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สารสนเทศ 
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ของ 
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

   
 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ 
และ (2) อาคารส านักงาน (คลองเตย) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารส านักงาน ซึ่งการท ารายการดังกล่าวจะขออนุมัติจาก
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ก าหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งเพื่อขออนุมัติให้บุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง และเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขออนุมัติเรื่องการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 2562 รวม
เป็นจ านวนเงิน 146 ล้านบาท และที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยในเดือนธันวาคม 2562 จ านวนเงิน 15 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ นับเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินในปี 2562 จ านวนรวม 161 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะขอรับความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมอีกจ านวน 39 ล้านบาท ระหว่างด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมเป็นจ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท 
ทั้งหมดนี้เข้าข่ายการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 
และต่อมา บริษัทฯ มีจดหมายถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ โพสต์ 003/2020 

และ 004/2020 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และแจ้งยกเลิกวัน
ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) จากที่ก าหนดให้เป็นวันที่ 14 
มกราคม 2563 ตามล าดับ เนื่องด้วย บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและ
เอกสารซึ่งเป็นสาระส าคัญ ท าให้ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลและเอกสารทั้งหมดให้เสร็จภายในก าหนดเวลาการส่งหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับข้อมูลและเอกสารที่เป็น
สาระส าคัญอย่างครบถ้วนเป็นหลัก  
 
 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้
ยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และให้น าวาระการขออนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาแทน นอกจากน้ี ท่ีประชุม
ได้มีมติอนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่
จ านวนรวม 1,636.50 - 1,684.50 ล้านบาท รวมทั้งก าหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อว่า
ราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับ โดย
ช่วงราคาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 จะอยู่ที่จ านวนรวม 1,472.85 - 1,516.05 ล้านบาท ดังนั้น ราคาการเข้าท ารายการจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์จะไม่ต่ ากว่า 1,472.85 ล้านบาท รวมทั้งมีมติอนุมัติการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม ระหว่างที่
บริษัทฯ ด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จากจ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 250 ล้านบาท  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมก าหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ด้วยวาระการ
ประชุมดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2562  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด

อ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้ามี) 
วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน  
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน

ทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
 บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าว ดังน้ี 
 
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ : การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมใน
วันที่  22 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ จะท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ของ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) ประกอบด้วย 
ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ และ (2) 
อาคารส านักงาน (คลองเตย) ประกอบด้วย ท่ีดินพร้อมอาคารส านักงาน 

 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการเจรจากับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อ 2-3 ราย แต่
ยังไม่มีการท ารายการใดๆ บริษัทฯ จะด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์ด้วยวธิี
ประกวดราคา (Bidding) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนทั่วไปท่ีสนใจ โดยจะลง
โฆษณาในช่องทางสื่อของบริษัทฯ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เป็น
ระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตาม
กระบวนการและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ จะประกาศภายใน 30 วัน หลังการลง
โฆษณาสิ้นสุดลง หลังจากนั้นบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองเสนอราคา 
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์ข้างต้นให้แก่ผู้ลงทุน
ทั่วไปที่เสนอราคาซื้อสูงสุดหรือสูงกว่าราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม    
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ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงินให้ช าระเป็นเงินสด จึง
จะมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อ 

 

 อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอซื้อต่ ากว่าราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น หรือไม่มีผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจเสนอราคา  บริษัทฯ จะด าเนินการ
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
 ผู้ขาย : บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
 บุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซ้ือ : บริษัทฯ เสนอขายสินทรัพย์แต่ละรายการให้แก่ผู้ลงทุนท่ัวไปที่ไม่เกี่ยวโยง

กันกับบริษัทฯ 
 
3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ : รายการ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) ประกอบด้วย ที่ดิน
พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ มีมูลค่าตามราคา
ประเมินระหว่าง 424.30 – 509.50 ล้านบาท 

 
รายการ (2) อาคารส านักงาน (คลองเตย) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคาร
ส านักงาน มีมูลค่าตามราคาประเมิน 1,175.00 ล้านบาท 
 
ภายหลังการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จะยังคงมี
ลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ คือ มีรายได้หลักจากค่าโฆษณาและการ
จ าหน่ายหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ รวมถึงจากการจัดงานอีเวนท์ และ
การให้บริการสื่อดิจิทัล บริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือ
นโยบายการประกอบธุรกิจอย่างมีสาระส าคัญ และสามารถว่าจ้างบริษัท
ภายนอกในการผลิตหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยหากบริษัทฯ 
สามารถเข้าท ารายการดังกล่าวนี้ได้ทั้งหมด จะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นมาก 
แต่เงินดังกล่าวจะน าไปใช้ในการช าระคืนหนี้สินเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือ
จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมี
สินทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ ค่าตกแต่งอุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

