
(สิงทีส่งมาด้วย 2) 

หน้า 1 

สารสนเทศ 

รายการได้มาและจาํหน่ายไปซึงสินทรพัย ์และรายการทีเกียวโยงกนั  

ของ 

บริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) 

 

สบืเนืองจากทปีระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2563 ของบรษิทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

เมอืวนัท ี22 เมษายน  มมีติอนุมตัิการเขา้ทํารายการจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย์ ได้แก่ (1) ศูนย์การพมิพ์และจดั

จําหน่าย (บางนา) และ (2) อาคารสํานักงาน (คลองเตย) แก่ผู้ลงทุนทวัไปผ่านวธิีประกวดราคา พร้อมกบัอนุมตัิให้

บรษิัทฯ รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิจากนายสุทธเิกยีรติ จริาธวิฒัน์ ซงึเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบับริษทัฯ เพอืใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจระหว่างทีบริษัทฯ ดําเนินการจําหน่ายทรพัย์สินดงักล่าว ซึงบริษัทฯ ได้

ดาํเนินการจดัการประกวดราคาเพอืจําหน่ายทรพัย์สินตามทไีดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้ือหุน้ อย่างไรกต็าม ดว้ยภาวะ

เศรษฐกิจทไีด้รบัผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโคโรนา COVID-19 ทําให้การจดัประกวดราคาครงัดงักล่าวไม่

ประสบความสาํเรจ็ เนืองจากมผีูเ้สนอราคาตํากว่าเกณฑ์กําหนดราคาขนัตําทบีรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ และไม่มี

ผูเ้สนอราคาสําหรบัสนิทรพัยบ์างรายการ 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครงัท ี7/2563 เมือวนัท ี2 ธันวาคม 2563 จึงมีมติเห็นควรให้การจัดการ

ประกวดราคาขนึอกีครงัหนึงพรอ้มปรบัเงอืนไขการกําหนดราคาเสนอขายและระเบยีบวธิกีารประกวดราคาใหเ้หมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพตลาดและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีเงือนไขการเช่ากลับพืนทีอาคารสํานักงาน 

(คลองเตย) ขนาดรวมไม่เกนิ ,  ตารางเมตรพรอ้มทจีอดรถ 180 คนั เป็นระยะเวลา 3 ปี ในอตัราค่าเช่า 400 บาท

ต่อตารางเมตร ในการประกวดราคาครงันี บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนทสีนใจไม่ว่าจะเป็นบุคคลทวัไปหรอืบุคคลที

เกยีวโยงกนัของบรษิทัฯ สามารถเขา้ร่วมการประกวดราคาได ้ทงันีบรษิทั ทดีนิร่มรนื จาํกดั ซงึเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนั

ของบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูลโดยเสนอราคาซือทรพัย์สินทงัสองแห่งมูลค่ารวม 1,226.21 ล้านบาท ทปีระชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ ครงัท ี1/2564 เมอืวนัท ี28 มกราคม 2564 จงึพจิารณาเหน็ชอบกบัผลการประกวดราคาขาย

ทรพัยส์นิดงักล่าว และมมีตอินุมตัใิหเ้รยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เพอืขออนุมตักิารทาํรายการจาํหน่ายสนิทรพัยด์งักล่าว  

การจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท ีทจ. 20/2551 เรอืง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทมีนัียสําคญัทเีขา้ข่ายเป็นการไดม้า

หรอืจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูและ

การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรอืงการไดม้าหรอื

จําหน่ายไปซงึสนิทรพัย์”) โดยสามารถคํานวณขนาดรายการสูงสุดตามมูลค่าทางบญัชขีองสนิทรพัย์ทจีาํหน่ายเท่ากบั 

1, .   ล้านบาท หรอืรอ้ยละ .  ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสงิตอบแทน  เทยีบกบัสนิทรพัย์รวมตามงบการเงิน

รวมของบริษัทฯ ทีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชรีบัอนุญาตสินสุดวันท ี30 กันยายน 2563 จึงถือเป็นรายการ

จาํหน่ายไปซงึสนิทรพัยป์ระเภทท ี1 ทมีขีนาดรายการเกนิกว่ารอ้ยละ 50  

การทาํสญัญาเช่าอาคารสาํนักงานภายหลงัการจําหน่ายทรพัย์สนิเขา้ขา่ยเป็นการไดม้าซงึสนิทรพัยข์องบรษิทั

ฯ ตามประกาศเรอืงการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์โดยสามารถคาํนวณขนาดรายการตามมลูค่าของสญัญาเช่า

เท่ากบั .  ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 6.21 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสงิตอบแทน ซงึน้อยกว่าร้อยละ 15 จึงอยู่ภายใต้

อํานาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบริษทัฯ โดยบรษิทัฯ ไม่ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
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ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เพอืให้เป็นไปตามหลกัปฏิบตัิทดี ีคณะกรรมการบรษิัทฯ จงึได้มมีติอนุมตัิให้นําเสนอที

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมตั ิโดยตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง  ใน  ของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผูถ้อืหุน้ทมีส่ีวนไดเ้สยี 

อนึง บรษิทัฯ ไม่มรีายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัยใ์นรอบ  เดอืนก่อนวนัททีปีระชุมคณะกรรมการ

ของบรษิทัฯ มมีติอนุมตักิารเขา้ทาํรายการในครงันี 

นอกจากนี เนืองจากบรษิัท ทดีินร่มรนื จํากดั เป็นบุคคลทเีกียวโยงกนักบับรษิัทฯ ทําให้รายการได้มาและ

จําหน่ายไปซงึสนิทรพัย์ขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นการเข้าทํารายการทเีกยีวโยงกนัประเภทรายการทเีกยีวกบัสนิทรพัย์หรอื

บริการ และรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 21/  เรือง

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทเีกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรอืง การ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังทมีกีารแก้ไข

เพมิเตมิ) (“ประกาศเรอืงการเขา้ทํารายการทเีกยีวโยงกนั”) โดยมมีูลค่ารวมของสงิตอบแทนสําหรบัแต่ละรายการเกิน

กว่า 20 ล้านบาท 

พร้อมกันนี เพือให้เป็นไปตามหลักปฏิบตัิทดีีและตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ ทีประชุม

คณะกรรมการยงัมมีตเิหน็ควรใหเ้สนอวาระการรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิจากนายสุทธเิกยีรต ิจริาธวิฒัน์ เพมิเตมิ

จากจํานวนไม่เกนิ 250 ล้านบาทเป็นจํานวนไม่เกนิ 400 ล้านบาท ซงึทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี5/2563 เมอื

วนัท ี14 ตุลาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารทาํรายการและไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นทเีรยีบร้อยแล้ว โดยใหเ้สนอ

ต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอกีครงัหนึง ทงันีการรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิจาก นายสุทธเิกยีรต ิจริาธวิฒัน์ 

ดงักล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการทเีกียวโยงกันประเภทรายการให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงินตาม

ประกาศเรอืงการเขา้ทาํรายการทเีกยีวโยงกนัโดยมขีนาดรายการไม่เกนิ 20 ล้านบาท  

ดว้ยลกัษณะการทํารายการตามทกีล่าวไว้ขา้งต้น บรษิทัฯ จงึมหีน้าทตี้องปฏบิตัติามประกาศเรอืงการได้มา

หรอืจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย์และประกาศเรอืงการเขา้ทํารายการทเีกยีวโยงกนั โดยบรษิทัฯ จะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

1. เปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์และการทาํรายการทเีกยีวโยงกนัของบรษิัท

ฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. แต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการในเรืองต่างๆ เช่น ความ

สมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ ข้อดีข้อเสียของการทํารายการกับบุคลทีเกียวโยง ความ

เหมาะสมของราคาและเงอืนไขการชาํระเงนิ เป็นตน้ เพอืนําเสนอขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้ ซงึบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตงั

ให ้บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอร ีจํากดั ทไีดร้บัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นทปีรกึษาทางการเงนิอสิระของบรษิทัฯ 

3. จดัประชุมผู้ถือหุ้นเพอืขออนุมตัิการเขา้ทํารายการ โดยจะต้องได้รบัอนุมตัิจากทปีระชุมผู้ถือหุ้น ด้วย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้

ถอืหุน้ทมีส่ีวนไดเ้สยี 

 

โดยทปีระชุมคณะกรรมการได้กําหนดให้จดัการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครงัท ี1/256  ในวนัท ี18 มนีาคม 

 ซงึจะกําหนดวนั Record Date วนัท ี15 กุมภาพนัธ ์2564 โดยมวีาระการประชุมดงันี 
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วาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 25  ประชุมเมอืวนัท ี2  เมษายน 

2563  

วาระท ี2   รายงานผลการจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัยต์ามมตขิองทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี  วาระท ี  

วาระท ี3   พจิารณาอนุมตักิารทาํรายการจาํหน่ายไปซึงสนิทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลทเีกยีวโยงกนั 

วาระท ี4   พจิารณาอนุมตักิารทาํรายการเช่ากลบัอาคารสาํนักงานจากบุคคลทเีกยีวโยงกนั 

วาระท ี5   พจิารณาอนุมตัริายการทเีกยีวโยงกนักรณีการขอรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

วาระท ี6   พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี 

  

บรษิทัฯ จงึขอแจง้รายละเอยีดเกยีวกบัการเขา้ทาํรายการตามทกีําหนดในประกาศเรอืงการไดม้าหรอืจาํหน่าย

ไปซงึสนิทรพัย์ และประกาศเรอืงการเขา้ทาํรายการทเีกยีวโยงกนั ดงันี 

 

