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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่ 0107536001583 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562 
วันที่ 24 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 อาคารบางกอกโพสต์ 
เลขที่ 136 ถนนสนุทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 
เร่ิมประชุมเวลา 11:00 นาฬิกา 
 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
นายวรชัย พิจารณ์จิตร 
นายจอห์น ทอมพ์สัน 
ศ. ดร.พรชัย ชุณหจินดา 
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา 
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ 
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  
นายจรูญ อินทจาร 
ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 

 
รายนามกรรมการที่ลาประชุม 

นายชาติศิริ โสภณพนิช 
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

 
 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 38 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 365,942,401 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 73.2 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จ านวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม 
ประธานกล่าวเปิดประชุม จากนั้นให้นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการ
บริษัท แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติในการ
ลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
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กรรมการ 
 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์   ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 
 และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ศ. ดร.พรชัย ชุณหจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
นายรัสเซล เลตนั เคคูเอวา กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายเอกฤทธิ์ บุญปิต ิ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายธีระเกียรติ จิราธิวฒัน์ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
นายจรูญ อินทจาร    กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ 
 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 ไม่มี 
 
ผู้บริหาร 

นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด 
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท 
นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ  
 ธุรกิจหนังสือพิมพ์ 

นายศูนย์รัฐ บุญยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 

นายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 

นางภูมิจิตร พลางกูร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด 

นางธัชหทัย ธรรมประภาส ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด 

หม่อมหลวงพอยศ กัลยาณะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม 
 นางสายฝน อินทร์แก้ว บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด 
 
ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับ
คะแนน 
 นายสถิตย์ เสนสุภา บริษัท วิคเคอรี่แอนด์วรชัย จ ากัด  
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 ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท โดยบริษัทท าหนังสือแจ้งตั้งแต่วนัที่ 7 ธันวาคม 2561 ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชมุ โดยได้ชี้แจงขั้นตอน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

 บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ และบริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วดังนี้ 
 
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน 
 
1. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียง  
เรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม 

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ  ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ  
โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการ
ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนน
เสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออก
เสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง 
หรือไม่ และน าไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มี  
ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมี ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้ กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกเสียง แล้วน ามาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่ งถือว่า เห็นด้วย  
โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ประธานที่ประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2561 
 
 ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2561 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 แล้ว 
 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 365,942,401 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และ 
บัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้ส่งรายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินประจ าปี 2561 ที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และบัญชี
ก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

 
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงภาพรวมของ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ว่า กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทส าหรับปี 2561 (167.7) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนที่ (358.8) ล้านบาท 
โดยจะเห็นได้ว่าผลขาดทุนลดลงร้อยละ (54) ทั้งนี้เป็นผลจากการที่กลุ่มบริษัทมีนโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มีข้อบ่งชี้จากการทดสอบการด้อยค่าความนิยมและเงินลงทุน  

 
รายได้จากการขายและบริการรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (98.5) ล้านบาทหรือ ลดลงร้อยละ (7) สาเหตุเกิด

จากการลดลงของโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่สื่อดิจิทัล ต้นทุนขายและ
บริการของกลุ่มบริษัทลดลง (165.1) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (14) และค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง (59) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (14) สาเหตุจากการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการท าก าไร 
 

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับตัวด้านการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นอย่างดี ท าให้สามารถช าระดอกเบี้ยและช าระคืนเงินต้นตรงตามก าหนดเวลา อย่างไรก็
ตามบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะพยายามรักษารายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F โดยให้มีผลภายใน
เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนจากการผลิตหนังสือพิมพ์ทั้งสอง
ฉบับนี้มาโดยตลอด ทั้งนี้บริษัทจะมุ่งเน้นช่องทางของสื่อดิจิทัล เว็บไซต์ และสังคมออนไลน์มากข้ึน 
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นายชัชวาลย์ เกตุเรืองโรจน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัท ในส่วนรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 50 ระบุเรื่องความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่องไว้ว่า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จากนั้นสอบถามว่า บริษัทมีสินทรัพย์
หมุนเวียนเพียงพอที่จะช าระหนี้ในระยะสั้นหรือไม่ และมีนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะหากเป็นเช่นนี้ไป
เร่ือย ๆ จะส่งผลกระทบต่อดอกเบี้ย 

