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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536001583 

รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564  
วนัท่ี 18 มีนาคม 2564 

ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต ์
เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร    ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม 
ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา 
นายจอห์น ทอมพส์นั 
นายรัสเซล เลตนั เคคูเอวา 
นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ 
นายธีระเกียรติ จิราธิวฒัน ์
ดร.รณชิต มหทัธนะพฤทธ์ิ  
นายจรูญ อินทจาร 

 
กรรมการท่ีลาประชุม 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน ์
นายชาติศิริ โสภณพนิช 
ผศ.วฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์
ดร.ศิริธชั โรจนพฤกษ ์

 
ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 22 ราย และมอบฉันทะ 32 ราย รวม 54 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ทั้งส้ิน 424,169,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8339 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั จ านวน 500,000,000 หุ้น 
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 3 
 
นายวรชยั พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กล่าวว่า คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ฝากขออภยัมา ณ ท่ีน้ี ท่ีไม่สามารถ
มาร่วมประชุมและเป็นประธานในท่ีประชุมเช่นปกติ โดยไดม้อบหมายให้ตนท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) 
หลงัจากนั้นไดแ้นะน ากรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี  

 
กรรมการ 

ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายจรูญ อินทจาร    กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นายจอห์น ทอมพส์นั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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นายรัสเซล เลตนั เคคูเอวา กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียง 
นายธีระเกียรติ จิราธิวฒัน ์ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียง 
ดร.รณชิต มหทัธนะพฤทธ์ิ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

ไม่มี 
 

 และเชิญให้ นายวศิน โชติรวี  หัวหน้าเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี และเลขานุการบริษทั แนะน าผูบ้ริหารของ
บริษัท ผูส้อบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีเข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการ
ลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 
 
ผูบ้ริหาร 

นายศูนยรั์ฐ บุญยมณี บรรณาธิการหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

นายวฒิุ นนทฤทธ์ิ บรรณาธิการโพสตทู์เดย ์
นายจิรทศัน์ นิวฒัน์ภูมินทร์ ผูจ้ดัการกลุ่ม งานธุรกิจพาณิชยพิ์เศษ 
นางภทัริกา ชุติชูเดช ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 

 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง   บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
 

ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นบุคคลท่ีเป็นอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนบัคะแนน 
นายสถิตย ์เสนสุภา บริษทั วคิเคอร่ีแอนดว์รชยั จ ากดั 
 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
นายพิทกัษ ์กิตติอคัรเสถียร บริษทั สีลม แอด๊ไวเซอร่ี จ ากดั 

 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือนัดประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 และไดส่้งวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบ
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ ดงัน้ี 

วธีิปฏิบติัในการลงคะแนน 
1. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมแทน โดยใชแ้บบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) บริษทัไดแ้จกใบลงคะแนนเสียงเรียงตาม
วาระใหผู้ถื้อหุน้แลว้เม่ือลงทะเบียนเขา้ประชุม 

2. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมแทน โดยใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบท่ี
ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) และผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง



รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั้งที่ 1/2564                                                                                                          3/8 
 
 

ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซ่ึงมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะ โดยใชแ้บบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไวใ้นหนังสือ
มอบฉันทะเขา้ในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษทัไดแ้จกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผูรั้บมอบฉันทะ เม่ือ
ลงทะเบียนเขา้ประชุมเฉพาะวาระท่ีผูถื้อหุน้มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษทัจะถามในท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และ
น าไปลบจากเสียงลงคะแนนท่ีบริษทัไดบ้นัทึกเขา้ในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหนา้แลว้ หากไม่มีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นดว้ยเป็นเอกฉันท์ หากมีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง บริษทัจะ
ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะกลุ่มน้ีกรอกบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง แลว้น ามาลบออก
จากคะแนนเสียงท่ีเขา้ประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซ่ึงถือว่าเห็นดว้ย โดยบริษทัจะตรวจนับคะแนนเสียงและ
เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
จากนั้นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
 
ประธานช้ีแจงวา่ตามท่ีบริษทัไดส่้งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
ให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 แลว้นั้น คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 1 ราย รวมเป็นจ านวน 55 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 424,169,912 หุน้ 

 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ดว้ย
คะแนนเสียง เห็นดว้ย 424,169,912 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผูถื้อหุน้ ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระท่ี 2 รายงานผลการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวาระท่ี 7 
 
