาหนดระยะเวีลาเช่้า	1	ปี	10	เด่อื่น	ว้ีนทีี�	1	ธ้ินวีาค้มุ	2563	ถึงิว้ีนทีี�	30	ก้นยายน	2565	โดยช้ำาระ
ค่้าบริการอ้ื่ตัราเด่อื่นละ	0.03	ล้านบาที

32.2	 การัค่ำ�าปีรัะกัน

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุหน้งิส่อื่ค้ำ�าประก้นซึ�งิอื่อื่กโดยธินาค้ารในนามุบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยเหล่อื่อื่ยู่เป็นจำานวีนเงิิน	10.01	ล้านบาที	ซึ�งิเกี�ยวีเน่�อื่งิก้บภาระผูู้กพ้น
ทีางิปฏิิบ้ติับางิประการตัามุปกติัธุิรกิจข้อื่งิบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ย

33. ลำาด่บชี่�นของมูลคั่ายุติธุรรม

	 ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุสินทีร้พย์ทีี�ว้ีดมูุลค่้าด้วียมูุลค่้ายุติัธิรรมุแยกแสดงิตัามุลำาด้บช้้�นข้อื่งิมูุลค่้ายุติัธิรรมุ	ด้งินี�	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล้านบาท

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

สิินทรััพย์์ที�วีัดมุ้ลค่่าด�วีย์มุ้ลค่่าย์ุต้ิธิรัรัมุ	     
ทีี�ดิน	อื่าค้ารและอืุ่ปกรณ์์		 -	 -	 1,341	 1,341

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล้านบาท

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

สิินทรััพย์์ที�วีัดมุ้ลค่่าด�วีย์มุ้ลค่่าย์ุต้ิธิรัรัมุ	     
ทีี�ดิน	อื่าค้ารและอืุ่ปกรณ์์		 -	 -	 1,544	 1,544
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34. เคัร่่องมือทางการเงิน

34.1	 นโย์บาย์การับริัหารัค่วีามุเสีิ�ย์ง

	 เค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการเงิินทีี�สำาค้้ญข้อื่งิบริษ้ัทีและบริษ้ัทียอ่ื่ยตัามุทีี�นิยามุอื่ยูใ่นมุาตัรฐานการรายงิานทีางิการเงิินฉบ้บทีี�	9	“เค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการเงิิน”	ประกอื่บด้วีย	เงิินสด
และรายการเทีียบเท่ีาเงิินสด	ลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีียนอ่ื่�น	เงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	เจ้าหนี�การค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีียนอ่ื่�น	เงิินเบิก
เกินบ้ญชี้และเงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากสถาบ้นการเงิิน	 เงิินกู้ย่มุระยะส้�น	 และเงิินกู้ย่มุระยะยาวี	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุค้วีามุเสี�ยงิทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้บเค้ร่�อื่งิมุ่อื่ทีางิการ
เงิินด้งิกล่าวี	และมีุนโยบายการบริหารค้วีามุเสี�ยงิด้งินี�

 ค่วีามุเสีิ�ย์งด�านการัให�สิินเชื้�อ

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุค้วีามุเสี�ยงิด้านการให้สินเช่้�อื่ทีี�เกี�ยวีเน่�อื่งิก้บลูกหนี�การค้้าและเงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	ฝ่่ายบริหารค้วีบคุ้มุค้วีามุเสี�ยงิ
นี�โดยการกำาหนดให้มีุนโยบาย	และวิีธีิการในการค้วีบคุ้มุสินเช่้�อื่ทีี�เหมุาะสมุ	ด้งิน้�นบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจึงิไมุ่ค้าดว่ีาจะได้ร้บค้วีามุเสียหายทีี�เป็นสาระสำาค้้ญจาก
การให้สินเช่้�อื่	นอื่กเหน่อื่จากจำานวีนทีี�ได้บ้นทึีกค่้าเผู่้�อื่ผู้ลข้าดทีนุไว้ีแล้วี	นอื่กจากนี�	การให้สินเช่้�อื่ข้อื่งิกลุ่มุบริษ้ัทีไมุ่มีุการกระจุกต้ัวีเน่�อื่งิจากบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ย
มีุฐานข้อื่งิลูกค้้าทีี�หลากหลายและมีุอื่ยู่จำานวีนมุากราย	 จำานวีนเงิินสูงิสุดทีี�บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยอื่าจต้ัอื่งิสูญเสียจากการให้สินเช่้�อื่ค่้อื่มูุลค่้าตัามุบ้ญชี้ข้อื่งิลูกหนี�
การค้้าและเงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้นทีี�แสดงิอื่ยูใ่นงิบแสดงิฐานะการเงิิน