1. การจาํหน่ายไปซึงทรพัยสิ์น และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

1.1 วนั เดือน ปี ทีเกิดรายการ 

การจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์ : บรษิัทฯ จะเข้าลงนามในสญัญาจะซอืจะขายแบบมีเงอืนไขการเช่ากลบัพนืที

อาคารสํานักงานกบับรษิัท ทดีนิร่มรนื จํากดั ภายในเดอืนมนีาคม  และ

บรษิัทฯ จะทําการโอนทรพัย์สินให้แก่บรษิัท ทดีนิร่มรนื จํากดั ภายในเดือน 

เมษายน หลงัจากได้รบัการอนุมตัจิากทปีระชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ครงัท ี1/2564 

ซงึจะจดัใหม้กีารประชุมในวนัท ี18 มนีาคม  

   

1.2 คู่สญัญาทีเกียวขอ้งกบัรายการจาํหน่ายไปซึงสินทรพัย ์

ผูข้าย 

ผูซ้อื 

: 

: 

บรษิทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั ทดีนิร่มรนื จํากดั (“ทดีนิร่มรนื”) 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ : บรษิทัฯ และทดีนิร่มรนืมกีรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนั ดงันี 
บุคคลทเีกยีวโยงกนั POST ทดีนิร่มรนื 

นายสุทธเิกยีรต ิจริาธวิฒัน์ กรรมการ  

ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบรหิาร 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ รอ้ยละ 24.22 

กรรมการ 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ร้อยละ 75.00 

นายธรีะเกยีรต ิจริาธวิฒัน์ กรรมการ  

ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 2.63 

กรรมการ 

ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 5.00 

 
1.3 ลกัษณะโดยทวัไปของรายการ 

การจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์ : บรษิัทฯ ได้จดัการประกวดราคาเพอืจําหน่ายสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ได้แก่ (1) 

ศูนยก์ารพมิพแ์ละจดัจําหน่าย (บางนา) (2) อาคารสํานักงาน (คลองเตย) โดยมี

เงอืนไขการเช่ากลบัพนืทอีาคารสํานักงาน (คลองเตย) ขนาดรวมไม่เกนิ 9,000  

ตารางเมตร เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ในอตัราค่าเช่า 400 บาทต่อตาราง

เมตร พรอ้มทจีอดรถ 180 คนั  
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บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งผู้ประเมนิอิสระซงึได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. 

จํานวน 2 ราย ไดแ้ก่ บรษิัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั และ

บรษิทั  ทปีรกึษาธุรกจิ จํากัด เพอืใหท้ราบราคายุติธรรมทเีป็นปัจจุบนั และ

กําหนดราคาเสนอขายขนัตําสําหรบัการประกวดราคาเท่ากับราคาประเมิน

เฉลยีของผูป้ระเมนิทรพัย์สนิทงัสองรายแล้วหกัดว้ยส่วนลดรอ้ยละ 10 เท่ากบั 

1,226.21 ลา้นบาท (รายละเอยีดในขอ้ 1.5 รายละเอยีดของรายการจาํหน่ายไป

ซงึสนิทรพัย์) และไดล้งประกาศโฆษณาในหนังสอืพมิพบ์างกอกโพสต์ระหว่าง

วนัท ี24 - 30 ธนัวาคม 2563 เพอืใหผู้เ้ขา้ร่วมประกวดราคาเขา้ซอืซองประกวด

ราคาในระหว่างวนัท ี4 – 12 มกราคม 2564 กําหนดยนืซองประกวดราคา 13 

มกราคม 2564 และทําการเปิดซองประกวดราคาเมอืวนัท ี14 มกราคม 2564 

โดยมีผู้ยนืเสนอราคาเพยีงรายเดยีวได้แก่ บรษิัท ทดีนิร่มรนื จํากัด ซึงเสนอ

ราคาซอืทรพัยส์นิสองรายการรวมมูลค่า 1,226.21 ลา้นบาท  

บรษิทัฯ จงึจะทําการขายทดีนิพรอ้มสงิปลูกสร้างทงัสองรายการใหแ้ก่ทดีินร่ม

รนืซงึเป็นผูช้นะการประกวดราคา 

   

1.4 วตัถปุระสงคข์องการทาํรายการ 

การจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์ : การจาํหน่ายทรพัยส์นิทงัสองรายการ จะทาํใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพมิมาก

ขนึ ซงึบรษิัทฯ จะนําเงนิทไีดจ้ากการจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย์เพอืชําระคนืเงนิ

กู้ยมืและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีน เนืองจาก บรษิัทฯ ประสบภาวะขาดสภาพ

คล่องเนืองจากมผีลขาดทุนจากการดาํเนินงานตดิต่อกนัหลายปี อนัมสีาเหตุมา

จากพฤติกรรมการบริโภคสือทีเปลียนไปจากสือสิงพิมพ์ไปยังสือออนไลน์

รวมถึงการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้งบโฆษณาสือ

สงิพิมพ์ลดลง ซึงบริษัทฯ ได้ดําเนินการปรบัเปลียนกลยุทธ์และรูปแบบการ

ดําเนินธุรกิจเพือรับมือกบัผลกระทบทเีกิดขนึ ทําให้ปัจจุบนับริษัทฯ มิได้ใช้

ประโยชน์จากศูนยก์ารพมิพแ์ละจดัจาํหน่าย (บางนา) เนืองจากบรษิทัฯ ไดยุ้ติ

การผลิตสอืสงิพิมพ์ทีศูนย์การพมิพ์และจดัจําหน่าย (บางนา) และได้ทําการ

ว่าจ้างบริษัทภายนอกในการผลิตหนังสือพิมพ์หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ตังแต่  

กนัยายน  เป็นต้นมา ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารปรบัลดขนาดองค์กรทํา

ใหไ้ม่มคีวามจําเป็นต้องใชพ้นืทสีํานักงานภายในอาคารสํานักงาน (คลองเตย) 

ทงัหมด  

ภายหลังการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ บริษัทฯ จะมิได้

เปลียนแปลงลกัษณะหรอืนโยบายการประกอบธุรกิจอย่างมีสาระสําคญั โดย

บริษัทฯ จะยังคงมีลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ คือมีรายได้หลักจากค่า

โฆษณาและการจําหน่ายหนังสอืพมิพบ์างกอกโพสต์ รวมถึงจากการจดังานอี

เวนท ์และการใหบ้รกิารสอืดจิทิลั  

ทงันี การทํารายการจะช่วยลดความเสยีงในการบรหิารและโครงสร้างเงนิทุน 

เนืองจากมเีงนิทุนหมุนเวยีนเขา้มาทําใหบ้รษิทัฯ สามารถลดภาระหนีสนิ และ

รองรบัความต้องการใชก้ระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
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1.5 รายละเอียดของรายการจาํหน่ายไปซึงสินทรพัย ์ 

ประเภทสนิทรพัย ์ : 1. ศูนย์การพมิพแ์ละจดัจาํหน่าย (บางนา) ประกอบดว้ย ทดีนิ อาคารสงิปลูก

สรา้ง และเครอืงจกัรอุปกรณ์ โดยมรีายละเอยีดดงันี 

(1) ทีดิน ตังอยู่เลขที 999 หมู่ที 9 แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวง

หมายเลข 34) บรเิวณหลกักโิลเมตรท ี19+700 (ฝังขาเขา้) ไปทางทศิ

ใต้ประมาณ 70 เมตร ในตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ มเีนือทดีนิตามเอกสารสทิธ ิ19 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา 

ปัจจุบนัเป็นทตีงัอาคารศูนยก์ารพมิพแ์ละจดัจาํหน่ายของบรษิทัฯ  

(2) อาคารสงิปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงพิมพ์ อาคารคลงัเก็บกระดาษ 

อาคารสํานักงานจดัจาํหน่าย โรงเกบ็สารเคม ีอาคารควบคุมไฟฟ้าย่อย 

อายุอาคารประมาณ 14 ปี และสงิปลูกสรา้งอืนๆ ได้แก่ ถนนและลาน

คอนกรีต รวัลวดหนามและเสาคอนกรีตพร้อมประตูรวั และสะพาน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

(3) เครอืงพมิพ์พร้อมอุปกรณ์ในกระบวนการผลติสอืสงิพมิพ์ มีจํานวน 7 

รายการ รวม 20 ชุด เครอืงจกัรส่วนใหญ่เรมิใชง้านตงัแต่ปี พ.ศ. 2548 

มอีายุใชง้านทผี่านมาประมาณ 3 - 15 ปี เครอืงจกัรส่วนใหญ่ผลติและ

นําเขา้จากประเทศเยอรมนั และบางส่วนเป็นเครืองจกัรจากประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ญปีุ่ น และไทย 

2. อาคารสํานักงาน (คลองเตย) ประกอบด้วย ทดีนิ และอาคารสงิปลูกสรา้ง 

โดยมรีายละเอยีดดงันี 

(1) ทดีนิ ตงัอยู่เลขท ี136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร มเีนือทดีนิตามเอกสารสทิธ ิ7 ไร่ 64.0 ตาราง

วา ปัจจุบนัเป็นทตีงัอาคารสาํนักงานของบรษิทัฯ  

(2) อาคารสิงปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารสํานักงาน อาคารบริการ อาคาร

สาํนักพมิพ ์อาคารจอดรถ อายุอาคารประมาณ 26 ปี มพีนืทใีชส้อยรวม 

35,483 ตารางเมตร และสงิปลูกสร้างอนืๆ ได้แก่ ป้อมยาม ถนนและ

ลานคอนกรตี รวัและประตูรวัเหลก็ดดั 

   

