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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 22 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ 

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

 
เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08:30 น. 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 

(COVID -19) บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฎิบัติในการประชุม ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับ

ทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน รายละเอียดของ

กรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

2. บริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าช้ันล่าง ทั้งนี ้ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น

ที่มีความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม ในการนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครดั 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุม  

โปรดน าหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
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วันท่ี 27 มีนาคม 2563 

 
เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 
3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ 
4. รายละเอียดของกรรมการอิสระทีค่ณะกรรมการเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
5. สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกีย่วโยงกนั 
6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ส าหรับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
7. แบบฟอร์มลงทะเบยีน (ต้องน ามาในวันประชุม) 
8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
11. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
12. แผนที่บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่  
22 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต์ ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 และได้จัดท ารายงานการประชุม
ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536001583 
อาคารบางกอกโพสต์ เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา 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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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีซ่ึงสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบ
บัญชีแต่ละปีของบริษัทฯ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนก่อนเสนอตอ่ท่ีประชุมประจ าปีของผู้ถือหุ้น (ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงิน
ของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 
วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ เงินปัน
ผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปสี่วนหน่ึงไวเ้ปน็ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 
 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนส ารองนี้มีจ านวนไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว 
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของทุกๆ ปี ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ 
 บริษัทฯ มิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ  
มีผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 2562 

 (บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

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

 
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้าม)ี 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งโดยจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วนหน่ึงในสาม ให้กรรมการคนท่ีได้อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นมีสิทธิได้รับอนุมัติเลือกกลับเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกวาระ 
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่  
4 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ 
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ 
บุญปิติ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร รวม 4 ท่าน คณะกรรมการพิจารณาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย 
พิจารณ์จิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร 
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดย นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา มีคุณสมบัติเปน็
กรรมการอิสระ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทน 
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงส าหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท (ปี 2562 จ านวน 
7,000,000 บาท) ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่
จะเห็นสมควร 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการย่อย  จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนการเป็น
กรรมการในคณะกรรมการย่อยนั้น กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการมีจ านวน 6,987,243 บาท จากที่ได้รับอนุมัติจ านวนรวม 7,000,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการส่วนท่ี
เหลือจ านวน 12,757 บาท ไม่ได้มีการจัดสรรเพิ่มเติมแก่กรรมการใดๆ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ  
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 
หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752  
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การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2562 และปี 2563 
 (บาท) 

 2562 2563 

1. ค่าสอบบัญช ี 3,400,000 ไม่เกิน 1,725,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 

 
ค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,725,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท
ฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากส านักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย 
 
ส าหรับวาระที่ 7 และวาระที่ 8 เกี่ยวเนื่องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ 
เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และอนุมัติให้บริษัทฯ ขออนุมัติเรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ในปี 2562 รวมทั้งการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมระหว่างด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งหมดจากบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งในตอนแรกการท ารายการดังกล่าวจะขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ก าหนดให้จัดขึ้นในวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และแจ้ง
ยกเลิกวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เนื่องด้วย บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียม
ข้อมูลและเอกสารอันเป็นสาระส าคัญ ท าให้ไม่สามารถจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ภายในก าหนดเวลา ซึ่งต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 และให้น าวาระการขออนุมัติ
การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อ
พิจารณาแทน รวมทั้งมีมติอนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ และอนุมัติจ านวนเงินสูงสุดของการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม ระหว่างที่บริษัทฯ ด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่  
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท ารายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) และ (2) อาคารส านักงาน (คลองเตย) เนื่องจากบริษัทฯ ประสบ
ภาวะขาดสภาพคล่อง มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานติดต่อกันหลายปี สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อท่ีเปลี่ยนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์
ไปยังสื่อออนไลน์ รวมถึงการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลให้งบโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ประกอบกับบริษัทฯ ได้ยุติ
การพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และว่าจ้างบริษัท Outsource 
ในการพิมพ์ ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 เป็นต้นมา รายละเอียดของสินทรัพย์ (1) และ (2) เป็นดังนี ้
 
อ้างอิงจากราคาประเมินที่จัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน คือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ที่ สช. 
24/2555 ตามวันประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ เป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
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(1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวงหมายเลข 34) บริเวณหลัก
กิโลเมตรที่ 19+700 (ฝั่งขาเข้า) ไปทางทิศใต้ประมาณ 70 เมตร ในต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 

- ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ดิน 19 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงพิมพ์  
อาคารคลังเก็บกระดาษ อาคารส านักงานจัดจ าหน่าย โรงเก็บสารเคมี อาคารควบคุมไฟฟ้าย่อย อายุอาคารประมาณ 13 
ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ถนนและลานคอนกรีต รั้วลวดหนามและเสาคอนกรีตพร้อมประตรูั้ว และสะพานคอนกรตี
เสริมเหล็ก ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุด 368.50 ล้านบาท 

- เคร่ืองพิมพพ์ร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 6 รายการ รวม 23 ชุด/เครื่อง มีอายุใช้งาน
ประมาณ 2-12 ปี ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุดระหว่าง 55.80 – 141.00 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 ถนนและลาน
คอนกรีต รั้วและประตูรั้วเหล็กดัด ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุด 1,175.00 ล้านบาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ของ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) ไม่ได้ก่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ และไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป และ (2) อาคารส านักงาน (คลองเตย) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นในการใช้หารายได้ 
เป็นเพียงสถานท่ีที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นสถานที่อ่ืนได้ และเนื่องจากการปรับขนาดธุรกิจให้เล็กลง ท าให้บริษัทฯ 
ไม่จ าเป็นต้องใช้พื้นที่ส านักงานมากเช่นในอดีต อีกท้ังการเข้าท ารายการดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามา ซึ่งช่วยลดความ
เสี่ยงในการบริหารโครงสร้างเงินทุน ท าให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สิน และรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดได้อย่างทันท่วงที โดย
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อ ว่าราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 90 ของราคาประเมิน ซึ่งอยู่ในช่วงของราคาระหว่าง 1,439.37 – 1,684.50 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองและ
ผลประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับ 
 