 ค่วีามุเสีิ�ย์งจากอัต้รัาดอกเบี�ย์

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุค้วีามุเสี�ยงิจากอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยทีี�สำาค้้ญอ้ื่นเกี�ยวีเน่�อื่งิก้บเงิินฝ่ากสถาบ้นการเงิิน	 เงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 เงิินเบิกเกิน
บ้ญชี้และเงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากสถาบ้นการเงิิน	เงิินกู้ย่มุระยะส้�น	และเงิินกู้ย่มุระยะยาวี	อื่ย่างิไรก็ตัามุ	เน่�อื่งิจากสินทีร้พย์และหนี�สินทีางิการเงิินส่วีนใหญ่มีุอ้ื่ตัรา
ดอื่กเบี�ยทีี�ปร้บขึ้�นลงิตัามุอ้ื่ตัราตัลาด	หร่อื่มีุอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยค้งิทีี�ซึ�งิใกล้เคี้ยงิก้บอ้ื่ตัราตัลาดในปัจจุบ้น	ค้วีามุเสี�ยงิจากอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยข้อื่งิบริษ้ัทีและบริษ้ัทียอ่ื่ยจึงิอื่ยู่
ในระด้บตัำ�า	

	 ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	สินทีร้พย์และหนี�สินทีางิการเงิินทีี�สำาค้้ญสามุารถจ้ดตัามุประเภทีอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ย	และสำาหร้บสินทีร้พย์และหนี�สินทีางิการ
เงิินทีี�มีุอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยค้งิทีี�สามุารถแยกตัามุว้ีนทีี�ค้รบกำาหนด	หร่อื่ว้ีนทีี�มีุการกำาหนดอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยใหมุ่	(หากว้ีนทีี�มีุการกำาหนดอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยใหมุ่ถึงิก่อื่น)	ได้ด้งินี�	

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน       
เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสด	 -	 -	 -	 3	 3	 0.10	-	0.75
ลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 -	 -	 -	 85	 85	 -
    - - - 88 88

หนี�สิินทางการัเงิน       
เงิินเบิกเกินบ้ญช้ีและเงิินกู้ย่มุระยะส้�น	
	 จากสถาบ้นการเงิิน	 -	 -	 965	 -	 965	 MMR,	MOR
เจ้าหนี�การค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 -	 -	 -	 106	 106	 -
เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากผูู้้มุีส่วีนได้เสียทีี�	 	 	 	 	 	 อื่้างิอื่ิงิก้บอื่้ตัรา	
	 ไมุ่มุีอื่ำานาจค้วีบคุ้มุข้อื่งิบริษั้ทีย่อื่ย	 -	 -	 6	 -	 6		 MLR
เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากกรรมุการ	 305	 -	 -	 -	 305	 4.50	-	5.25
หนี�สินตัามุส้ญญาเช้่า	 575	 2,505	 -	 -	 3,080	 4.30
เงิินกู้ย่มุระยะยาวีจากสถาบ้นการเงิิน	 132	 141	 -	 -	 273	 5.25	-	5.50
    1,012 2,646 971 106 4,735

อื่้ตัราดอื่กเบี�ย
ทีี�แที้จริงิ

(ร้อื่ยละตั่อื่ปี)

งิบการเงิินรวีมุ	ณ์	วี้นทีี�	31	ธิ้นวีาค้มุ	2563
ล้านบาที

ภายใน	1	ปี

อื่้ตัราดอื่กเบี�ยค้งิทีี� อื่้ตัราดอื่กเบี�ย
ปร้บข้ึ�นลงิ

ตัามุราค้าตัลาด

ไมุ่มุีอื่้ตัรา
ดอื่กเบี�ย

รวีมุมุากกวี่า	1	ถึงิ	5	ปี
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สิินทรััพย์์ทางการัเงิน       
เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสด	 -	 -	 1	 5	 6	 0.10	-	0.75
ลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 -	 -	 -	 219	 219	 -
    - - 1 224 225  