 
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณและ

ชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีรวมหนี้สินหมุนเวียน 1,306.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรวม
สินทรัพย์หมุนเวียน 588.7 ล้านบาท ดังนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท สินทรัพย์หมุนเวียนคงไม่สามารถชดเชยหนี้สิน
หมุนเวียนได้ทั้งหมด ทั้งนี้หนี้สินหมุนเวียนหลักของบริษัท คือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 936.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้ชี้แจงก่อนหน้าว่าบริษัทเป็นบริษัทที่มีวินัยทางการเงิน ช าระดอกเบี้ย
และช าระคืนเงินต้นตรงตามก าหนดเวลา จึงน่าจะท าให้ไม่มีข้อบ่งชี้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ในกรณีที่จะขอเรียกเงิน
คืน รวมทั้งบริษัทยังมีสถานะเพียงพอที่จะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

 
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตนชื่นชอบหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเป็นสมาชิก 

มานานหลายสิบปี จากนั้นสอบถามว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่คลองเตยที่บริษัทใช้ในการประกอบกิจการ เป็น
ทรัพย์สินของบริษัทหรือเป็นการเช่าที่ รวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่บางนา-ตราด และสอบถามว่าจะมีการรวมทั้ง
สองสถานที่เข้าด้วยกันในการประกอบกิจการหรือไม่อย่างไร เพื่อช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทยังมีผล
ขาดทุนและหนี้สินหมุนเวียนสูง 

 
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูก

สร้างที่คลองเตย เป็นทรัพย์สินของบริษัททั้งหมด เช่นเดียวกันกับที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่บางนา-ตราด ซึ่งใช้
เป็นโรงพิมพ์ โดยหากให้พนักงานย้ายไปท างานที่บางนา-ตราด เกรงว่าอาจไม่สะดวกในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม  
การรวมทั้งสองสถานที่เข้าด้วยกันในการประกอบกิจการตามค าแนะน าของผู้ถือหุ้นนั้น ทางกรรมการบริษัทจะขอรับ
ไว้พิจารณา 

 
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  

ตามมาตรฐานบัญชีฉบับปัจจุบัน บริษัทจ าเป็นต้องมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบมูลค่ายุติธรรม ซึ่งทาง
บริษัทได้มีการประเมินมูลค่าที่ดินทั้งที่คลองเตยและบางนา-ตราด เมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมูลค่าตลาด
ของที่ดินที่คลองเตย ซึ่งมีขนาด 7 ไร่ 64 ตารางวานั้น เพิ่มข้ึนเป็น 859 ล้านบาท จาก 687 ล้านบาท และมูลค่าตลาด
ของที่ดินที่บางนา-ตราด เพิ่มขึ้นเป็น 261 ล้านบาท จาก 232 ล้านบาท 

 
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึน 1 ราย รวมเป็นจ านวน 39 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 409,405,881 หุ้น 
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปีของบริษัท และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปี
บัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 409,405,881 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล 
 

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว 
บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางด
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 เพราะบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 2561 

บาท 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (6,530,222) (2,466,933) 

 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 409,405,881 เสียง ไม่เห็น

ด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของ
กรรมการ (ถ้ามี) 
 

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า กรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในปี 2562 ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมพ์สัน นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ 
นายจรูญ อินทจาร รวม 4 ท่าน 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมพ์สัน นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ
นายจรูญ อินทจาร กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการในบริษัท และจ านวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจ าปี 2561 
แล้ว 
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กรรมการของบริษัท และ วัน เดือน ปี ที่กรรมการดังกล่าวได้รับเลือกตั้งครั้งหลังสุดเป็นดังนี้ 
 
