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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. 
ณ หอ้งประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต ์

เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

 
เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08:30 น. 

หนังสอืนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 1/2564 

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-

19) บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดิน

หายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื ่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน รายละเอี ยดของกรรมการอิสระที่

คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) 

2. บริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าชั้นล่าง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีพบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นท่ีมีความ

เสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม ในการน้ี ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วม

ประชุมแทนได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

ผูถ้ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุม  

โปรดน าหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
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วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 

 
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
2. สารสนเทศรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (บัญชี 1) 
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ส าหรับรายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
4. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวันประชุม) 
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 
7. ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
9. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน  
10. แผนท่ีบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติก าหนดวันประชุมวิสามัญผู ้ถ ือหุ ้นครั ้งที ่ 1/2564 ในวันที ่  
18 ม ีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห ้องประช ุมช ั ้น 8 อาคารบางกอกโพสต ์  ต ั ้ งอย ู ่ เลขท ี ่  136 ถนนส ุนทรโกษา แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22  เมษายน 2563 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 
 
วาระที่ 2 รายงานผลการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวาระที่ 7 

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื ่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) เมื ่อวันที ่ 22 

เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) และ (2) อาคารส านักงาน 

(คลองเตย) แก่ผู้ลงทุนท่ัวไปผ่านวิธีประกวดราคา ซ่ึงบริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดการประกวดราคาเพื่อจ าหน่ายทรัพย์สินตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ท าให้การจัดประกวดราคาครั้งดังกล่าวไม่

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่ 0107536001583 
อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสนุทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 โทรสาร +66 (0) 2616 4597 
www.bangkokpost.co.th | www.bangkokpost.com  

http://www.bangkokpost.co.th/
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ประสบความส าเร็จ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาต ่ากว่าเกณฑ์ก าหนดราคาขั้นต ่าท่ีบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้เสนอราคาส าหรับสินทรัพย์

บางรายการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบการรายงานผลการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวาระท่ี 7 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลเกี่ยวโยงกัน 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นควรให้จัดการประกวด
ราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจ าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) (2) อาคารส านักงาน (คลองเตย) พร้อม
ปรับเงื่อนไขการก าหนดราคาเสนอขายและระเบียบวิธีการประกวดราคาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพตลาดและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดย
มีเงื่อนไขการเช่ากลับพื้นที่อาคารส านักงาน (คลองเตย) ขนาดรวมไม่เกิน 9 ,000 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่จอดรถ 180 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี ใน
อัตราค่าเช่าเดือนละ 400 บาทต่อตารางเมตร ในการประกวดราคาครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลทั่วไปหรือบุคคล
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯสามารถเข้าร่วมประกวดราคาได้  บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท 15 ที่
ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด เพื่อให้ทราบราคายุติธรรมท่ีเป็นปัจจุบัน และก าหนดราคาเสนอขายขั้นต ่าส าหรับการประกวดราคาเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา
ประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินทรัพย์สินท้ังสองรายหรือเท่ากับ 1,226.21 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล ำดบั รำยละเอยีด มลูค่ำตำมบญัช ี
(ลำ้นบำท) 

มลูค่ำยุตธิรรมโดยผูป้ระเมนิฯ  
(ลำ้นบำท) 

รำคำขำยขัน้ต ่ำ  
(ลำ้นบำท) 3 

KF1 15BA2 เฉลีย่ 
1 ศนูยก์ำรพมิพแ์ละจดัจ ำหน่ำย (บำงนำ)      
 ทีด่นิ 261.20 261.20 261.20   
 อำคำรสิง่ปลกูสรำ้ง 96.41 83.70 -   
 เครือ่งพมิพพ์รอ้มอุปกรณ์ 11.27 92.60 66.00   
 รวม 368.88 437.50 327.00 382,25 344.03 
2 อำคำรส ำนกังำน (คลองเตย)      
 ทีด่นิ 859.20 859.20 859.00   
 อำคำรส ำนกังำน 305.14 242.20 -   
 รวม 1,164.34 1,101.40 859.00 980.20 882.18 
 รวมทัง้ส้ิน 1,533.22 1,538.90 1,186.00 1,362.45 1,226.21 

หมำยเหตุ: 1รำคำมลูค่ำยุตธิรรมประเมนิโดย บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชำรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) เมือ่วนัที ่4 และ 5 สงิหำคม 2563  
 2รำคำมลูค่ำยุตธิรรมประเมนิโดย บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธุรกจิ จ ำกดั เมือ่วนัที ่31 ตุลำคม 2563 
 3รำคำขำยขัน้ต ่ำทีก่ ำหนดโดยบรษิทัฯ อำ้งองิจำกรอ้ยละ 90 ของรำคำประเมนิเฉลีย่โดยผูป้ระเมนิทรพัยส์นิ 

   
บริษัทฯ ได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ระหว่างวันท่ี 24 - 30 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคาเข้าซ้ือซองประกวด
ราคาในระหว่างวันที่ 4 – 12 มกราคม 2564 ก าหนดยื่นซองประกวดราคา 13 มกราคม 2564 และท าการเปิดซองประกวดราคาเมื่อวันที ่ 14 
มกราคม 2564 โดยมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ที่ดินร่มรื่น จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เสนอราคาซื้อทรัพย์สินสองรายก าร 
รวมมูลค่า 1,226.21 ล้านบาท ท าให้รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีขนาดของ
รายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 73.41 เป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ซ่ึงต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับรวมผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนไดส้่วนเสีย  
 
