
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563                                                                                                          1/14 
 
 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่ 0107536001583 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 22 เมษายน 2563 

ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 อาคารบางกอกโพสต์ 
เลขที่ 136 ถนนสนุทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

นายวรชัย พิจารณ์จิตร    ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 
นายจอห์น ทอมพ์สัน 
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา 
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ 
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  
นายจรูญ อินทจาร 

 
กรรมการที่ลาประชุม 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
นายชาติศิริ โสภณพนิช 
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 

 
ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และมอบฉันทะ 26 ราย รวม 34 ราย       

รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 421,604,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.3208 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 
จ านวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3 
 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความส าคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงท าการจัดการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โดยปฏิบัติตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 และมาตรการของ
องค์การอนามัยโลกในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม คือ คณะกรรมการบริษัทนั่งอยู่ในห้องประชุมบอร์ด ชั้น 1 ส่วน
ผู้ถือหุ้นและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องนั่งอยู่ในห้องประชุมชั้น 8 ของสถานที่เดียวกันคืออาคารบางกอกโพสต์ ทั้งสองฝั่ง
สามารถได้ยิน โต้ตอบ และแสดงความเห็นตลอดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัท
ได้ท าการบันทึกภาพและเสียงไว้ด้วยแล้ว 
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นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน กล่าวว่า คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ฝากขออภัยมา ณ 
ที่นี้ ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมเช่นปกติ  โดยได้มอบหมายให้ตนท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุม (“ประธาน”) หลังจากนั้นได้เชิญให้ นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และ
เลขานุการบริษัท แนะน ากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 
 
กรรมการ 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 
 และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
นายรัสเซล เลตนั เคคูเอวา กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายเอกฤทธิ์ บุญปิต ิ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายธีระเกียรติ จิราธิวฒัน์ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
นายจรูญ อินทจาร    กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ไม่มี 
 
ผู้บริหาร 

นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด 
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท 
นางศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ   ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาด 
นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ ผู้จัดการกลุ่ม งานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ 
นายศูนย์รัฐ บุญยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 

นายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ 

นายวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 

หม่อมหลวงพอยศ กัลยาณะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
นางสายฝน อินทร์แก้ว บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด 

 
ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน 

นายสถิตย์ เสนสุภา บริษัท วิคเคอรี่แอนด์วรชัย จ ากัด 
 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

นายอรรณพ แสงวณิช บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด 
 

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านการท าหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงชี้แจงขั้นตอนผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
เพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น
ทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ดังนี้ 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน 
1. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดย ใช้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียง
ตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม 

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่
ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้
ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบ
ฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไวใ้น
หนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ 
และน าไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  แล้ว
น ามาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับ
คะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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จากนั้นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
 

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2562 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 

เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,604,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - 
เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึน 3 ราย รวมเป็นจ านวน 37 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 421,604,208 หุ้น 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ให้แก่
ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2562 
ดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว 
 

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงภาพรวมของ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
กลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน (308.8) ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน (167.7) ล้านบาท ขาดทุน
เพิ่มขึ้น (141.1) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (84.1) โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับโครงสร้างการด าเนินงาน 
การยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F และการยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์
การพิมพ์และจัดจ าหน่ายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการบันทึกค่าชดเชยพนักงาน การด้อยค่าของเครื่องจักร  อุปกรณ์
และอะไหล่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยม รวมถึงการส ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน คิดเป็นจ านวนเงินรวม 247.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการดังกล่าวบริษัทจะมีผล
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ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน (60.9) 
ล้านบาท ขาดทุนลดลง (106.8) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (63.7) 
 

รายได้จากการขายและบริการรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (419.8) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (34.4) สาเหตุ
หลักเกิดจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้งบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาลดลง และผลจาก
การหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F 
 

ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทลดลง (242.9) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (24.5) เนื่องจากการปรับลด
ต้นทุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารให้เหมาะสมกับยอดขายที่เปลี่ยนแปลง 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (7.7) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (5.3) เป็นผลจากการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสารให้สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการ 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (15.4) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (7.2) เนื่องจากมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่อง 
 