1. นายชาติศิริ  โสภณพนิช ( 1 เมษายน 2559) 
2. นายจอห์น  ทอมพ์สัน ( 1 เมษายน 2559) 
3. นายธีระเกียรติ  จิราธิวัฒน์ ( 1 เมษายน 2559) 
4. นายจรูญ อินทจาร ( 1 เมษายน 2559) 
5. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ (27 เมษายน 2560) 
6. นายเอกฤทธิ์  บุญปิติ (27 เมษายน 2560) 
7. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา (27 เมษายน 2560) 
8. นายวรชัย  พิจารณ์จิตร (24 เมษายน 2561) 
9. ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์ (24 เมษายน 2561) 
10. ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ (24 เมษายน 2561) 
11. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ (24 เมษายน 2561) 
12. ศ.ดร.พรชัย ชุณหจินดา (24 เมษายน 2561) 
 
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้  
จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจ านวนบุคคลที่จะต้อง
เลือกตั้งแทนในต าแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใด ๆ เกิน
กว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด 
 

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึน 2 ราย รวมเป็นจ านวน 41 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 409,534,243 หุ้น 
 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทั้งหมด 4 ท่านตามที่เสนอ ประกอบด้วย 
 

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช  
เห็นด้วย 408,560,243 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

2. นายจอห์น ทอมพ์สัน 
เห็นด้วย 408,559,243 เสียง ไม่เห็นด้วย 975,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
  เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็น 
  ร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

4. นายจรูญ อินทจาร 
  เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย – เสียง หรือคิดเป็น 
  ร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
 

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ในปี 2561 ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท  
ซึ่งได้มีการใช้ไป 6,884,786 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการส าหรับ  
ปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่
กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร  ซึ่งเหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่าน
มา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว 

 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

7,000,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณา  
ของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง  
งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสุมาลี 
รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2562 
โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 3,400,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงาน ท าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 
 
 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว 
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บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีในปี 2561 ให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 3,320,000 บาท ในระหว่างปีที่ผ่านมา 
บริษัทจะด าเนินการให้บริษัทย่อย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส านักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ          
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3970 ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 3,400,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงาน ท าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  ด้วยคะแนนเสียง  
เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 7  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
 
 นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งระบุอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ถูกก าหนดขึ้นตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท ซึ่ง
ผ่านมาเป็นระยะเวลานาน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์
ใหม่อีก 10 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 24 ข้อ เป็นข้อ (25) ถึงข้อ (34) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่และแผนการ
ขยายธุรกจิของบริษัท 
 

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
 
วัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 24 ข้อ มีดังต่อไปนี้ 
 
(1) ก่อตั้ง โฆษณา พิมพ์ จัดให้แพร่หลาย แจกจ่าย จัดการ และเป็นเจ้าของหรือด าเนินการโดยประการอ่ืน  

ซึ่งหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์โฆษณาและสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกภาษา และโดยทั่วไปประกอบ
กิจการพิมพ์โฆษณาและการพิมพ์ และประกอบกิจการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวและข้อสนเทศ และรับท า
การถ่ายรูป และประกอบกิจการโฆษณา 

(2) ส่งเสริม ก่อตั้ง และลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทุกชนิด รวมทั้งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่มี
สิทธิได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม การเพาะปลูกไม้ยืนต้น 
ไม้ล้มลุก พืชผลทุกชนิด การประมง การป่าไม้ การส ารวจขุดค้นประกอบการและท าประโยชน์แร่ สินแร่และ
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด ทั้งทางบกและทางน้ า 
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(3) ผลิต น าเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย เช่าซื้อ เครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษา หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ 
อุปกรณ์การโฆษณา สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เครื่องยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ซอฟแวร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครื่องมือทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ 
และของใช้ส านักงาน เครื่องเรือน พรม เรือก าปั่น เรือยนต์ เรือกลไฟ วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารและเครื่องโทรคมนาคมรวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว 