4. วัตถุประสงค์ของการท ารายการ 
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ : บริษัทฯ ประสบภาวะขาดสภาพคล่อง เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการ

ด าเนินงานติดต่อกันหลายปี สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่
เปลี่ยนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ รวมถึงการชะลอตัวของ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลให้งบโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ซึ่ง
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บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 
   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) และว่าจ้าง บริษัท 
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้พิมพ์ ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 
2562 เป็นต้นมา บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย 
(บางนา) ไม่ได้ก่อประโยชน์ทางธุรกิจ และไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป ส่วน
อาคารส านักงาน (คลองเตย) บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นใน
การใช้หารายได้ เป็นเพียงสถานที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นได้ และเนื่องจากการปรับขนาดธุรกิจให้เล็กลง    
ท าให้บริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องใช้พื้นที่ส านักงานมากเช่นในอดีต  

 
ดังนั้น การจ าหน่ายสินทรัพย์ที่คลองเตยและบางนาจึงเป็นการน า
ทรัพย์สินมาแปลงเป็นเงินสด เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับธุรกิจที่ยังด าเนินอยู่ 
เพื่อน าไปช าระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และ ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจต่อไป  

 
หากบริษัทฯ สามารถจ าหน่าย อาคารส านักงาน (คลองเตย) บริษัทฯ อาจ
จ าเป็นต้องเช่ากลับพื้นทีอ่าคารส านักงานบางส่วนจากบุคลที่คาดว่าจะเปน็
ผู้ซื้อ จนกว่าจะสามารถหาสถานที่อื่นในการประกอบธุรกิจต่อไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ับการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อ 

 
   ภายหลังการท ารายการ บริษัทฯ จะด าเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่

ก าหนด โดยการควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงาน ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางดิจิทัลและสื่อออนไลน์ สร้าง
รายได้จากแบรนด์ และมุ่งเน้นลูกค้าให้มากขึ้น 

 
   นอกจากนี้ การท ารายการจะช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารโครงสร้าง

เงินทุน เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามา ท าให้บริษัทฯ สามารถลดภาระ
หนี้สิน และรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้อย่าง
ทันท่วงท ี
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5. รายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
 ประเภทสินทรัพย ์ : (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) 

 ที่ดิน ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวง
หมายเลข 34) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 19+700 (ฝั่งขาเข้า) ไปทางทิศใต้
ประมาณ 70 เมตร ในต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
มีเนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ 19 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
อาคารศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่ายของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
 อาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงพิมพ์ อาคารคลังเก็บกระดาษ 
อาคารส านักงานจัดจ าหน่าย โรงเก็บสารเคมี อาคารควบคุมไฟฟ้าย่อย 
อายุอาคารประมาณ 13 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ถนนและลาน
คอนกรีต รั้วลวดหนามและเสาคอนกรีตพร้อมประตูรั้ว และสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ มีจ านวน 
6 รายการ รวม 23 ชุด/เครื่อง เครื่องจักรส่วนใหญ่เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550 มีอายุใช้งานที่ผ่านมาประมาณ 2–12 ปี เครื่องจักรส่วนใหญ่ผลิต
และน าเข้าจากประเทศเยอรมัน และบางส่วนเป็นเครื่องจักรจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทย 

 
(2) อาคารส านักงาน (คลองเตย) 
 ที่ดิน ตั้งอยู่ เลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ 7 ไร่ 64.0 
ตารางวา ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งอาคารส านักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

อาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารบริการ อาคาร
ส านักพิมพ์ อาคารจอดรถ อายุอาคารประมาณ 26 ปี มีพื้นที่ใช้สอยรวม 
35,483 ตารางเมตร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ป้อมยาม ถนนและลาน
คอนกรีต รั้วและประตูรั้วเหล็กดัด 

 
ภาระผูกพันของสินทรัพย ์ :  (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) – ติดจ านองกับสถาบัน

การเงินแห่งหนึ่ง 
   (2) อาคารส านักงาน (คลองเตย) – ปลอดภาระผูกพัน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยให้
ค ามั่นว่าจะไม่จ าหน่ายจ่ายโอน หรือก่อภาระผูกพันในสินทรัพย์นี้ หาก
ไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสถาบันการเงินแห่งนั้นก่อน 

 
มูลค่ารวมสินทรัพย ์ : อ้างอิงจากราคาประเมินที่จัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน คือ 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 ตาม
วันประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ เป็นการ
ประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 

 
  (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) มูลค่ารวม 424.30 - 509.50 