หนี�สิินทางการัเงิน       
เงิินเบิกเกินบ้ญช้ีและเงิินกู้ย่มุระยะส้�น
	 จากสถาบ้นการเงิิน	 -	 -	 982	 -	 982	 MMR,	MOR
เจ้าหนี�การค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 -	 -	 -	 124	 124	 -
เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากผูู้้มุีส่วีนได้เสีย	 	 	 	 	 	 อื่้างิอื่ิงิก้บอื่้ตัรา
	 ทีี�ไมุ่มุีอื่ำานาจค้วีบคุ้มุข้อื่งิบริษั้ทีย่อื่ย	 -	 -	 6	 -	 6		 MLR
เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากกรรมุการ	 161	 -	 -	 -	 161	 5.25
เงิินกู้ย่มุระยะยาวีจากสถาบ้นการเงิิน 	 99	 201	 -	 -	 300	 5.25	-	5.50
    260 201 988 124 1,573

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน       
เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสด	 -	 -	 -	 2	 2	 0.10	-	0.75
ลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 -	 -	 -	 56	 56	 -
เงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 64	 -	 -	 -	 64	 5.25	-	7.13
    64 - - 58 122  
หนี�สิินทางการัเงิน       
เงิินเบิกเกินบ้ญช้ีและเงิินกู้ย่มุระยะส้�น	
	 จากสถาบ้นการเงิิน	 -	 -	 922	 -	 922	 MMR,	MOR
เจ้าหนี�การค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 -	 -	 -	 68	 68	 -
เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากกรรมุการ	 290	 -	 -	 -	 290	 		4.50-5.25	
เงิินกู้ย่มุระยะยาวีจากสถาบ้นการเงิิน	 141	 132	 -	 -	 273	 	5.50
    431 132 922 68 1,553  

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน       
เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสด	 -	 -	 -	 5	 5	 0.10	-	0.75
ลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุนเวีียนอื่่�น	 -	 -	 -	 94	 94	 -
เงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่กิจการทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 66	 -	 -	 -	 66	 5.25	-	7.13
    66 - - 99 165  

อื่้ตัราดอื่กเบี�ย
ทีี�แที้จริงิ

(ร้อื่ยละตั่อื่ปี)

งิบการเงิินรวีมุ	ณ์	วี้นทีี�	31	ธิ้นวีาค้มุ	2562
ล้านบาที

ภายใน	1	ปี

อื่้ตัราดอื่กเบี�ยค้งิทีี� อื่้ตัราดอื่กเบี�ย
ปร้บข้ึ�นลงิ

ตัามุราค้าตัลาด

ไมุ่มุีอื่้ตัรา
ดอื่กเบี�ย

รวีมุมุากกวี่า	1	ถึงิ	5	ปี

อื่้ตัราดอื่กเบี�ย
ทีี�แที้จริงิ

(ร้อื่ยละตั่อื่ปี)

งิบการเงิินเฉพาะกิจการ	ณ์	วี้นทีี�	31	ธิ้นวีาค้มุ	2563
ล้านบาที

ภายใน	1	ปี

อื่้ตัราดอื่กเบี�ยค้งิทีี� อื่้ตัราดอื่กเบี�ย
ปร้บข้ึ�นลงิ

ตัามุราค้าตัลาด

ไมุ่มุีอื่้ตัรา
ดอื่กเบี�ย

รวีมุมุากกวี่า	1	ถึงิ	5	ปี

อื่้ตัราดอื่กเบี�ย
ทีี�แที้จริงิ

(ร้อื่ยละตั่อื่ปี)

งิบการเงิินเฉพาะกิจการ	ณ์	วี้นทีี�	31	ธิ้นวีาค้มุ	2562
ล้านบาที

ภายใน	1	ปี

อื่้ตัราดอื่กเบี�ยค้งิทีี� อื่้ตัราดอื่กเบี�ย
ปร้บข้ึ�นลงิ

ตัามุราค้าตัลาด

ไมุ่มุีอื่้ตัรา
ดอื่กเบี�ย

รวีมุมุากกวี่า	1	ถึงิ	5	ปี
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หนี�สิินทางการัเงิน       
เงิินเบิกเกินบ้ญช้ีและเงิินกู้ย่มุระยะส้�น	
	 จากสถาบ้นการเงิิน	 -	 -	 926	 -	 926	 MMR,	MOR
เจ้าหนี�การค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 -	 -	 -	 74	 74	 -
เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากกรรมุการ	 146	 -	 -	 -	 146	 5.25	
เงิินกู้ย่มุระยะยาวีจากสถาบ้นการเงิิน	 96	 201	 -	 -	 297	 5.50
    242 201 926 74 1,443  