(4) ซื้อ ก่อตั้งและด าเนินกิจการเป็นผู้ค้าขายสินค้าทั่วไป ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทน
จ าหน่าย ผู้ค้ าประกันลูกค้า ผู้รับขน ผู้บรรจุของ ผู้เก็บของ ผู้จัดการร้านค้า ผู้จัดจ าหน่าย สินค้าที่ผลิตใน
ต่างประเทศและในประเทศ วัสดุและสินค้าทั่วไป และน าเข้า ซื้อ จัดท า ผลิต ท าให้เหมาะสมที่จะขายได้ ขาย 
ซื้อขายโดยการแลกเปลี่ยนสินค้า แลกเปลี่ยน จ าน า วางเป็นประกัน ค้าหรือใช้ประโยชน์โดยประการอ่ืนๆ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ สิ่งของ วัสดุ และสินค้าโดยทั่วไป ไม่ว่าในสภาพที่ปรุงแต่งหรือผลิตส าเร็จรูปแล้ว หรือในสภาพ
วัตถุดิบ และรับด าเนินการประกอบกิจการและจัดด าเนินการกิจการซื้อขายทุกชนิดและกิจการผลิตอ่ืนๆ 
และธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าการค้าส่งหรือค้าปลีก และซื้อสิทธิบัตรในสิทธิบัตร สิทธิอันใกล้เคียงกับสิทธิดังกล่าวมานี้ 
สิทธิพิเศษในประดิษฐ์กรรม สัมปทาน ใบอนุญาต และสิ่งที่คล้ายคลึงกันซึ่งให้สิทธิผูกขาด หรือไม่ผูกขาด 
หรือโดยมีข้อจ ากัดในการใช้สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งข้อใดของบริษัทได้ กรรมวิธี
การผลิตอันเป็นความลับ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือสัมปทานในลักษณะใดๆ จากรัฐบาลใดๆ หรือให้
อนุญาตเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือท าการใช้ประโยชน์โดยประการอ่ืนซึ่งทรัพย์สิน สิทธิหรือข้อความรู้  
ซึ่งบริษัทได้มาดังกล่าวแล้ว 

(5) ประกอบกิจการรับจัดการและเป็นที่ปรึกษา และกิจการให้ค าแนะน าแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์โฆษณาทุกชนิด การหาและเผยแพร่
ข่าวสารและข้อสนเทศการพิมพ์ การโฆษณาและการถ่ายรูปทางการค้า 

(6) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานและโครงการทุกประเภท อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัย
และอาคารพาณิชย์ ถนน สะพาน เขื่อน งานวางท่อ ระบบส่งกระแสไฟฟ้า งานขุดคลอง งานสาธารณูปโภค 
ท่าเรือ ท่าจอดเรือ ท่าอากาศยาน ฐานทัพและสิ่งก่อสร้างทางการทหารอ่ืนๆ โรงไฟฟ้า ทางรถไฟ อุปกรณ์
ความสะดวก และสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานนิวเคลียร์ โรงงาน
ผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์จากน้ ามัน อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ในการผลิตอาหาร และงานโยธา และ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้ในอุตสากรรมผลิตและแจกจ่ายไฟฟ้าในงานส ารวจและกิจกรรมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และเหมืองแร่ 

(7) ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนจ าหน่ายและตัวแทนค้าต่างในกิจการค้าและธุรกิจทุกประเภท เว้น
แต่ในธุรกิจประกันภัย และการจัดหาสมาชิกให้สมาคม และกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

(8) รับจ้างท าการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล อุปกรณ์และเคร่ืองยนต์ ทุกชนิด และอุปกรณ์ความสะดวกที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรม กิจการ
พาณิชย์ และกิจการเคหะ เครื่องมือและเครื่องใช้ เครื่องบิน ยานยนต์ และเรือทุกชนิด 
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(9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ไนท์คลับ ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขายเครื่องอุปโภคและบริโภค และ
กิจการห้างสรรพสินค้า กิจการผลิตขนมและอาหารกิจการพิมพ์ นิทรรศการภาพยนต์ การแสดงละครและ
การเต้นร า กิจการสถานเต้นร า ร าวงหรือรองเง็ง กิจการสถานจ าหน่ายสุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ 
กิจการวิทยุโทรทัศน์ กิจการเกี่ยวกับเคร่ืองขับขี่และเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นเครื่องเล่นส าหรับการพักผ่อนหย่อน
ใจและการบันเทิงทุกประเภท และกิจการโรงพยาบาลและรับให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล 