คุณวศิน โชติรวี ช้ีแจงว่าตามท่ีบริษทัได้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทั บางกอก โพสต์ จ ากัด 
(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 มีมติอนุมติัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ไดแ้ก่ (1) ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดั
จ าหน่าย (บางนา) และ (2) อาคารส านักงาน (คลองเตย) แก่ผูล้งทุนทัว่ไปผ่านวิธีประกวดราคา ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ าเนินการ
จดัการประกวดราคาเพ่ือจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ตาม ดว้ยภาวะเศรษฐกิจท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ท าให้การจดัประกวดราคาคร้ังดงักล่าวไม่ประสบความส าเร็จ
เน่ืองจากไม่มีผูเ้สนอราคา  
 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการรายงานผลการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามมติของท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2563 ในวาระท่ี 7 
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คุณศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้นสอบถามว่าได้อนุมติัการขายไปในปีท่ีแลว้ ท าไมถึงท าการขายปีน้ี ประธานช้ีแจงว่า
เน่ืองจากไม่มีผูเ้สนอราคาประมูลมาอยา่งเป็นทางการ มีเพียงโทรสอบถามและส่งอีเมลม์า จึงไม่สามารถท าการขายได ้
 
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 1 ราย รวมเป็นจ านวน 56 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 424,170,012 หุน้ 
 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติตามท่ีคณะกรรมการเสนอ รับทราบการรายงานผลการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามมติของท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวาระท่ี 7 ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 424,170,012  เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลเก่ียวโยงกนั 
 
ประธานช้ีแจงวา่จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 มีมติเห็นควรใหจ้ดัการประกวด
ราคาข้ึนอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือจ าหน่ายสินทรัพยข์องบริษทัฯเน่ืองจากคร้ังท่ีแลว้ไม่มีผูย้ืน่เสนอราคา ไดแ้ก่ (1) ศูนยก์ารพิมพแ์ละ
จัดจ าหน่าย (บางนา) (2) อาคารส านักงาน (คลองเตย) โดยมีเง่ือนไขผูช้นะการประมูลจะตอ้งให้เช่ากลบัพ้ืนท่ีอาคาร
ส านกังาน (คลองเตย) ใหแ้ก่บริษทั 
 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยใ์ห้แก่บุคคล
เก่ียวโยงกนั  
 
คุณวศิน โชติรว ีรายงานเพ่ิมเติมวา่ บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประกวดราคาและเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนท่ีสนใจ ไม่วา่จะเป็นบุคคล
ทัว่ไปหรือบุคคลเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯสามารถเขา้ร่วมประกวดราคาได ้ บริษทัฯ ไดว้า่จา้งผูป้ระเมินอิสระซ่ึงไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ บริษทั ไนท์แฟรงค ์ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ไนท์แฟรงค์”) และบริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั (“15 ธุรกิจ”) เพื่อให้ทราบราคายติุธรรมท่ี
เป็นปัจจุบนั และก าหนดราคาเสนอขายขั้นต ่าส าหรับการประกวดราคาเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาประเมินเฉล่ียของผู ้
ประเมินทรัพยสิ์นทั้งสองรายหรือเท่ากบั 1,226.21 ลา้นบาท การประกวดราคาคร้ังน้ีมีผูย้ื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ไดแ้ก่ 
บริษทั ท่ีดินร่มร่ืน จ ากดั (“ท่ีดินร่มร่ืน”) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เสนอราคาซ้ือทรัพยสิ์นสองรายการ รวมมูลค่า 1,226.21 
ลา้นบาท ท าใหร้ายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์า้งตน้เขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยมีขนาดของ
รายการตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทนสูงสุดจะเท่ากบัร้อยละ 73.41 เป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศเร่ืองการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึงตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย  
 
บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ดงักล่าว ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการยงัไดมี้มติแต่งตั้ง บริษทั สีลม แอด๊ไวเซอร่ี จ ากดั (“สีลม”)
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เพ่ือจดัท าความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมและสารสนเทศ
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ตามประกาศเร่ืองการไดม้าและจ าหน่ายไปฯ พร้อมรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ส าหรับรายการไดม้า
และจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 
อยา่งไรก็ตาม วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 ถือวา่เป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นหากวาระใดวาระ
หน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือว่าวาระท่ี 3 หรือวาระท่ี 4 ท่ีไดรั้บการอนุมติัไปแลว้นั้นเป็นอนัยกเลิก 
และจะไม่มีการพิจารณาวาระอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระท่ีไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 
 
คุณศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคุณ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ 15 ธุรกิจ มีอะไรเก่ียวโยงกบั ท่ีดินร่มร่ืน หรือไม่ เพราะการไม่ไดตี้ราคาให้
ตวัอาคารบางกอกโพสต ์ซ่ึงต่างกบั ไนท์แฟรงค ์อยา่งไรก็ตามไดข้อบคุณ ท่ีดินร่มร่ืน ในการเขา้ซ้ือและกล่าววา่อีก 3 ปีจาก
น้ี อาคารคงถูกทุบท้ิงแน่นอน ซ่ึง ดร. รณชิต มหัทธนพฤกษ ์ไดต้อบวา่ทั้งสองบริษทัไม่มีอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกนั คุณสิรินาถ ภู่
ชยัวฒันานนท์ ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ แนะน าตวัแลว้ตอบขอ้ซกัถามวา่ ผูป้ระเมินทั้งสองรายประเมินดว้ยวิธีตน้ทุนและวธีิ
รายได ้จึงมีความเห็นว่าการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นยงัไม่ไดเ้ป็นการใชป้ระโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุดของทรัพยสิ์น  ซ่ึง
อาคารบางกอกโพสตเ์ป็นอาคารท่ีสร้างมาเพ่ือใชป้ระโยชน์ดา้นการพิมพมิ์ใช่เป็นทรัพยสิ์นท่ีสร้างข้ึนเพ่ือก่อให้เกิดรายได้
และถูกออกแบบและพฒันาเพ่ือการใชป้ระโยชน์ในกิจการของบริษทัเท่านั้น  
 
คุณแดน ชินสภคักุล ผูรั้บมอบฉันทะ ไดก้ล่าววา่ อาคารน้ีหากซ้ือไปผูซ้ื้อคงทุบท้ิงเพราะสภาพอาคารเก่าแก่ อีกทั้งผูซ้ื้อยงั
ตอ้งมีค่าทุบตึกอีกกวา่ 60 ลา้นบาท ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลของการไม่ตีราคาตวัอาคาร 
 
คุณศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น ถามต่อวา่หากขายแลว้จะบนัทึกบญัชีอย่างไร ขายแลว้ยงัขาดทุนอยูจ่ะขายหรือไม่ คุณ
วศิน โชติรวแีจง้วา่ขณะน้ีผูส้อบบญัชีใชร้าคาประเมินในการบนัทึกบญัชีงบส้ินปี 2563  หากมีการขายแลว้จึงใชร้าคาขายจริง 
ซ่ึงคาดวา่อาจจะท าใหไ้ตรมาสแรกติดลบเน่ืองจากการขาย 136 ลา้นบาท   
 
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 3 ราย รวมเป็นจ านวน 59 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 424,170,024 หุน้ 
 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลเก่ียวโยงกนั ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ไม่
นบัรวมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันั้นจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง  169,231,354 หุน้ เห็นดว้ย 169,149,957 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 
99.9519  ไม่เห็นดว้ย 81,397 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0481 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
พร้อมกนัน้ี คุณวศิน โชติรว ีไดแ้จง้การอนุมติัการมอบอ านาจใหบุ้คคล/คณะบุคคลตามท่ีคณะกรรมการเห็นเหมาะสมให้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการในการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเขา้ท ารายการจนแลว้เสร็จ ไดแ้ก่ การ
ติดต่อกบัเจา้พนกังาน ใหถ้อ้ยค า หรือลงนามในเอกสาร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมติผูถื้อหุน้  

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการท ารายการเช่ากลบัอาคารส านกังานจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
 



รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั้งที่ 1/2564                                                                                                          6/8 
 
 

ประธานช้ีแจงวา่บริษทัฯ จะท าการเช่ากลบัพ้ืนท่ีอาคารส านกังานไม่เกิน 9,000 ตารางเมตร ในอตัราค่าเช่าและค่าบริการ 400 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมท่ีจอดรถ 180 คนั จาก บริษทั ท่ีดินร่มร่ืน จ ากดั ซ่ึงเป็นผูช้นะการ
ประกวดราคา และเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัรายการเช่ากลบัอาคารส านกังานจากบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนั  

คุณศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น ถามวา่ จ่ายช าระค่าเช่าอยา่งไรเป็นรายเดือนหรือรายปี คุณวศิน โชติรวี ช้ีแจงวา่ การจ่าย
ค่าเช่าจะจ่ายเป็นรายเดือน 

คุณปราโมทย ์ปิยสกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ค่าเช่า 400 บาทต่อตารางเมตรคิดจากอะไร และราคาตึกแถวน้ีค่าเช่าเท่าไร คุณ
พิทกัษ ์กิตติอคัรเสถียร ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ช้ีแจงวา่ ทั้งไนท์แฟรงค ์ และ 15 ธุรกิจ ไดส้ ารวจพ้ืนท่ีอาคารส านกังานใน
บริเวณถนนพระราม 4 และบริเวณใกลเ้คียง ราคาอยูท่ี่ 450-500 บาทต่อตารางเมตร  
 