ล้านบาท ประกอบด้วย 
ที่ดิน 261.20 ล้านบาท 
อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 107.30 ล้านบาท 
เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ 55.80 - 141.00 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 
กรณีคือ 

- 141.00 ล้านบาท (มูลค่าตลาดตามสภาพการใช้ประโยชน์
ปัจจุบัน) 
- 93.00 ล้านบาท (มูลค่าการจ าหน่ายเครื่องจักรเพื่อน าไปผลติ
ต่อ หากมีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร) 
- 55.80 ล้านบาท (มูลค่าบังคับขาย - แยกช้ินส่วน) 

  (2) อาคารส านักงาน (คลองเตย) มูลคา่รวม 1,175.0 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 

ที่ดิน 859.20 ล้านบาท 
อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 315.80 ล้านบาท 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2563 ได้พิจารณาอนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จ านวนรวม 
1,636.50 ล้านบาท (ค านวณจากราคาที่ดิน 261.20 ล้านบาท + ราคา
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 107.30 ล้านบาท + ราคาเครื่องพิมพ์พร้อม
อุปกรณ์ กรณีราคาจ าหน่ายเครื่องจักรเพื่อน าไปผลิตต่อ หากมีการ
เคลื่อนย้าย 93.00 ล้านบาท ของที่บางนา + ราคารวมอาคารส านักงานที่
คลองเตย 1,175.00 ล้านบาท) ถึง 1,684.50 ล้านบาท (ค านวณจากราคา
ที่ดิน 261.20 ล้านบาท + ราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 107.30 ล้าน
บาท + ราคาเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ กรณีราคาจ าหน่ายตามสภาพการ
ใช้ประโยชน์ปัจจุบัน 141.00 ล้านบาท ของที่บางนา + ราคารวมอาคาร
ส านักงานคลองเตย 1,175.00 ล้านบาท) รวมทั้งก าหนดแนวทางในการ
เจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อว่าราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ที่
บริษัทฯ จะได้รับ โดยช่วงราคาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 จะอยู่ที่จ านวนรวม 
1,472.85 ถึง 1,516.05 ล้านบาท ดังนั้น ราคาการเข้าท ารายการจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์จะไม่ต่ ากว่า 1,472.85 ล้านบาท  
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นโยบายการก าหนด 
มูลค่าสิ่งตอบแทน : อ้างอิงจากราคาประเมินที่จัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน คือ 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 ตาม
วันประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ เป็นการ
ประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน : บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ตกลงท า

สัญญาที่เกี่ยวข้องและก าหนดเง่ือนไขภายหลังได้รับอนุมัติการเข้าท า
รายการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยปัจจุบันบริษัทฯ 
อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อและยังไม่มีการ
ท าข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงินให้
ช าระเป็นเงินสด จึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่คาด
ว่าจะเป็นผู้ซื้อ 

 
ขั้นตอนการท ารายการ : บริษัทฯ จะด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์ข้างต้นด้วยวิธีประกวดราคา 

(Bidding) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจ โดยบริษัทฯ จะลง
โฆษณาในช่องทางสื่อของบริษัทฯ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เป็น
ระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ทั่วไปที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาสินทรัพย์รายการใดรายการหนึ่งหรือ
ทั้งสองรายการ ตามกระบวนการและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ จะท าการประกาศ
ภายใน 30 วัน หลังการลงโฆษณาสิ้นสุดลง หลังจากนั้นบริษัทฯ จะจัดให้
มีการเปิดซองเสนอราคา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้เปิดซองเสนอราคา และจะ
มีการเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์ข้างต้นให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอ
ราคาซื้อสูงสุดหรือสูงกว่าราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการจ าหน่ายสินทรัพย์พร้อมกัน แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มสินทรัพย์คลองเตย และกลุ่มสินทรัพย์บางนา 

 

 อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอซื้อต่ ากว่าราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น หรือไม่มีผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจเสนอราคา  บริษัทฯ จะด าเนินการ
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 เพื่อพิจารณาต่อไป 
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ขนาดรายการ : การค านวณขนาดรายการ ตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้

 
(1) เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ 

ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิติดลบ และ
เป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ไม่ใช่การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งธุรกิจ
หรือซื้อขายหุ้นบริษัท 

 
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – 
ค่าความนิยม – สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – หนี้สินรวม – ส่วนผู้
ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 
NTA = 2,283.89 – 44.09 – 32.17 – 230.46 – 1,985.43 – 3.25 

= (11.51) ล้านบาท 
 

(2) เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ไม่ใช่การ

ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งธุรกิจหรือซื้อขายหุ้นบริษัท 