 ค่วีามุเสีิ�ย์งจากอัต้รัาแลกเปีลี�ย์น

	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยพิจารณ์าว่ีาไมุ่มีุค้วีามุเสี�ยงิจากอ้ื่ตัราแลกเปลี�ยนเน่�อื่งิจากบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยไมุ่มีุธุิรกรรมุทีี�เป็นเงิินตัราต่ัางิประเทีศทีี�มีุสาระสำาค้้ญ	

34.2	 มุ้ลค่่ายุ์ติ้ธิรัรัมุของเค่รืั�องมืุอทางการัเงิน

	 เน่�อื่งิจากสินทีร้พย์และหนี�สินทีางิการเงิินส่วีนใหญ่ข้อื่งิบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจ้ดอื่ยู่ในประเภทีระยะส้�นหร่อื่มีุอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยใกล้เคี้ยงิก้บอ้ื่ตัราดอื่กเบี�ยในตัลาด	
บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยจึงิประมุาณ์มุูลค่้ายุติัธิรรมุข้อื่งิสินทีร้พย์และหนี�สินทีางิการเงิินใกล้เคี้ยงิก้บมูุลค่้าตัามุบ้ญชี้ทีี�แสดงิในงิบแสดงิฐานะการเงิิน	ณ์	 ว้ีนทีี�	 31	
ธ้ินวีาค้มุ	2563	ด้งินี�

พ้นบาที

ราค้าทีุนตั้ดจำาหน่าย ราค้าทีุนตั้ดจำาหน่ายรวีมุ รวีมุ

งิบการเงิินเฉพาะกิจการงิบการเงิินรวีมุ

สินทีร้พย์ทีางิการเงิิน	ณ์	วี้นทีี�	31	ธิ้นวีาค้มุ	2563	 	 	 	 	
เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสด	 3,025	 3,025	 2,374	 2,374
ลูกหนี�การค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 85,139	 85,139	 55,618	 55,618
เงิินให้กู้ย่มุระยะส้�นแก่บริษั้ทีทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิก้น	 -	 -	 64,300	 64,300
สินทีร้พย์ทีางิการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น	 	 	 	 	
สินทีร้พย์หมุุนเวีียนอื่่�น	 7,623	 7,623	 3,592	 3,592
สินทีร้พย์ไมุ่หมุุนเวีียนอื่่�น	 1,640	 1,640	 264	 264
   97,427 97,427 126,148 126,148

หนี�สินทีางิการเงิิน	ณ์	วี้นทีี�	31	ธิ้นวีาค้มุ	2563	 	 	 	 	 	
เงิินเบิกเกินบ้ญช้ีและเงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากสถาบ้นการเงิิน	 965,125	 965,125	 922,185	 922,185
เจ้าหนี�การค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีียนอื่่�น	 105,665	 105,665	 67,884	 67,884
เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากผูู้้มุีส่วีนได้เสียทีี�ไมุ่มุีอื่ำานาจค้วีบคุ้มุ
	 ข้อื่งิบริษั้ทีย่อื่ย	 5,880	 5,880	 -	 -
เงิินกู้ย่มุระยะส้�นจากกรรมุการ	 305,000	 305,000	 290,000	 290,000
หนี�สินหมุุนเวีียนอื่่�น	 17,786	 17,786	 13,232	 13,232
หนี�สินตัามุส้ญญาเช้่า	 3,080	 3,080	 -	 -
เงิินกู้ย่มุระยะยาวีจากสถาบ้นการเงิิน	 273,467	 273,467	 273,467	 273,467
   1,679,003 1,679,003 1,566,768 1,566,768

อื่้ตัราดอื่กเบี�ย
ทีี�แที้จริงิ

(ร้อื่ยละตั่อื่ปี)