ภาระผกูพนัของสนิทรพัย ์ : 1. ศูนยก์ารพมิพแ์ละจดัจาํหน่าย (บางนา) : ตดิจาํนองกบัสถาบนัการเงนิ 

2. อาคารสํานักงาน (คลองเตย) : ไม่มภีาระจํานอง แต่บรษิทัฯ ได้ลงนามกบั

สถาบนัการเงนิแห่งหนึงโดยให้คํามนัว่าจะไม่จําหน่ายจ่ายโอนหรอืก่อภาระ

ผูกพันในสินทรัพย์นี โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสถาบนั

การเงนิแห่งนันก่อน  

 

ทงันี ในเดอืนธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ ไดล้งนามตกลงแก้ไขเพมิเตมิสญัญากู้

เงนิกบัสถาบนัการเงนิเพอืขอผ่อนผนัการจ่ายชาํระดอกเบยีและเงนิตน้ โดย

มีเงอืนไขว่าบรษิัทฯ จะดําเนินการขายทรพัย์สนิให้แล้วเสร็จภายในเดือน

มถิุนายน 2564 เพอืนําเงนิมาชาํระคนืเงนิกู้ยมื 
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มลูค่ารวมของสนิทรพัย ์ :  
ลําดบั รายละเอยีด มลูค่าตามบญัช ี

(ลา้นบาท) 

มลูค่ายุตธิรรมโดยผูป้ระเมนิฯ  

(ลา้นบาท) 

ราคาประเมนิ

เฉลยี 

(ลา้นบาท) 

ราคาขายขนั

ตาํ  

(ลา้นบาท) KF1 15BA2 

1 ศูนยก์ารพมิพแ์ละจดัจําหน่าย (บางนา)      

 ทดีนิ 261.20 261.20 261.20   

 อาคารสงิปลูกสรา้ง 96.41 83.70 -   

 เครอืงจกัร 11.27 92.60 66.00   

 รวม 368.88 437.50 327.00 382.25 344.03 

2 อาคารสาํนักงาน (คลองเตย)      

 ทดีนิ 859.20 859.20 859.00   

 อาคารสาํนักงาน 305.14 242.20 -   

 รวม 1,164.34 1,101.40 859.00 980.20 882.18 

 รวมทงัสิน 1,533.22 1,538.90 1,186.00 1,362.45 1,226.21 

   หมายเหตุ: *ราคามลูค่ายุตธิรรมประเมนิโดย บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) เมอืวนัท ี4 และ 5 สงิหาคม 2563 และ 

บรษิทั  ทปีรกึษาธุรกจิ จํากดั เมอืวนัท ี31 ตุลาคม 2563 

 

นโยบายการกําหนดมูลค่าสิง

ตอบแทน 

: บริษัทฯ จะจําหน่ายไปซึงศูนย์การพิมพ์และจดัจําหน่าย (บางนา) และอาคาร

สาํนักงาน (คลองเตย) ใหแ้ก่ทดีนิร่มรนืในราคา 1,226.21 ลา้นบาท ซงึเป็นราคา

สงูสุดทมีผีูเ้สนอซอื 

 

ทงันี มลูค่าสงิตอบแทนดงักล่าวเท่ากบัราคาเสนอขายขนัตําของทรพัยส์นิทงัสอง

รายการในการประกวดราคา โดยอ้างอิงจากราคาประเมนิเฉลยีของผู้ประเมนิ

ทรพัย์สินทงั  รายตามรายละเอียดข้างต้น พร้อมส่วนลดในอตัราร้อยละ  

หรอืเท่ากบั 1,226.21 ลา้นบาท 

 

เงอืนไขการชาํระเงนิ : ผูซ้อืและผูข้ายจะลงนามในสญัญาจะซอืจะขายภายใน 3 วนัหลงัประกาศผลการ

ประกวดราคาหรอืวนัทบีรษิัทฯ กําหนด โดยผู้ซอืจะชาํระเงนิมดัจาํในอตัรารอ้ย

ละ 20 ของราคาทจีะซอืจะขายหรอืเท่ากบั 245.24 ลา้นบาท และจ่ายชาํระส่วน

ทเีหลอืในวนัทโีอนกรรมสทิธ ิโดยผูซ้อืและผูข้ายจะรบัผดิชอบจ่ายค่าธรรมเนียม

ในการโอนกรรมสทิธคินละครงึ 

   

1.6 การคาํนวณขนาดรายการ 

1. ขนาดรายการจําหน่ายไป : การคาํนวณขนาดรายการของการจาํหน่ายทรพัย์สนิตามประกาศการไดม้าหรอื

จําหน่ายไปซึงทรพัย์สิน อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของ

บรษิทัฯ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 ดงันี 

 

1. เกณฑม์ลูค่าของทรพัยสิ์นทีมีตวัตนสุทธิ 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เนืองจากมลูค่าทรพัย์สนิทมีตีวัตนสุทธติดิลบ 
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สนิทรพัย์ทมีีตวัตนสุทธ ิ(NTA) = สนิทรพัย์รวม –สินททีรพัย์ไม่มตีวัตน – ค่า

ความนิยม – สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี– หนีสนิรวม – ส่วนผูถ้ือหุน้

ทไีม่มอีํานาจควบคุม 

NTA  =  2,088.52 – 34.20 – 32.17 – 234.64 - 2,050.25 – (9.50) 

        =  (253.24) ลา้นบาท 

 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เนืองจากกําไรสุทธติดิลบ 

 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิงตอบแทน 

มูลค่าทรัพย์สินทีคาดว่าจะจําหน่ายได้ คํานวณจากมูลค่าทางบัญชีของ

สินทรพัย์ เนืองจากในกรณีนีมูลค่าสงิตอบแทนน้อยกว่ามูลค่าทางบญัชขีอง

สนิทรพัย ์ 

 

ขนาดรายการ = มลูค่าทางบญัชสีนิทรพัยท์คีาดว่าจะจาํหน่ายได ้x 100 

                     สนิทรพัย์สนิรวมของบรษิทัฯ 

       = 1,533.22 x 100 

 2,088.52 

  = รอ้ยละ 73.41 

 

4. เกณฑม์ลูค่าหุ้นทุนทีออกเพือชาํระค่าทรพัยสิ์น 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เนืองจากไม่ใช่การออกหุน้ใหม่เพอืชาํระค่าทรพัยส์นิ 

 

บรษิัทฯ ไม่มรีายการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย์ ในรอบ 6 เดอืนก่อน

วนัททีปีระชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ จะมีมติอนุมตัิการเขา้ทํารายการใน

ครงันี 

รายการจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย์นี มขีนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสงิ

ตอบแทนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 73.41 ถือว่าเป็นรายการประเภทที 1 ตาม

ประกาศเรืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ซึงต้องขออนุมัติจากที

ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้

ถอืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผูถ้อืหุน้ทมีสี่วน

ไดเ้สยี  

2. ขนาดรายการทีเกียวโยง

กนั 

: รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกันประเภทเป็นรายการที

เกียวกบัสนิทรพัย์หรือบรกิารตามประกาศรายการทเีกียวโยงกนั โดยมขีนาด

รายการเท่ากบัมูลค่าทางบญัชขีองสนิทรพัย์ซงึเท่ากบั 1,533.22 ล้านบาท ซงึ

ถอืเป็นรายการทเีกยีวโยงกนัทมีขีนาดรายการมากกว่า 20 ลา้นบาท (เนืองจาก

มูลค่าสินทรพัย์ทีมตีวัตนสุทธติิดลบ จงึไม่สามารถคํานวณขนาดรายการเป็น

สดัส่วนของสนิทรพัย์ทมีตีวัตนสุทธไิด้) ซงึต้องขออนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  ใน  ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีา
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ประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทมีีส่วนได้

ส่วนเสยี  

 

ทงันีในการขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิัทฯ จะต้องแต่งตงัทปีรกึษาการเงนิอสิระ

เพอืให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย์และรายการที

เกียวโยงกนั โดยทปีรกึษาการเงนิอิสระ จะต้องแสดงความเห็นในเรอืงต่างๆ 

เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบรษิัท ความเหมาะสม

ของราคา และเงอืนไขการเขา้ทํารายการ เป็นต้น ซงึบรษิทัฯ จะนําส่งหนังสอื

เชญิประชุมผูถ้ือหุ้น พรอ้มกบัความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผู้

ถอืหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

2. การได้มาซึงสินทรพัยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนั 

 

ประเภทรายการ : การเช่ากลบัพนืทอีาคารสาํนักงาน (คลองเตย) 

 

ลกัษณะการทาํรายการ : บรษิัทฯ จะทําการเช่ากลบัพนืทอีาคารสํานักงานไม่เกนิ ,000 ตารางเมตร ใน

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร 400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืนเป็นระยะเวลา 3 ปี 

พรอ้มทจีอดรถ 180 คนั จากทดีนิร่มรนื ซงึเป็นผูช้นะการประกวดราคา 

ทงันี พนืทใีชส้อยรวมของอาคารสํานักงาน (คลองเตย) เท่ากบั 35,483 ตาราง

เมตร ประกอบด้วยพืนทีอาคารสํานักงาน 9,000 ตารางเมตร พืนทีอาคาร

บริการ 3,075 ตารางเมตร พืนทอีาคารสํานักพิมพ ์11,696 ตารางเมตร และ 

พนืทอีาคารจอดรถ 11,712 ตารางเมตร ซงึปัจจุบนัพนืทใีชส้อยรวมทมีอียู่เกนิ

ความต้องการของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึพจิารณาใหป้รบัลดเหลอื