(3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะจ าหน่ายได้ ค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์ขั้นต่ าที่
คาดว่าจะจ าหน่ายได้ 

    จ านวนเงินท่ีได้รับไม่ต่ ากว่า x 100 
ขนาดรายการ  =    
       สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

                       1,472.85 x 100 
        = 
                2,283.89 

        =   ร้อยละ 64.50 

(4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย์ 
ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ไม่ใช่การ

ออกหุ้นใหม่เพื่อช าระค่าสินทรัพย์ 

บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่    
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการในครั้ง



9 
 

นี้ จากการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ พบว่า ขนาดรายการ
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสูงสุด ไม่ต่ ากว่า 1,472.85 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 64.50 ถือว่าเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การขออนุมัติจาก   
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จ าเป็นต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใน
การให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จะต้องแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์
ของรายการ ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไข ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ 
บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) เป็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ  

 
6. รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 ประเภทรายการ : การขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 
24.22 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นประธาน
กรรมการบริษัท  

 
ขนาดรายการ : ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ขอรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินมาแล้ว จ านวนรวม 161 ล้านบาท และจะขอรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมอีกจ านวน 89 ล้านบาท ในระหว่างที่
บริษัทฯ ด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมเป็นจ านวนเงินสูงสุดไม่
เกิน 250 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขการกู้ยืมเดียวกัน 

 
ขนาดรายการค านวณจากเงินต้น 250.00 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมตั้งแต่วันลงนามใน
สัญญาฉบับแรก คือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
เป็นประเภทเงินกู้ช าระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.00 ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดคือ 21.0 ล้านบาท  
ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และเป็น
รายการขนาดใหญ่ เนื่องจากเกินกว่า 20 ล้านบาท (เนื่องจากมูลค่า



10 
 

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิติดลบ จึงไม่สามารถค านวณร้อยละได้) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 บริษัทฯ จึงจัดให้มีการขออนุมัติการเข้า
ท ารายการดังกล่าวจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 ด้วย
คะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วน
ได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศตาม
ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ ก าหนด พร้อมรายงานความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท 
ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) เป็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ  

 
7. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
 
 ในการเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จ าเป็นต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้
เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังน้ี 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
และไม่มสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ ความสัมพันธ์กับคูส่ัญญา 
ในการเข้าท ารายการ จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 121,096,150 24.22 คู่สัญญาในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน คือ 
การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

ที่มา : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ณ วนัที ่11 มีนาคม 2563 
 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้บริษัทฯ ด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ช าระคืนเงินกู้ยืม 
และรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ รวมถึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยง เนื่องจากบริษัทฯ ประสบภาวะขาดสภาพคล่องในการด าเนินกิจการ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้วงเงินกู้ที่มีอยู่
กับสถาบันการเงินต่างๆ จนเต็มวงเงินแล้ว และการหาแหล่งเงินกู้ยืมใหม่ ท าได้ค่อนข้างยาก 
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9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 
 – ไม่ม ี– 
 
10. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
 

10.1 ข้อมูลบริษัท และการด าเนินธุรกิจโดยสรุป 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ช่ือย่อหลักทรัพย์ : POST 
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมถึง

ช่องทางออนไลน์ 
ที่ตั้งบริษัท : อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย    

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ทุนจดทะเบียน : 505,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 505,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 500,000,000 บาท  แบ่ ง เป็นหุ้นสามัญจ านวน 500,000,000 หุ้น   

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

10.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ อีกทั้งผลิตนิตยสารภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านไลฟ์สไตล์อย่าง GURU และ B Magazine รวมถึงมี 
โพสต์ทูเดย์ ที่ยุติการผลิตฉบับพิมพ์แล้วหันมามุ่งเน้นช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบ พร้อมแบรนด์ใหม่อย่าง News Clear ที่
น าเสนอสถานการณ์ปัจจุบันและกระแสสังคมในรูปแบบคลิปวิดีโอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ 
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด ผู้ผลิตนิตยสารต่างประเทศช้ันน าท่ีได้รับความนิยมฉบับภาษาไทย ได้แก่ แอล 
ประเทศไทย แอลเมน ประเทศไทย และฟอร์บส ไทยแลนด์ โดยนอกจากบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์แล้ว ยังเป็นผู้จัดจ าหน่ายนิตยสารเหล่านี้ด้วย รวมทั้งบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ คลีโอ ประเทศไทย ฉบับดิจิทัล กับบริษัท
ร่วมทุน ได้แก่ บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จ ากัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ มีตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
 