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้แต่งตั้ง บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด ที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อจัดท าความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
แต่เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นต่อมูลค่าที่เป็นธรรมของเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ของศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บาง
นา) ว่า เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ยังอยู่ในสภาพที่ดี จึงพิจารณาใช้มูลค่า  กรณีการจ าหน่ายเครื่องจักรเพื่อน าไปผลิตต่อ หากมีการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักร ที่ 93.00 ล้านบาท แทนมูลค่าบังคับขาย – แยกช้ินส่วน ที่ 55.80 ล้านบาท ส่งผลให้ช่วงราคาที่จะตกลงซื้อขายกัน 
อยู่ระหว่าง 1,636.50 – 1,684.50 ล้านบาท แตกต่างจากท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติ 
 
และต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จ านวนรวม 1,636.50 - 1,684.50 ล้านบาท รวมทั้งก าหนดแนวทาง
ในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อว่าราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ ให้ข้ึนอยู่กับการเจรจาต่อรองและ
ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ โดยช่วงราคาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 จะอยู่ที่จ านวนรวม 1,472.85 - 1,516.05 ล้านบาท ดังนั้น ราคาการ
เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะไม่ต่ ากว่าจ านวนรวม 1,472.85 ล้านบาท 
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ขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนสงูสุดจะเท่ากับร้อยละ 64.50 เป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏบิัติการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย์ 
พ.ศ. 2547 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและ
สารสนเทศตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ พร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ส าหรับรายการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 6) 
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวด้วยวิธีประกวดราคา (Bidding) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจ โดยจะลง
โฆษณาในช่องทางสื่อของบริษัทฯ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เป็นระยะเวลา 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้
ลงทุนทั่วไปที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาสินทรัพย์รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด ตามกระบวนการและเง่ือนไขที่บริษัทฯ จะท าการ
ประกาศภายใน 30 วัน หลังการลงโฆษณาสิ้นสุดลง หลังจากนั้นบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองเสนอราคา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เปิดซองเสนอราคา ทั้งนี้ จะมีการเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อ
ความโปร่งใส บริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์ข้างต้นให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอราคาซื้อสูงสุดหรือสูงกว่าราคาที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก าหนดแนวทางในการจ าหน่ายสินทรัพย์พร้อมกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มสินทรัพย์คลองเตย 
และกลุ่มสินทรัพย์บางนา อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอซื้อต่ ากว่าราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่มีผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจ
เสนอราคา บริษัทฯ จะด าเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 เพื่อพิจารณาต่อไป  
 
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
รวมผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
 
ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วันที่ 11 มีนาคม 2563 ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้น
รายใดที่มีส่วนได้เสีย  
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความจ าเป็นและได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายสุทธิเกียรติ  
จิราธิวัฒน์ โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมาแล้ว จ านวนรวม 161  
ล้านบาท และจะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมอีกจ านวน 39 ล้านบาท ในระหว่างที่ด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งรวม
เป็นจ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท ตามทีไ่ด้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2562  
 
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เพิ่มเติม จากจ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท 
 
ทั้งนี้ การท ารายการดังกล่าวถือเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หากค านวณขนาดรายการจาก
เงินกู้ จ านวน 250 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมตั้งแต่วันลงนามในสัญญาฉบับแรก  
คือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นประเภทเงินกู้ช าระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.00 ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดเท่ากับ 
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21.0 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท
รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ขนาดของรายการถือเป็นรายการใหญ่ เนื่องจากเกินกว่า 20 ล้าน
บาท บริษัทฯ จึงจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 5) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการ
ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ  พร้อม
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ส าหรับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็น
ระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเทียบเท่าการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
 
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้แต่งตั้ง บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด ที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อจัดท าความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
รวมผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วน
ได้เสียในวาระนี้ คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 24.22 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี –  
 
คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 
สามารถเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม 
 
บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันท่ี 4 พฤศจิกายน 
2562 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือ
หุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม 
 
คณะกรรมการก าหนดให้บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 และ
จ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น  
 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. 
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อนึ่งเพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ได้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ  
นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับน้ี  
 
บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มากับหนังสือเชิญประชุม ส าหรับคัสโตเดียนสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหลักทรัพย์) จากเว็บไซต์ https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information 
 
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมท้ังเอกสารตามที่ก าหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับภายใน
วันท่ี 21 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนังสอืมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเขา้
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
 
 (นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์) 
 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขท่ี 0107536001583 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
วันท่ี 24 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต ์
เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 
เริ่มประชุมเวลา 11:00 นาฬิกา 
 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 นายวรชัย พิจารณ์จิตร 
 นายจอห์น ทอมพ์สัน 
 ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา 
 นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา 
 นายเอกฤทธ์ิ บุญปิต ิ
 นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
 ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ 
 นายจรูญ อินทจาร 
 ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 

 
รายนามกรรมการที่ลาประชุม 
 นายชาติศิริ โสภณพนิช 
 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

 
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 38 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 365,942,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จ านวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3 
 
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ประธานท่ีประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม จากนั้น
ให้นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่
ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปี 2562 
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กรรมการ 
 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
 นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 นายเอกฤทธ์ิ บุญปิต ิ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
 นายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ 

 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 
ผู้บริหาร 
 นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด 
 นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท 
 นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ 
 นายศูนย์รัฐ บุญยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
 นายวุฒิ นนทฤทธิ ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
 นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
 นางภูมิจิตร พลางกูร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด 
 นางธัชหทัย ธรรมประภาส ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จ ากัด 
 หม่อมหลวงพอยศ กัลยาณะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถาม 
 นางสายฝน อินทร์แก้ว บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด 

 
ที่ปรึกษากฎหมายซ่ึงเป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน 
 นายสถิตย์ เสนสุภา บริษัท วิคเคอรี่แอนด์วรชัย จ ากัด 

 
ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเตมิส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีและเสนอบุคคลทีม่ี
คุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยบริษัทท าหนังสือแจ้งตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 
2561 ก่อนท่ีบริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม โดยได้ชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
 
บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และบริษัทได้ส่งวิธี
ปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วดังนี้ 
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วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน 
1. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียง เรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม 
2. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่

จะมอบฉันทะ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้
ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับ
มอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และน าไปลบจากเสียง
ลงคะแนนท่ีบริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย
เป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้ กรอกบัตรลงคะแนนเสียง 
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วน ามาลบออกจากคะแนนเสียงท่ีเข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจ
นับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ประธานท่ีประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 
 
ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 แล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 365,942,401 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีซ่ึงสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 
ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า บริษัทได้ส่งรายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินประจ าปี 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปี 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ช้ีแจงภาพรวมของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ว่า กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทส าหรับปี 2561 (167.7) 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนที่ (358.8) ล้านบาท โดยจะเห็นได้ว่าผลขาดทุนลดลงร้อยละ (54) ทั้งนี้เป็นผลจากการที่
กลุ่มบริษัทมีนโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มีข้อบ่งช้ีจากการทดสอบการด้อยค่าความนิยมและเงินลงทุน 
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รายได้จากการขายและบริการรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (98.5) ล้านบาทหรือ ลดลงร้อยละ (7) สาเหตุเกิดจากการลดลงของโฆษณาในสื่อ
สิ่งพิมพ์และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่สื่อดิจิทัล ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทลดลง (165.1) ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ (14) และค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง (59) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (14) 
สาเหตุจากการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไร 

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมี
การปรับตัวด้านการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดและ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นอย่างดี ท าให้สามารถช าระดอกเบี้ย
และช าระคืนเงินต้นตรงตามก าหนดเวลา อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะพยายามรักษารายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F โดย
ให้มีผลภายในเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนจากการผลิตหนังสือพิมพ์ท้ังสองฉบับน้ีมา
โดยตลอด ท้ังนี้บริษัทจะมุ่งเน้นช่องทางของสื่อดิจิทัล เว็บไซต์ และสังคมออนไลน์มากขึ้น 

นายชัชวาลย์ เกตุเรืองโรจน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัท ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 50 
ระบุเรื่องความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่องไว้ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูง
กว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จากนั้นสอบถามว่า บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะช าระหนี้ในระยะสั้นหรือไม่ และมีนโยบายในการ
แก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะหากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จะส่งผลกระทบต่อดอกเบี้ย 

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 กลุ่มบริษัทมีรวมหนี้สินหมุนเวียน 1,306.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรวมสินทรัพย์หมุนเวียน 588.7 ล้านบาท ดังนั้นหากเกิดอะไร
ขึ้นกับบริษัท สินทรัพย์หมุนเวียนคงไม่สามารถชดเชยหนี้สนิหมนุเวียนได้ทั้งหมด ทั้งนี้หนี้สินหมุนเวียนหลักของบริษัท คือ เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 936.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้ช้ีแจงก่อนหน้าว่าบริษัทเป็นบริษัทที่มีวินัยทางการเงิน 
ช าระดอกเบี้ยและช าระคืนเงินต้นตรงตามก าหนดเวลา จึงน่าจะท าให้ไม่มีข้อบ่งช้ีจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ในกรณีที่จะขอเรียกเงินคืน 
รวมทั้งบริษัทยังมีสถานะเพียงพอที่จะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตนชื่นชอบหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเป็นสมาชิกมานานหลายสิบปี จากนั้นสอบถาม
ว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่คลองเตยที่บริษัทใช้ในการประกอบกิจการ เป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือเป็นการเช่าที่ รวมถึงอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้างที่บางนา-ตราด และสอบถามว่าจะมีการรวมทั้งสองสถานที่เข้าด้วยกันในการประกอบกิจการหรือไม่อย่างไร เพื่อช่วยในการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทยังมีผลขาดทุนและหนี้สินหมุนเวียนสูง 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่คลองเตย เป็นทรัพย์สิน
ของบริษัททั้งหมด เช่นเดียวกันกับที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่บางนา-ตราด ซึ่งใช้เป็นโรงพิมพ์ โดยหากให้พนักงานย้ายไปท างานที่ 
บางนา-ตราด เกรงว่าอาจไม่สะดวกในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม การรวมทั้งสองสถานที่เข้าด้วยกันในการประกอบกิจการตามค าแนะน า
ของผู้ถือหุ้นนั้น ทางกรรมการบริษัทจะขอรับไว้พิจารณา 

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับปัจจุบัน 
บริษัทจ าเป็นต้องมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบมูลค่ายุติธรรม ซึ่งทางบริษัทได้มีการประเมินมูลค่าที่ดินท้ังที่คลองเตยและบาง
นา-ตราด เมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมูลค่าตลาดของที่ดินท่ีคลองเตย ซึ่งมีขนาด 7 ไร่ 64 ตารางวานั้น เพิ่มขึ้นเป็น 859 ล้าน
บาท จาก 687 ล้านบาท และมูลค่าตลาดของที่ดินท่ีบางนา-ตราด เพิ่มขึ้นเป็น 261 ล้านบาท จาก 232 ล้านบาท 

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจ านวน 39 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 409,405,881 หุ้น 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปีของบริษัท และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 409,405,881 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 
และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล 
 
ประธานที่ประชุม ช้ีแจงว่า บริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 เพราะบริษัทมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนในปี 2561 

 (บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(6,530,222) (2,466,933) 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 409,405,881 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - 
เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้ามี) 
 
นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2562 
ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมพ์สัน นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ นายจรูญ อินทจาร รวม 4 ท่าน 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมพ์สัน นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และนายจรูญ อินทจาร กลับเข้ามาเป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง กรรมการในบริษัท และจ านวนครั้งในการเข้า
ประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจ าปี 2561 แล้ว 

กรรมการของบริษัท และ วัน เดือน ปี ที่กรรมการดังกล่าวได้รับเลือกตั้งครั้งหลังสุดเป็นดังนี้ 
1. นายชาติศิริ  โสภณพนิช ( 1 เมษายน 2559) 
2. นายจอห์น  ทอมพ์สัน ( 1 เมษายน 2559) 
3. นายธีระเกียรติ  จิราธิวัฒน์ ( 1 เมษายน 2559) 
4. นายจรูญ  อินทจาร ( 1 เมษายน 2559) 
5. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ (27 เมษายน 2560) 
6. นายเอกฤทธิ์  บุญปิติ (27 เมษายน 2560) 
7. นายรัสเซล  เลตัน  เคคูเอวา (27 เมษายน 2560) 
8. นายวรชัย  พิจารณ์จิตร (24 เมษายน 2561) 
9. ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์ (24 เมษายน 2561) 
10. ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ (24 เมษายน 2561) 
11. ดร.รณชิต  มหัทธนะพฤทธิ ์ (24 เมษายน 2561) 
12. ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจินดา (24 เมษายน 2561) 

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือก
กรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจ านวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในต าแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใด ๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นท่ีตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคล
ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการทีจ่ะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด 
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มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมเป็นจ านวน 41 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 409,534,243 หุ้น 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทั้งหมด 
4 ท่านตามที่เสนอ ประกอบด้วย 

