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  วันที่ 27 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2559
 2. รายงานประจำาปี 2559 และงบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
 4. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำาต่อหนังสือมอบฉันทะ
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
 9. แผนที่บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) ได้มีมติกำาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2560  
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ อาคารบางกอกโพสต์ ห้องประชุม ชั้น 8 เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 และได้จัดทำารายงาน 
การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัท (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำาปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำาหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุน สำาหรับ 
รอบบัญชีแต่ละปีของบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนก่อนเสนอต่อท่ีประชุมประจำาปีของผู้ถือหุ้น 
(ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำาปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน 
ของบริษัท สำาหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
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วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำาไรจะกระทำามิได้ 
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้มีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียน

n บรษิทัไม่ต้องจดัสรรกำาไรสทุธิประจำาปีไว้เป็นทนุสำารองตามกฎหมายเพิม่เตมิ เนือ่งจากทนุสำารองนีมี้จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบยีนของบริษทัแล้ว

n บรษิทัมีนโยบายจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกำาไรสทุธิของทกุๆ ปี สำาหรบัการเปลีย่นแปลงของอตัรา
การจ่ายเงนิดงักล่าวนัน้จะขึน้อยูก่บัค่าใช้จ่ายประเภททนุและสภาพคล่องของกจิการ

n บรษิทัมิได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2559 เพราะ
บริษัทมีผลการดำาเนินงานขาดทุนในปี 2559

                        

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำาหนดอำานาจกระทำาการของกรรมการ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 7 ในการประชุมสามัญประจำาปีของทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำาแหน่ง
โดยจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ต้องออก ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือก
กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้  

กรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ และ 
นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา รวม 4 ท่าน ทีป่ระชมุคณะกรรมการโดยคำาแนะนำาจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จงึได้ 
เสนอที่ประชุมเพื่อเลือกตั้งนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ และนายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา 
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคำาแนะนำาของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ และ
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก 
ทุกท่านเป็นผูม้คีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนนิงานของบรษิทั รายละเอยีดของบคุคลทีไ่ด้รบั 
การเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วตัถุประสงค์และเหตผุล ตามข้อบงัคับบรษิทัข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงนิหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแต่เป็นค่าตอบแทน 
ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงสำาหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำาแนะนำาของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนแล้ว  
เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมัุตค่ิาตอบแทนของคณะกรรมการสำาหรบัปี 2560 เป็นจำานวนเงนิไม่เกนิ 7,000,000 บาท 
(ปี 2559 จำานวน 8,000,000 บาทต่อปี) ลดลงจากปีที่แล้วจำานวน 1,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 12.50 ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทน
จำานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

(บาท)

งบการเงินรวม

2559 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(210,722,769) (158,818,285)
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่บริการสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 440,950 บาท บริการดังกล่าวนั้น ผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้

 ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม
 (บาทต่อปี) (บาทต่อคร้ัง)
 2559 2560 2559 2560

  คณะกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการ 510,720 411,971 20,000 16,500
 กรรมการบริษัท 384,000 309,752 20,000 16,500
  คณะกรรมการบริหาร
 ประธานกรรมการบริหาร 220,820 198,000 20,000 16,500
 กรรมการบริหาร 220,820 198,000 20,000 16,500
  คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 240,000 198,000 20,000 16,500
 กรรมการตรวจสอบ 120,000 99,000 20,000 16,500
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  — 20,000 16,500
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  — 20,000 16,500
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง — — 20,000 16,500
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง — — 20,000 16,500

ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือให้จัดสรรแก่กรรมการตามการเข้าประชุมของกรรมการในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ในกรณีที่ประธานกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการย่อย จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 50 จากคณะกรรมการย่อยนั้น 
กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนด
จำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำาแนะนำาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขท่ี 3459 หรือนางสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3970 ของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชี 
ของรอบปี 2560

การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีส�าหรับบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปี 2559 และ ปี 2560

2559 2560

3,045,000

440,950

3,020,000

—

(บาท)

1. ค่าสอบบัญชี

2. ค่าบริการอื่น
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ค่าสอบบัญชีประจำาปีของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับปี 2560 รวมท้ังส้ินเป็นจำานวนเงิน 3,020,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว 
เล็กน้อย ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้บรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
อืน่ของสำานกังานทำาหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบรษิทัแทนผูส้อบบัญชีดงักล่าวได้ ผูส้อบบญัชดีงักล่าว 
ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
บริษัทจะดำาเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำานักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัท บางกอก โพสต์ 
จำากัด (มหาชน) โดยแก้ ไขข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้ “ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) 
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Bangkok Post Public Company Limited”

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธใหม่และการขยายธุรกิจ บริษัทจะทำาการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท โพสต์ 
พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)” โดยการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 ของ
หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 1: ช่ือบริษัท “บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Bangkok Post Public  
Company Limited”