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2489 บริษัทฯ ได้ปรับปรุง พัฒนาและขยายธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย
เนื้อหาข่าวสาร ตลอดจนการจัดอีเว้นท์และสัมมนา ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ ด้วยเชิงกลยุทธ์มา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
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บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตและพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานผูอ้่านและเพิ่มยอดผู้
เข้าชมสื่อในช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในพันธกิจที่จะรักษาการเป็นผู้ผลิต ผู้พิมพ์โฆษณาและผู้จัดจ าหน่ายสื่อ
หลากชนิดช้ันน าของประเทศไทย โดยอาศัยช่ือเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในอุตสากรรมสื่อไทย ในฐานะ ‘แหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือที่สุด’ 
 
10.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 121,096,150 24.22 

2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 43,463,480 8.69 

3. นายธีระเดช จิราธิวัฒน์ 42,012,755 8.40 

4. บริษัท คอม-ลิงค์ จ ากัด * 42,000,000 8.40 

5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร 36,350,960 7.27 

6. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ 21,245,255 4.25 

7. นางสุจิตรา มงคลกิติ 20,100,860 4.02 

8. บริษัท วัชรพล จ ากัด * 13,911,790 2.78 

9. นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ 13,426,380 2.69 

10. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 13,139,755 2.63 

รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 366,747,385 73.35 

   ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ  133,252,615 26.65 

รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 500,000,000 100.00 
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
*อ้างอิงจาก www.bol.co.th ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คอม-ลิงค์ จ ากัด คือนายสันติ ภิรมย์ภักดี ถือหุ้นร้อยละ 17.50 และนางสาวจุติพร สุขศรีวงษ์ ถือหุ้น
ร้อยละ 14.45 และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท วัชรพล จ ากัด คือนางย่ิงลักษณ์ วัชรพล ถือหุ้นร้อยละ 45.16 และนายสราวุธ วัชรพล ถือหุ้นร้อยละ 40.23 

 
10.4 รายชื่อกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ท่าน มีรายช่ือดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร  รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา 

  และก าหนดค่าตอบแทน  
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช  กรรมการ 
4. นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นายธีระเกยีรติ จริาธิวัฒน์  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์  กรรมการ 
7. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธ์ิ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
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รายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระ ต าแหน่ง 
1. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
3. นายจอห์น ทอมพ์สัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
5. นายจรูญ อินทจาร  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 
10.5 รายชื่อผู้บริหาร 
 

ผู้บริหารบริษัท มีจ านวน 6 ท่าน รายชื่อดังนี ้
1. นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ 
2. นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ ์
3. นายศูนย์รัฐ บุญยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
4. นายวุฒิ นนทฤทธิ ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
5. นายวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
6. นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 

 
10.6 รายการระหว่างกัน ส าหรับปี 2562 
 
 ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไป
ตามการด าเนินธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันได้ รายละเอียดดังนี ้
 

10.6.1    บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและโฆษณานิตยสาร แอล ประเทศไทย แอลเมน ประเทศไทย 

และฟอร์บส ไทยแลนด์ 
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
รายการระหว่างกัน จ าหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 5.5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.8 

ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 66.0 ล้านบาท ค่าบริหาร
จัดการและค่าเช่าส านักงานจากบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มูลค่า 10.8 ล้านบาท 

นโยบายการก าหนดราคา อัตราคงท่ีส าหรับเงินกู้ยืมส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด 
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10.6.2    บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ากัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายนิตยสารและโฆษณา 
ความสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 

จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 51 
รายการระหว่างกัน ไม่มี 
นโยบายการก าหนดราคา ไม่มี 
สถานะ  บริษัทหยุดด าเนินกิจการหลัก 

 
10.6.3    บริษัท โพสต์ นิวส์ จ ากัด 

ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์ 
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 
รายการระหว่างกัน ดอกเบี้ย 0.4 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 6.1 ล้านบาท 
นโยบายการก าหนดราคา อัตราคงท่ีส าหรับเงินกู้ยืม 
สถานะ บริษัทอยู่ระหว่างการช าระบัญชี 

 
10.6.4    บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จ ากัด 

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและโฆษณา คลีโอ ประเทศไทย 
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 70 
รายการระหว่างกัน จ าหนา่ยนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 0.7 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการ

และค่าเช่าส านักงานจากบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องมูลค่า 
1.5 ล้านบาท 

นโยบายการก าหนดราคา ราคาตลาด 
 

10.6.5    บริษัท แฟลช นิวส์ จ ากัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการวิทยุ 
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 
รายการระหว่างกัน ไม่มี 
นโยบายการก าหนดราคา ไม่มี 
สถานะ บริษัทหยุดด าเนินธุรกิจหลัก 
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10.6.6    บริษัท โพสต์ ทีวี จ ากัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์ และให้เช่าสตูดิโอ 
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 
รายการระหว่างกัน ค่าเช่าส านักงานจากบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องมูลค่า 4.5 