งิบการเงิินเฉพาะกิจการ	ณ์	วี้นทีี�	31	ธิ้นวีาค้มุ	2562
ล้านบาที

ภายใน	1	ปี

อื่้ตัราดอื่กเบี�ยค้งิทีี� อื่้ตัราดอื่กเบี�ย
ปร้บข้ึ�นลงิ

ตัามุราค้าตัลาด

ไมุ่มุีอื่้ตัรา
ดอื่กเบี�ย

รวีมุมุากกวี่า	1	ถึงิ	5	ปี
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35. การบริหารจ่ดการทุน

	 ว้ีตัถุประสงิค์้ในการบริหารจ้ดการทุีนทีี�สำาค้้ญข้อื่งิบริษ้ัทีและบริษ้ัทียอ่ื่ยค่้อื่	การจ้ดให้มีุซึ�งิโค้รงิสร้างิทีางิการเงิินและโค้รงิสร้างิข้อื่งิเงิินทุีนทีี�เหมุาะสมุและการดำารงิ
ไว้ีซึ�งิสภาพค้ล่อื่งิทีางิการเงิินและค้วีามุสามุารถในการดำาเนินธุิรกิจอื่ย่างิต่ัอื่เน่�อื่งิต่ัอื่ไปได้ตัามุปกติั	 ท้ี�งินี�	 บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยไมุ่มีุการเปลี�ยนแปลงิทีี�สำาค้้ญใดๆ	
เกี�ยวีก้บนโยบายในการบริหารจ้ดการทุีนในระหว่ีางิปี	

	 ณ์	ว้ีนทีี�	31	ธ้ินวีาค้มุ	2563	และ	2562	บริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ยมีุอ้ื่ตัราส่วีนหนี�สินต่ัอื่ทุีน	ด้งินี�

36.  เร่่องที่สำาคั่ญ

36.1		 แผู้นงานการัแก�ไขฐานะการัเงิน

	 เมุ่�อื่ว้ีนทีี�	27	พฤษัภาค้มุ	2563	บริษ้ัทีได้มีุการจ้ดประชุ้มุเพ่�อื่ให้ข้้อื่มูุลแก่ผูู้้ลงิทุีนและผูู้้ทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิ	(Public	Presentation)	ค้ร้�งิทีี�	1/2563	ได้ชี้�แจงิแผู้นการแก้ไข้
ฐานะการเงิินทีี�บริษ้ัทีได้ปฏิิบ้ติัมุาอื่ย่างิต่ัอื่เน่�อื่งิ	ค่้อื่	การปร้บโค้รงิสร้างิบริษ้ัทีให้มีุค้วีามุเหมุาะสมุก้บสภาวีการณ์์ข้อื่งิธุิรกิจ	รวีมุถึงิค้วีบคุ้มุต้ันทุีนและค่้าใช้้จ่ายทีี�
ไมุ่จำาเป็นต่ัอื่การดำาเนินงิาน	อื่าทิี	การเข้้าทีำารายการจำาหน่ายไปซึ�งิสินทีร้พยข์้อื่งิบริษ้ัที	(ศูนยก์ารพิมุพ์และจ้ดจำาหน่าย	(บางินา)	และอื่าค้ารสำาน้กงิาน	(ค้ลอื่งิเตัย))	
ตัามุทีี�ได้ร้บอื่นุมุ้ติัจากทีี�ประชุ้มุสามุ้ญผูู้้ถ่อื่หุ้นประจำาปี	2563	เมุ่�อื่ว้ีนทีี�	22	เมุษัายน	2563	