บริษัทฯ จึงได้จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันดังกล่าว (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 2) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ท้ังนี้คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดท า
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น  
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ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาและจ าหน่ายไปฯ พร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ ส าหรับรายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) 

 
พร้อมทั้งพิจารณามอบอ านาจให้บุคคล/คณะบุคคลที่คณะกรรมการเห็นเหมาะสมให้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการด าเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเน่ืองกับการเข้าท ารายการจนแล้วเสร็จ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติผู้ถือหุ้น  
 
อนึ่ง วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับ การอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระท่ี 3 หรือวาระท่ี 4 ท่ีได้รับการอนุมัติไปแล้วน้ันเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกัน 
และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระท่ีไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตกิารเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ดังกล่าว 
 
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการ  และคณะกรรมการได้แต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดท าความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือ
หุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้
เสีย จ านวน 6 ท่าน คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  24.22%  นายธีระเดช จิราธิวัฒน์  9.98% นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์  4.25%     นายธีระเกียรติ 
จิราธิวัฒน์ 2.63%  นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ 4.94 % นางสมกมล เวชชาชีวะ 4.97 % 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการท ารายการเช่ากลับอาคารส านักงานจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทฯ จะท าการเช่ากลับพื้นที่อาคารส านักงานไม่เกิน 9 ,000 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 400 บาท

ต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมท่ีจอดรถ 180 คัน จาก บริษัท ท่ีดินร่มรื่น จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ชนะการประกวดราคา 

ทั้งนี้ พื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารส านักงาน (คลองเตย) เท่ากับ 35,483 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่อาคารส านักงาน 9,000 ตารางเมตร พื้นที่

อาคารบริการ 3,075 ตารางเมตร พื้นท่ีอาคารส านักพิมพ์ 11,696 ตารางเมตร และ พื้นท่ีอาคารจอดรถ 11,712 ตารางเมตร ซ่ึงปัจจุบันพื้นท่ีใช้สอย

รวมท่ีมีอยู่เกินความต้องการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาให้ปรับลดเหลือพื้นท่ีใช้สอยเท่าท่ีจ าเป็น 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการ

เท่ากับ 129.60 ล้านบาท ซ่ึงมีขนาดรายการมากกว่า 20 ล้านบาท (เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิติดลบ จึงไม่สามารถค านวณขนาดรายการ

เป็นสัดส่วนของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ) จัดเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันขนาดใหญ่ซ่ึงต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะ

น าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว 

(ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ท้ังนี้คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอ

รี่ จ ากัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระ เพื่อจัดท าความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศ พร้อมรา ยงาน

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีมีต่อรายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันให้แก่ผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง

มาด้วย 3) 



5 

 

อนึ่ง วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับ การอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระท่ี 3 หรือวาระท่ี 4 ท่ีได้รับการอนุมัติไปแล้วน้ันเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกัน 

และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระท่ีไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการเช่ากลับอาคารส านักงานจากบุคคลท่ีเกี่ยว

โยงกัน  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือ
หุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้
เสีย จ านวน 6 ท่าน คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  24.22%  นายธีระเดช จิราธิวัฒน์  9.98% นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์  4.25%     นายธีระเกียรติ 
จิราธิวัฒน์ 2.63%  นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ 4.94% และ นางสมกมล เวชชาชีวะ 4.97% 
 
วาระที่ 5 อนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความจ าเป็นและได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที ่เกี ่ยวโยงกัน คือ นายสุทธิเกียรติ  
จิราธิวัฒน์ เพิ ่มเติม จากจ านวนไม่เกิน 250 ล้านบาทเป็นจ านวนไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยเป็นการกู ้ยืมประเภทช าระคืนเมื ่อทวงถาม ไม่มี
หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงท่ี เท่ากับอ้างอิงจากอัตรา MLR ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยการท าสัญญากู้ยืมเป็นครั้งตามงวดของการ
กู้ยืม ท้ังนี้ ในการกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินล่าสุดมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.375 ของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563  และมูลค่าเงินกู้ยืมสูงสุดที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้สามารถรับความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน  400 ล้านบาท โดยขนาดรายการมี

มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 18,000,000 บาท ค านวณจาก 400,000,000 x 4.50% โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมประมาณ 1 ปี 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยเป็นรายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินท่ีมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนไม่เกิน 20 ล้านบาท ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ได้มีมติ
อนุมัติการท ารายการและได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีและตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้น าเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องของความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการท ารายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่ง
บริษัทฯ จะน าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 14 
วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่ งท่ีส่ง
มาด้วย 2) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดท า
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศ พร้อมรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระท่ีมีต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัตกิารเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซ่ึงเป็นรายการท่ีมี
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเทียบเท่าการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นท่ีมี
ส่วนได้เสีย 
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ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียใน
วาระน้ี คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 24.22 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี –  
 
 
 
คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ ท้ังหมด สามารถ
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระท่ีระบุในหนังสือนัดประชุม 
 
คณะกรรมการก าหนดให้บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 และจ านวนหุ้น
ท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันน้ัน  
 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร
บางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. 
 