พนืทใีชส้อยเท่าทจีาํเป็น 

 

ขนาดรายการไดม้า : การคาํนวณขนาดรายการของการไดม้าซงึสนิทรพัยต์ามประกาศการไดม้าหรือ

จําหน่ายไปซึงทรพัย์สิน อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของ

บรษิทัฯ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 ดงันี 

 

1. เกณฑม์ลูค่าของทรพัยสิ์นทีมีตวัตนสุทธิ 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เนืองจากมลูค่าทรพัยส์นิทมีตีวัตนสุทธติดิลบ 

 

สนิทรพัย์ทมีีตวัตนสุทธ ิ(NTA) = สนิทรพัย์รวม –สินททีรพัย์ไม่มตีวัตน – ค่า

ความนิยม – สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี– หนีสนิรวม – ส่วนผูถ้ือหุน้

ทไีม่มอีํานาจควบคุม 

 

NTA  =  2,088.52 – 34.20 – 32.17 – 234.64 - 2,050.25 – (9.50) 

        =  (253.24) ลา้นบาท 
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2. เกณฑก์าํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เนืองจากกําไรสุทธติดิลบ 

 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิงตอบแทน 

มลูค่ารวมของสงิตอบแทน คํานวณจากมลูค่ารวมของสญัญาเช่าขนัตํา 3 ปี 

 

ขนาดรายการ  =  มลูค่ารวมของสญัญาเช่า x 100 

           สนิทรพัยส์นิรวมของบรษิทัฯ 

                  =  129.60 x 100 

                          2,088.52 

                  =  รอ้ยละ 6.21 

 

4. เกณฑม์ลูค่าหุ้นทุนทีออกเพือชาํระค่าทรพัยสิ์น 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เนืองจากไม่ใช่การออกหุน้ใหม่เพอืชาํระค่าทรพัยส์นิ 

 

ขนาดรายการทเีกยีวโยง  รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกันทีเกียวกับการเช่า

อสงัหาริมทรพัย์ไม่เกิน  ปีตามประกาศรายการทเีกียวโยงกัน โดยมีขนาด

รายการเท่ากับ 129.60 ล้านบาท ซึงมีขนาดรายการมากกว่า 20 ล้านบาท 

(เนืองจากมูลค่าสินทรพัย์ทีมีตัวตนสุทธิติดลบ จึงไม่สามารถคํานวณขนาด

รายการเป็นสดัส่วนของสนิทรพัย์ทมีตีวัตนสุทธ)ิ จดัเป็นรายการทเีกยีวโยงกนั

ขนาดใหญ่ซงึต้องขออนุมตัจิากทปีระชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่า  ใน  ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้นทมีาประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุ้นทมีส่ีวนไดส่้วนเสยี  

ทงันีในการขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิัทฯ จะต้องแต่งตงัทปีรกึษาการเงนิอสิระ

เพอืใหค้วามเหน็ต่อการเขา้ทาํรายการทเีกยีวโยงกนั โดยทปีรกึษาการเงนิอสิระ 

จะต้องแสดงความเหน็ในเรอืงต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของ

รายการต่อบรษิัท ความเหมาะสมของราคา และเงอืนไขรายการ เป็นต้น ซึง

บรษิัทฯ จะนําส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุ้น พรอ้มกบัความเหน็ของทปีรกึษา

ทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อน

วนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

3.  การรบัความชว่ยเหลือทางการเงินจากบุคคลทีเกียวโยงกนั 

 

ประเภทรายการ : การรบัความช่วยเหลอืทางการเงินเพมิเติมจากจํานวนไม่เกิน 250 ล้านบาท

เป็นจาํนวนไม่เกนิ 400 ลา้นบาทจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ นายสุทธเิกยีรต ิจิ

ราธวิฒัน์  
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ลกัษณะรายการ  การกู้ยืมประเภทชําระคืนเมอืทวงถาม ไม่มีหลกัประกัน อตัราดอกเบยีคงที 

เท่ากบัอา้งองิจากอตัรา MLR ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยการทาํ

สญัญากู้ยมืเป็นครงัตามงวดของการกู้ยมื ทงันี ในการกู้ยมืตามสญัญากู้ยมืเงนิ

ล่าสุดมอีตัราดอกเบยีรอ้ยละ 4.50 ต่อปี อ้างองิจากอตัราดอกเบยี MLR ลบดว้ย

รอ้ยละ .375 ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท ี  ธนัวาคม   

   

ขนาดรายการ : การคํานวณขนาดรายการตามประกาศการเขา้ทํารายการทเีกียวโยงกนั โดย

อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของ บริษัทฯ ณ วันที 30 

กนัยายน 2563  และมูลค่าเงนิกู้ยมืสูงสุดทบีรษิัทฯ ไดร้บัอนุมตัใิหส้ามารถรบั

ความช่วยเหลือทางการเงนิไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยขนาดรายการมีมูลค่า

สูงสุดไม่เกิน 18,000,000 บาท คํานวณจาก 400,000,000 x 4.50% โดยใช้

สมมตฐิานการกูย้มืประมาณ 1 ปี 

รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นการทํารายการทเีกยีวโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน

ตามประกาศรายการทเีกียวโยงกัน โดยเป็นรายการรบัความช่วยเหลือทาง

การเงินทีมีมูลค่ารวมของสิงตอบแทนไม่เกิน  ล้านบาท ซึงทีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครงัท ี5/2563 เมอืวนัท ี14 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิ

การทาํรายการและไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ 

อย่างไรก็ตาม เพือให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติทีดีและตามคําแนะนําของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ทีประชุมคณะกรรมการจงึมมีติอนุมตัิให้นําเสนอที

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติในเรืองของความสมเหตุสมผล 

ความเหมาะสมของสงิตอบแทนและเงอืนไขการทาํรายการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่า  ใน  ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้นทมีาประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุ้นทมีส่ีวนไดส่้วนเสยี ซงึบรษิทัฯ 

จะนําส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกบัความเห็นของทีปรกึษาทางการ

เงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน

ประชุมผูถ้อืหุน้ 
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4. บุคคลทีเกียวโยงกนั และ/หรือ ผู้ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสียไม่มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

การเข้าทํารายการดงักล่าว บริษัทฯ จําเป็นต้องได้รบัอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  ใน  ของจํานวนเสยีง

ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทมีสี่วนไดเ้สยี ซงึผู้ถอืหุน้ทมีี

ส่วนไดเ้สยีและไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มดีงันี 

 

รายชอืผูถ้อืหุน้ทมีส่ีวนไดเ้สยี 

และไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

จาํนวนหุน้ทถีอืในบรษิทัฯ ความสมัพนัธก์บัคู่สญัญา 

ในการเขา้ทาํรายการ จาํนวนหุน้ สดัส่วน (%) 

1. นายสุทธเิกยีรต ิจริาธวิฒัน์ 121,096,150 24.22 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประธานกรรมการบรษิัท และ 

ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 

 

กรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ทดีนิร่ม

รนื จํากดั ซงึเป็นคู่สญัญาในการทาํรายการไดม้า

จาํหน่ายไป และรายการทเีกยีวโยงกนั  

2. นายธรีะเดช จริาธวิฒัน์ 49,912,755 9.98 ผูถ้อืหุน้ของทดีนิร่มรนื 

3. นายธรีะยทุธ จริาธวิฒัน์ 21,245,255 4.25 ผูถ้อืหุน้ของทดีนิร่มรนื 

4. นายธรีะเกยีรต ิจริาธวิฒัน์ 13,139,755 2.63 กรรมการบรษิทัฯ 

กรรมการและผูถ้อืหุน้ของทดีนิร่มรนื 

5. นายภสัสรกรณ์ จริาธวิฒัน์ 24,700,000 4.94 กรรมการและผูถ้อืหุน้ของทดีนิร่มรนื 

6. นางสมกมล เวชชาชวีะ 24,844,755 4.97 กรรมการและผูถ้อืหุน้ของทดีนิร่มรนื 

 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ซึงไม่รวมกรรมการบรษิัททมีส่ีวนได้เสยี เห็นสมควรใหบ้รษิัทฯ เข้าทํารายการไดม้าและ

จาํหน่ายไปและรายการทเีกยีวโยงกนัดงักล่าวขา้งตน้ เพอืใหไ้ดม้าซงึกระแสเงนิสดเพอืชําระคนืเงนิกูย้มืและเป็นเงนิทุน

หมุนเวยีน 

6. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษทัทีแตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษทั 

-ไม่ม-ี 
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ข้อมูลของบริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) 

1. ขอ้มูลเบืองต้น 

1.1 รายละเอียดบริษทั 

ชือบริษทั : บรษิทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ชอืย่อ : POST 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารผ่านหนังสอืพมิพแ์ละนิตยสารรวมถงึ 

ช่องทางออนไลน์ 

ทีตงับริษทั : อาคารบางกอกโพสต์ เลขท1ี36 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ทุนจดทะเบียน : 505,000,000.00 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 505,000,000 หุน้ 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท (ณ วนัท ี  กมุภาพนัธ์ 2564) 

ทุนทีออกและชาํระแล้ว : 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 500,000,000 หุน้ 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ1 บาท (ณ วนัท ี  กมุภาพนัธ ์2564) 

 

1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 บรษิัท บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลติและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร

ของหนังสอืพมิพบ์างกอกโพสต์ หนังสอืพมิพร์ายวนัภาษาองักฤษทเีก่าแก่ทสุีดในประเทศไทย ผ่านช่องทางสอืสงิพมิพ์