ล้านบาทดอกเบี้ย 18.9 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 
332.6 ล้านบาท 

นโยบายการก าหนดราคา อัตราคงท่ีส าหรับเงินกู้ยืมส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด 
สถานะ บริษัทหยุดด าเนินธุรกิจหลัก 

 
10.6.7    บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

ลักษณะธุรกิจ ลงทุน 
ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 
รายการระหว่างกัน ไม่มี 
นโยบายการก าหนดราคา ไม่มี 
สถานะ บริษัทหยุดด าเนินธุรกิจหลัก 

 
10.6.8    บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ากัด 

ลักษณะธุรกิจ ลงทุน 
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
รายการระหว่างกัน ไม่มี 
นโยบายการก าหนดราคา ไม่มี 
สถานะ บริษัทหยุดด าเนินธุรกิจหลัก 

 
10.6.9    บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 

ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์และเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ 
ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 
รายการระหว่างกัน ไม่มี 

 นโยบายการก าหนดราคา ราคาตลาด  
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11. ตารางสรุปงบการเงินในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ต้ังแต่ปี 2559 ถึงปี 2562 
 
สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวม  
                     (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 

 % ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 % ต่อ
สินทรัพย์

รวม 
 

% ต่อ
สินทรัพย์

รวม 
 

% ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน     

 
    

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.7 0.2 8.8 0.4 12.1 0.5 69.6 3.7 
 ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 218.8 9.6 388 17.0 

 
394.1 17.7 475.7 18.5 

 สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ 13.1 0.6 69.9 3.1 69.9 3.1 54.3 2.1 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 117.2 5.1 122.0 5.3 114.6 5.2 123.0 4.8 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 354.8 15.5 588.7 25.8 590.7 26.5 722.6 28.0 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน - - - - - - 10.4 0.5 
 เงินลงทุนในการร่วมค้า-สุทธ ิ 7.5 0.3 10.2 0.4 16.8 0.8 23.1 0.9 
           ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 1,609.7 70.5 1,450.4 63.5 1,339.9 60.3 1,424.1 55.3 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - 50.4 2.2 59.3 2.7 89.0 3.5 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 311.9 13.7 184.2 8.1 216.1 9.7 307.6 11.9 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,929.1 

698 
84.5 1,695.2 74.2 1,632.1 73.5 1,854.2 72.0 

  รวมสินทรัพย์ 2,283.9 100.0 2,283.9 100.0 2,222.8 100.0 2,576.8 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ) 
                    (หน่วย: ล้านบาท) 

 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 % ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 % ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 % ต่อ
สินทรัพย์

รวม 
 

% ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนี้สินหมุนเวียน         
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 981.8 43.0 936.2 41 843.9 38.0 695.6 27 
 เจ้าหน้ีการค้า 46.4 2.0 101.9 4.5 114.8 5.2 157.8 6.1 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 

5.9 
 

161.0 

0.3 
 

7.0 

5.9 
 
- 

0.3 
 
- 

5.9 
 
- 

0.3 
 
- 

5.9 
 
- 

0.2 
 
- 

 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึง         
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 99.0 4.3 64.0 2.8 12.5 0.6 192.3 7.4 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 45.2 2.0 66.7 2.9 93.0 4.2 70.0 2.7 
 เจ้าหน้ีอื่น 32.5 1.5 29.7 1.2 37.7 1.5 37.7 1.5 
 ค่าสมาชิกรอตัดบัญช ี 30.7 1.3 46.2 2.0 51.6 2.3 60.0 2.3 
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 29.5 1.3 56.2 2.5 57.0 2.7 65.7 2.5 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,432.0 62.7 1,306.8 57.2 1,212.8 54.7 1,285.3 49.9 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         

เงินกู้ระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
201.4 

 
8.8 

 
300.5 

 
13.2 

 
364.5 

 
16.4 

 
275.3 

 
10.7 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ส ารองผลประโยชน์ของพนักงาน 

252.4 
99.6 

11.0 
4.5 

188.6 
84.9 

8.3 
3.7 

151.7 
85.0 

6.8 
3.8 

154.7 
81.6 

6.0 
3.2 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 553.4 24.2 574.0 25.2 601.2 27.0 511.6 19.8 

รวมหนี้สิน 1,985.4 87.0 1,880.8 82.4 1,814.0 81.7 1,769.9 68.7 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ) 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 % ต่อ
สินทรัพย์