(10) ประกอบกิจการน าเที่ยวและกิจการการบริการการเดินทาง เป็นเจ้าของหรือประกอบกิจการโรงแรม กิจการ
ถ่ายรูปทุกชนิด และกิจกรรมกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจทั้งบนบกและในน้ าเพื่อหาก าไร 

(11) รับท าการฝึกอบรมและสอนวิชาการทั่วไปและวิชาชีพและการช่างทุกสาขาวิชา เช่น วิชาการหนังสือพิมพ์ 
การพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายรูป วิชาวิศวกรรม การช่างสาขาการไฟฟ้า เครื่องกล เขียนแบบ 
สถาปัตยกรรม การผลิตอาหาร และวิชาการก่อสร้าง 

(12) ซื้อ เช่าซื้อ เช่า ให้เช่า จ านอง และจ าน าสังหาริมทรัพย์และรับจ าน าสังหาริมทรัพย์ และประกอบกิจการให้
เช่าแบบลิสซิ่ง ซึ่งสังหาริมทรัพย์และกิจการบ ารุงรักษาและซ่อมทรัพย์ที่ให้เช่านั้น รวมทั้งการจัดชิ้นส่วน
เครื่องใช้และอะไหล่ส าหรับใช้ในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมดังกล่าว 

(13) เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และทรงสิทธิและให้สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดินและสิทธิเก็บกินเหนือ
อสังหาริมทรัพย์ และถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และจ านองอสังริมทรัพย์เท่าที่กฎหมายพึงอนุญาตให้ท า
ได้ 

(14) ท าการติดต่อและท าความตกลงกับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อ าเภอ เทศบาล เจ้าพนักงาน เพื่อขอรับ
สิทธิ ใบอนุญาตหรือสัมปทาน หรือสิทธิพิเศษที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์
ของบรษิัท 

(15) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดอ่ืน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไม่ว่า
บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้นๆ จะมีวัตถุประสงค์ตรงกันกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม และร่วมค่านิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดาในกิจการใดๆ ที่พึงท าได้ตามกฎหมายไม่ว่ากิจการนั้นจะอยู่ในวัตถุประสงค์ของ
บริษัทหรือไม่ก็ตาม 

(16) จัดให้ได้มา ถือ ใช้ ขาย โอน ให้เช่า ให้อนุญาตใช้ จ านองหรือจ าหน่ายจ่ายโอนโดยประการอ่ืน ซึ่งสิทธิบัตร
แห่งประเทศไทย หรือของประเทศอ่ืนใดสิทธิตามสิทธิบัตร ใบอนุญาตและเอกสิทธิ์ การประดิษฐ์ การ
ปรับปรุง และกรรมวิธีการผลิต ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้า 

(17) จัดตั้งสาขาในประเทศไทยและในต่างประเทศ ไม่ว่าส่วนใดของโลก เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งปวง
หรือข้อหนึ่งข้อใดดังระบุข้างต้นในหนังสือบริคณห์สนธินี้ 

(18) กู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อ โดยมีข้อก าหนดตามที่บริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่ก็
ตาม และรับจ านองอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกัน (ส าหรับการรับจ านอง
อสังหาริมทรัพย์นั้น เฉพาะเพื่อเป็นการประกันการจ าหน่ายสินค้าและความรับผิดชอบในการท างานของ
ลูกจ้างบริษัทเท่านั้น) โดยไม่เป็นการประกอบธุรกิจการธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ 

(19) จัดหาเงินตราไทยและเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นทุนเพิ่มเติมส าหรับด าเนินกิจการของบริษัทโดยประการ  
ที่บริษัทเห็นสมควร 
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(20) ค้ าประกันหนี้ ความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมี
ประกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนค้ าประกันคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและค้ าประกันตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีศุลกาการ 

(21) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ 
(22) เสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
(23) ค้ าประกันหรือวางหลักประกันกับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือองค์กรที่มีอ านาจอ่ืนๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการท า

สัญญาประกันเพื่อให้ปล่อยตัวกรรมการเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทจากการควบคุม 
(24) ซื้อ ขาย โอน ขึ้นเงิน ซึ่งตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนๆ 
 