คุณแดน ชินสุภคักุล ผูรั้บมอบฉนัทะ กล่าววา่ อาคารน้ีมีท่ีวา่งใหเ้ช่า แต่การหาผูเ้ช่าคงเป็นเร่ืองยากเพราะการเดินทางเขา้มา
ไม่สะดวกไม่ไดติ้ดรถไฟฟ้า 
 
คุณสุพตัรา สิทธิชยั ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าหลงัจากขายแลว้ บริษทัจะเป็นอย่างไร ประธานตอบว่า ขณะน้ีพยายามลดภาระ
หน้ีสิน และมีการปรับปรุงธุรกิจอยูต่ลอด รวมทั้งมีการลดค่าใชจ่้ายลง หากเศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึน คาดวา่บริษทัจะพยายาม
ด าเนินธุรกิจใหก้ลบัมามีผลประกอบการท่ีดีข้ึน 
 
คุณศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น ถามถึงสถานะของบริษทัลูกหลายบริษทัท่ียงัด าเนินการอยู่ คุณวศิน โชติรวี ช้ีแจงว่า
ขณะน้ีหลกัๆ บริษทัลูกจะมี บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั และ บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั  
 
คุณศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ถามถึงการประเมินของไนท์แฟรงคว์่าประเมินไปเม่ือไร คุณพิทกัษ ์กิตติอคัรเสถียร ไดต้อบว่า 
สิงหาคม 2563 
 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั การท ารายการเช่ากลบัอาคารส านกังานจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ไม่
นบัรวมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันั้นจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง  169,231,354 หุ้น เห็นดว้ย 169,149,996 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 
99.9519  ไม่เห็นดว้ย 81,358 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0481 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนักรณีขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
 
ประธานช้ีแจงวา่บริษทัฯ มีความจ าเป็นและไดข้อรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายสุทธิเกียรติ 
จิราธิวฒัน์ เพ่ิมเติม จากจ านวนไม่เกิน 250 ลา้นบาทเป็นจ านวนไม่เกิน 400 ลา้นบาท  
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บริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นรายการท่ีมีประโยชน์ต่อผูถื้อ
หุน้ และเทียบเท่าการท ารายการกบับุคคลภายนอก 
 
คุณวศิน โชติรวีแจง้เพ่ิมเติมวา่ รายการดงักล่าวเป็นการกูย้ืมประเภทช าระคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีหลกัประกนั อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี เท่ากบัอา้งอิงจากอตัรา MLR ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยการท าสญัญากูย้มืเป็นคร้ังตามงวดของการกูย้มื 
ทั้งน้ี ในการกูย้ืมตามสัญญากูย้ืมเงินล่าสุดมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบดว้ยร้อยละ 
1.375 ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 
 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทาน

ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  และมูลค่าเงินกูย้ืมสูงสุดท่ีบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัให้สามารถรับความช่วยเหลือทาง

การเงินไม่เกิน 400 ลา้นบาท โดยขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 18,000,000 บาท ค านวณจาก 400,000,000 x 4.50% โดย
ใชส้มมติฐานการกูย้มืประมาณ 1 ปี 

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยเป็น
รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินท่ีมีมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนไม่เกิน 20 ลา้นบาท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัการท ารายการและไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
อยา่งไรก็ตาม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏิบติัท่ีดีและตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการจึง
มีมติอนุมติัใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองของความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของส่ิงตอบแทน
และเง่ือนไขการท ารายการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้ าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อม
กบัความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้
แลว้ พร้อมน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าว ต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ีคณะกรรมการไดมี้มติแต่งตั้ง บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือจดัท าความเห็นเก่ียวกบั
การเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมและสารสนเทศ พร้อมรายงานความเห็นของ
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีมีต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ 
 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนักรณีขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ไม่นบั
รวมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันั้นจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง  303,073,874 หุ้น เห็นดว้ย 302,018,516  เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 
99.6518  ไม่เห็นดว้ย 1,055,358 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3482 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
วาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
ประธานกล่าววา่ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรแจ้งให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบวา่ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด สามารถเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีระบุในหนงัสือ
นดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 รวมถึงซกัถามหรือใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเพ่ิมเติม 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเพ่ิมเติม 
 
ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษทัและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี 

 
ปิดประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 

 
 

 
(นายวรชยั พิจารณ์จิตร) 
รองประธานกรรมการ 
ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม 
 
 
 
 (นายวศิน โชติรว)ี 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี 
และเลขานุการบริษทั 
 