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช 
 เห็นด้วย 408,560,243 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง  
 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน 
 เห็นด้วย 408,559,243 เสียง ไม่เห็นด้วย 975,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง  
 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
 เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง  
 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
4. นายจรูญ อินทจาร 
 เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย – เสียง  
 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
 
นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งได้มีการใช้ไป 6,884,786 บาท โดย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้การจัดสรร
ค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งเหมือนกับใน
แต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และการจัดสรร
ค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 
นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางพูนนารถ 
เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5238 และ/หรือ นางสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3970 ของบริษัท ส านักงาน อี
วาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 3,400,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว 
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บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีในปี 2561 ให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 3,320,000 บาท ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทจะด าเนินการให้บริษัท
ย่อย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส านักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของรอบปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 3,400,000 บาท และในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท า
หน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 409,534,243 
เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
 
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งระบุ
อยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ถูกก าหนดขึ้นตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท ซึ่งผ่านมาเป็นระยะเวลานาน คณะกรรมการบริษัทมีมติ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 10 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 24 ข้อ เป็นข้อ (25) ถึงข้อ (34) เพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่และแผนการขยายธุรกิจของบริษัท 

บริษัทขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

วัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 24 ข้อ มีดังต่อไปนี ้

(1) ก่อตั้ง โฆษณา พิมพ์ จัดให้แพร่หลาย แจกจ่าย จัดการ และเป็นเจ้าของหรือด าเนินการโดยประการอื่น ซึ่งหนังสือพิมพ์ วารสาร 
หนังสือ และสิ่งพิมพ์โฆษณาและสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกภาษา และโดยทั่วไปประกอบกิจการพิมพ์โฆษณาและการพิมพ์ และประกอบ
กิจการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวและข้อสนเทศ และรับท าการถ่ายรูป และประกอบกิจการโฆษณา 

(2) ส่งเสริม ก่อตั้ง และลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทุกชนิด รวมทั้งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่มีสิทธิได้รับการส่งเสรมิ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม การเพาะปลูกไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก พืชผลทุกชนิด การประมง การป่า
ไม้ การส ารวจขุดค้นประกอบการและท าประโยชน์แร่ สินแร่และทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด ท้ังทางบกและทางน้ า 

(3) ผลิต น าเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย เช่าซื้อ เครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษา หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ อุปกรณ์การโฆษณา 
สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เครื่องยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือทุ่น
แรง ยานพาหนะ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ และของใช้ส านักงาน เครื่องเรือน พรม เรือก าปั่น เรือยนต์ เรือกล
ไฟ วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารและเครื่องโทรคมนาคมรวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของ
สินค้าดังกล่าว 

(4) ซื้อ ก่อตั้งและด าเนินกิจการเป็นผู้ค้าขายสินค้าทั่วไป ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทนจ าหน่าย ผู้ค้ าประกันลูกค้า 
ผู้รับขน ผู้บรรจุของ ผู้เก็บของ ผู้จัดการร้านค้า ผู้จัดจ าหน่าย สินค้าท่ีผลิตในต่างประเทศและในประเทศ วัสดุและสินค้าท่ัวไป และ
น าเข้า ซื้อ จัดท า ผลิต ท าให้เหมาะสมที่จะขายได้ ขาย ซื้อขายโดยการแลกเปลี่ยนสินค้า แลกเปลี่ยน จ าน า วางเป็นประกัน ค้า
หรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ สิ่งของ วัสดุ และสินค้าโดยทั่วไป ไม่ว่าในสภาพที่ปรุงแต่งหรือผลิตส าเร็จรูปแล้ว 
หรือในสภาพวัตถุดิบ และรับด าเนินการประกอบกิจการและจัดด าเนินการกิจการซื้อขายทุกชนิดและกิจการผลิตอื่นๆ และธุรกิจ
อื่นๆ ไม่ว่าการค้าส่งหรือค้าปลีก และซื้อสิทธิบัตรในสิทธิบัตร สิทธิอันใกล้เคียงกับสิทธิดังกล่าวมานี้ สิทธิพิเศษในประดิษฐ์กรรม 
สัมปทาน ใบอนุญาต และสิ่งที่คล้ายคลึงกันซึ่งให้สิทธิผูกขาด หรือไม่ผูกขาด หรือโดยมีข้อจ ากัดในการใช้สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ซึ่งอาจใช้
เพือ่วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งข้อใดของบริษัทได้ กรรมวิธีการผลิตอันเป็นความลับ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือสัมปทานในลักษณะ
ใดๆ จากรัฐบาลใดๆ หรือให้อนุญาตเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือท าการใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่ งทรัพย์สิน สิทธิหรือข้อความรู้ 
ซึ่งบริษัทได้มาดังกล่าวแล้ว 
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(5) ประกอบกิจการรับจัดการและเป็นที่ปรึกษา และกิจการให้ค าแนะน าแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์โฆษณาทุกชนิด การหาและเผยแพร่ข่าวสารและข้อสนเทศการพิมพ์ การโฆษณา
และการถ่ายรูปทางการค้า 

(6) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานและโครงการทุกประเภท อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ 
ถนน สะพาน เขื่อน งานวางท่อ ระบบส่งกระแสไฟฟ้า งานขุดคลอง งานสาธารณูปโภค ท่าเรือ ท่าจอดเรือ ท่าอากาศยาน ฐานทัพ
และสิ่งก่อสร้างทางการทหารอื่นๆ โรงไฟฟ้า ทางรถไฟ อุปกรณ์ความสะดวก และสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการพลังงานไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานนิวเคลียร์ โรงงานผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์จากน้ ามัน อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ในการผลิตอาหาร 
และงานโยธา และสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตและแจกจ่ายไฟฟ้าในงานส ารวจและกิจกรรมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม น้ ามัน 
ก๊าซธรรมชาติ และเหมืองแร่ 

(7) ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนจ าหน่ายและตัวแทนค้าต่างในกิจการค้าและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย 
และการจัดหาสมาชิกให้สมาคม และกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

(8) รับจ้างท าการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล อุปกรณ์และ
เครื่องยนต์ ทุกชนิด และอุปกรณ์ความสะดวกที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรม กิจการพาณิชย์ และกิจการเคหะ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
เครื่องบิน ยานยนต์ และเรือทุกชนิด 