อนึ่งเพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้น
อาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายจรูญ อินทจาร 
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมฉบับน้ี  
 
บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มากับหนังสือเชิญประชุม ส าหรับคัสโตเดียนสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพ ย์) จาก
เว็บไซต์ https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information 
 
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารตามที่ก าหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายใ นวันที่ 17 
มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นด้วย 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

  วศิน โชติรวี 
 
 (นายวศิน โชติรวี) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงินและบัญชี 
 และเลขานุการบริษัท 

 

 



7 

 

 
 
 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536001583 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันท่ี 22 เมษายน 2563 

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ 
เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

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

กรรมการท่ีลาประชุม 
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 ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 3 
 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความส าคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 จึงท าการจัดการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โดยปฏิบัติตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563 ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 และมาตรการขององค์การอนามัยโลกในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม คือ คณะกรรมการบริษัทนั่งอยู่ในห้อง
ประชุมบอร์ด ชั้น 1 ส่วนผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องน่ังอยู่ในห้องประชุมชั้น 8 ของสถานท่ีเดียวกันคืออาคารบางกอกโพสต์ ท้ังสองฝั่งสามารถ
ได้ยิน โต้ตอบ และแสดงความเห็นตลอดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัทได้ท าการบันทึกภาพและเสียงไว้ด้วย
แล้ว 

นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า คุณสุทธิ
เกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ฝากขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและเป็นประธานในที่ประชุม
เช่นปกติ โดยได้มอบหมายให้ตนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) หลังจากนั้นได้เชิญให้ นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝา่ย
การเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท แนะน ากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่
เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังน้ี 

 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 
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กรรมการ 
นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 
 และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
นายจรูญ อินทจาร    กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ไม่มี 
 
ผู้บริหาร 

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

นายวุฒิ นนทฤทธ์ิ บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ 

นายวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 

หม่อมหลวงพอยศ กัลยาณะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
นางสายฝน อินทร์แก้ว บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด 

 
ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นบุคคลท่ีเป็นอิสระท่ีเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน 

นายสถิตย์ เสนสุภา บริษัท วิคเคอรี่แอนด์วรชัย จ ากัด 
 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

นายอรรณพ แสงวณิช บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด 
 

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติม  และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านการท าหนังสือแจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้ นทราบพร้อม
กับหนังสือนัดประชุมแล้ว ดังน้ี 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน 
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1. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม 

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะ
มอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น ซ่ึงมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุการ
ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อ
ลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระท่ีผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และน าไปลบจากเสียง
ลงคะแนนท่ีบริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นด้วย
เป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มน้ีกรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียง แล้วน ามาลบออกจากคะแนนเสียงท่ีเข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซ่ึงถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนน
เสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 
จากนั้นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 
 

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 แล้วน้ัน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว 

 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 421,604,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ท่ีเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง 

 
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น 3 ราย รวมเป็นจ านวน 37 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 421,604,208 หุ้น 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 

ประธานชี้แจงว่าตามท่ีบริษัทได้ส่งรายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีซ่ึงสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2562 ดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว 
 

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงภาพรวมของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
จ านวน (308.8) ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
จ านวน (167.7) ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น (141.1) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (84.1) โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับโครงสร้างการด าเนินงาน 
การยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F และการยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่ายของ
บริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการบันทึกค่าชดเชยพนักงาน การด้อยค่าของเครื่องจักร  อุปกรณ์และอะไหล่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน การด้อยค่า
ของค่าความนิยม รวมถึงการส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน คิดเป็นจ านวนเงินรวม 247.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการ
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ดังกล่าวบริษัทจะมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน (60.9) ล้านบาท 
ขาดทุนลดลง (106.8) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (63.7) 
 

รายได้จากการขายและบริการรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (419.8) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (34.4) สาเหตุหลักเกิดจากการชะลอตัวของ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้งบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาลดลง และผลจากการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F 
 

ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทลดลง (242.9) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (24.5) เนื่องจากการปรับลดต้นทุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
และนิตยสารให้เหมาะสมกับยอดขายท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (7.7) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (5.3) เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสื่อ
สิ่งพิมพ์ และนิตยสารให้สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการ 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (15.4) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (7.2) เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีมีมาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในความเป็นจริงแล้วภาพรวมผลด าเนินงานของบริษัทมีผลขาดทุนลดลงจากปีก่อน แต่เนื่องจากบริษัทก าลังอยู่
ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ประกอบกับการที่ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาตั้งการด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชี ท าให้บริษัทดูมีผลขาดทุนสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้มี
การพยายามสร้างมาตรฐานหรือบรรทัดฐานใหม่ก่อนที่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะเกิด อาทิ ยุติฉบับพิมพ์ของโพสต์ทูเดย์เพื่อ
เปลีย่นไปมุ่งเน้นการน าเสนอบนสื่อออนไลน์แทน ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ท่ีศูนย์การพิมพ์และ
จัดจ าหน่ายของบริษัท และท าการว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์แทน เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงปรับลดบุคลากรท่ีไม่
จ าเป็น ซ่ึงบริษัทได้ท าการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย 
 

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น 1 ราย รวมเป็นจ านวน 38 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 421,605,208 หุ้น 
 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีซ่ึงสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - 
เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 
 

ประธานชี้แจงว่าบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว และบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน
ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนในปี 2562 ดังน้ี 

บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

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

 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - 

เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้าม)ี 
 

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2563 
ประกอบด้วย นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร รวม 4 ท่าน 
 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ นายรัสเซล    เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร กลับเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนปีของการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและจ านวนครั้งของการเข้าประชุมกรรมการ
ในปี 2562 ไว้ในรายงานประจ าปี 2562 แล้ว และวัน เดือน ปี ท่ีกรรมการท้ัง 4 ท่านได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังน้ี 
 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (27 เมษายน 2560) 
2. นายเอกฤทธ์ิ 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) 
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 บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 แล้ว โดยบริษัท

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้นท่ีตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจ านวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในต าแหน่ งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหน่ึงเสียงต่อหุ้นท่ีตนถืออยู่หรือท่ีได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งน้ัน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซ่ึงในวาระน้ีบริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนท้ังหมด 
 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 4 ท่าน ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ดังน้ี 

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

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

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

4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร 
เห็นด้วย 420,631,208 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000  เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2563 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ลดลงจากปี  2562 ประมาณร้อยละ 21 จากจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 อนุมัติไว้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสถานะของบริษัทและผลการด าเนินงานที่ขาดทุน ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทน
จ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร  เหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้
แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 แล้ว 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทน
จ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  421,605,208 
เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 
2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี นางสาวสุลลิต  อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีรวมทั้งสิ้นเปน็
จ านวนเงินไม่เกิน 1,725,000 บาท ลดลง 1,675,000 บาท จากปี 2562 จ านวน 3,400,000 บาท 
 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
ส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 
 

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ บริษัทจะด าเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส านักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็น
ผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
1,725,000 บาท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
อื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 
421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 
 

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณคุณสายฝน อินทร์แก้ว และบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท่ีได้
ด าเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
ที่มีคุณสุลลิต อาดสว่าง เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในการที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2563 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเกี่ยวเน่ืองและเป็นประโยชน์แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
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คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
5/2562 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของ 1. ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) และ 
2. อาคารส านักงาน (คลองเตย) เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดสภาพคล่อง มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานติดต่อกันหลายปี  สาเหตุมาจาก
พฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ รวมถึงการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลให้งบโฆษณาในสื่อ
สิ่งพิมพ์ลดลง ประกอบกับบริษัทได้ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย  (บางนา) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
และท าการว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ ์ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 เป็นต้นมา รายละเอียดของสินทรัพย์ 1. และ 2. เป็นดังน้ี 
 

อ้างอิงจากราคาประเมินที่จัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน คือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ท่ี สช. 24/2555 
ตามวันประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
 

1. ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวงหมายเลข 34) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 
19+700 (ฝั่งขาเข้า) ไปทางทิศใต้ประมาณ 70 เมตร ในต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 
ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ดิน 19 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงพิมพ์ อาคารคลังเก็บ
กระดาษ อาคารส านักงานจัดจ าหน่าย โรงเก็บสารเคมี อาคารควบคุมไฟฟ้าย่อย อายุอาคารประมาณ 13 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ 
ถนนและลานคอนกรีต รั้วลวดหนามและเสาคอนกรีตพร้อมประตูรั้ว และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุด  
368.50 ล้านบาท 
เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 6 รายการ รวม 23 ชุดต่อเครื่อง มีอายุใช้งานประมาณ 2 - 
12 ปี ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุดระหว่าง  93.00  - 141.00 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้ซื้อยังคงผลิตต่อที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย 
(บางนา) มูลค่าตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบันจะอยู่ที่ 141.00 ล้านบาท แต่ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายไปผลิตที่อื ่น มูลค่าจ าหน่าย
เครื่องจักรเพื่อน าไปผลิตต่อจะอยู่ท่ี 93.00 ล้านบาท 
 

2. อาคารส านักงาน (คลองเตย) ตั้งอยู่เลขท่ี 136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ดิน 7 ไร่ 64.0 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 35,483 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารส านักงาน 
อาคารบริการ อาคารส านักพิมพ์ อาคารจอดรถ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ป้อมยาม ถนนและลานคอนกรีต รั้วและประตูรั้วเหล็กดัด ซ่ึง
มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุดอยู่ท่ี 1,175.00 ล้านบาท 

 
ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติช่วงราคาท่ีเหมาะสมของมูลค่าการจ าหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่จ านวนรวม 1,636.50 - 1,684.50 ล้านบาท รวมทั้งก าหนดแนวทางในการเจรจาต่อรอง
กับบุคคลท่ีคาดว่าจะเป็นผู้ซ้ือว่าราคาท่ีตกลงซ้ือขายกันจะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ท้ังนี้ ให้ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับ 
โดยช่วงราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 จะอยู่ท่ีจ านวนรวม 1,472.85 - 1,516.05 ล้านบาท ดังน้ัน บริษัทจึงขอเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ในราคาไม่ต ่ากว่าจ านวนรวมท่ี 1,472.85 ล้านบาท 

 
คุณรัตน์ฐาภัทร ศรีพิสิฐ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถามว่า ส าหรับสินทรัพย์ทั้ง 2 รายการ ตอนนี้บริษัทก าลังอยู่ใน

การเจรจากับผู้สนใจหรือไม่อย่างไร  
 

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเจรจากับผู้สนใจบางราย แต่ยังไม่ได้ท าข้อตกลงและสัญญาใดๆ โดยหลังจากที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น บริษัทได้ท าการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท ไนท์
แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด เพื่อท าการประเมินและแสดง
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา 
 