และสอืออนไลน์ อกีทงัผลตินิตยสารภาษาองักฤษทมีเีนือหาครอบคลุมดา้นไลฟ์สไตล์อย่าง GURU และ B Magazine 

รวมถึงมโีพสต์ทูเดย์ ทยีุติการผลติฉบบัพมิพ์แล้วหนัมามุ่งเน้นช่องทางออนไลน์เตม็รูปแบบ พร้อมแบรนด์ใหม่อย่าง 

News Clear ทนํีาเสนอสถานการณ์ปัจจุบนัและกระแสสงัคมในรปูแบบคลปิวดิโีอ นอกจากนี บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิผ่าน

บรษิทัย่อย ไดแ้ก่บรษิทั โพสต ์อนิเตอร์เนชนัแนล มเีดยี จาํกดั ผูผ้ลตินิตยสารต่างประเทศชนันําทไีดร้บัความนิยมฉบบั

ภาษาไทย ไดแ้ก่ แอล ประเทศไทย แอลเมน ประเทศไทย และฟอร์บส ไทยแลนด์ โดยนอกจากบรษิทัฯ จะเป็นผู้จดั

จําหน่ายหนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์แล้ว ยงัเป็นผูจ้ดัจําหน่ายนิตยสารเหล่านีดว้ย รวมทงับรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิ คลโีอ 

ประเทศไทย ฉบบัดิจทิลั กบับรษิัทร่วมทุน ได้แก่ บรษิัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มเีดยี จํากัด นอกจากนี บรษิทัฯ 

ลงทุนในบรษิทั มชัรูม กรุ๊ป จํากดั ซึงเป็นผูผ้ลติรายการโทรทศัน์และเนือหาบนสอืออนไลน์ มตีลาดทงัในประเทศและ

ภูมภิาคเอเชยี 

นับตงัแต่ก่อตงับรษิทัฯ ในปี พ.ศ.  บรษิทัฯ ไดป้รบัปรุง พฒันาและขยายธุรกจิการผลติและจดัจําหน่าย 

เนือหาขา่วสาร ตลอดจนการจดัอเีวน้ทแ์ละสมัมนา ผ่านช่องทางสอืต่างๆ ทงัสอืสงิพมิพแ์ละออนไลน์ ดว้ยเชงิกลยุทธม์า 

อย่างต่อเนือง เพอืตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค  บรษิัทฯ มเีป้าหมายทจีะเติบโตและพฒันากิจกรรมทาง

ธุรกจิ โดยมวีตัถุประสงค์เพอืขยายฐานผูอ่้านและเพมิยอดผูเ้ขา้ชมสอืในช่องทางสอืต่างๆ ทงันี บรษิทัฯ ยดึมนัในพนัธ

กจิทจีะรกัษาการเป็นผูผ้ลติ ผูพ้มิพ์โฆษณาและผูจ้ดัจาํหน่ายสอืหลากชนิดชนันําของประเทศไทย โดยอาศยัชอืเสยีงที

สงัสมมาอย่างยาวนานในอุตสากรรมสอืไทย ในฐานะ ‘แหล่งขอ้มลูทน่ีาเชอืถอืทสีุด’ 
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2. รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วนัท ี15 กุมภาพนัธ ์  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัมรีายชอืดงัน ี

 รายชอืผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละของหุ้น 

1 นายสุทธเิกยีรต ิ จริาธวิฒัน์  121,096,150  24.22 

2 นายธรีะเดช  จริาธวิฒัน์  49,912,755  9.98 

3 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)1 43,463,480  8.69 

4 นายวรชยั  พจิารณ์จติร  36,350,960  7.27 

5 นายสมกมล  เวชชาชวีะ 24,844,755 4.97 

6 นายภสัสรกรณ์  จริาธวิฒัน์ 24,700,000 4.94 

7 นายธรีะยุทธ  จริาธวิฒัน์  21,245,255  4.25 

8 นางสุจติรา  มงคลกติ ิ 17,933,610 3.59 

9 บรษิทั วชัรพล จาํกดั 13,911,790  2.78 

10 นายเอกฤทธ ิ บุญปิต ิ 13,426,380  2.69 

รวมผู้ถือหุ้น  รายแรก 366,885,135 73.38 

ผูถ้อืหุน้รายอนืๆ 133,114,865 26.62 

รวมผู้ถือหุ้นทงัหมด 500,000,000  100.00 

ทมีา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

หมายเหตุ:   
/1 รายชอืผูถ้อืหุน้ 10 ลําดบัแรกของ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท ี12 มถิุนายน 2563 

ที รายชือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละของหุ้น 

1 บรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จํากดั 448,535,678 23.50 

2 South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited 98,649,920 5.17 

3 สํานักงานประกนัสงัคม 85,852,300 4.50 

4 Uob Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 39,837,220 2.09 

5 State Street Europe Limited 36,715,127 1.92 

6 บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 34,287,030 1.80 

7 The Bank Of New York Mellon 32,663,005 1.71 

8 Bny Mellon Nominees Limited 31,094,920 1.63 

9 Morgan Stanley & Co. International Plc 25,988,223 1.36 

10 State Street Bank and Trust Company 25,690,400 1.35 

 รวม  859,313,823   45.03  
/2 รายชอืผูถ้อืหุน้ บรษิทั วชัรพล จํากดั ณ วนัท ี29 เมษายน 2563 

ที รายชือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละของหุ้น 

1 นาง ยงิลกัษณ์ วชัรพล 1,806,337 45.16 

2 นาย สราวุธ วชัรพล 1,609,358 40.23 

3 นาง อนิทริา วชัรพล 534,062 13.35 

4 นาง นําพร วชัรพล ภฤศรตัน์ 25,071 0.63 

5 นาง เพช็รากรณ์ วชัรพล 25,071 0.63 

6 นาย วชัร วชัรพล 100 0.00 

7 คุณหญิง ประณีตศลิป์ วชัรพล 1 0.00 

 รวม 4,000,000 100.00 
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3. รายชือคณะกรรมการ 

 ชือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายสุทธเิกยีรต ิ จริาธวิฒัน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

2 นายวรชยั  พจิารณจ์ติร รองประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร  

และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

3 นายชาตศิริ ิ โสภณพนิช กรรมการ 

4 นายเอกฤทธ ิ บุญปิต ิ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสยีง 

5 นายธรีะเกยีรต ิ จริาธวิฒัน์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสยีง 

6 ดร.ศริธิชั  โรจนพฤกษ์ กรรมการ 

7 ดร.รณชติ  มหทัธนะพฤทธ ิ กรรมการและกรรมการบรหิาร 

8 ศ. ดร.พรชยั  ชุนหจนิดา กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

9 ผศ.วุฒศิกัด ิ ลาภเจรญิทรพัย ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

10 นายจอหน์  ทอมพส์นั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

11 นายรสัเซล เลตนั  เคคเูอวา กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

12 นายจรญู  อนิทจาร กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 

4. รายชือผู้บริหาร 

ที ชือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายวศนิ  โชตริว ี หวัหน้าเจา้หน้าทฝ่ีายการเงนิและบญัช ีและเลขานุการบรษิทัฯ 

2 นายจริทศัน์  นิวฒัน์ภูมนิทร์ รกัษาการหวัหน้าเจา้หน้าทบีรหิาร ฝ่ายปฏบิตักิารธุรกจิหนังสอืพมิพ ์

3 นายศูนยร์ฐั  บุญยมณ ี บรรณาธกิารหนังสอืพมิพบ์างกอกโพสต ์

4 นายวุฒ ิ  นนทฤทธ ิ บรรณาธกิารหนังสอืพมิพโ์พสตท์ูเดย์ 

5 นายวทิธณุ  ชุ่มสุวรรณ ผูอํ้านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

6 น.ส. ศริมิา  ลมิวริยิะเลศิ ผูอํ้านวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด 

หมายเหตุ: บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการสรรหาและพจิารณาบคุลากรทจีะเขา้ดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารสงูสุด 

 

  



(สิงทีส่งมาด้วย 2) 

หน้า 15 

5. รายการระหว่างกนั   

ในระหว่างปี บริษัทและบรษิัทย่อยมรีายการธุรกิจทสีําคญักับบุคคลหรอืกิจการทเีกียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงอืนไขทางการค้าและเกณฑ์ทีตกลงกัน ระหว่างบริษัท และบุคคล หรือกิจการทเีกียวขอ้งกัน

เหล่านัน ซงึเป็นไปตามปกตธิุรกจิ บรษิัทมนีโยบายการกําหนดราคาทสีามารถเทยีบเคยีงกบัราคาตลาดหรอืธุรกจิทมีี

ลกัษณะใกลเ้คยีงกนัได ้โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 

ความสมัพนัธ ์ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

  ของบรษิทัฯ 

รายการระหวา่งกนั  

ปี 2562 เงนิกูย้มืกรรมการ 161.0 ลา้นบาท 

งวด 9 เดอืน 2563 เงนิกูย้มืกรรมการ 265 ลา้นบาท 

นโยบายการกาํหนดราคา อตัราคงทสีาํหรบัเงนิกู้ยมื (MLR – 1.00) 

 

2. บริษทั โพสต์ อินเตอรเ์นชนัแนล มีเดีย จาํกดั 

ลกัษณะธรุกิจ ผลติจาํหน่ายนิตยสารและโฆษณา “แอล” “แอลเมน” และ“ฟอร์บส”  