	 เมุ่�อื่ว้ีนทีี�	26	สิงิหาค้มุ	2563	บริษ้ัทีได้มีุการจ้ดประชุ้มุเพ่�อื่ให้ข้้อื่มูุลแก่ผูู้้ลงิทุีนและผูู้้ทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิ	(Public	Presentation)	ค้ร้�งิทีี�	2/2563	ได้ชี้�แจงิแผู้นการแก้ไข้
ฐานะการเงิินทีี�บริษ้ัทีได้ปฏิิบ้ตัิมุาอื่ย่างิต่ัอื่เน่�อื่งิ	 ค่้อื่	 ปร้บเปลี�ยนกลยุทีธ์ิและรูปแบบการดำาเนินธุิรกิจให้ตัอื่บสนอื่งิค้วีามุต้ัอื่งิการข้อื่งิผูู้้บริโภค้และลูกค้้าโฆษัณ์า	
ด้วียการสร้างิทีีมุการตัลาดทีี�ดูแลผู้ลิตัภ้ณ์ฑ์์	Branding	และ	Digital,	สร้างิทีีมุ	Strategy	เพ่�อื่วีางิแผู้นกลยุทีธ์ิในการทีำาการตัลาดเชิ้งิรุก	รวีมุถึงิพ้ฒนาช่้อื่งิทีางิส่�อื่	
Digital	 เพ่�อื่เสริมุสร้างิรายได้ทีดแทีนรายได้ในส่วีนข้อื่งิส่�อื่สิ�งิพิมุพ์ทีี�ลดลงิ	 ด้วียการพ้ฒนาผู้ลิตัภ้ณ์ฑ์์และการให้บริการให้ตัอื่บร้บก้บผูู้้อ่ื่านและตัลาดในปัจจุบ้น	
ข้ยายฐานผูู้้อ่ื่าน	Online	ให้มุากขึ้�น	เพิ�มุช่้อื่งิทีางิในการให้บริการเพ่�อื่รอื่งิร้บการเข้้าถึงิข้อื่งิผูู้้บริโภค้ให้มุากขึ้�น	โดยเฉพาะส่�อื่	Social	Media	และพ้ฒนาระบบ	
Customer	Relationship	Management	(CRM)	และฐานข้้อื่มูุลลูกค้้าผู่้านกิจกรรมุทีี�หลากหลาย

	 และเมุ่�อื่ว้ีนทีี�	25	พฤศจิกายน	2563	บริษ้ัทีได้มีุการจ้ดประชุ้มุเพ่�อื่ให้ข้้อื่มูุลแก่ผูู้้ลงิทุีนและผูู้้ทีี�เกี�ยวีข้้อื่งิ	(Public	Presentation)	ค้ร้�งิทีี�	3/2563	ได้ชี้�แจงิแผู้นการ
แก้ไข้ฐานะการเงิินทีี�บริษ้ัทีได้ปฏิิบ้ติัมุาอื่ยา่งิต่ัอื่เน่�อื่งิ	การพ้ฒนาท้ีกษัะพน้กงิาน	และเพิ�มุบุค้ลากรด้านส่�อื่	Digital	ด้วียการเพิ�มุท้ีกษัะการทีำางิาน	โดยการจ้ดอื่บรมุ	
Training	ในห้วีข้้อื่ต่ัางิๆ	ทีี�เกี�ยวีก้บส่�อื่	Digital	จ้ดหาบคุ้ลากรทีี�มีุค้วีามุช้ำานาญมุารว่ีมุพ้ฒนาส่�อื่	Digital	วีา่จ้างิทีี�ปรึกษัาเข้้ามุารว่ีมุวีางิแผู้นงิานและพ้ฒนาผู้ลติัภ้ณ์ฑ์์
ด้าน	 Digital	 ตัลอื่ดจนสร้างิสินค้้าใหมุ่ภายใต้ัช่้�อื่	 Brand	 ข้อื่งิ	 Bangkok	 Post	 Group	 เพ่�อื่เสริมุรายได้	 อื่าทิี	 การจ้ดงิานส้มุมุนา	 กิจกรรมุส่งิเสริมุการข้าย	 
การทีำาประช้าส้มุพ้นธ์ิให้อื่งิค์้กรต่ัางิๆ	การจ้ด	Masterclass	 เป็นต้ัน	รวีมุท้ี�งิลดการว่ีาจ้างิพน้กงิานบางิส่วีน	 และโยกย้ายพน้กงิานภายในทีี�มีุท้ีกษัะทีี�เหมุาะสมุก้บงิาน	 
ให้ร้บหน้าทีี�ทีี�สอื่ดร้บก้บค้วีามุต้ัอื่งิการข้อื่งิตัลาด	และยง้ิรวีมุถึงิแนวีทีางิโค้รงิการใหมุ่ๆ	เพ่�อื่เพิ�มุรายได้	เช่้น	การซ่�อื่ข้ายสินค้้าธุิรกิจอื่อื่นไลน์	การจ้ดการท่ีอื่งิเทีี�ยวี
และท้ีศนศึกษัา	การสร้างิรายได้จากระบบสมุาชิ้กหร่อื่ลูกค้้าผูู้้อ่ื่าน	การเปิดสอื่นหล้กสูตัรพิเศษั	และการเป็นทีี�ปรึกษัาธุิรกิจ	เป็นต้ัน