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อจ าหน่ายเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ได้แล้ว ต่อไปบริษัทจะท าการว่าจ้างบริษัท Outsource 
ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทั้งหมดเลยหรือไม่ และส าหรับพนักงานที่ ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) บริษัทจะมีการบริหาร
จัดการโยกย้ายให้ไปรับผิดชอบในส่วนอื่น อาทิ ส่วนงานออนไลน์ หรือไม่ อย่างไร 
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คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีเครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูงท่ีใน

อดีตเคยพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ประมาณ 70,000 ฉบับต่อวัน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ประมาณ 40,000 ฉบับต่อวัน และหนังสือพิมพ์แจก
ฟรี M2F แต่หลังจากที่บริษัทยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ท าให้จ านวนการพิมพ์ลดลง ซ่ึงเป็น
จ านวนท่ีไม่เพียงพอกับต้นทุนทางตรงท่ีบริษัทมี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าหากใช้เครื่องพิมพ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการพิมพ์ในปริมาณ
น้อย การว่าจ้างบริษัท Outsource ท่ีบริษัทสามารถก าหนดค่าพิมพ์ได้เป็นทางเลือกท่ีดีกว่า ท้ังนี้ การมีเครื่องพิมพ์ก็เป็นเรื่องดีกับบริษัทในแต่ละเหตุ
และสภาวะ อย่างในอดีตที่บริษัทมีงานเยอะและมีจ านวนการพิมพ์มาก แต่ก็ท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและบุคลากร และเมื่อปัจจุบัน
เครื่องพิมพ์ไม่ได้มีการใช้งาน บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะจ าหน่ายออกไป ซ่ึงได้มีการเจรจากับผู้สนใจบางรายตามท่ีแจ้ง แต่ด้วยความ ท่ีเครื่องพิมพ์
ของบริษัทมีลักษณะการใช้งานเฉพาะ คือส าหรับการพิมพ์หนังสือพิมพ์ Broadsheet ผู้สนใจจึงมีไม่มาก ส่วนนิตยสารบริษัทท าการว่าจ้างบริษัท 
Outsource ในการพิมพ์มาโดยตลอด ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) มีเพียงการพิมพ์หนังสือพิมพ์เท่านั้น ส าหรับเรื่องพนักงาน บริษัทได้
พิจารณาพนักงานที่มีความเหมาะสมย้ายกลับมาที่อาคารส านักงาน (คลองเตย) ส่วนพนักงานที่เหลือก็ต้องรบกวนให้ออกและท าการจ่ายค่าชดเชย
ตามกฎหมาย 
 

คุณสิริพร โคตระวีระ ผู้รับมอบฉันทะ บริษัท วัชรพล จ ากัด สอบถามว่า แผนการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เสนอ นอกจาก
เพื่อน าเงินท่ีได้มาเสริมสภาพคล่องของบริษัทแล้ว ทางฝ่ายบริหารมีแผนการลงทุนอื่นหรือไม่ เพื่อท่ีจะน าไปต่อยอดในธุรกิจท่ีมีอยู่หรือธุรกิจใหม ่
 

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันเป็นยุคของสื่อออนไลน์ ทุก
องค์กรจึงมีความจ าเป็นต้องลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ดิจิทัลและบุคลากร ในอดีตส่ือสิ่งพิมพ์เคยได้รับความนิยม แต่เมื่อพฤติกรรมผู้บริ โภคเปลี่ยนไป
และกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยเฉพาะวัยท างาน หันไปใช้สื่อออนไลน์ บริษัทก็ยังมีกลุ่มผู้บ ริโภคที่เป็นแฟนพันธุ์แท้และเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ของ
บริษัทมานานเกินกว่า 10 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทในเครือมีทีมข่าวที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องเพิ่มจึงเป็นส่วนของช่องทางการ
น าเสนอข่าว ซ่ึงบริษัทจะลงทุนในส่วนน้ัน 
 

คุณแดน ชินสุภัคกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า การด าเนินการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท้ัง 2 รายการท่ีบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในราคา
รวมไม่ต ่ากว่า 1,472.85 ล้านบาท น้ัน ในภาวะปัจจุบันคิดว่ายากล าบาก อีกท้ังเครื่องพิมพ์ของบริษัทเป็นเครื่องพิมพ์ระดับโลก และเมื่อดูงบการเงิน
ของบริษัทแล้ว มีหน้ีสินรวมกว่า 1,300 ล้านบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเงินกู้จากท่านประธานกรรมการจ านวน 161 ล้านบาท และท่ีขอเพิ่มอีกเป็นจ านวน
รวมไม่เกิน 250 ล้านบาท จึงขอถามคุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ว่าในปีนี้บริษัทจะใช้เงินประมาณ
เท่าไหร่ในการด าเนินการ ซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว 4 เดือน คงมีการใช้เงินกู้ไปแล้วบางส่วน จากอีก 89 ล้านบาทที่เหลืออยู่ ดังนั้น จึงควรรีบจ าหน่าย
สินทรัพย์ โดยขอเสนอว่าไม่ต้องตรึงราคาที่ 1,472.85 ล้านบาท หากแยกขายหรือรวมกันขายแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ล าบาก ให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเลย หรือถ้าขายไม่ได้หลังการลงโฆษณา 45 วัน ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินแทนท่ีจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เน่ืองจาก
จะใช้เวลานาน 