รวม 
 

% ต่อ
สินทรัพย์

รวม 
 

% ต่อ
สินทรัพย์

รวม 
 

% ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
 ทุนเรือนหุ้น 500.0 21.9 500.0 21.9 500.0 22.5 500.0 19.4 
 ก าไรสะสม         
  จัดสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 50.5 2.2 50.5 2.2 50.5 2.3 50.5 1.9 
  ยังไม่ได้จัดสรร (1,249.2) (54.6) (935.3) (41.0) (771.8) (34.8) (407.2) (15.8) 
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 993.9 43.5 735.1 32.2 577.4 26.0 577.3 22.4 
 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

 
3.3 

 
- 

 
52.8 

 
2.3 

 
52.7 

 
2.3 

 
59.3 

 
2.3 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 298.5 13.0 403.1 17.6 408.8 18.3 779.9 30.3 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,283.9 100 2,283.9 100 2,222.8 100.0 2,576.8 100.0 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 
 % ต่อ

รายได้
รวม 

 
% ต่อ
รายได้
รวม 

 
% ต่อ
รายได้
รวม 

 
% ต่อ
รายได้
รวม 

รายได ้
     รายได้จากการขายและบริการ 
     รายได้อื่น 

 
800.8 
14.5 

 
98.2 
1.8 

 
1,220.6 

40.2 

 
96.8 
3.2 

 
1,328.5 

35.7 

 
97.4 
2.6 

 
1,803.5 

50.6 

 
97.3 
2.7 

รวมรายได้ 815.3 100.0 1,260.8 100.0 1,364.2 100.0 1,854.1 100.0 

ค่าใช้จ่าย         
 ต้นทุนขายและบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอะไหล่
และอุปกรณ์ 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่า
ความนิยม 

(748.4) 
(334.7) 

 
(103.7) 

 
(23.6) 

 
(62.7) 

(91.8) 
(41.0) 

 
 (12.7) 

 
(2.9) 

 
(7.7) 

(991.3) 
(367.2) 

 
- 
 

- 
 

- 

(78.1) 
(28.9) 

 
- 
 

- 
 

- 

(1,156.3) 
(491.3) 

 
- 
 

- 
 

- 

(84.7) 
(36.1) 

 
- 
 

- 
 

- 

(1,496.2) 
(554.1) 

 
- 
 

- 
 

- 

(80.7) 
(29.9) 

 
- 
 

- 
 

- 

รวมค่าใช้จ่าย (1,273.1) (156.1) (1,358.5) (106.9) (1,647.6) (120.8) (2,050.3) (110.5) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

(457.8) 
 

(2.6) 

(56.2) 
 

(0.3) 

(88.3) 
 

(0.4) 

(6.9) 
 

- 

(283.4) 
 

2.7 

(20.8) 
 

0.2 

(196.2) 
 

11.0 

(10.6) 
 

0.5 

ก า ไร (ขาดทุน )ก่อนค่า ใช้จ่ ายทาง 
การเงินและภาษีเงินได้ 

 
(460.5) 

 
(56.5) 

 
(88.7) 

 
(6.9) 

 
(280.7) 

 
(20.6) 

 
(185.2) 

 
(9.9) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (78.6) (9.6) (69.7) (5.5) (56.1) (4.1) (57.3) (3.0) 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 179.9 22.1 (9.2) (0.7) (28.5) (2.1) 25.1 1.3 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 
ส่วนที่ เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

(359.2) 
 

50.4 

(44.1) 
 

6.2 

(167.6) 
 

0.1 

(13.2) 
 

- 

(365.3) 
 

(6.5) 

(26.8) 
 

(0.5) 

(217.4) 
 

(2.1) 

(11.7) 
 

(0.1) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีของ    
ผู้ถืหุ้นของบริษัทฯ 

 
(308.8) 

 
(37.9) 

 
(167.7) 

 
(13.2) 

 
(358.8) 

 
(26.3) 

 
(215.3) 

 
(11.3) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.62) - (0.34) - (0.72) - (0.43) - 

* มีจ านวนหุ้นสามัญออกจ าหน่ายและช าระเต็มจ านวนแล้ว 500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) 
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน 
 

 
 
 
 
  

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง                                       

1.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.25 เท่า 0.45 เท่า 0.49 เท่า 0.56 เท่า 

1.2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.24 เท่า 0.40 เท่า 0.43 เท่า 0.52 เท่า 

2. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ                   
ในการใช้สินทรัพย์  

    

2.1 อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง  18.92 เท่า 14.19 เท่า 18.62 เท่า 21.81 เท่า 

2.2 Days Sales Outstanding 138.28 วัน 116.93 วัน 119.49 วัน 124.70 วัน 

2.3 อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  0.50 เท่า 0.84 เท่า 0.99 เท่า 1.27 เท่า 

2.4 อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ท้ังหมด  0.35 เท่า 0.53 เท่า 0.60 เท่า 0.70 เท่า 