36.2	 การัแพร่ัรัะบาดของโรัค่ติ้ดเชื้�อไวีรััสิโค่โรันา	2019

	 สถานการณ์์การแพร่ระบาดข้อื่งิโรค้ติัดเช่้�อื่ไวีร้สโค้โรนา	2019	(COVID-19)	ปัจจุบ้นได้ข้ยายวีงิกว้ีางิขึ้�นอื่ย่างิต่ัอื่เน่�อื่งิ	ส่งิผู้ลทีำาให้เกิดการช้ะลอื่ต้ัวีข้อื่งิเศรษัฐกิจ
และมีุผู้ลกระทีบต่ัอื่ธุิรกิจและอุื่ตัสาหกรรมุโดยรวีมุ	สถานการณ์์ด้งิกล่าวีส่งิผู้ลกระทีบต่ัอื่ผู้ลการดำาเนินงิานข้อื่งิบริษ้ัทีและบริษ้ัทีย่อื่ย	การร้บรู้และการว้ีดมูุลค่้า
ข้อื่งิสินทีร้พย์และหนี�สินในงิบการเงิิน	อื่ย่างิไรก็ตัามุ	ฝ่่ายบริหารจะติัดตัามุค้วีามุค่้บหน้าข้อื่งิสถานการณ์์ด้งิกล่าวี	และทีำาการประเมิุนผู้ลกระทีบทีางิการเงิินเกี�ยวีก้บ 
มูุลค่้าข้อื่งิสินทีร้พย์	ประมุาณ์การหนี�สินและหนี�สินทีี�อื่าจเกิดขึ้�นอื่ย่างิต่ัอื่เน่�อื่งิ	

37.  เหตุการณ์ภายหล่งรอบระยะเวลารายงาน

		 ทีี�ประชุ้มุค้ณ์ะกรรมุการบริษ้ัที	ค้ร้�งิทีี�	1/2564	เมุ่�อื่ว้ีนทีี�	28	มุกราค้มุ	2564	ได้มีุมุติัด้งินี�

	 1.	 อื่นุมุ้ติัผู้ลการประกวีดราค้าข้ายทีร้พย์สิน	ได้แก่	 ศูนย์การพิมุพ์และจ้ดจำาหน่าย	 (บางินา)	และอื่าค้ารสำาน้กงิาน	(ค้ลอื่งิเตัย)	ให้แก่บริษ้ัที	ทีี�ดินร่มุร่�น	จำาก้ด	 
ซึ�งิเป็นบุค้ค้ลเกี�ยวีโยงิ	 มูุลค่้ารวีมุ	 1,226.21	 ล้านบาที	 ซึ�งิได้ดำาเนินการจ้ดการประมูุลเพ่�อื่หาผูู้้ซ่�อื่อื่ส้งิหาริมุทีร้พย์ท้ี�งิสอื่งิแห่งิ	 โดยลงิประกาศ	 โฆษัณ์า 
ในหน้งิส่อื่พิมุพ์บางิกอื่กโพสต์ั	โดยกำาหนดย่�นซอื่งิประกวีดราค้าในว้ีนทีี�	13	มุกราค้มุ	2564	ทีำาการเปิดซอื่งิประกวีดราค้าเมุ่�อื่ว้ีนทีี�	14	มุกราค้มุ	2564	ทีี�ผู่้านมุา	
ท้ี�งินี�	บริษ้ัที	ทีี�ดินร่มุร่�น	จำาก้ด	เป็นผูู้้ช้นะการประมูุล	

	 2.	 อื่นุมุ้ติัการเข้้าทีำาส้ญญาเช่้ากล้บพ่�นทีี�อื่าค้ารสำาน้กงิาน	 (ค้ลอื่งิเตัย)	ข้นาดรวีมุไมุ่เกิน	9,000	ตัารางิเมุตัร	พร้อื่มุทีี�จอื่ดรถ	180	 ค้้น	 เป็นระยะเวีลา	3	 ปี	 ใน
อ้ื่ตัราค่้าเช่้า	400	บาทีต่ัอื่ตัารางิเมุตัร	จากบริษ้ัที	ทีี�ดินร่มุร่�น	จำาก้ด	อื่ย่างิไรก็ตัามุ	การทีำารายการในข้้อื่	1	และข้้อื่	2	น้�นจะต้ัอื่งิได้ร้บอื่นุมุ้ติัจากทีี�ประชุ้มุผูู้้ถ่อื่หุ้น
ด้วียค้ะแนนเสียงิไมุ่น้อื่ยกว่ีา	3	ใน	4	ข้อื่งิผูู้้ถ่อื่หุ้นทีี�มุาประชุ้มุและมีุสิทีธิิอื่อื่กเสียงิลงิค้ะแนน	โดยไมุ่น้บรวีมุ	ผูู้้ถ่อื่หุ้นทีี�มีุส่วีนได้เสีย	โดยบริษ้ัทีได้เรียกประชุ้มุ
วิีสามุ้ญผูู้้ถ่อื่หุ้นค้ร้�งิทีี�	1/2564	ในว้ีนทีี�	18	มีุนาค้มุ	2564