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในความเป็นจริงแล้วภาพรวมผลด าเนินงานของบริษัทมีผลขาดทุนลดลงจากปีก่อน 
แต่เนื่องจากบริษัทก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ประกอบกับการที่ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาตั้งการด้อยค่าตาม
มาตรฐานบัญชี ท าให้บริษัทดูมีผลขาดทุนสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพยายามสร้างมาตรฐานหรือบรรทัดฐานใหม่
ก่อนที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะเกิด อาทิ ยุติฉบับพิมพ์ของโพสต์ทูเดย์เพื่อเปลี่ยนไปมุ่งเน้นการ
น าเสนอบนสื่อออนไลน์แทน ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การ
พิมพ์และจัดจ าหน่ายของบริษัท และท าการว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์แทน เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน
และค่าใช้จ่าย รวมถึงปรับลดบุคลากรที่ไม่จ าเป็น ซึ่งบริษัทได้ท าการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย 
 

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึน 1 ราย รวมเป็นจ านวน 38 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 421,605,208 หุ้น 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับ
รอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,605,208 
เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 
 

ประธานชี้แจงว่าบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว และบริษัทมิได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 2562 ดังนี้ 

บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(55,094,804) (125,622,996) 

 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็น

ด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้ามี) 
 

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในปี 2563 ประกอบด้วย นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร รวม 4 ท่าน 
 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัสเซล    
เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนปีของการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและจ านวนครั้งของการเข้าประชุมกรรมการในปี 2562 ไว้
ในรายงานประจ าปี 2562 แล้ว และวัน เดือน ปี ที่กรรมการทั้ง 4 ท่านได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังนี้ 
 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (27 เมษายน 2560) 
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ (27 เมษายน 2560) 
3. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา (27 เมษายน 2560) 
4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร (24 เมษายน 2561) 
5. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ (24 เมษายน 2561) 
6. ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ (24 เมษายน 2561) 
7. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ (24 เมษายน 2561) 
8. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (24 เมษายน 2561) 
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9. นายชาติศิริ โสภณพนิช (24 เมษายน 2562) 
10. นายจรูญ อินทจาร (24 เมษายน 2562) 
11. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (24 เมษายน 2562) 
12. นายจอห์น ทอมพ์สัน (24 เมษายน 2562) 

 
ส าหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 แล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจ
ลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจ านวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในต าแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งใน
วาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อ
อีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  
เห็นด้วย 420,631,208 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ 
เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา 
เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร 
เห็นด้วย 420,631,208 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000  เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ลดลงจากปี  2562 
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ประมาณร้อยละ 21 จากจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนุมัติไว้ 
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสถานะของบริษัทและผลการด าเนินงานที่ขาดทุน ทั้งนี้การจัดสรร
ค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร  
เหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 แล้ว 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท 
และการจัดสรรค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่
จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - 
เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี นางสาวสุลลิต  
อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีรวม
ทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,725,000 บาท ลดลง 1,675,000 บาท จากปี 2562 จ านวน 3,400,000 บาท 
 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 
 

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส านักงาน
เดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 
2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้  นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ 
นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,725,000 บาท และใน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
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ดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง 
หรอืคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณคุณสายฝน อินทร์แก้ว และบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ที่ได้ด าเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยดี 
และขอแสดงความยินดีกับ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ที่มีคุณสุลลิต อาดสว่าง เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ในการที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือ
เก่ียวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
 

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามที่ที่
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของ 1. ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) และ 2. อาคารส านักงาน (คลองเตย) เนื่องจากบริษัทประสบ
ภาวะขาดสภาพคล่อง มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานติดต่อกันหลายปี สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่
เปลี่ยนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ รวมถึงการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลให้งบโฆษณาใน
สื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ประกอบกับบริษัทได้ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บาง
นา) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และท าการว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็น
ต้นมา รายละเอียดของสินทรัพย์ 1. และ 2. เป็นดังนี้ 
 