 
คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณส าหรับค าถามและค าแนะน า และ

ชี้แจงสถานะทางการเงินของบริษัทว่า ปี 2562 เป็นปีที่บริษัทมีการปรับลดค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับพนักงานและต้นทุนคงที่ ตอนที่ท าประมาณการปี 
2563 คาดว่าบริษัทจะสามารถประคองตัวได้หากมีรายได้เฉลี่ย 40 - 50 ล้านบาทต่อเดือน โดยรายได้หลักมาจาก 3 ส่วน คือ รายได้โฆษณาบนสื่อ
สิ่งพิมพ์ รายได้โฆษณาบนสื่อดิจิทัล และรายได้การจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มากนัก แต่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ประมาณการของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง รายได้ท่ี
คาดว่าจะได้ถูกเลื่อนออกไป ส่วนแผนกหลังบ้าน (Back office) ก็ต้องเลื่อนการช าระค่าใช้จ่ายออกไปด้วย ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวจึงส่งผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดของบริษัท อย่างในปี 2562 ท่ีบริษัทต้องขอความอนุเคราะห์จากคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ โดยขอรับความช่วยเหลือมาแล้วจ านวน 
161 ล้านบาท และจะขอเพิ่มอีก 89 ล้านบาท ในระหว่างด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันนั้น
คาดว่าจะเพียงพอ แต่ปัจจุบันค่อนข้างมีความวิตกกังวลว่าบริษัทอาจจะตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่ องในการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
ติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการขอยืดอายุการช าระคืนเงินต้น ซ่ึง   บางธนาคารได้ตอบรับแล้วว่าจะน าไปพิจารณา แต่ไม่ยอมเรื่องดอกเบี้ย ส่วน
มาตรการภาครัฐต่างๆ ที่มีการประกาศออกมานั้น ให้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีรายได้และทุนจดทะเบียนไม่มากนัก เช่นเดียวกับเรื ่อง
สินเชื่อผ่อนปรน ซึ่งบริษัทไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ ส่วนเรื่องช่วงราคาที่เสนอขอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อน
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เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังน้ัน ไม่ว่าจะจ าหน่ายได้หรือไม่คงต้องขอกลับมาเสนอผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
ว่าควรพิจารณาในลักษณะเช่นใด 
 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติอนุมัติการท ารายการจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น  ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีพิจารณาอนุมัติ และทางบริษัทจะรีบด าเนินการต่อไป 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า  ในปี 2562 บริษัทมีความจ าเป็นและได้
ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นที่ร้อยละ  24.22 โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมาแล้ว
จ านวนรวม 161 ล้านบาท และจะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมอีกจ านวน 89 ล้านบาท ในระหว่างที่ด าเนินการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
รวมเป็นจ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน  250 ล้านบาท ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

ท้ังนี้ บริษัทได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงรายละเอียดจะแสดงในงบการเงินของบริษัทส าหรับ 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

หากค านวณขนาดรายการจากเงินกู้จ านวนสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยใช้สมมติฐานการ
กู้ยืมต้ังแต่วันลงนามในสัญญาฉบับแรกคือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เป็นประเภทเงินกู้ช าระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน 
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.00 ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดจะ
เท่ากับ 21.0 ล้านบาท ซ่ึงเป็นอัตราดอกเบี้ยท่ีต ่ากว่าท่ีบริษัทจ่ายให้สถาบันการเงิน เนื่องจากความอนุเคราะห์ของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ อย่างไร
ก็ตาม หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดจะลดลงตามอัตราดอกเบี้ยท่ีลดลงช่นกัน 
 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวกบั
สินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ขนาดของรายการถือเป็นรายการใหญ่ เนื่องจากเกินกว่า 20 ล้านบาท บริษัทจึงได้จัดท ารายงานและเปิดเผย
สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าท ารายกา ร
ดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ    ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
 

ท ี ่ ประช ุมผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ นด ้ วยคะแนนเส ี ย ง ไม ่ น ้ อยกว ่ า  3 ใน  4 ของจ  านวนเส ี ย งท ั ้ ง หมดของผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ นท ี ่ ม าประช ุ มและ  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย คือ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวน 121,096,150 หุ้น มีมติ
อนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 299,535,058 เสียง  ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - 
เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีพิจารณาอนุมัติและขอบคุณในความกรุณาของ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ท่ีให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษัทโดยไม่มีหลักประกันและอัตราดอกเบี้ยต ่ากว่าของสถาบันการเงิน ในสภาวะอันยากล าบากของบริษัทท่ีก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านน้ี 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
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ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้น

ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
รวมถึงซักถามหรือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม 
 

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วมประชุมในวันน้ี 

 
ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา 
 
 

 
(นายวรชัย พิจารณ์จิตร) 
รองประธานกรรมการ 

ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
 
 
 

(นายเจริญชัย  กิตติสุวรรณ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบัญชี 

และเลขานุการบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 
 

 

 

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
ชื่อ – สกุล     ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา 

ต าแหน่งในบริษัท     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    3 ปี  

สัญชาติ/อายุ    ไทย / 58 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• พ.ศ. 2538 ดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University 

• พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University 

• พ.ศ. 2531 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

• พ.ศ. 2528 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (IOD) รุ่นท่ี 27/2012 