38. การอนุม่ติงบการเงิน

	 งิบการเงิินนี�ได้ร้บการอื่นุมุ้ติัให้อื่อื่กโดยทีี�ประชุ้มุค้ณ์ะกรรมุการข้อื่งิบริษ้ัที	เมุ่�อื่ว้ีนทีี�	22	กุมุภาพ้นธ์ิ	2564

อื่้ตัราส่วีนหนี�สินตั่อื่ทีุน	 (8.33)	:	1	 6.65	:	1	 (11.14)	:	1	 6.69	:	1

อัตราส่วน

2563 25632562 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1.  บริษััทั โพัสัต่์ อิน์เต่อร์เน์ชั�น์แน์ล ม้เดำ้ย 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 ม้เดำ้ย จำากิัดำ ผลิตและจำาหน่าย สามัญ 100,000 70
 (อยู่ระหวิ่างกิารชำาระบัญช้) นิตยสาร และ (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา  บุริมสิทธ 64,000  
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
  โทรศัพท์ 0 2616 4666   
 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 ทั้วิี 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
 (กิารชำาระบัญช้แล้วิเสัร็จใน์ปี 2563)   (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา     
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000
 โทรสาร 0 2616 4597

7.  บริษััทั โพัสัต่์ น์ิวิ ม้เดำ้ย 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 โฮลดำิ�ง 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 60
 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

ชื่อและที่อยู่ ประเภทธุรกิจ ประเภทของหุ้น จำานวนหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว (หุ้น)

ร้อยละของจำานวนหุ้นที่ถืือ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

น์ิต่ิบุคคลทั้�บริษััทัถ่อหุ้น์เกิิน์ร้อยละ 10 ข้ึ�น์ไป
ข้องจำาน์วิน์หุ้น์ทั้�จำาหน์่ายไดำ้แล้วิทัั�งหมดำ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

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

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

สัำาน์ักิงาน์

เวิ็บไซต่์

ข้้อมูลบริษััทั
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิต
และเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสารผ ่านหนังส ือพ ิมพ ์ “บางกอกโพสต ์” 
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที ่สุดในประเทศไทย อีกทั้ง 
ยังเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่นิตยสารภาษาอังกฤษ “GURU” ที่มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ สื่อออนไลน์ “โพสต์ทูเดย์” ที่นำาเสนอข้อมูลข่าวสาร
เป็นภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี ้ บริษัทยังดำาเนินธุรกิจ
ผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด 
ดำาเนินการผลิตและจัดจำาหน่ายนิตยสารต่างประเทศชั้นนำาที่ได้รับ
ความนิยมในฉีบับภาษาไทย ได้แก่ แอล ประเทศไทย และฟอร์บส ไทยแลนด์ 

รวมทั้งถือหุ้นใหญ่ในบริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์และเนื้อหาออนไลน์ที่มีตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย

• หุ้นสามัญของบริษัทมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ใช้ช่ือย่อ “POST” 

• ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 505,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

• ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้วประกอบด้วยหุ้นสามัญ
 จำานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

น์ายทัะเบ้ยน์หุ้น์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จำากัด

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

ผิู้สัอบบัญช้อิสัระ

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 

ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) 
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์  0 2596 0500
โทรสาร 0 2596 0563

ทั้�ปรึกิษัาทัางกิฎหมาย

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำากัด
ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

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

โทรสาร 0 2256 6317-8
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บริษััทั บางกิอกิ โพัสัต่์ จำากิัดำ (มหาชน์)
136 ถืนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2616 4000 โทรสาร 0 2616 4597