ความสมัพนัธ ์ บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 

รายการระหวา่งกนั  

ปี 2562 จาํหน่ายนิตยสารใหก้บับรษิทั มลูค่า 5.5 ลา้นบาท ดอกเบยี 3.8 ลา้นบาท 

  จากเงนิกูย้มืจากบรษิทัมลูค่า 55.0  ลา้นบาท ค่าบรหิารจดัการและค่าเช่า

สาํนักงานจากบรษิทัและค่าใชจ้า่ยอนืทเีกยีวขอ้ง มลูค่า 10.8 ลา้นบาท 

  เงนิกูย้มืจากบรษิทัฯ 66.0 ล้านบาท 

 

งวด 9 เดอืน 2563 จาํหน่ายนิตยสารใหก้บับรษิทั มลูค่า 2.0 ลา้นบาท ดอกเบยี 2.7 ลา้นบาท 

  จากเงนิกูย้มืจากบรษิทัมลูค่า 65.8 ลา้นบาท ค่าบรหิารจดัการและค่าเช่า

สาํนักงานจากบรษิทั และค่าใชจ้า่ยอนืทเีกยีวขอ้ง มลูค่า 5.5 ลา้นบาท 

นโยบายการกาํหนดราคา อตัราคงทสีาํหรบัเงนิกู้ยมืส่วนรายการอนืเป็นไปตามราคาตลาด 

3. บริษทั โพสต์-ไอเอม็ พลสั จาํกดั 

ลกัษณะธรุกิจ ผลติจาํหน่ายนิตยสารและโฆษณา 

ความสมัพนัธ ์ บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 49 และบรษิทั โพสต ์อนิเตอรเ์นชนัแนล มเีดยี จาํกดั 

ถอืหุน้รอ้ยละ 51 

รายการระหว่างกนั ไม่ม ี

นโยบายการกาํหนดราคา ไม่ม ี

สถานะ  บริษทัหยุดดาํเนินกิจการหลกั 

4. บริษทั โพสต์ นิวส ์จาํกดั 

ลกัษณะธรุกิจ ผลติรายการโทรทศัน์ 

ความสมัพนัธ ์ บรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 51 
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รายการระหว่างกนั  

ปี 2562 เงนิกูย้มืจากบรษิทัฯ 6.1 ล้านบาท 

งวด 9 เดอืน 2563 ดอกเบยี 0.4 ล้านบาท จากเงนิกูย้มืจากบรษิทั มลูค่า 6.1 ลา้นบาท 

นโยบายการกาํหนดราคา อตัราคงทสีาํหรบัเงนิกูย้มื 

 สถานะ          บริษทัอยู่ระหว่างการชาํระบญัชี 

5. บริษทั บางกอก โพสต์-บาวเออร ์มีเดีย จาํกดั 

ลกัษณะธรุกิจ ผลติจาํหน่ายนิตยสาร “คลโีอ” 

ความสมัพนัธ ์ บรษิทั โพสต์ อนิเตอรเ์นชนัแนล มเีดยี จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 70 

รายการระหวา่งกนั  

ปี 2562 จาํหน่ายนิตยสารใหก้บับรษิทั มลูค่า 0.7 ลา้นบาท ค่าบรหิารจดัการและค่า

เช่าสาํนักงานจากบรษิทั และค่าใชจ่้ายอนืทเีกยีวขอ้ง มลูค่า 1.5 ล้านบาท 

นโยบายการกาํหนดราคา ราคาตลาด 

6. บริษทั แฟลช นิวส ์จาํกดั 

ลกัษณะธรุกิจ ผลติรายการวทิยุ 

ความสมัพนัธ ์ บรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 40 

รายการระหว่างกนั ไม่ม ี

นโยบายการกาํหนดราคา ไม่ม ี

สถานะ บริษทัหยุดดาํเนินธุรกิจหลกั 

7. บริษทั โพสต์ ทีวี จาํกดั 

ลกัษณะธรุกิจ ผลติคอนเทนตร์ายการโทรทศัน์ และใหเ้ช่าสตูดโิอ 

ความสมัพนัธ ์ บรษิทั โพสต ์โฮลดงิ จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

รายการระหว่างกนั  

ปี 2562 ค่าเช่าสาํนักงานจากบรษิทั และค่าใชจ่้ายอนืทเีกยีวขอ้ง มูลค่า 4.5 ล้านบาท 

  เงนิกูย้มืจากบรษิทั 332.6 ลา้นบาท 

  ดอกเบยี 18.9 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืจากบรษิทั มลูค่า 332.6 ล้านบาท 

งวด 9 เดอืน 2563 ค่าเช่าสาํนักงานจากบรษิทั และค่าใชจ่้ายอนืทเีกยีวขอ้ง มูลค่า 2.3 ล้านบาท 

  เงนิกูย้มืจากบรษิทั 332.6 ลา้นบาท 

  ดอกเบยี 14.6 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืจากบรษิทั มลูค่า 332.6 ลา้นบาท 

นโยบายการกาํหนดราคา อตัราคงทสีาํหรบัเงนิกูย้มืส่วนรายการอนืเป็นไปตามราคาตลาด 

สถานะ บริษทัหยุดดาํเนินธุรกิจหลกั 

8. บริษทั โพสต์ โฮลดิง จาํกดั 

ลกัษณะธรุกิจ ลงทุน 

ความสมัพนัธ ์ บรษิทั โพสต์ นิว มเีดยี จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

รายการระหว่างกนั ไม่ม ี

นโยบายการกาํหนดราคา ไม่ม ี

สถานะ บริษทัหยุดดาํเนินธุรกิจหลกั 
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9. บริษทั โพสต์ นิว มเีดีย จาํกดั 

ลกัษณะธรุกิจ ลงทุน 

ความสมัพนัธ ์ บรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 100 

รายการระหว่างกนั ไม่ม ี

นโยบายการกาํหนดราคา ไม่ม ี

สถานะ บริษทัหยุดดาํเนินธุรกิจหลกั 

10. บริษทั มชัรมู กรุป๊ จาํกดั 

ลกัษณะธรุกิจ ผลติคอนเทนตแ์ละรายการโทรทศัน์ 

ความสมัพนัธ ์ บรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 51 

รายการระหว่างกนั ไม่ม ี

นโยบายการกาํหนดราคา ราคาตลาด 
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6. งบการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 

3  กนัยายน 2563 

(สอบทาน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์         

สินทรพัยห์มุนเวียน         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  12.09   0.54   8.78   0.38   5.66   0.25   1.92   0.09  

ลูกหนีการคา้และลูกหนอีนื  394.09   17.73   388.00   16.99   218.78   9.58   105.56   5.05  

สนิคา้คงเหลอื   69.88   3.14   69.86   3.06   13.07   0.57  -  -   

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลหกั ณ ทจี่าย  74.13   3.34   90.71   3.97   103.57   4.53   11.26   0.54  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื  40.50   1.82   31.40   1.37   13.73   0.60   13.62   0.65  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  590.69   26.57  588.74   25.78  354.81   15.54   132.36   6.34  

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน         

เงนิลงทุนในการร่วมคา้  16.81   0.76   10.12   0.44   7.48   0.33   8.03   0.38  

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ ์  1,339.85   60.28   1,450.42   63.50   1,609.65   70.48   1,567.19   75.04  

ค่าความนิยม  94.85   4.27   94.85   4.15   32.17   1.41   32.17   1.54  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  114.08   5.13   86.45   3.79   44.09   1.93   34.20   1.64  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  59.32   2.67   50.40   2.21   230.46   10.09   234.64   11.23  

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลหกั ณ ทจี่าย  -    -    -    -    -    -    78.66   3.77  

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื  7.18   0.32   3.01   0.13   5.23   0.23   1.26   0.06  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  1,632.09  73.43   1,695.24   74.22   1,929.08   84.46   1,956.16   93.66  

รวมสินทรพัย ์  2,223.78  100.00   2,284.98   100.00   2,284.89  100.00   2,089.52   100.00  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 

3  กนัยายน 2563 

(สอบทาน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสินหมุนเวียน         

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ  843.92   37.97   936.18   40.99   981.78   42.99   983.23   47.08  

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื  242.38   10.90   198.39   8.69   124.05   5.43   126.74   6.07  

เงนิกู้ยมืระยะสนัจากผู้มส่ีวนได้เสยีทไีม่มอีํานาจ ควบคุม

ของบรษิทัย่อย 

 -    -    5.88   0.26   5.88   0.26   5.88   0.28  

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ  5.88   0.26   -    -    161.00   7.05   265.00   12.69  

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี  12.50   0.56   64.00   2.80   99.00   4.33   144.00   6.89  

ค่าสมาชกิรอตดับญัช ี  51.60   2.32   46.25   2.03   30.89   1.35   25.31   1.21  

หนีสนิหมุนเวยีนอนื  56.58   2.55   56.20   2.46   29.40   1.29   18.81   0.90  

รวมหนีสินหมนุเวียน  1,212.87   54.57   1,306.90   57.22   1,432.01   62.70   1,568.96   75.12  

หนีสินไม่หมุนเวียน         

เงนิกู้ยมืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทถีงึกําหนดชําระภายใน

หนึงปี 

 364.47   16.40   300.47   13.16   201.47   8.82   129.47   6.20  

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  151.66   6.82   188.62   8.26   252.42   11.05   246.38   11.80  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  85.06   3.83   84.89   3.72   99.54   4.36   105.44   5.05  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน  601.19   27.05   573.98   25.13   553.43   24.23   481.29   23.04  

รวมหนีสิน  1,814.06   81.61   1,880.87   82.35   1,985.43   86.93   2,050.25   98.17  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 

3  กนัยายน 2563 

(สอบทาน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรอืนหุน้         

   ทุนจดทะเบยีน          

   หุน้สามญั 505,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  505.00   22.72   505.00   22.11   505.00   22.11   505.00   24.18  

   ทุนออกจําหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้         

   หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  500.00   22.49   500.00   21.89   500.00   21.89   500.00   23.94  

กําไรสะสม         

   จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย  50.50   2.27   50.50   2.21   50.50   2.21   50.50   2.42  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (771.89)  (34.73)  (935.32)  (40.95) (1,249.28)  (54.70) (1,488.23)  (71.26) 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้  577.38   25.98   735.12   32.19   993.99   43.52   985.51   47.19  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  355.99   16.02   350.30   15.34   295.21   12.93   47.77   2.29  

ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย  52.73   2.37   52.81   2.31   3.25   0.14   (9.50)  (0.46) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  408.72   18.39   403.11   17.65   298.46   13.07   38.27   1.83  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,222.78   100.00   2,283.98   100.00   2,283.89   100.00   2,088.52   100.00  
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งบกาํไรขาดทุน 

งบกาํไรขาดทุน 

งบการเงินรวม สาํหรบังวดปีสินสุดวนัที งบการเงินรวมงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 

 กนัยายน  

(สอบทาน) 

 กนัยายน  

(สอบทาน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย  1,328.54   97.38   213.03   16.90   155.16  19.03   119.82   19.76  91.35   27.83  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  -   -   1,007.62   79.92   645.68   79.19   473.54   77.98   231.00   70.38  

ตน้ทุนขายและบรกิาร  (1,156.32)  (84.75)  (991.26)  (78.62)  (748.41)  (91.79)  (584.49)  (96.25)  (364.88) (111.18) 

กาํไรขนัต้น  172.22   12.62   229.39   18.19   52.43   6.43   8.86   1.46   (42.53)  (12.96) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจําหน่าย  (199.87)  (14.65)  (144.61)  (11.47)  (136.87)  (16.79)  (97.01)  (15.97)  (73.54)  (22.41) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร  (226.51)  (16.60)  (213.34)  (16.92)  (197.85)  (24.27)  (138.25)  (22.77)  (90.99)  (27.72) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครอืงจกัร อุปกรณ์และอะไหล ่  -   -   -   -   (103.77)  (12.73)  (94.11)  (15.50)  -   -  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  (3.09)  (0.23)  -   -   (23.66)  (2.90)  -   -   -   -  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  (62.03)  (4.55)  -   -   (62.68)  (7.69)  -   -   -   -  

ขาดทุนจากการขายและการใหบ้รกิาร  (319.27)  (23.40)  (128.57)  (10.20)  (472.40)  (57.94)  (320.51)  (52.78)  (207.06)  (63.09) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้  2.76   0.20   (00.37)  (0.03)  (2.63)  (0.32)  (3.39)  (0.56)  0.55   0.17  

รายไดอ้นื  35.77   2.62   40.21   3.19   14.54   1.78   13.91   2.29   5.85   1.78  

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายเงินได ้  (280.75)  (20.58)  (88.73)  (7.04)  (460.49)  (56.48)  (309.99)  (51.05)  (200.66)  (61.14) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ  (56.13)  (4.11)  (69.66)  (5.53)  (78.63)  (9.64)  (57.14)  (9.41)  (62.69)  (19.10) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายเงินได ้  (336.88)  (24.69)  (158.39)  (12.56)  (539.12)  (66.12)  (367.12)  (60.46)  (263.35)  (80.24) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได ้  (28.49)  (2.09)  (9.19)  (0.73)  179.90   22.06   9.45   1.56   6.69   2.04  

ขาดทุนสาํหรบัปี  (365.37)  (26.78)  (167.58)  (13.29)  (359.21)  (44.05)  (357.68)  (58.90)  (256.66)  (78.20) 
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งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ) สาํหรบังวดปีสินสุดวนัที งบการเงินรวมสาํหรบังวดเก้าเดอืนสินสุด 

 ธ.ค.   ธ.ค.   ธ.ค.  
30 ก.ย.  

(สอบทาน) 

30 ก.ย.  

(สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนินงาน             (110.97)               (92.92)              (146.57)          (57.26)  (24.94) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน                 (3.90)                   9.85                    0.84            (0.53)  1.04 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ                 57.39                 79.76                142.61           54.60  20.16 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ               (57.48)                 (3.31)                  (3.12)           (3.20)  (3.74) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด                 69.57                  12.09                     8.78  8.78 5.664 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด                 12.09                    8.78                     5.66              5.58   1.92 
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 อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงนิ หน่วย 
งบการเงนิงวดปีสนิสุด งบการเงนิงวด  เดอืนสนิสุด 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 63 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.49 0.45 0.25 0.31 0.08 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.33 0.30 0.16 0.20 0.07 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า (0.08) (0.07) (0.11) (0.04) (0.02) 

อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนีการคา้ เท่า 3.05 3.15 2.64 2.97 2.71 

ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลยี วนั 119.49 116.04 138.28 122.75 134.65 

อตัราส่วนหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 18.62 14.19 18.05 18.63 26.27 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลยี วนั 19.6 25.73 20.22 13.89 19.59 

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี เท่า 4.55 4.50 4.64 4.48 3.61 

ระยะเวลาชําระหนี วนั 80.16 81.15 78.63 81.48 100.99 

วงจรเงนิสด วนั 58.93 60.61 79.87 60.86 47.55 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากําไร (ขาดทุน) ขนัตน้ % 12.96 19.41 6.55 1.49 (13.19) 

อตัรากําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน % 0.13 0.19 0.07 0.01 (0.13) 

อตัรากําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ % (26.78) (13.29) (44.05) (58.90) (78.20) 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % (66.66) (47.47) (95.67) (184.21) (596.91) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ % (11.70) (3.94) (20.16) (14.07) (17.21) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร % (0.23) (0.11) (0.29) (0.29) (0.16) 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย์ เท่า 0.57 0.56 0.36 0.45 0.26 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 5.1 5.37 6.73 83.34 42.92 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล % n/a n/a n/a n/a n/a 
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7. ภาพรวมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ คดิเป็นอตัราเพมิขนึรอ้ยละ 

84.1 จาก 167.7 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 308.8 ล้านบาทในปี 2562 สาเหตุหลกัเกิดจากการปรบัปรุงโครงสร้างการ

ดําเนินงาน โดยในไตรมาสท ี1/2562 บรษิัทฯ ได้ทําการหยุดพมิพ์หนังสือพมิพโ์พสต์ทูเดย์แล้วเปลยีนมามุ่งเน้นการ

นําเสนอข้อมูลข่าวสารบนช่องทางออนไลน์ รวมทงัหยุดผลิตและจําหน่ายหนังสือพิมพ์ M2F ในไตรมาสที 2/2562 

บรษิัทในเครอืไดท้ําการหยุดผลตินิตยสารต่างประเทศ (ฉบบัภาษาไทย) บางฉบบัทไีม่ทํากําไร ได้แก่ นิตยสารคลโีอ 

ประเทศไทย และนิตยสารไซแอนซ์ อลิลสัเตรเตด็ ประเทศไทย เพอืลดค่าใชจ้่ายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของบรษิทั

ฯ และในไตรมาสที 3/2562 ได้ทําการหยุดพมิพ์หนังสอืพมิพบ์างกอกโพสต์ทศีูนย์การพมิพแ์ละจดัจําหน่ายทบีางนา 

และว่าจา้งบรษิทั สยามสปอร์ต ซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) เป็นผูพ้มิพห์นังสอืพมิพบ์างกอกโพสตแ์ทน  

 สําหรบังวด 9 เดอืน 2563 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส่วนทเีป็นของผูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ 244.6 ล้าน

บาท สาเหตุหลกัจากภาวะเศรษฐกจิทไีดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ทําใหร้ายได้จากการขายหนังสอืพมิพ์และรายได้

จากโฆษณาหนังสอืพมิพ์ของบรษิัทฯ ลดลงอย่างมาก เนืองจากลูกคา้กลุ่มธุรกจิเช่น สายการบนิ และโรงแรม เป็นต้น 

ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากมาตรการของภาครฐั จงึมกีารสงัซอืหนังสอืพมิพล์ดลง  

การวิเคราะห์การดาํเนินงาน 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

ในปี 2562 รายได้จากการขายและบริการรวม 800.8 ล้านบาท คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 34.4 จากปี 2561 

ซงึมรีายได้จากการขายและบรกิาร 1,220.6 ล้านบาท รายไดจ้ากการขายและบรกิารประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย

หนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 24.3 จากปี 2561 ยอดโฆษณาของหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 37.6 จากการหยุดพิมพ์

หนังสอืพมิพโ์พสตท์เูดย์และการหยุดผลติและจาํหน่ายหนังสอืพมิพ ์M2F รายไดจ้ากการขายนิตยสารลดลงรอ้ยละ 52.5 

สําหรบัรายได้จากธุรกิจโทรทศัน์ลดลงรอ้ยละ 40.3 ซึงสาเหตุหลกัโดยรวมเกิดจากการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกิจ 

ส่งผลใหง้บโฆษณาในสอืสงิพมิพแ์ละโฆษณาลดลง รวมถงึการเปลยีนแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคสอืจากสงิพมิพเ์ป็นสอื

ออนไลน์ 

ต้นทุนขายและบรกิารในปี 2562 เท่ากบั 748.4 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 24.5 จาก 991.3 ล้านบาทในปี 2561  

ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 136.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4 จาก 144.6 ล้านบาทในปี 2561 ซึงเป็นผลจากการ