(9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ไนท์คลับ ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขายเครื่องอุปโภคและบริโภค และกิจการห้างสรรพสินค้า 
กิจการผลิตขนมและอาหารกิจการพิมพ์ นิทรรศการภาพยนต์ การแสดงละครและการเต้นร า กิจการสถานเต้นร า ร าวงหรือรองเง็ง 
กิจการสถานจ าหน่ายสุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่มประเภทอ่ืนๆ กิจการวิทยุโทรทัศน์ กิจการเกี่ยวกับเครื่องขับขี่และเครื่องจักรกล ซึ่ง
เป็นเครื่องเล่นส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการบันเทิงทุกประเภท และกิจการโรงพยาบาลและรับให้บริการทางการแพทย์และ
การพยาบาล 

(10) ประกอบกิจการน าเที่ยวและกิจการการบริการการเดินทาง เป็นเจ้าของหรือประกอบกิจการโรงแรม กิจการถ่ายรูปทุกชนิด และ
กิจกรรมกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจทั้งบนบกและในน้ าเพื่อหาก าไร 

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

(12) ซื้อ เช่าซื้อ เช่า ให้เช่า จ านอง และจ าน าสังหาริมทรัพย์และรับจ าน าสังหาริมทรัพย์ และประกอบกิจการให้เช่าแบบลิสซิ่ง ซึ่ง
สังหาริมทรัพย์และกิจการบ ารุงรักษาและซ่อมทรัพย์ที่ให้เช่านั้น รวมทั้งการจัดช้ินส่วนเครื่อง ใช้และอะไหล่ส าหรับใช้ในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมดังกล่าว 

(13) เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และทรงสิทธิและให้สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดินและสิทธิเก็บกินเหนืออสังหาริมทรัพย์ และถือ
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์และจ านองอสังริมทรัพย์เท่าท่ีกฎหมายพึงอนุญาตให้ท าได้ 

(14) ท าการติดต่อและท าความตกลงกับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อ าเภอ เทศบาล เจ้าพนักงาน เพื่อขอรับสิทธิ ใบอนุญาตหรือ
สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท 

(15) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไม่ว่าบริษัทจ ากัดหรือห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดนั้นๆ จะมีวัตถุประสงค์ตรงกันกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม และร่วมค่านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในกิจการใดๆ ที่พึง
ท าได้ตามกฎหมายไม่ว่ากิจการนั้นจะอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม 

(16) จัดให้ได้มา ถือ ใช้ ขาย โอน ให้เช่า ให้อนุญาตใช้ จ านองหรือจ าหน่ายจ่ายโอนโดยประการอื่น ซึ่งสิทธิบัตรแห่งประเทศไทย หรือ
ของประเทศอื่นใดสิทธิตามสิทธิบัตร ใบอนุญาตและเอกสิทธิ์ การประดิษฐ์ การปรับปรุง และกรรมวิธีการผลิต ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การค้า และช่ือทางการค้า 

(17) จัดตั้งสาขาในประเทศไทยและในต่างประเทศ ไม่ว่าส่วนใดของโลก เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งปวงหรือข้อหนึ่งข้อใดดัง
ระบุข้างต้นในหนังสือบริคณห์สนธิน้ี 

(18) กู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเช่ือ โดยมีข้อก าหนดตามที่บริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม และรับจ านอง
อสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกัน (ส าหรับการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์นั้น เฉพาะเพื่อเป็นการประกันการ



17 
 

จ าหน่ายสินค้าและความรับผิดชอบในการท างานของลูกจ้างบริษัทเท่านั้น) โดยไม่เป็นการประกอบธุรกิจการธนาคาร เงินทุน
หลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ 

(19) จัดหาเงนิตราไทยและเงินตราต่างประเทศ เพ่ือเป็นทุนเพิ่มเติมส าหรับด าเนินกิจการของบริษัทโดยประการที่บริษัทเห็นสมควร 
(20) ค้ าประกันหนี้ ความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม 

ตลอดจนค้ าประกันคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้
เมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและค้ าประกันตามกฎหมายว่าด้วยภาษีศุลกาการ 

(21) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นท่ีตั้งไว้ 
(22) เสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
(23) ค้ าประกันหรือวางหลักประกันกับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือองค์กรที่มีอ านาจอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าสัญญาประกันเพื่อให้

ปล่อยตัวกรรมการเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานบริษัทจากการควบคุม 
(24) ซื้อ ขาย โอน ขึ้นเงิน ซึ่งตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนๆ 
 
รายละเอียดของวัตถุประสงค์ข้อ (25) ถึงข้อ (34) ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่มีดังนี ้

(25)  ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดงาน (organizer) จัดประชุม สัมมนา วิทยากร ผู้บรรยาย จัดงานแถลงข่าว จัดนิทรรศการ 
การแสดงสินค้า งานประเพณี งานเทศกาล งานแสดงแฟช่ันโชว์ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกีฬา บันเทิง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วรจรปิด โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว สื่อออนไลน์  
และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งผ่านช่องทาง หรือสื่ออื่นๆ ทุกชนิด 

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

(27)  ประกอบกิจการ บริหารงาน ผลิต และด าเนินกิจการ ด าเนินรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การแพร่เสียง แพร่ภาพอื่นๆ สื่อ
ออนไลน์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิตอล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การน าเสนอ (presentation) โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์การ
สื่อสาร สื่อโฆษณา และสื่อสารมวลชนทุกประเภทออกแบบ และท าเว็บไซต์โฮมเพจ แอปพลิเคชัน ให้เช่าอุปกรณเ์ครื่องเสียง และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการตัดต่อ อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายท าภาพยนตร์ ละคร บันทึกเทปและวีดีโอ ให้เช่าห้ องอัดเสียง ห้อง
ซ้อมดนตรี และผลิตเพลง 

(28)  ประกอบกิจการผลิต จ้างผลิต รับจ้างผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ หรือกระท านิติกรรมใด  ให้ได้มาซึ่งเนื้อหา
รายการวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด และการแพร่เสียง แพร่ภาพอ่ืนๆ รวมทั้งประกอบ
กิจการค้าสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 