รายละเอียดของวัตถุประสงค์ข้อ (25) ถึงข้อ (34) ที่จะเพิ่มข้ึนใหม่มีดังนี้ 
 
(25)  ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดงาน (organizer) จัดประชุม สัมมนา วิทยากร ผู้บรรยาย จัดงาน

แถลงข่าว จัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า งานประเพณี งานเทศกาล งานแสดงแฟชั่นโชว์ และกิจกรรมต่างๆ 
รวมทั้งกีฬา บันเทิง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์
วรจรปิด โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว สื่อออนไลน์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง
ผ่านช่องทาง หรือสื่ออ่ืนๆ ทุกชนิด 

(26)  ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดการ ให้ค าปรึกษา วางแผน และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์ 
โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุโทรคมนาคม สื่อออนไลน์ และอินเตอร์เน็ต รวมทั้งสื่ออ่ืนๆ 
ทุกชนิด กิจการทางธุรกิจ การบริหาร การตลาด หรือวิชาการต่างๆ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง 
และสื่อต่างๆ และให้บริการแปลภาษาต่างๆ 

(27)  ประกอบกิจการ บริหารงาน ผลิต และด าเนินกิจการ ด าเนินรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การแพร่เสียง 
แพร่ภาพอ่ืนๆ สื่อออนไลน์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิตอล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การน าเสนอ (presentation) 
โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์การสื่อสาร สื่อโฆษณา และสื่อสารมวลชนทุกประเภทออกแบบ 
และท าเว็บไซต์โฮมเพจ แอปพลิเคชัน ให้เช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการตัดต่อ 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายท าภาพยนตร์ ละคร บันทึกเทปและวีดีโอ ให้เช่าห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรี และ
ผลิตเพลง 

(28)  ประกอบกิจการผลิต จ้างผลิต รับจ้างผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ หรือกระท านิติกรรมใด  
ให้ได้มาซึ่งเนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด และการ
แพร่เสียง แพรภ่าพอ่ืนๆ รวมทั้งประกอบกิจการค้าสื่อประชาสัมพนัธ์ และสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวทิยุ 
โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด   
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(29)  ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ ผ่านโครงข่ายช่องสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ เสียงทางสาย 
เคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง และโครงข่ายอื่นๆ เพื่อน าเนื้อหา และรายการออกเผยแพร่ผ่านโครงข่าย
ดังกล่าว รวมทั้งซื้อช่องสัญญาณ ซื้อเวลา ให้เช่าเวลา ช่องสัญญาณในการออกอากาศ และด าเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(30)  ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม การส่ง การรับ การแพร่สัญญาณภาพ เสียง รหัส ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือ
การอ่ืนใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบ
แม่ เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง หรื อหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง รวมทั้งบริการ
ส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งภาคพื้นดิน ภาคอากาศ ภาคอวกาศ ภาคใต้พื้นดิน ภาคทางน้ า ทะเล และ
มหาสมุทร และประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร และวงจรดาวเทียมสื่อสารโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวง
คมนาคม หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

(31)  ประกอบกิจการในการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา จ าหน่าย หรือสั่งเข้ามาจ าหน่าย หรือส่งออกไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว รวม
ตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท 

(32)  ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหามาโดยวิธีอ่ืนใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก จ าหน่าย เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อท าการแสวงหาผลประโยชนโ์ดยการ
ท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอ่ืน รวมทั้ง
อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเก่ียวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้ง
ภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการด าเนินการตามกฎหมายต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว 

(33)  ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่ศิลปิน 
นักร้อง นักแสดง นักดนตรี และบุคคลใดๆ รวมทั้งจัดการแสดงคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่างๆ และ
ธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท 

(34)  ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า หรือท างานต่างๆ และรับจ้างท าของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของ
บริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ 

โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้ 
 
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 34 ข้อ” 
 
ทั้งนี้ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์นั้น ให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ 
ในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามค าสั่งของนายทะเบียนได้ 
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 3. และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ
ในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามค าสั่ งของนายทะเบียนได้  ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 409,534,243 เสียง  
ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม รวมถึงซักถามหรือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม 
 