ควบคุมค่าใชจ้่ายในการจดัส่งหนังสอืพมิพแ์ละนิตยสารใหส้อดคล้องกบัรายไดจ้ากการขายและบรกิาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 197.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.3 จาก 213.3 ล้านบาทในปี 2561 จาก

มาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายของบรษิทัฯ สําหรบัค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพมิขนึรอ้ยละ 12.9 จาก 69.7 ลา้นบาทในปี 2561 

เป็น 78.6 ลา้นบาทจากอตัราดอกเบยีทสีูงขนึ และการกู้ยมืเงนิกรรมการเพมิขนึเพอืเสรมิสภาพคล่องของบรษิทัฯ 

สําหรบังวด 9 เดอืนปี 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร 322.4 ล้านบาท ลดลง 271.0 ล้านบาท

จากงวดเดยีวกนัในปี 2562 คดิเป็นร้อยละ (45.67) เนืองจากรายได้หลกัได้แก่ รายได้จากการขายหนังสอืพมิพ์และ

รายได้จากโฆษณาหนังสอืพมิพข์องบรษิัทฯ ลดลงอย่างมากอซงึเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตวัจากการระบาด

ของโควดิ-19 ในขณะทตี้นทุนขายและบรกิารเท่ากบั .  ล้านบาท ส่งผลให้ในงวดดงักล่าว บรษิัทฯ มผีลขาดทุน

ขนัต้นเนืองจากรายไดจ้ากการดําเนินงานไม่ครอบคลุมต้นทุนขาย และบริษทัฯ มตี้นทุนทางการเงนิเพมิขนึเป็น .  

ลา้นบาท เนืองจากจาํนวนหนีทเีพมิขนึจากการกูย้มืจากกรรมการทเีพมิขนึ  
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ความสามารถในการทาํกาํไร 

เนืองจากบรษิัทฯ มกีารปรบัเปลยีนนโยบายการดําเนินธุรกจิในปี 2562 โดยบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืหยุด

ผลติและจําหน่ายหนังสอืพมิพแ์ละนิตยสารบางฉบบัทไีม่ทาํกําไร ทําใหย้อดขายหนังสอืพมิพแ์ละนิตยสารลดลง ทําให้

ในปี 2562 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนขาดทุนสุทธต่ิอยอดขายเพมิขนึจากร้อยละ (13.2) ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ (44.1) และมี

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยล์ดลงเหลอืรอ้ยละ (20.2) 

นอกจากนี บรษิทัฯ ไดห้ยุดพมิพห์นังสอืพมิพบ์างกอกโพสตท์ศีูนยก์ารพมิพแ์ละจดัจําหน่าย (บางนา) และหนั

ไปใชว้ธิจีา้งผลติ ซงึบรษิทัฯ มกีารบนัทกึการดอ้ยค่าของเครอืงจกัร อุปกรณ์ และอะไหล่จาํนวน 103.8 ล้านบาท ส่งผล

ใหม้ขีาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใชจ้่ายเงนิไดเ้พมิขนึ โดยคดิเป็นอตัราเพมิขนึรอ้ยละ 419.0 หรอืเพมิขนึ 

395.7 ลา้นบาทจาก (88.7) ลา้นบาทในปี 2561 เป็น (460.5) ลา้นบาท ในปี 2562  

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2562 ลดลงจากร้อยละ (41.6) ในปี 2561 เป็นร้อยละ (120.4) 

เนืองจากบรษิัทฯ มีขาดทุนสําหรบัปีเพมิขนึคดิเป็นอตัราเพมิขนึรอ้ยละ (114.3) หรอื (191.6) ล้านบาท จาก (167.6) 

ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น (359.2) ลา้นบาทในปี 2562 

สําหรบังวด 9 เดอืนปี 2563 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนขนัต้นเนืองจากรายไดจ้ากการดําเนินงานทลีดลงอย่างมาก 

ทําใหอ้ตัราส่วนกําไรสุทธขิองบรษิัทฯ เท่ากบัรอ้ยละ (78.20) ขณะทอีตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์และอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้อืหุน้เท่ากบั ( . ) เท่าและ (596.91) เท่า ตามลําดบั  

ลูกหนีการค้าและสินค้าคงคลงั 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหนีการค้าของบรษิทัฯ มจีํานวน 218.8 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ (43.6) จาก ณ 

สนิปี 2561 สนิคา้คงเหลอืสุทธจิากการปรบัลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธทิจีะได้รบัลดลงจาก 69.9 ล้านบาท ในปี 2561 

เป็น 13.1 ลา้นบาท ในปี 2562 ซงึบรษิทัฯ ไดป้รบัลดราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธทิจีะไดร้บัอย่างเพยีงพอ 

ณ 30 กนัยายน 2563 ลูกหนีการคา้ของบรษิทัฯ มจีาํนวน 105.6 ลา้นบาท หรอืลดลง 113.2 ลา้นบาท คดิเป็น

การลดลงรอ้ยละ (51.8) เมอืเทยีบกบั ณ สนิปี 2562 เนืองจากยอดขายทลีดลงอย่างมากจากภาวะเศรษฐกจิ และส่งผล

ให้มสีินค้าคงเหลอืมจีํานวน 11.3 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สินปี 2562 เป็นจํานวน 1.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

(13.87)    

สินทรพัย ์

ณ 31 ธนัวาคม 2562 สนิทรพัยห์มนุเวยีนลดลง 233.9 ลา้นบาท จาก 588.7 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 354.8 

ลา้นบาท ในปี 2562 ส่วนสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพมิขนึ 233.8 ลา้นบาทจาก 1,695.2 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็นจาํนวน 

1,929.1 ลา้นบาท ในปี 2562 

ณ 30 กนัยายน 2563 สนิทรพัยห์มุนเวยีนของบรษิทัฯ เท่ากบั 132.4 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ สนิปี 2562 เป็น

จาํนวน 118.9 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ (47.3) โดยมสีาเหตุหลกัจากลูกหนีการคา้ทลีดลง 

โครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่อง 

ในปี 2562 และ 2563 บรษิัทฯ ใชแ้หล่งเงนิทุนหลกัจากการกู้ยมืเป็นหลกั โดยในปี 2562 บรษิัทฯ มเีงนิกู้ยมื

จากสถาบนัการเงนิรวม 1,282.3 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงนิกู้ยมืระยะยาว 300.5 ล้านบาท และเงนิเบกิเกนิบญัชแีละ

เงินกู้ยืมระยะสัน 981.8 ล้านบาท และเนืองจากผลขาดทุนสุทธิในปี 2562 ส่งผลให้มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการ

ดําเนินงาน 146.57 ล้านบาท ส่งผลให้อตัราสภาพคล่องและอตัราสภาพคล่องกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ลดลงเหลอื 
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0.25 และ (0.11) ตามลําดบั บรษิทัฯ จงึมคีวามจําเป็นต้องกู้ยมืเงนิจากกรรมการเป็นจํานวน 161.0 ล้านบาท ทอีตัรา

ดอกเบยีรอ้ยละ 5.25 ต่อปี ประเภทชําระคนืเมอืทวงถาม ไม่มหีลกัประกนั 

การกู้ยมืทเีพมิขนึทาํใหอ้ตัราส่วนหนีสนิต่อทุนเป็น 6.65 เท่า อย่างไรกต็าม หากพจิารณาอตัราส่วนหนีสนิทมีี

ภาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เป็น 4.84 เท่า โดยในระหว่างปี 2562 บรษิทัฯ ได้รบัการผ่อนปรนเงอืนไข เรอืงการ

รกัษาสดัส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ สําหรบังบการเงนิปี 2562 ใหส้ามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงนิในอตัราทสีงู

กว่าทกีําหนดในสญัญาเงนิกูย้มืได ้ 

ในปี 2561 และ 2562 บรษิทัฯ ไม่มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผล 

สาํหรบังวด 9 เดอืนปี 2563 บรษิทัฯ เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิรวม ,521.7 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงนิเบกิเกิน

บญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสนั 983.2 ล้านบาท เงนิกู้ระยะยาวทจีะถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปีเพมิขนึเป็น 144 ล้านบาท 

และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคงเหลอื 129.5 ล้านบาท จากการดาํเนินงานทมีผีลขาดทุนสุทธอิย่างต่อเนือง 

ทําให้บรษิัทฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องเหลอืเพยีง 0.08 และมอีตัราส่วนหนีสนิต่อผู้ถือหุ้นเพิมขนึเป็น 39.92 โดยใน

ระหว่างงวด บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยไดกู้้ยมืเงนิจากกรรมการเพมิขนึรวม 104 ล้านบาท ส่งผลใหม้กีู้ยมืจากกรรมการ

เพมิขนึเป็น 265 ล้านบาท 

ทงันีในไตรมาสท ี2 ของปี 2563 บรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจาขอผ่อนผนักบัสถาบนัการเงินเพอืหยุดจ่ายชําระคนื

เงนิต้นตงัแต่งวดเดอืนมถิุนายนจนถึงเดอืนธนัวาคม 2563 และไดเ้จรจากบัสถาบนัการเงนิและได้รบัการผ่อนผนัการ

จ่ายชําระคนืเงนิต้นอีกครงัในเดอืนธนัวาคม 2563 โดยมีเงอืนไขว่าบรษิทัฯ จะต้องดําเนินการจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย์

และทยอยชาํระคนืเงนิตน้ตงัแต่เดอืนมนีาคม 2564 เป็นต้นไปเป็นจาํนวนไตรมาสละ 12 ล้านบาท โดยจะต้องชาํระคนื

เงนิตน้ทงัหมดใหแ้ล้วเสรจ็ภายในปี 2565 

 