• หลักสูตร Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) (IOD) รุ่นท่ี 12/2011 

• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 11/2010 

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (IOD) รุ่นท่ี 4/2005 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) รุ่นท่ี 36/2003 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน)  

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ค็อปเปอร์ไวร์ จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา  

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์  

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ 

• พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  4 : รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
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การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง  

• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง  

• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
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ชื่อ – สกุล     นายจรูญ อินทจาร 

ต าแหน่งในบริษัท     กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    7 ปี 

สัญชาติ/อายุ    ไทย / 76 ปี  

สัดส่วนการถือหุ้น    ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Director Certification Program (DCP 176/2556) 

• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13) 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT4) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา  

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี  

ประสบการณ์การท างาน 

• พ.ศ. 2557-กันยายน 2558 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

• พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

• 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

• 3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

• 1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 

• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

•  เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
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*คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ มิได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ี
กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินห รือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สินที่ มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ท้ังนี้การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า
ของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการท่ีปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะได้ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะน าคณะกรรมการบริษัทในเรื ่องเกี่ยวกับจ านวน และคุณสมบัติที ่เหมาะสมของ
กรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี __________________________________ 

วนัท่ี _______เดือน ____________พ.ศ._________ 

(1)  ขา้พเจา้________________________________________________________________สญัชาติ__________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม______________________ หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 

 หุน้สามญั ________________________ หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ ______________________ หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 

(1) ____________________________________________________________________ อาย ุ________________ ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี __________________ ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 

อ าเภอ/เขต__________________________ จงัหวดั ________________________ รหสัไปรษณีย_์_________________ 

(2) _____________________________________________________________________ อาย ุ_______________ ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี __________________ ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 

อ าเภอ/เขต__________________________ จงัหวดั ________________________ รหสัไปรษณีย_์_________________ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต ์เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หน้า 1  

ปิดอากรแสตมป ์

20 บาท 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

 ลงช่ือ_________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

      (                                   ) 

 

 ลงช่ือ________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

      (                                           ) 

 

 ลงช่ือ________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

      (                                   ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้  

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หน้า 2  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
 

  
เขียนท่ี __________________________________ 

วนัท่ี _______เดือน ____________พ.ศ._________ 

(1)  ขา้พเจา้________________________________________________________________สญัชาติ__________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม______________________ หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 

 หุน้สามญั ________________________ หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ ______________________ หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 

(1) ____________________________________________________________________ อาย ุ________________ ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี __________________ ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 

อ าเภอ/เขต__________________________ จงัหวดั ________________________ รหสัไปรษณีย_์_________________ 

(2) ____________________________________________________________________ อาย ุ________________ ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี __________________ ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 

อ าเภอ/เขต__________________________ จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย์__________________ 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

ปิดอากรสแตมป ์

20 บาท 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน าหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้มาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนด้วย 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หน้า 1  
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระที ่1 เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2563 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง    

วาระที ่2 เร่ือง รายงานผลการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ตามมตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวาระที ่7 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง    

วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมตักิารท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ให้แก่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

วาระที ่4 เร่ือง พจิารณาอนุมตักิารท ารายการเช่ากลบัอาคารส านักงานจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  

วาระที ่5 เร่ือง พจิารณาอนุมตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนักรณีการขอรับความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

 

 

 

 

วาระที ่6 เร่ือง พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หน้า 2  
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วาระที ่6 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้น

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

 ลงช่ือ_________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

      (                                   ) 

 

 ลงช่ือ________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

      (                                           ) 

 

 ลงช่ือ________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

      (                                   ) 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/ 2564 ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต ์

เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

วาระท่ี _________ เร่ือง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี _________ เร่ือง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี _________ เร่ือง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี _________ เร่ือง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี _________ เร่ือง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
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ข้อบงัคบั บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ส่วนที ่1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 2 การประชุมวสิามญั 

(ก) การจดัประชุมวสิามญั 
 

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือใดก็ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และจะตอ้งจดัให้มีการ
ประชุมข้ึนภายในประเทศไทยในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง คณะกรรมการตอ้งเรียกประชุม
วิสามญัเม่ือผูถื้อหุน้ท าหนงัสือร้องขอโดยนับหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงนบัหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมวสิามญัภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
ร้องขอจากผูถื้อหุน้ 

 
(ข) ค าบอกกล่าวเรียกประชุมวสิามญั 

 
ค าบอกกล่าวเรียกประชุมวสิามญัประจ าปีจะตอ้งส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคน และนายทะเบียนล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่เจ็ด (7) วนัก่อนประชุมวิสามญัพร้อมทั้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั ก่อนวนั
ประชุมนั้นไม่นอ้ยกวา่ (3) วนัดว้ย ค าบอกกล่าวเรียกประชุมจะตอ้งระบุสถานท่ี วนัและเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาพร้อมทั้งรายละเอียดในเร่ืองท่ีจะเสนอ เพ่ือรับทราบ หรือเพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมรวมทั้ง
แนบความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวไวพ้ร้อมกบัค าบอกกล่าวเรียกประชุม 
 

ข้อ 3 องค์ประชุม 
 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีประชุมจะปรึกษากิจการอนัใดหาไดไ้ม่ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ (ถา้มี) มาเขา้ร่วม
ประชุมกนัไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดนบัหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงใน
สาม (1/3) ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด เม่ือเวลาล่วงนดัไปถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ไม่ครบองคป์ระชุมดงัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้น้ี
ก็ให้เลิกประชุม ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอตาม ขอ้ 2 (ก) ให้เรียกนดัประชุมใหม่ และให้
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