 นายโกวิท สนั่นดัง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ยังเป็นกรรมการอยู่หรือไม่ 
 
 นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า           
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ได้แสดงความจ านงขอลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 
และบริษัทได้มีการท าหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แล้ว รวมถึงได้มีการระบุเรื่องนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุม วาระที่ 4 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ   
(ถ้ามี) 
 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์ M2F เมื่อต้นเดือนมีนาคม 
2562 ที่ผ่านมา 

 
ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า หนังสือพิมพ์ M2F ได้รับกระแสตอบรับที่ดีตลอดมา แต่เนื่องจากรายได้โฆษณา

เข้ามาน้อยเกินไป คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาและมีมติให้หยุดพิมพ์เป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม  
หากเหตุการณ์บ้านเมือง รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา  
น าหนังสือพิมพ์ M2F กลับมาอีกครั้ง  
  

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ดังนั้น สาเหตุมาจากค านวณสภาวะเศรษฐกิจเมื่อช่วง
ต้นปี เปรียบเทียบกับรายได้ที่ไม่เป็นไปตามประมาณการเท่านั้นใช่หรือไม่ 

 
ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า นั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง แต่เหตุผลที่ส าคัญยิ่งกว่าคือลูกค้าโฆษณาเปลี่ยนจากการ

ลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ไปลงในสื่ออ่ืนมากข้ึน เช่น สื่อดิทัล ซึ่งทางบริษัทก าลังพิจารณาอยู่  
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นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ว่า ในอนาคตมีแต่จะทรงตัวกับชะลอ
ตัวใช่หรือไม่ หรือหนังสือที่จะขายได้จะเป็นหนังสือประเภทที่ตีพิมพ์เป็นชั่วครั้งชั่วคราว เช่น หนังสือหุ้น หรือหนังสือ
ประวัติบุคคลส าคัญ 

 
ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การชะลอตัวของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศ

ไทย แต่ทั่วโลกล้วนประสบไม่ต่างกัน คนรุ่นใหม่อ่านหนังสือน้อยลงและหันไปให้ความสนใจในสื่อดิจิทัลมากขึ้น หรือ
อย่างธุรกิจทีวีดิจิทัลในประเทศไทย แม้จะมีหลายช่องมากข้ึน แต่ก็ประสบปัญหารายได้โฆษณาไม่เป็นไปตามประมาณ
การเช่นกัน ถึงกระนั้นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งด าเนินธุรกิจมาได้เกือบ 73 ปี เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ยังคงมี
ผู้อ่านอยู่ ซึ่งแม้คนอ่านรุ่นใหม่จะมีจ านวนน้อย แต่ยังมีฐานคนอ่านรุ่นเก่า บริษัทจึงพยายามปรับปรุงคุณภาพ
หนังสือพิมพ์ให้ดีขึ้นอยู่เร่ือย ๆ โดยหวังว่าในปีหน้าบริษัทจะมีก าไร 

 
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หนังสือพิมพ์ที่ดียังคงอยู่ได้ แต่ก็มีภาระที่ต้องแบก เพราะธุรกิจสื่อ

มีแต่จะทรง ๆ ทรุด ๆ และให้ก าลังใจประธานที่ประชุม จากนั้นสอบถามต่อเรื่องการปรับเงินเดือนพนักงาน 
 
ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรว่าควรเอาบริษัทให้อยู่รอดก่อน 

และหากบริษัทผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี มีก าไรเป็นที่แน่นอนแล้ว จะพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงาน
แน่นอน 

 
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามราคาที่ดิน ที่คลองเตย ณ ปัจจุบัน 
 
ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ า ราคาที่ดินจึงเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดา อย่างไรก็ตาม 

หวังว่าราคาที่ดินจะเพิ่มข้ึนอีกตามภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 

ทางบริษัทได้มีการประเมินมูลค่าที่ดินเมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งราคาที่ดินที่คลองเตยเพิ่มขึ้น 
เป็น 300,000 บาทต่อตารางวา 

 
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ดังที่ได้สอบถามก่อนหน้าเรื่องการรวมสถานที่ท างาน 