อ้างอิงจากราคาประเมินที่จัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน คือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 ตามวันประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 21 
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
 

1. ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวงหมายเลข 
34) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 19+700 (ฝั่งขาเข้า) ไปทางทิศใต้ประมาณ 70 เมตร ในต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 
ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ดิน 19 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ 
อาคารโรงพิมพ์ อาคารคลังเก็บกระดาษ อาคารส านักงานจัดจ าหน่าย โรงเก็บสารเคมี อาคารควบคุมไฟฟ้า
ย่อย อายุอาคารประมาณ 13 ปี และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ได้แก่ ถนนและลานคอนกรีต รั้วลวดหนามและเสา
คอนกรีตพร้อมประตูรั้ว และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุด 368.50 ล้านบาท 
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เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 6 รายการ รวม 23 ชุดต่อ
เครื่อง มีอายุใช้งานประมาณ 2 - 12 ปี ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุดระหว่าง  93.00  - 141.00 ล้านบาท 
ในกรณีที่ผู้ซื้อยังคงผลิตต่อที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) มูลค่าตามสภาพการใช้ประโยชน์
ปัจจุบันจะอยู่ที่ 141.00 ล้านบาท แต่ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายไปผลิตที่อ่ืน มูลค่าจ าหน่ายเครื่องจักรเพื่อ
น าไปผลิตต่อจะอยู่ที่ 93.00 ล้านบาท 
 

2. อาคารส านักงาน (คลองเตย) ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ดิน 7 ไร่ 64.0 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 35,483 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย อาคารส านักงาน อาคารบริการ อาคารส านักพิมพ์ อาคารจอดรถ และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ได้แก่ 
ป้อมยาม ถนนและลานคอนกรีต รั้วและประตูรั้วเหล็กดัด ซึ่งมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุดอยู่ที่ 1,175.00 
ล้านบาท 

 
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติช่วงราคาที่

เหมาะสมของมูลค่าการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่จ านวนรวม 1,636.50 - 
1,684.50 ล้านบาท รวมทั้งก าหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อว่าราคาที่ตกลงซื้อขาย
กันจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ โดยช่วงราคาไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 90 จะอยู่ที่จ านวนรวม 1,472.85 - 1,516.05 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในราคาไม่ต่ ากว่าจ านวนรวมที่ 1,472.85 ล้านบาท 

 
คุณรัตน์ฐาภัทร ศรีพิสิฐ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ส าหรับสินทรัพย์ทั้ง 2 

รายการ ตอนนี้บริษัทก าลังอยู่ในการเจรจากับผู้สนใจหรือไม่อย่างไร  
 

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเจรจากับผู้สนใจบางราย แต่ยังไม่ได้ท าข้อตกลง
และสัญญาใดๆ โดยหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น 
บริษัทได้ท าการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด และที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ คือ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด เพื่อท าการประเมินและแสดงความเห็นถึงความเหมาะสม
ของราคา 
 