ข้อ 4 ผู้รับมอบอ านาจ 
 

ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนใหเ้ขา้ประชุม และออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได ้การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนจะตอ้งท าหนงัสือ
และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และยืน่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการ หรือผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานในท่ีประชุม ณ สถานท่ี
ประชุม ก่อนท่ีผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม หนงัสือแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งท าตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด และอยา่งนอ้ยตอ้งมี
รายการดงัต่อไปน้ี 

(ก) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับบริษัทในสว่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุม และออกเสียง 

 
ผูรั้บมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัคะแนนเสียงท่ีผูม้อบฉนัทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนวา่
ตนจะออกเสียงแทนผูม้อบฉนัทะเพียงบางคนโดยระบุช่ือผูม้อบฉนัทะ และจ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยูด่ว้ย 
 

ข้อ 5 การออกเสียงลงคะแนน 

 

ในการประชุมใหญ่ใดๆ ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึงหุ้นท่ีตนไดจ้ดทะเบียนวา่เป็นผูถื้อหุน้ การออกเสียงลงมติ

ใดๆ เวน้แต่การท่ีกฎหมายก าหนด หรือการอนุมติักิจการอ่ืนใดในท่ีประชุมใหญ่ (รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ) จะตอ้งไดรั้บคะแนน

เสียงเห็นชอบเป็นเสียงขา้งมาก จากจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีผูเ้ขา้ประชุม และมีสิทธิออกเสียง กรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด การออกเสียงจะตอ้งกระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้อง

ขอใหล้งคะแนนลบั และท่ีประชุมมีมติใหล้งคะแนนลบั โดยประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนด ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะไม่

มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น เวน้แต่ผูถื้อหุน้ผูน้ั้นจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการ  
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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่สัีญชาตไิทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ 

- ผูรั้บมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผูรั้บมอบฉันทะส่งเอกสาร 
ดงัต่อไปน้ี ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวั ของผูม้อบฉนัทะพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ – สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ 

- ผูรั้บมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผูรั้บมอบฉันทะส่งเอกสาร 
ดงัต่อไปน้ี ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

- หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

- ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ – สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

2. นิตบุิคคล 
2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการคา้กระทรวงพาณิชย ์
(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะ 
พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
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2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล 
(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งนามใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บ
มอบฉนัทะ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(ก) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(ข) หนงัสือมอบอ านาจท่ีคสัโตเดียนมอบอ านาจใหก้รรมการผูมี้อ านาจ หรือบุคคลผูมี้อ านาจมอบฉนัทะได้ 
(ค) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(ง) เอกสารประกอบของผูถื้อหุน้ และคสัโตเดียนตามขอ้ 2. 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือ
โดยโนตารีพบับลิค หากเอกสารมีตน้ฉบบัท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ พร้อมรับรองความถูกตอ้งของค า
แปลโดยผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของนิติบุคคล 

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ สามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อท าการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม  
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. วนัที ่18 มนีาคม 2564 
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วธีิปฏบิัตใินการลงคะแนนและการนับคะแนน 
 
1. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน โดยใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะ 

แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) บริษทัฯ ไดแ้จกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระใหผู้ถื้อหุน้แลว้เม่ือลงทะเบียน 
เขา้ประชุม 
 

2. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมแทน โดยใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการ
ต่างๆท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) และผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทย 
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ซ่ึงมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะ โดยใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียง
แต่ละวาระตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุการลงคะแนนเสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเขา้ในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหนา้ และบริษทัฯ ไดแ้จก
บตัรลงคะแนนเสียงให้ผูรั้บมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียนเขา้ประชุม เฉพาะวาระท่ีผูถื้อหุ้นมิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียง
ลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
 

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษทัฯ จะถามในท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือรวมกบัการ
ออกเสียงลงคะแนนท่ีบริษทัฯ ไดบ้นัทึกเขา้ในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหนา้แลว้ หากไม่มีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ถือวา่
ท่ีประชุมเห็นดว้ยเป็นเอกฉันท์ หากมีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง บริษทัฯ จะขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะกลุ่มน้ี
กรอกบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง แลว้น ามาลบออกจากคะแนนเสียงท่ีเขา้ประชุม ก็จะไดค้ะแนนเสียงซ่ึงถือ
วา่ เห็นดว้ย โดยบริษทัฯ จะตรวจนบัคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

วธีิปฏบิัตใินการออกเสียงเลอืกตั้งกรรมการ 
 

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการนั้น บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล ผูถื้อหุน้คน
หน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ท่ีตนไดจ้ดทะเบียนวา่เป็นผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้
เท่ากบัจ านวนบุคคลท่ีจะตอ้งเลือกตั้งแทนในต าแหน่งกรรมการท่ีว่างเท่านั้น ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้
บุคคลใดๆ เกินกวา่หน่ึงเสียงต่อหุ้นท่ีตนถืออยู ่หรือท่ีไดรั้บมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
ภายหลงัการลงคะแนนเสียงแลว้ บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหจ้บัฉลาก 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนและการนับคะแนน และวธิีปฏบิัติในการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 
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