(29)  ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ ผ่านโครงข่ายช่องสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ เสียงทางสาย เคเบิลทีวี ท้ังข้อมูลภาพ 
ข้อมูลเสียง และโครงข่ายอื่นๆ เพื่อน าเนื้อหา และรายการออกเผยแพร่ผ่านโครงข่ายดังกล่าว รวมทั้งซื้อช่องสัญญาณ ซื้อเวลา ให้
เช่าเวลา ช่องสัญญาณในการออกอากาศ และด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังกล่าวจากหน่ วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(30)  ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม การส่ง การรับ การแพร่สัญญาณภาพ เสียง รหัส ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้
เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบ
หนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย ข้อมูลภาพ 
ข้อมูลเสียง รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ท้ังภาคพื้นดิน ภาคอากาศ ภาคอวกาศ ภาคใต้พื้นดิน ภาคทางน้ า ทะเล และ
มหาสมุทร และประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร และวงจรดาวเทียมสื่อสารโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคม หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
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(31)  ประกอบกิจการในการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา จ าหน่าย หรือสั่งเข้ามาจ าหน่าย หรือส่งออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ 
โทรสาร และอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท 

(32)  ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก จ าหน่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงาน
อันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อท าการแสวงหาผลประโยชน์โดยการท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลขิสิทธิ์แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทาง
ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการด าเนินการตามกฎหมายต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว 

(33)  ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่ศิลปิน นักร้อง นักแสด ง นัก
ดนตรี และบุคคลใดๆ รวมทั้งจัดการแสดงคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่างๆ และธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท 

(34)  ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า หรือท างานต่างๆ และรับจ้างท าของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัทให้แก่บุคคล คณะ
บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ 

 
โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้ 
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 34 ข้อ” 
ทั้งนี้ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นั้น ให้กรรมการผู้มี
อ านาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามค าสั่งของนายทะเบียน
ได้ 
 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท 
และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามค าสั่งของนายทะเบียนได้ ด้วยคะแนน
เสียง เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
ประธานท่ีประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม รวมถึง
ซักถามหรือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม 

นายโกวิท สนั่นดัง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ยังเป็นกรรมการอยู่หรือไม่ 

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่านายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ได้แสดงความ
จ านงขอลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 และบริษัทได้มีการท าหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
รวมถึงได้มีการระบุเรื่องนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุม วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและออกตามวาระ และ
ก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้ามี) 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์ M2F เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา 
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ประธานที่ประชุม ช้ีแจงว่า หนังสือพิมพ์ M2F ได้รับกระแสตอบรับที่ดีตลอดมา แต่เนื่องจากรายได้โฆษณาเข้ามาน้อยเกิ นไป 
คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาและมีมติให้หยุดพิมพ์เป็นการช่ัวคราว อย่างไรก็ตาม หากเหตุการณ์บ้านเมือง รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาน าหนังสือพิมพ์ M2F กลับมาอีกครั้ง 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ดังนั้น สาเหตุมาจากค านวณสภาวะเศรษฐกิจเมื่อช่วงต้นปี เปรียบเทียบกับรายได้ที่
ไม่เป็นไปตามประมาณการเท่าน้ันใช่หรือไม่ 

ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า นั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง แต่เหตุผลที่ส าคัญยิ่งกว่าคือลูกค้าโฆษณาเปลี่ยนจากการลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ไปลงใน
สื่ออ่ืนมากขึน้ เช่น สื่อดิจิทัล ซึ่งทางบริษัทก าลังพิจารณาอยู่ 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ว่า ในอนาคตมีแต่จะทรงตัวกับชะลอตัวใช่หรือไม่ หรือหนังสือท่ีจะ
ขายได้จะเป็นหนังสือประเภทท่ีตีพิมพ์เป็นช่ัวครั้งช่ัวคราว เช่น หนังสือหุ้น หรือหนังสือประวัติบุคคลส าคัญ 

ประธานที่ประชุม ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การชะลอตัวของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทย แต่ทั่วโลกล้วนประสบไม่
ต่างกัน คนรุ่นใหม่อ่านหนังสือน้อยลงและหันไปให้ความสนใจในสื่อดิจิทัลมากขึ้น หรืออย่างธุรกิจทีวีดิจิทั ลในประเทศไทย แม้จะมีหลาย
ช่องมากขึ้น แต่ก็ประสบปัญหารายได้โฆษณาไม่เป็นไปตามประมาณการเช่นกัน ถึงกระนั้นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งด าเนินธุรกิจมาได้
เกือบ 73 ปี เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ยังคงมีผู้อ่านอยู่ ซึ่งแม้คนอ่านรุ่นใหม่จะมีจ านวนน้อย แต่ยังมีฐานคนอ่านรุ่นเก่า บริษัทจึงพยายาม
ปรับปรุงคุณภาพหนังสือพิมพ์ให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ โดยหวังว่าในปีหน้าบริษัทจะมีก าไร 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หนังสือพิมพ์ท่ีดียังคงอยู่ได้ แต่ก็มีภาระที่ต้องแบก เพราะธุรกิจสื่อมีแต่จะทรง ๆ ทรุด ๆ และให้
ก าลังใจประธานท่ีประชุม จากนั้นสอบถามต่อเรื่องการปรับเงินเดือนพนักงาน 

ประธานที่ประชุม ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรว่าควรเอาบริษัทให้อยู่รอดก่อน  และหากบริษัทผ่าน
วิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ด้วยดี มีก าไรเป็นท่ีแน่นอนแล้ว จะพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงานแน่นอน 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามราคาที่ดิน ที่คลองเตย ณ ปัจจุบัน 

ประธานที่ประชุม ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ า ราคาที่ดินจึงเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดา อย่างไรก็ตาม หวังว่าราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นอีก
ตามภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้มีการประเมินมูลค่า
ที่ดินเมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งราคาที่ดินท่ีคลองเตยเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 บาทต่อตารางวา 

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ดังที่ได้สอบถามก่อนหน้าเรื่องการรวมสถานที่ท างานที่คลองเตยและบางนา-ตราดเข้า
ด้วยกัน ในการประกอบกิจการ แล้วประธานที่ประชุมช้ีแจงว่า การให้พนักงานย้ายไปท างานที่บางนา-ตราด อาจเกิดความล าบากในการ
เดินทางนั้น จึงขอเสนอให้ปรับปรุงที่ดินที่คลองเตย แล้วปล่อยให้เช่า และใช้บางส่วนของพื้นที่เป็นที่ท างาน ส่วนโรงพิมพ์ที่บางนา-ตราด 
บริษัทอาจเพิ่มบริการรถรับส่งเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางของพนักงาน 