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้อ 22 ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้  
“ข้อ 22 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท “บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)”คำาว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี ้
ให้หมายถึงบริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)”

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท) ข้อ 22 ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็น
ไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไข ข้อ 22 ในข้อบังคับของ
บริษัทให้เป็นไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ข้อ 22: ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท “บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)” คำาว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง 
บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)

วาระที่ 9 พิจารณาเปลี่ยนตราสำาคัญของบริษัทให้เป็นไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ตราสำาคัญของบริษัท เป็นดังนี้
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วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท) ตราสำาคัญของบริษัทจะต้องสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนตราสำาคัญของบริษัท 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ทราบว่า ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของหุน้ทีจ่ำาหน่ายได้ท้ังหมด 
สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพ่ิมเติมสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี และเสนอบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม 
ตามข้ันตอนที่จะได้นำาเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท และส่งให้บริษัทภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ 
การประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจำาปี และเสนอบคุคลทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสมและไม่มลีกัษณะต้องห้าม เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ของบริษัทเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำาหนดให้บคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถอืหุ้นทีม่ช่ืีออยูใ่นทะเบยีนผู้ถอืหุ้น ณ วันพฤหัสบดทีี ่ 16 มนีาคม  
2560 และจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น 
และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้  
ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น 
ผู้รบัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนโดยใช้หนงัสือมอบฉันทะทีแ่นบมาพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุฉบบันี ้ โดยส่งหนงัสอืมอบฉนัทะให ้
บริษัทไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนประชุม

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มากับหนังสือเชิญประชุม สำาหรับคัสโตเดียนสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์) จากเว็บไซต์ www.postpublishing.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ

 

 (นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)
 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

 

 (นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล)
 เลขานุการบริษัท
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2559
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์
เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 11:00 นาฬิกา

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
n นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
n นายจรูญ อินทจาร
n นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
n นายวรชัย พิจารณ์จิตร
n ดร.ศิริ การเจริญดี
n นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
n นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

รายนามกรรมการที่ลาประชุม
n นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
n นายจอห์น ทอมพ์สัน
n นายชาติศิริ โสภณพนิช
n นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
n ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
n นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
n นายฮู ยี เชียง โรบิน

 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 177,427,336 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุม 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 134,806,005 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 
44 ราย รวมเป็นจำานวนหุ้นทั้งสิ้น 312,233,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.45 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำานวน 
500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3
 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ทำาหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานกล่าว
เปิดประชุม จากน้ันให้นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท แนะนำากรรมการ ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเข้าร่วมประชุม 
พร้อมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
n ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
n นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
n นายจรูญ อินทจาร
 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
n นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
n นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการบริหาร
n นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2559
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กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ไม่มี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม
n นายณรงค์ พันตาวงษ์ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน
n นายสถิตย์ เสนสุภา บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำากัด 

 ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 
และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 
ธันวาคม 2558 ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม โดยได้ชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
 บริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และบริษัท
ได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียน 
เข้าประชุม

2. สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กำาหนดรายการต่างๆ  
ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก 
และดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระ 
ตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียง 
ให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และนำาไปลบจากเสียง
ลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุม
เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตร
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วนำามาลบออกจากคะแนนเสียงท่ีเข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซ่ึงถือว่าเห็นด้วย  
โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุผู้ถอืหุน้สามัญประจำาปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2558

 บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ให้ผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2559 แล้ว และได้จัดทำารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงาน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  
23 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 307,732,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง และงดออกเสียง --- เสียง (ผู้ถือหุ้น 
เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำานวน 42 ราย)
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานประจำาปีของบรษัิท และอนุมัตงิบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และบัญชีกำาไรขาดทุน
ประจำาปี สิน้สดุวนัเดยีวกันของบรษัิท ท่ีผู้สอบบัญชตีรวจสอบแล้ว