คุณสิทธิโชค บุญวณชิย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อจ าหน่ายเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ได้แล้ว ต่อไปบริษัทจะท า
การว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ทั้งหมดเลยหรือไม่ และส าหรับพนักงานที่
ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) บริษัทจะมีการบริหารจัดการโยกย้ายให้ไปรับผิดชอบในส่วนอ่ืน อาทิ ส่วนงาน
ออนไลน์ หรือไม่ อย่างไร 
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คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมี
เครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูงที่ในอดีตเคยพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ประมาณ 70,000 ฉบับต่อวัน หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ประมาณ 40,000 ฉบับต่อวัน และหนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F แต่หลังจากที่บริษัทยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ท าให้จ านวนการพิมพ์ลดลง ซึ่งเป็นจ านวนที่ไม่เพียงพอกับ
ต้นทุนทางตรงที่บริษัทมี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าหากใช้เครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการพิมพใ์น
ปริมาณน้อย การว่าจ้างบริษัท Outsource ที่บริษัทสามารถก าหนดค่าพิมพ์ได้เป็นทางเลือกที่ดีกว่า ทั้งนี้ การมี
เครื่องพิมพ์ก็เป็นเรื่องดีกับบริษัทในแต่ละเหตุและสภาวะ อย่างในอดีตที่บริษัทมีงานเยอะและมีจ านวนการพิมพ์มาก 
แต่ก็ท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและบุคลากร และเมื่อปัจจุบันเครื่องพิมพ์ไม่ได้มีการใช้งาน บริษัทจึงมี
ความประสงค์ที่จะจ าหน่ายออกไป ซึ่งได้มีการเจรจากับผู้สนใจบางรายตามทีแ่จ้ง แต่ด้วยความที่เคร่ืองพิมพ์ของบริษัท
มีลักษณะการใช้งานเฉพาะ คือส าหรับการพิมพ์หนังสือพิมพ์ Broadsheet ผู้สนใจจึงมีไม่มาก ส่วนนิตยสารบริษัทท า
การว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์มาโดยตลอด ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) มีเพียงการพิมพ์
หนังสือพิมพ์เท่านั้น ส าหรับเรื่องพนักงาน บริษัทได้พิจารณาพนักงานที่มีความเหมาะสมย้ายกลับมาที่อาคารส านักงาน 
(คลองเตย) ส่วนพนักงานที่เหลือก็ต้องรบกวนให้ออกและท าการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย 
 

คุณสิริพร โคตระวีระ ผู้รับมอบฉันทะ บริษัท วัชรพล จ ากัด สอบถามว่า แผนการเข้าท ารายการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่เสนอ นอกจากเพื่อน าเงินที่ได้มาเสริมสภาพคล่องของบริษัทแล้ว ทางฝ่ายบริหารมีแผนการลงทุนอ่ืน
หรือไม่ เพื่อที่จะน าไปต่อยอดในธุรกิจที่มีอยู่หรือธุรกิจใหม่ 
 

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันเปน็
ยุคของสื่อออนไลน์ ทุกองค์กรจึงมีความจ าเป็นต้องลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ดิจิทัลและบุคลากร ในอดีตสื่อสิ่งพิมพ์
เคยได้รับความนิยม แต่เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปและกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยเฉพาะวัยท างาน หันไปใช้สื่อ
ออนไลน์ บริษัทก็ยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นแฟนพันธุ์แท้และเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ของบริษัทมานานเกินกว่า 10 ปี 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทในเครือมีทีมข่าวที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องเพิ่มจึงเป็นส่วนของช่องทางการ
น าเสนอข่าว ซึ่งบริษัทจะลงทุนในส่วนนั้น 
 