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณและช้ีแจงว่า ในส่วนของที่ดิน ที่คลองเตย คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเรื่องนี้มาพอสมควร เช่น 
การท า Sale and Lease back แต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีเหตุจ าเป็นต้องท า และยังสามารถด าเนินธุรกิจได้อยู่ และหวังว่าในปีหน้าหาก
สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองไม่มีปัญหา บริษัทจะมีก าไร 

นายโกวิท สนั่นดัง ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือนมีนาคม 2562 ไม่พบผู้ถือ
หุ้น 2 ราย ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล และหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี จึงขอสอบถามข้อมูลการขายหุ้น 

ประธานที่ประชุม ช้ีแจงว่า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เคยเป็นผู้ถือหุ้นและประธานกรรมการของบริษัท แต่เนื่องจากได้รับเชิญเข้า
ด ารงต าแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขายหุ้น เช่นเดียวกันกับ หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 
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ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ช่วงที่มีการท ารายการซื้อ - ขายหุ้นนั้น ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 
4 บาท 

นายโกวิท สนั่นดัง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน ท่ีดิน ท่ีบางนา-ตราด ติดจ านองอยู่หรือไม่ 

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่า ดังที่ได้ช้ีแจงก่อนหน้า บริษัท บางกอก 
โพสต์ จ ากัด (มหาชน) มีวงเงินกู้ระยะยาวประมาณ 490.0 ล้านบาท กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คงเหลือเงินกู้
ระยะยาว 342.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างการช าระคืนเงินต้น ท าให้มีความจ าเป็นต้องจดจ านองที่ดิน ที่บางนา-ตราด 
เป็นหลักประกัน 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และสอบถามเรื่องการท าข่าวว่า เวลาที่มีผู้มีส่วน
ได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้อง มีกรณีที่บริษัทถูกขอให้เขียนข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง ที่ทางฝ่าย ผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ และเสนอเง่ือนไข
ผลประโยชน์ให้บริษัทหรือไม่ 

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทมีขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องหลายประการ ทางกลุ่มบริษัทก าลังเตรียมข้อมูลอยู่ 

นายศูนย์รัฐ บุญยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ช้ีแจงเรื่องการท าข่าวว่า เวลาที่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่อง
ปกติที่จะมีกรณีที่บริษัทถูกขอให้เขียนข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง แต่ขอยืนยันว่าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของความ
เป็นสื่อมาตลอดระยะเวลาเกือบ 73 ปี และไม่เคยท าข่าวเพื่อแลกผลประโยชน์ใด ๆ 

นายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า กว่า 25 ปี ที่ท างานที่นี่ บริษัทนับว่าเป็นสื่อที่มีความเที่ยงตรง 
เที่ยงธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณสื่อสูง แม้อาจมีกรณีการพยายามให้สินบนผู้สื่อข่าวบ้าง แต่วิธีการที่กองบรรณาธิการท ากันมาตลอด
คือ หัวหน้าข่าว ตลอดจนบรรณาธิการ จะสังเกตได้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ผิดปกติเกิดขึ้น ดังนั้นพนักงานที่ไม่ยึดมั่นในจรรยาบรรณของ
บริษัท อยู่ไม่ได้แน่นอน 

ไม่มผีู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม 

ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคณุผูถ้ือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ต่อไป 

ปิดประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา 

 
 
 สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

 
 (นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์) 
 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 เจริญชัย กิตติสุวรรณ 
 
 (นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท 
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รายละเอียดของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

ชื่อ-สกุล นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
สัญชาติ/ อายุ ไทย / 77 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 38 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น  121,096,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.22 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บิดาของนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 อนุปริญญาวิศวกรเครื่องกล South-West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 1 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program (DAP 68/2008) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล จ ากัด (มหาชน) 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด(มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 รองประธานก ากับการบริหาร บริษัทในเครือเซ็นทรัล 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากดั 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ 

 4 ธันวาคม 2558 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก สาย 2 

 7 ธันวาคม 2553 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ชั้นท่ี 1 
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จ านวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 

 เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 
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รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

 
ชื่อ-สกุล นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ 
สัญชาติ/ อายุ ไทย / 57 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร 
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 14 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น 13,426,380 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 พ.ศ. 2537 ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง Royal Melbourne of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program (DAP 66/2007) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ ไทยเซ็นทรัลเคมี  
ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เคไอชี-บีเคเค จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากดั 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จ ากัด บริษัท คริสตัลเจด-มายเบรด จ ากัด  
 บริษัท คริสตัลเจด คอนเฟ็กชั่นเนอร์รี่ จ ากัด และบริษัท คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเปา (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทร รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 

 พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จ านวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

 เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
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รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

 
ชื่อ-สกุล นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา 

สัญชาติ/ อายุ อเมริกัน / 65 ปี 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ 

 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และการบริหารจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Director Certification Program (DCP 196/2014) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

 เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
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รายละเอียดของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

 

ชื่อ-สกุล นายวรชัย พิจารณ์จิตร 
สัญชาติ/ อายุ ไทย / 65 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร  

 และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  26 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น 36,350,960 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย 

 พ.ศ. 2522 ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากดั 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ากัด 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิคเคอรี่ แอนด ์วรชัย จ ากัด 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จ านวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 

 เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง 

 เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
ชื่อ-สกลุ ศ.ดร.พรชัย ชนุหจนิดา 
สัญชาติ/ อาย ุ ไทย / 57 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาการเงิน Florida International University 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 บัญชีบัณฑิต (เกยีรตินยิมอันดับ 2) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) (IOD) รุ่นที ่36/2003 

 หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) (IOD) รุ่นที่ 4/2005 

 หลักสตูร พัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11/2010 

 หลักสตูร Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) (IOD) รุ่นที่ 12/2011 

 หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) (IOD) รุ่นที่ 27/2012 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

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

 ตั้งแต่ พ.ศ.2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ ไวรด์ จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

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

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ครอบง ากิจการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ช้ันมหาวชิรมงกุฏ 
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 

 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

 เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ ที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
ชื่อ-สกลุ นายจอห์น ทอมพส์ัน 
สัญชาติ/ อาย ุ ไทย / 55 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  15 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี (เกียรตินยิม) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 Fellow Chartered Accountant (FCA),The Institute of Chartered  