 บริษัทได้ส่งรายงานประจำาปี 2558 และงบการเงินประจำาปี 2558 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2559 แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำาปี
 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และบัญชี
กำาไรขาดทุนประจำาปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 ประธานที่ประชุมได้ขอให้นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจง และได้ชี้แจงว่า 
ในปี 2558 รายได้ค่าโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์น่าจะกลับมาดีขึ้น ภายหลังผลกระทบจากมาตรการปรับค่าแรงขั้นตำ่าทั่วประเทศใน 
ปี 2557 ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจโดยรวม ทำาให้เกิดการชะลอการใช้จ่าย แต่จากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์และท่าเรือสาธร ทำาให้
ค่าใช้จ่ายโฆษณากลับลดลง แม้ว่าบริษัทจะได้รายได้ค่าโฆษณาในส่วนของหนังสือพิมพ์ M2F เพิ่มขึ้นจากการขยายการพิมพ์แจกจาก 
400,000 เป็น 600,000 ฉบับต่อวัน รวมทั้งส่วนแบ่งรายได้ธุรกิจทีวีเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำากัด ในปี 2558 
บริษัทมีผลขาดทุนในงบการเงินรวมจำานวน 241 ล้านบาท และมีกำาไรเบ็ดเสร็จรวมจำานวน 336 ล้านบาท จากส่วนต่างการประเมิน
ราคาที่ดินใหม่
 นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงยอดขายสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลงของในแต่ละปี และแนวโน้มในอนาคตว่าสื่อสิ่งพิมพ์
จะเปลี่ยนเป็นสื่อ e-book หรือไม่ รวมทั้งแนวทางในการบริหารยอดขายในสถานการณ์เช่นนี้ เพื่อบริษัทจะได้กลับมามีกำาไร 
 ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ถึงแม้ตลาดของสื่อสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มลดลง หากบริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดส่วนนั้น
มากขึ้น จะสามารถทำาให้มีผู้อ่านมากขึ้น ซึ่งจะทำาให้ยอดขายมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น แรกเริ่ม บริษัทมีเพียงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
ต่อมามีหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และปัจจุบันมีหนังสือพิมพ์ M2F ที่ประสบผลสำาเร็จอย่างมาก เห็นได้ว่า บริษัทสามารถขยายตลาดฯ 
ไปได้อย่างต่อเนื่อง และมียอดขายโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทก็มีภาระต้นทุนการพิมพ์ M2F ที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งบริษัทจะได้
พิจารณาควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป
 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงหนังสือพิมพ์ M2F ว่าจะมีการเพิ่มจำานวนหน้าหรือกระจายไปยังจังหวัด
ต่างๆ เพิ่มขึ้น และแนวโน้มในการเปิดหนังสือพิมพ์แจกฟรีอีกหรือไม่ รวมทั้ง หนังสือพิมพ์ M2F คุ้มทุนหรือยัง
 ประธานที่ประชุมได้ขอให้ นายมนตรี ปูชตรีรัตน์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F เป็นผู้ชี้แจง และได้ชี้แจงว่า ทุกๆ วันศุกร์ 
หนังสือพิมพ์ M2F ได้เพิ่มจำานวนหน้าเป็น 32 หน้าจากวันธรรมดาอื่นๆ ที่ 24 หน้า บริษัทได้วางเป้าหมายในอนาคต หนังสือพิมพ์ 
M2F จะมีการแจกจำานวน 1,000,000 ฉบับต่อวันครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งในปีนี้ บริษัทได้วางเป้าหมายในการขยายไป 40 
จังหวัด โดยมีรูปแบบการวางที่แตกต่างกันระหว่างกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แต่เนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว ยอดขาย 
โฆษณามีแนวโน้มลดลง บริษัทจึงได้นำากลับมาพิจารณาโดยคำานึงถึงต้นทุนเป็นหลัก และหนังสือพิมพ์ M2F ได้มีการคุ้มทุนตั้งแต่ 
ปีแรกของการลงทุน
 นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์ในงบการเงินรวมเพิ่มจาก 2,000 ล้านบาท เป็น 3,000 
ล้านบาท จากสาเหตุใด และต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วนจำานวน 132 ล้านบาทคืออะไร
 นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เพื่อให้ทราบมูลค่าราคายุติธรรม บริษัท
จึงได้มีการประเมินราคาที่ดินของบริษัทจำานวน 3 แปลง คือ ที่ดินอาคารสำานักงานที่คลองเตย ที่ดินโรงพิมพ์ที่บางนา และที่ดิน
อาคารสำานักงานที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มูลค่าที่ดินจำานวน 3 แปลง จากการประเมินใหม่อยู่ที่ราคา 923 ล้านบาท จากมูลค่าที่ดิน
ตามราคาต้นทุนที่ราคา 202 ล้านบาท บริษัทไม่ได้มีการประเมินราคาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร เนื่องจากบริษัทพิจารณา
เห็นว่า มูลค่าราคาที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก หากมูลค่าที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยสำาคัญ บริษัทจะจัดให้มีการประเมิน
ราคาทุกปี นอกนั้นจะจัดให้มีการประเมินราคาทุก 3-4 ปี
 นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัชรูม 
เทเลวิชั่น จำากัด ซึ่งมีผลต่างระหว่างเงินสดที่จ่ายในการซื้อหุ้นสามัญกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำากัด อยู่ที่
จำานวน 132 ล้านบาท
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 นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น 577 ล้านบาท จากสาเหตุใด
 นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ผลจากการที่บริษัทประเมินราคาที่ดินจำานวน 3 แปลง ทำาให้เกิด 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาจำานวน 721 ล้านบาท หักด้วยผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจำานวน 144 ล้านบาท ส่วนต่างจำานวน 
577 ล้านบาท จึงถูกบันทึกเข้าในกำาไรเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งสะท้อนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น
 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ลูกหนี้การค้าในงบการเงินรวมปี 2558 มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุใด
 นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า สาเหตุหลักเกิดจากลูกค้าที่เป็นราชการมี
สัดส่วนมากขึ้น ทำาให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ยาวขึ้น
 นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 400 ล้านบาท สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวได้หรือไม่ และมีแนวโน้มที่บริษัทจะพิจารณาเรื่อง 
การเพิ่มทุนหรือไม่
 นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า บริษัทกำาลังเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอ
ปรับเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว และมีแนวโน้มที่สามารถกระทำาได้
 ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทยังไม่มีการพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุน
 นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะการลงมติว่า ควรแยกวาระเรื่อง
การรับรอง และการพิจารณาออกจากกัน
 ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทยินดีและจะถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำาปีของบริษัท และอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และบัญชีกำาไร
ขาดทุนประจำาปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็น
ด้วย --- เสียง และงดออกเสียง --- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำานวน 44 ราย)