คุณแดน ชินสุภัคกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า การด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้ง 2 รายการที่บริษัท
เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในราคารวมไม่ต่ ากว่า 1,472.85 ล้านบาท นั้น ในภาวะปัจจุบันคิดว่ายากล าบาก อีกทั้ง
เครื่องพิมพ์ของบริษัทเป็นเครื่องพิมพ์ระดับโลก และเมื่อดูงบการเงินของบริษัทแล้ว มีหนี้สินรวมกว่า 1,300 ล้านบาท 
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากท่านประธานกรรมการจ านวน 161 ล้านบาท และที่ขอเพิ่มอีกเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 250 
ล้านบาท จึงขอถามคุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ว่าในปีนี้บริษัทจะใช้เงิน
ประมาณเท่าไหร่ในการด าเนินการ ซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว 4 เดือน คงมีการใช้เงินกูไ้ปแล้วบางส่วน จากอีก 89 ล้านบาท
ที่เหลืออยู่ ดังนั้น จึงควรรีบจ าหน่ายสินทรัพย์ โดยขอเสนอว่าไม่ต้องตรึงราคาที่ 1,472.85 ล้านบาท หากแยกขายหรือ
รวมกันขายแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ล าบาก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลย หรือถ้าขายไม่ได้หลังการลงโฆษณา 45 วัน 
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินแทนที่จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เนื่องจากจะใช้เวลานาน 
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คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณ
ส าหรับค าถามและค าแนะน า และชี้แจงสถานะทางการเงินของบริษัทว่า ปี 2562 เป็นปีที่บริษัทมีการปรับลดค่าใชจ้า่ย 
ที่เก่ียวกับพนักงานและต้นทุนคงที่ ตอนที่ท าประมาณการปี 2563 คาดว่าบริษัทจะสามารถประคองตัวได้หากมีรายได้
เฉลี่ย 40 - 50 ล้านบาทต่อเดือน โดยรายได้หลักมาจาก 3 ส่วน คือ รายได้โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ รายได้โฆษณาบนสื่อ
ดิจิทัล และรายได้การจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มากนัก แต่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ประมาณการของ
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง รายได้ที่คาดว่าจะได้ถูกเลื่อนออกไป ส่วนแผนกหลังบ้าน (Back office) ก็ต้องเลื่อนการ
ช าระค่าใช้จ่ายออกไปด้วย ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท อย่างในปี 2562 ที่
บริษัทต้องขอความอนุเคราะห์จากคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ โดยขอรับความช่วยเหลือมาแล้วจ านวน 161 ล้านบาท 
และจะขอเพิ่มอีก 89 ล้านบาท ในระหว่างด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท 
ซึ่ง ณ วันนั้นคาดว่าจะเพียงพอ แต่ปัจจุบันค่อนข้างมีความวิตกกังวลว่าบริษัทอาจจะตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่อง
ในการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการขอยืดอายุการช าระคืนเงินต้น ซึ่ง   
บางธนาคารได้ตอบรับแล้วว่าจะน าไปพิจารณา แต่ไม่ยอมเรื่องดอกเบี้ย ส่วนมาตรการภาครัฐต่างๆ ที่มีการประกาศ
ออกมานั้น ให้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีรายได้และทุนจดทะเบียนไม่มากนัก เช่นเดียวกับเรื่องสินเชื่อผ่อน
ปรน ซึ่งบริษัทไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ ส่วนเรื่องช่วงราคาที่เสนอขอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นราคาที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาก่อนเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนั้น ไม่ว่าจะ
จ าหน่ายได้หรือไม่คงต้องขอกลับมาเสนอผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่าควรพิจารณาในลักษณะเช่นใด 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
อนุมัติการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่
บริษัทและผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตร
เสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่พิจารณาอนุมัติ และทางบริษทัจะรีบด าเนนิการต่อไป 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในปี 2562 
บริษัทมีความจ าเป็นและได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นที่ร้อยละ  24.22 โดยสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมาแลว้จ านวนรวม 161 ล้านบาท และ
จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมอีกจ านวน 89 ล้านบาท ในระหว่างที่ด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
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รวมเป็นจ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน  250 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

ทั้งนี้ บริษัทได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดจะแสดง
ในงบการเงินของบริษัทส าหรับ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 

หากค านวณขนาดรายการจากเงินกู้จ านวนสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 
ต่อปี โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมตั้งแต่วันลงนามในสัญญาฉบับแรกคือวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 
เป็นประเภทเงินกู้ช าระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.00 ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดจะเท่ากับ 21.0 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าที่บริษัทจ่ายให้สถาบันการเงิน เนื่องจากความอนุเคราะห์ของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
อย่างไรก็ตาม หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดจะลดลงตามอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงช่นกัน 
 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ขนาดของรายการถือ
เป็นรายการใหญ่ เนื่องจากเกินกว่า 20 ล้านบาท บริษัทจึงได้จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าท ารายการ
ดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ    
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คือ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
จ านวน 121,096,150 หุ้น มีมติอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 299,535,058 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่พิจารณาอนุมัติและขอบคุณในความกรุณาของ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ที่
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทโดยไม่มีหลักประกันและอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าของสถาบันการเงิน ในสภาวะอัน
ยากล าบากของบริษัทที่ก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ 
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่
ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 รวมถึงซักถามหรือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารเพิ่มเติม 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม 
 

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

 
ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา 
 
 

 
(นายวรชัย พิจารณ์จิตร) 
รองประธานกรรมการ 

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 
 
 

(นายเจริญชัย  กิตติสุวรรณ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี 

และเลขานุการบริษัท 

 