 Accountants in England & Wales (ICAEW) ประเทศอังกฤษ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program (DAP 57/2006) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 

การเข้าประชุมในป ีพ.ศ. 2562 

 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 

 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

 เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
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*คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ มิได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีส านักงานคณะกรรมการก า กับหลักทรัพย์ 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 รายการท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติ การณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สินท่ีมีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ท้ังนี้การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า
ของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

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

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริกา ร
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกา รของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

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

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีแนะน าคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจ านวน และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของ
กรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนที่ __________________________________ 

วันท่ี _______เดือน ____________พ.ศ._________ 

(1)  ข้าพเจ้า________________________________________________________________สัญชาติ__________________ 

อยู่บ้านเลขที่ ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม______________________ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 

 หุ้นสามัญ ________________________ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ ______________________ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 

 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  

(1) ____________________________________________________________________ อายุ ________________ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ __________________ ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 

อ าเภอ/เขต__________________________ จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย์__________________ 

(2) _____________________________________________________________________ อายุ _______________ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ __________________ ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 

อ าเภอ/เขต__________________________ จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย์__________________ 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110. ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 


 


 


 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หน้า 1  

ปิดอากร

แสตมป์ 20 

บาท 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 

 ลงช่ือ_________________________________ผู้มอบฉันทะ 

      (                                   ) 

 

 ลงช่ือ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

      (                                           ) 

 

 ลงช่ือ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

      (                                   ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้  

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หน้า 2  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

  

เขียนที่ __________________________________ 

วันท่ี _______เดือน ____________พ.ศ._________ 

(1)  ข้าพเจ้า________________________________________________________________สัญชาติ__________________ 

อยู่บ้านเลขที่ ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม______________________ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 

 หุ้นสามัญ ________________________ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ ______________________ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 

 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  

(1) ____________________________________________________________________ อายุ ________________ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ __________________ ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 

อ าเภอ/เขต__________________________ จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย์__________________ 

(2) ____________________________________________________________________ อายุ ________________ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ __________________ ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 

อ าเภอ/เขต__________________________ จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย์__________________ 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ประจ าปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  


 

ปิดอากร

สแตมป์ 20 

บาท 


 

ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน าหนังสือมอบฉันทะฉบับน้ีมาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีนด้วย 


 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หน้า 1  
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีซ่ึงสิ้นสุด  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

2.นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

3. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
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วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้

บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น

หรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 

 ลงช่ือ_________________________________ผู้มอบฉันทะ 

      (                                   ) 

 

 ลงช่ือ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

      (                                           ) 

 

 ลงช่ือ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

      (                                   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หน้า 4  



35 
 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันท่ี 22 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต์ 

เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

วาระที่ _________ เรื่อง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

วาระที่ _________ เรื่อง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

วาระที่ _________ เรื่อง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

วาระที่ _________ เรื่อง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

วาระที่ _________ เรื่อง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
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วาระที่ _________ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
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ข้อบังคับ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น 

 
ส่วนที่ 1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 1 การประชุมสามัญประจ าปี 

(ก) การจัดประชุมสามัญประจ าปี 
 

ให้มีการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจ าปีของบริษัทฯ ให้มีขึ้น ณ วัน 
เวลา และสถานท่ี ภายในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการจะก าหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระท ากิจการ ดังต่อไปนี้ 

1. รับรองรายงานของคณะกรรมการ และพิจารณาบัญชีก าไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง ณ วันที่  
31 ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับบัญชี และงบดุลดังกล่าว 

2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล 
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีปัจจุบัน และก าหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี 
5. ท ากิจกรรมอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อท่ีประชุมสามัญประจ าปี 

 
(ข) หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจ าปี 

 
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจ าปี จะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมสามัญประจ าปี พร้อมทั้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
ก่อนวันประชุมนั้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่อง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุม 
รวมทั้งแนบความคิดเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย คณะกรรมการจะต้องส่งส าเนาบัญชีก าไร
ขาดทุน และงบดุลของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีของปีก่อน และส าเนารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปีด้วย 
 

ข้อ 3 องค์ประชุม 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุม
กันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงนัดไปถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุมดังที่ก าหนดไว้ในข้อนี้ก็ให้เลิกประชุม ถ้า
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อ 2 (ก) ให้เรียกนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : ข้อบังคับบริษทัในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 4 ผู้รับมอบอ านาจ 
 

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นจะต้องท าหนังสือและลง
ลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานในที่ประชุม ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องท าตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู ่
(ข) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
(ค) ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียง 

 
ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตน
จะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 
 

ข้อ 5 การออกเสียงลงคะแนน 

 

ในการประชุมใหญ่ใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ 

เว้นแต่การที่กฎหมายก าหนด หรือการอนุมัติกิจการอื่นใดในที่ประชุมใหญ่ (รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องได้รับคะแนนเสียง

เห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก จากจ านวนหุ้นท้ังหมดที่มีผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด การออกเสียงจะต้องกระท าโดยเปิดเผย เว้ นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอให้

ลงคะแนนลับ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนด ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการ  
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ 

- ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้  
ก่อนเข้าร่วมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท  
พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัว ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่ างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
- กรณีที่มีการแก้ไขช่ือ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ 

- ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
ก่อนเข้าร่วมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท  

- พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
- กรณีที่มีการแก้ไขช่ือ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 

2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท  
พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะ 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
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2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท  
พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะ 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(ก) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(ข) หนังสือมอบอ านาจที่คัสโตเดียนมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจ หรือบุคคลผู้มีอ านาจมอบฉันทะได้ 
(ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(ง) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และคัสโตเดียนตามข้อ 2. 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดย
โนตารีพับบลิค หากเอกสารมีต้นฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของค าแปลโดย
ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอ านาจของนิติบุคคล 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อท าการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม  
ต้ังแต่เวลา 08:30 น. วันที่ 22 เมษายน 2563 
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วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน 
 
1. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ 

แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทฯ ได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียน 
เข้าประชุม 
 

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆที่
จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามทีผู่้
ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้
ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
 

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อรวมกับการออก
เสียงลงคะแนนทีบ่ริษัทฯ ได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ลว่งหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุม
เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้กรอกบัตร
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วน ามาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย 
โดยบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ 
 

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากั บ
จ านวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในต าแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกิน
กว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  ภายหลังการ
ลงคะแนนเสียงแล้ว บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ 
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