ที่คลองเตยและบางนา-ตราดเข้าด้วยกัน ในการประกอบกิจการ แล้วประธานที่ประชุมชี้แจงว่า การให้พนักงานย้ายไป
ท างานที่บางนา-ตราด อาจเกิดความล าบากในการเดินทางนั้น จึงขอเสนอให้ปรับปรุงที่ดินที่คลองเตย แล้วปล่อย 
ให้เช่า และใช้บางส่วนของพื้นที่เป็นที่ท างาน ส่วนโรงพิมพ์ที่บางนา-ตราด บริษัทอาจเพิ่มบริการรถรับส่งเพื่อ 
อ านวยความสะดวกในการเดินทางของพนักงาน 
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ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า ในส่วนของที่ดิน ที่คลองเตย คณะกรรมการบริษัทมีการ
พิจารณาเรื่องนี้มาพอสมควร เช่น การท า Sale and Lease back แต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีเหตุจ าเป็นต้องท า และยัง
สามารถด าเนินธุรกิจได้อยู่ และหวังว่าในปีหน้าหากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองไม่มีปัญหา บริษัทจะมีก าไร 

 
นายโกวิท สนั่นดัง ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เดือนมีนาคม 2562 ไม่พบผู้ถือหุ้น 2 ราย ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล และหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร  
เกษมศร ีจึงขอสอบถามข้อมูลการขายหุ้น 

 
ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เคยเป็นผู้ถือหุ้นและประธานกรรมการของ

บริษัท แต่เนื่องจากได้รับเชิญเข้าด ารงต าแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขายหุ้น 
เช่นเดียวกันกับ หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศร ี

 
 ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ช่วงที่มีการท ารายการซื้อ -  
ขายหุ้นนั้น ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 4 บาท 
 

นายโกวิท สนั่นดัง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน ที่ดิน ที่บางนา-ตราด ติดจ านองอยู่หรือไม่ 
 
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ดังที่ได้

ชี้แจงก่อนหน้า บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) มีวงเงินกู้ระยะยาวประมาณ 490.0 ล้านบาท กับธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คงเหลือเงินกู้ระยะยาว 342.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับ
โครงสร้างการช าระคืนเงินต้น ท าให้มีความจ าเป็นต้องจดจ านองที่ดิน ที่บางนา-ตราด เป็นหลักประกัน 

 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และสอบถามเรื่อง

การท าข่าวว่า เวลาที่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้อง มีกรณีที่บริษัทถูกขอให้เขียนข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง ที่ทางฝ่าย  
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ และเสนอเงื่อนไขผลประโยชน์ให้บริษัทหรือไม่ 

 
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชันของบริษัทมีขั้นตอนที่เก่ียวข้องหลายประการ ทางกลุ่มบริษัทก าลังเตรียมข้อมูลอยู่  
 

 นายศูนย์รัฐ บุญยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ชี้แจงเรื่องการท าข่าวว่า  เวลาที่มีผู้มีส่วนได้
เสียเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องปกติที่จะมีกรณีที่บริษัทถูกขอให้เขียนข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง แต่ขอยืนยันว่า
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของความเป็นสื่อมาตลอดระยะเวลาเกือบ 73 ปี และไม่เคยท าข่าว
เพื่อแลกผลประโยชน์ใด ๆ 
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 นายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  กว่า 25 ปี ที่ท างานที่นี่ บริษัท
นับว่าเป็นสื่อที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณสื่อสูง แม้อาจมีกรณีการพยายามให้สินบน
ผู้สื่อข่าวบ้าง แต่วิธีการที่กองบรรณาธิการท ากันมาตลอดคือ หัวหน้าข่าว ตลอดจนบรรณาธิการ จะสังเกตได้ว่ามีอะไร
ผิดปกติหรือไม่ผิดปกติเกิดขึ้น ดังนั้นพนักงานที่ไม่ยึดมั่นในจรรยาบรรณของบริษัท อยู่ไม่ได้แน่นอน 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม 
 
ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ต่อไป 

 
ปิดประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา 
 
 

สุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ 
 
(นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์) 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 
 

เจริญชัย  กิตติสุวรรณ 
 
(นายเจริญชัย  กิตติสุวรรณ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท 