วาระท่ี 3 พิจารณางดจ่ายเงนิปันผล

 บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีไว้เป็นทุนสำารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำารองนี้มีจำานวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว 
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของทุกๆ ปี สำาหรับการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ
 บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2558 เพราะบริษัทมีผลการดำาเนินงาน
ขาดทุนในปี 2558 โดยคณะกรรมการได้แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลไว้ ดังนี้
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การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

 2558 2557 2556
  (ปรับปรุงใหม่)
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 336,082,330 (182,869,619) 121,598,548 
(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท)
เงินปันผลระหว่างกาล — — 50,000,000 
เงินปันผลงวดสุดท้าย — — 70,000,000
   120,000,000

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) — — 98.45

(หมายเหตุ: กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2558 เป็นผลจากส่วนเกินมูลค่าการตีราคาที่ดิน)

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง 
และงดออกเสียง --- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำานวน 44 ราย)

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ แต่งตัง้กรรมการใหม่ และกำาหนดอำานาจกระทำาการของ
กรรมการ ในกรณท่ีีมีการเปลีย่นแปลงตำาแหน่งกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม (ถ้ามี)

 กรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ คือ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรูญ อินทจาร นายฮู ยี เชียง โรบิน และ
นางสาวซุง ฮอย ซี เอลซี่ โดยนายฮู ยี เชียง โรบิน และนางสาวซุง ฮอย ซี เอลซี่ ได้ส่งหนังสือแสดงความจำานงไม่ขอต่อวาระการเป็น
กรรมการ รวมทั้ง นายจอห์น ทอมพ์สัน ได้ส่งหนังสือแสดงความจำานงอาสาลาออกจากการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่ขอต่อวาระการ
เป็นกรรมการ กรรมการที่ลาออกในปีนี้จะมีจำานวนรวม 5 ท่าน
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำาแนะนำาของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น 
ลงมติแต่งตั้งนายชาติศิริ โสภณพนิช และนายจรูญ อินทจาร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ
กรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
 เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงอำานาจกระทำาการของ 
กรรมการ โดยให้กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายวรชัย พิจารณ์จิตร  
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ และนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ โดยกำาหนดให้ “กรรมการสองในสี่ลงนามร่วมกัน ยกเว้นการรับรองสำาเนาหรือ 
ภาพถ่ายสรรพเอกสารของบริษัทหรือเกี่ยวกับบริษัท การต่อสู้คดีอาญาทั้งปวงที่บริษัทถูกฟ้องในทุกระดับชั้น ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้ง 
ทนายความ การดำาเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และกระบวนการพิจารณาคดีอาญาในศาล การยื่นและ 
ส่งคำาคู่ความและเอกสาร รวมถึงรับทราบข้อกล่าวหา การให้การต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และการเบิกความต่อศาล  
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อกระทำาการแทนบริษัทได้”
 ภายหลงัทีไ่ดร้บัจดหมายแสดงความจำานงไมข่อต่อวาระการเปน็กรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาคณุสมบตัแิละประสบการณ ์
ของนายจอห์น ทอมพ์สัน เห็นสมควรให้เจรจาและขอให้กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้รับคำาตอบรับ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายจอห์น ทอมพ์สัน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท และจำานวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการ 
ในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำาปี 2558 และรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว

(บาท)
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำาแนะนำาของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำาหรับปี 2559 เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (ปี 2558 
จำานวน 11,330,000 บาท) ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร
 นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จากรายงานประจำาปี 2558 กรรมการท่านหน่ึงไม่เคยมาร่วมประชุม 
ในปี 2558 ยังถือว่าได้รับค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่
 นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับ
ปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2558 จำาเป็นต้องจ่าย สำาหรับกรรมการท่านนั้นติดภาระกิจเพราะอยู ่
ต่างประเทศ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ในปี 2558
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำาหรับปี 2559 เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท และ
การจัดสรรค่าตอบแทนจำานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร 
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง และงดออกเสียง --- เสียง

 สำาหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเลอืกกรรมการได้เป็นรายบคุคล ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสียงหนึง่เสียงต่อหนึง่หุน้ทีต่นได้จดทะเบยีนว่าเป็นผู้ถอืหุน้ ผูถ้อืหุน้ 
หรอืผูร้บัมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสยีงได้เท่ากบัจำานวนบคุคลทีจ่ะต้องเลือกตัง้แทนในตำาแหน่งกรรมการทีว่่างเท่านัน้ ผูถ้อืหุน้ 
หรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่ง
คะแนนเสยีงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บคุคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เท่ากบัจำานวนกรรมการทีจ่ะพึงเลือกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณมีคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้จบัฉลาก ซึง่ในวาระนีบ้รษิทัจะเกบ็รวบรวมใบลงคะแนน 
ทั้งหมด

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการ และกำาหนดอำานาจกระทำาการของกรรมการ ดังนี้
 

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช (กรรมการที่ออกตามวาระ)
 เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง และงดออกเสียง --- เสียง 
2. นายจรูญ อินทจาร (กรรมการที่ออกตามวาระ)
 เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง และงดออกเสียง --- เสียง
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (กรรมการใหม่)
 เห็นด้วย 308,893,586 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง และงดออกเสียง --- เสียง
4. พิจารณากำาหนดอำานาจกระทำาการของกรรมการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
 เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง และงดออกเสียง --- เสียง
5. นายจอห์น ทอมพ์สัน (กรรมการที่ออกตามวาระ)
 เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง และงดออกเสียง --- เสียง

 กรรมการของบริษัท และวัน เดือน ปี ที่กรรมการดังกล่าวได้รับเลือกตั้งครั้งหลังสุด เป็นดังนี้

 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (25 เมษายน 2557)
 2. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ (25 เมษายน 2557)
 3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ (25 เมษายน 2557)
 4. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง (25 เมษายน 2557)
 5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร (23 เมษายน 2558)
 6. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ (23 เมษายน 2558)
 7. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (23 เมษายน 2558)

 8. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี (23 เมษายน 2558)
 9. ดร.ศิริ การเจริญดี (23 เมษายน 2558)
 10. นายชาติศิริ โสภณพนิช  (1 เมษายน 2559)
 11. นายจรูญ อินทจาร  (1 เมษายน 2559)
 12. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์  (1 เมษายน 2559)
 13. นายจอห์น ทอมพ์สัน  (1 เมษายน 2559)
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วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำาแนะนำาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง  
นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 
หรือนางสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2559 
โดยกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน 3,045,000บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.79 หรือ 
460,000 บาท จากปี 2558 เนื่องจากมีค่าสอบบัญชีของบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำานักงาน
ทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 
 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีในปี 2558 ให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำานวนเงินรวม 2,585,000 บาท และมิได้จ่าย 
ค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำาเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 
สำานักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย
 นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีประจำาปี สามารถต่อรองลดราคาได้หรือไม่
 นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีจะคำานวณจากชั่วโมง
การทำางานที่ต้องใช้ ในปี 2559 คำานวณจากจำานวนชั่วโมงการทำางานเท่าปี 2558 หากบริษัทใดมีธุรกรรมน้อยลง จำานวนชั่วโมง 
การทำางานลดลง ค่าสอบบัญชีก็สามารถลดลงได้
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือนางสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำานักงาน อีวาย 
จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2559 โดยกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน  
3,045,000บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด จัดหา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสำานักงานทำาหน้าท่ีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง และงดออกเสียง --- เสียง

วาระท่ี 7 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ้ามี)

 นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา ผู้รับมอบอำานาจ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามโครงการแนวร่วมของ 
ภาคปฏิบัติเอกชนไทยในเรื่องการต่อต้านทุจริต Collective Action Against Corruption (“CAC”) และสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ข้อแรก เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ท่านมั่นใจอย่างไรว่าบริษัทของท่านจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต 
ในรูปแบบต่างๆ
 ข้อสอง หากบริษัทมีนโยบายอยู่แล้ว มีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างไรว่าจะนำาไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างไร
 นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า บริษัทเห็นด้วยเรื่องแนวร่วม
ต่อต้านทุจริต เพราะการทำาทุจริตก็เป็นการทำาผิดกฎหมายและเราเป็นบริษัทสื่อฯ ไม่ว่าจะทุจริตเล็กน้อยในตลาดหลักทรัพย์ เรา
รายงานตลอด เป็นสิ่งที่เราฐานะสื่อแสดงข่าวในส่วนที่ถูกต้อง เรานำาเสนอสิ่งที่ถูกต้องเป็นการแสดงว่าเราไม่เคยร่วมทุจริตอะไร
 นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา ผู้รับมอบอำานาจ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีโครงการดังกล่าว
และมีกว่า 76 บริษัทที่ได้รับ Certificate จากทาง IOD และมีประมาณ 324 บริษัทที่ได้เซ็น MOU กับทาง IOD ส่วนที่เหลือ 600 กว่า
บริษัท ยังไม่ได้ดำาเนินการอะไรกับทาง IOD และบริษัทเองก็ยังไม่ดำาเนินการ จึงถามว่าบริษัทจะสามารถเข้าไปเซ็น MOU ได้เมื่อไหร่
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 นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การกระทำาและแสดงออก
เป็นสิ่งที่สำาคัญกว่า บริษัทได้นำาเสนอสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้องให้กับสังคมโดยตลอด ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า จะนำาเรื่องนี ้
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการและผลักดันให้เกิดการเซ็นสัญญา เพ่ือแสดงถึงบริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีดีในตลาดหลักทรัพย์ และจะขอให้ 
ฝ่ายบริหารดำาเนินการโดยด่วนเพื่อผลักดันให้เกิดการเซ็นสัญญาตามกลุ่ม Central ที่เป็นสมาชิกเหมือนกัน
 นายเทพธน ทรัพย์พจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามที่ประชุมเรื่องแนวทางดำาเนินงานในส่วนของงานอีเว้นท์ของบริษัท หนังสือพิมพ์ 
โพสต์ทูเดย์ฉบับวันเสาร์วันอาทิตย์ทำาไมมีจำานวนหน้าน้อย หนังสือพิมพ์ M2F มีจะเพิ่มการแจกวันเสาร์วันอาทิตย์หรือไม่ 
หนังสือพิมพ์ Student Weekly มีคนติดตาม 8 หมื่นหมายความว่าอย่างไร มีแนวโน้มการซื้อหัวนิตยสารใหม่จากจำานวน 8 เล่ม 
หรือไม่ และรายการโทรทัศน์จำานวน 9 รายการมีแนวโน้มเพิ่มหรือไม่ จะทำาให้โพสต์ทีวีเป็นเหมือน NHK ของญี่ปุ่น หรืออารีรัง 
ของเกาหลี ได้หรือไม่
 ประธานที่ประชุม ชี้แจงที่ว่า Vision และ Mission ของบริษัทคำานึงถึงผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นมาอันดับหนึ่ง ผู้อ่านเป็นอันดับ 
สอง และประเทศชาติเป็นอันดับสาม ผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นคือ ผลกำาไร ซึ่งบริษัทต้องดำาเนินการให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการที่อยู่ที่นี่ 
และไม่อยู่ท่ีน่ี มีความต้ังใจดำาเนินงานทุกอย่างเพ่ือนำาพาบริษัทให้มีผลกำาไร ปีน้ีบริษัทจึงเน้นเร่ืองการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีไม่จำาเป็นลง
 นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์ ชี้แจงว่า บริษัทมีการจัดอีเว้นท์ทุกเดือน บางเดือนจัด 2 ครั้ง 
เนื่องจากเป็นการเพิ่มรายได้ ขยายตลาด และสร้างแบรนด์ โดยเฉพาะการจัด Post Forum เป็นการรวมหนังสือพิมพ์ของบริษัท  
3 ฉบับ ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ มาเป็นผู้บรรยาย เดือนที่แล้ว  
Forum ได้มีการเสนอเร่ืองปีทองของการลงทุน มีท่านทูตญ่ีปุ่นมาพูด มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง  
ปลายปีน้ีก็จะมีอีก ปีท่ีผ่านมา บริษัทจัด CLMV ท่ีลาว เวียดนาม เขมร และพม่า ถือได้ว่าเป็นส่ือส่ิงพิมพ์แห่งแรกท่ีจัดอีเว้นท์ต่างประเทศ  
การจัดอีเว้นท์ถือเป็นงานหลักของบริษัท
 นายมนตรี ปูชตรีรัตน์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F ชี้แจงว่า ภายหลังการสำารวจและการทดสอบตลาด พบว่า
หนังสือพิมพ์ M2F ไม่เหมาะสำาหรับการแจกในวันเสาร์วันอาทิตย์
 นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ เสาร์
อาทิตย์ไม่มีธุรกิจ จึงนำาเสนอข่าวที่เฉพาะเจาะจงอย่างมีสาระ และจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการบริหาร และบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ชี้แจงว่า อีเว้นท์หลักของ
บริษัท ได้แก่ การจัดแรลลี่ การจัดสงกรานต์ เฟสติวัล และ Bangkok Post Luxury Living โดยแต่ละอีเว้นท์จะต้องมี sponsor  
มีกำาไร สำาหรับ Student Weekly ซึ่งเปิดมากว่า 46 ปี มีผู้ติดตามจำานวนมาก และถึงเวลาทบทวนว่าจะพิมพ์อย่างเดียว หรือจะมี 
ทั้งเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม

 ปิดประชุมเวลา 12:20 นาฬิกา

(นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์)
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

(นายเจริญชัย  กิตติสุวรรณ)
เลขานุการบริษัท จดบันทึกการประชุม
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รายละเอียดของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอชือ่ให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
สัญชาติ / อายุ ไทย / 74 ปี 
ต�าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 35 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น 121,096,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.22
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บิดา นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และนายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา
n ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
n ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
n ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
n ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
n ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
n  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
n อนุปริญญาวิศวกรเครื่องกล South-West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
n วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program (DAP 68/2008)  
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
n ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)  
n กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
n รองประธานกำากับการบริหาร บริษัทในเครือเซ็นทรัล 
n กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด
n กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด
n กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด 
n กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด  
n กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำากัด
n กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
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รายละเอียดของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอชือ่ให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
สัญชาติ / อายุ ไทย / 49 ปี
ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการ
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ  11 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง กรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

รายละเอียดของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอชือ่ให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
สัญชาติ / อายุ ไทย / 54 ปี
ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ  11 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง กรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้น 38,194,380 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ Gonville and Caius College  
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n The Characteristics of Effective Directors
n Directors Accreditation Program (DAP 66/2007)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษาคณะบริหาร  

บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน)  

คุณวุฒิทางการศึกษา
n พ.ศ. 2537 ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
n พ.ศ. 2531 ปริญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง  

Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) 
ประเทศออสเตรเลยี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n Directors Accreditation Program (DAP 66/2007)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
n ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2559 กรรมการ  

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
n ตัง้แต่ กนัยายน พ.ศ. 2558 กรรมการ บรษิทั มัชรมู เทเลวช่ัิน จำากัด
n ต้ังแต่ สงิหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั โพสต์ ทวีี จำากัด
n ตัง้แต่ สงิหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บรษิทั โพสต์ นิว มเีดีย จำากัด
n ต้ังแต่ สงิหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั โพสต์ โฮลดิง้ จำากดั
n ตัง้แต่ สงิหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั แฟลช นวิส์ จำากดั
n ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2557 กรรมการ  

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
n ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ บริษัท โพสต์ นวิส์ จำากดั
n  ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี 
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 1 คร้ัง จากท้ังหมด 4 ครัง้
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

n ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จำากัด  
บริษัท คริสตัลเจด-มายเบรด จำากัด  
บริษัท คริสตัลเจด คอนเฟ็กชั่นเนอร์รี่ จำากัด และบริษัท 
คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเปา (ประเทศไทย) จำากัด 

n ตัง้แต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบรหิาร บรษัิท เอมซี โบรคเกอร์ จำากดั
n ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างาน 
n พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

อาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 คร้ัง จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 8 คร้ัง จากทัง้หมด 8 ครัง้
n เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของกรรมการอสิระท่ีคณะกรรมการเสนอชือ่เป็นผู้รบัมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุน้

ชื่อ-สกุล นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
สัญชาติ / อายุ ไทย / 62 ปี 
ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ ตั้งแต่สิงหาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
n วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการบริหารจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
n วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
n  Director Certification Program (DCP 196/2014)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
n กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
n กรรมการอิสระ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559
n เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 15 สิงหาคม 2559)
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*คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทมิได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจากตำาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น 
ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ 
ให้กู้ยืม คำ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 
แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีม่นียัผู้มอีำานาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของสำานกังานสอบบญัชี ซึง่มผู้ีสอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ 
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เก่ียวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
หนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย 
กับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจใน
การดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำาคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำานวนและคุณสมบัติ 
ที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท
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เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้หรอืผู้แทนของผู้ถอืหุน้ท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจำาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำาตัวของผู้มอบอำานาจและบัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้รับมอบอำานาจ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณมีอบฉันทะ หนงัสือเดนิทางของผู้มอบอำานาจและบตัรประจำาตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ)  

ของผู้รับมอบอำานาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์
(ข) บตัรประจำาตวัหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีำานาจทีไ่ด้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

พร้อมบัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) บตัรประจำาตวัหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีำานาจทีไ่ด้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

พร้อมบัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(ก) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(ข) หนังสือมอบอำานาจที่คัสโตเดียนมอบอำานาจให้กรรมการผู้มีอำานาจหรือบุคคลผู้มีอำานาจมอบฉันทะได้
(ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(ง) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นและคัสโตเดียนตามข้อ 2

 ในกรณีของสำาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำาเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำาขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค หากเอกสารมีต้นฉบับท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำาคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความ
ถูกต้องของคำาแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้มีอำานาจของนิติบุคคล
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่
เวลา 12:00 นาฬิกา ของวันประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม



19

ข้อบังคับ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 1 การประชุมสามัญประจำาปี

(ก) การจัดประชุมสามัญประจ�าปี
   ให้มีการประชุมสามญัประจำาปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัภายในวันที ่ 30 เมษายน ทกุปี การประชุมสามญัประจำาปีของบริษัทให้มขีึน้ 

ณ วนั เวลา และสถานทีภ่ายในประเทศไทย ตามทีค่ณะกรรมการจะกำาหนด การประชุมเช่นว่านัน้จะต้องกระทำากจิการ ดงัต่อไปนี้
1. รบัรองรายงานของคณะกรรมการ และพิจารณาบญัชกีำาไรขาดทนุ และงบดลุของบรษิทัในรอบปีบญัชทีีส่ิน้สดุลง ณ วนัที ่31 

ธันวาคมของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีสำาหรับบัญชี และงบดุลดังกล่าว
2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำาหรับรอบปีบัญชีปัจจุบัน และกำาหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี
5. ทำากิจกรรมอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อที่ประชุมสามัญประจำาปี

(ข) หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจ�าปี
   หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำาปี จะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียน 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมสามัญประจำาปี พร้อมทั้งโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมนั้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา พร้อมด้วยรายละเอียดในเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในท่ีประชุม รวมท้ังแนบความคิดเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวไว้พร้อมกับหนังสือ
เรียกประชุมด้วย คณะกรรมการจะต้องส่งสำาเนาบัญชีกำาไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีของปีก่อน และสำาเนา
รายงานประจำาปีของคณะกรรมการ และเอกสารอ่ืนตามที่กฎหมายกำาหนดไว้หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น
ทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำาปีด้วย

ข้อ 3 องค์ประชุม
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประชุมจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาเข้า
ร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของหุน้ทีจ่ำาหน่ายได้ท้ังหมด เม่ือเวลาล่วงนดัไปถงึหนึง่ (1) ช่ัวโมง จำานวนผูถ้อืหุน้ไม่ครบองค์ประชุมดังทีก่ำาหนดไว้ในข้อนี ้
ก็ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อ 2 (ก) ให้เรียกนัดประชุมใหม่ และ 
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 4 ผู้รับมอบอำานาจ
 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นจะต้อง 
ทำาหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานในที่ประชุม ณ 
สถานทีป่ระชมุ ก่อนทีผู้่รับมอบฉันทะเข้าประชมุ หนงัสือแต่งต้ังผูร้บัมอบฉนัทะจะต้องทำาตามแบบทีน่ายทะเบยีนกำาหนด และอย่างน้อย 
ต้องมีรายการดังต่อไปนี้
 (ก) จำานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียง
 ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อน 
ลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 5 การออกเสียงลงคะแนน
 ในการประชมุใหญ่ใดๆ ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหนึง่หุน้ทีต่นได้จดทะเบยีนว่าเป็นผู้ถอืหุน้ การออกเสียง 
ลงมติใดๆ เว้นแต่การที่กฎหมายกำาหนด หรือการอนุมัติกิจการอื่นใดในที่ประชุมใหญ่ (รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก จากจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มีผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงจะต้องกระทำาโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า 
(5) คน ร้องขอให้ลงคะแนนลับ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำาหนด ผู้มีส่วนได้เสียใน
เรื่องใด จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
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วธิปีฏบัิติในการลงคะแนนและการนับคะแนน

1. สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียน 
เข้าประชุม

2. สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กำาหนดรายการต่างๆ 
ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย  
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียง 
แต่ละวาระตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจก 
บัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง 
ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อรวมกับการ 
ออกเสียงลงคะแนนท่ีบริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ถือว่า 
ที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี ้
กรอกบตัรลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีง แล้วนำามาลบออกจากคะแนนเสยีงทีเ่ข้าประชมุ กจ็ะได้คะแนนเสยีงซึง่ถอืว่า  
เห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วธิปีฏบัิติในการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ

 สำาหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการนั้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล  
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจ 
ลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำานวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำาแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจ 
ลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นท่ีตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใด
มากน้อยเพยีงใดไม่ได้ ภายหลังการลงคะแนนเสียงแล้ว บคุคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการเท่ากับจำานวนกรรมการทีจ่ะพึงเลือกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณมีคีะแนนเสียงเท่ากนัให้จบัฉลาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
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