3. อัตราส่วนหนี้สิน      

3.1 อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม  86.93% 82.35% 81.61% 69.73% 

3.2 อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (5.86) เท่า (1.27) เท่า (5.00) เท่า (3.23) เท่า 

4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     

4.1 อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย  (44.05)% (13.29)% (26.78)% (11.73)% 

4.2 Basic Earning Power (20.16)% (3.88)% (12.63)% (7.19)% 

4.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  (15.73)% (7.34)% (16.44)% (8.44)% 

4.4 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (120.36)% (41.57)% (89.39)% (27.88)% 
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ภาพรวมการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.1 จาก 167.7 
ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 308.8 ล้านบาท ในปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างการด าเนินงาน โดยใน  
ไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทฯ ได้ท าการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ แล้วเปลี่ยนมามุ่งเน้นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารบน
ช่องทางออนไลน์ รวมทั้งหยุดผลิตและจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ M2F ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทในเครือได้ท าการหยุดผลิต
นิตยสารต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย) บางฉบับท่ีไม่ท าก าไร ได้แก่ นิตยสารคลีโอ ประเทศไทย และนิตยสารไซแอนซ์ อิลลัส
เตรเต็ด ประเทศไทย เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ และในไตรมาสที่ 3/2562 ได้ท าการหยุดพิมพ์
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่ายที่บางนา และว่าจ้าง บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์แทน ซึ่งบริษัทฯ มีการบันทึกค่าชดเชยพนักงาน การด้อยค่าของเครื่องจักร 
อุปกรณ์และอะไหล่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยม รวมถึงการส ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน คิดเป็นจ านวนเงินรวม 247.9 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะมผีลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 จ านวน 60.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 63.7 
 
การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 
รายได้จากการประกอบกิจการ 
 

รายได้จากการขายและบริการรวมคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 34.4 จาก 1,220.6 ล้านบาท ในป ี2561 เป็น 800.8 
ล้านบาท ในปี 2562 ประกอบด้วย ยอดขายหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 24.3 ยอดโฆษณาของหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 37.6 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  และการหยุดผลิตและจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์ M2F ส่วนรายได้จากการขายนิตยสารลดลงร้อยละ 52.5 รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ลดลงร้อยละ 40.3 ซึ่งสาเหตุ
หลักโดยรวมเกิดจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้งบโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาลดลง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อ จากสิ่งพิมพ์เป็นสื่อออนไลน์ 
 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ 
 

ต้นทุนขายและบริการรวมลดลงร้อยละ 24.5 จาก 991.3 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 748.4 ล้านบาท ในปี 2562 
ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 5.4 จาก 144.6 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 136.9 ล้านบาท ในปี 2562 จากการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือพิมพ์และนิตยสารให้สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง
ร้อยละ 7.3 จาก 213.3 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 197.9 ล้านบาท ในปี 2562 จากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 จาก 69.7 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 78.6 ล้านบาท ในป ี2562 จาก
อัตราดอกเบี้ยที่สูงข้ึน และการกู้ยืมเงินกรรมการ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น 
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ความสามารถในการท าก าไร 
 
 อัตราส่วนก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขายลดลง จากร้อยละ (13.3) ในปี 2561 เป็นร้อยละ (44.1) ในปี 2562 
จากการที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ หยุดผลิตและจ าหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารบางฉบับที่ไม่ท าก าไรตามที่กล่าว
ข้างต้น 
 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมลดลง จากร้อยละ (7.3) ในปี 2561 เป็นร้อยละ (15.7) ในปี 2562 
เนื่องจากการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย ซึ่งบริษัทฯ มีการบันทึกการด้อยค่าของ
เครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ จ านวน 103.8 ล้านบาท ส่งผลให้มีขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายเงินได้
เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 419.0 หรือเพิ่มขึ้น 395.7 ล้านบาท จาก (88.7) ล้านบาท ในปี 2561 เป็น (460.5) 
ล้านบาท ในปี 2562 
 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลง จากร้อยละ (41.6) ในปี 2561 เป็นร้อยละ (120.4) ในปี 2562 
เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนส าหรับปีเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ (114.3) หรือ (191.6) ล้านบาท จาก (167.6) ล้าน
บาท ในปี 2561 เป็น (359.2) ล้านบาท ในปี 2562  
 
ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง 
 

ลูกหนี้การค้าทั้งหมดก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้ารับคืนในปี 2562  มีจ านวน 203.4 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 25.4 ของยอดขาย ลดลงร้อยละ 37.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จ านวน 324.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.4 ของ
ยอดขาย 
 

ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระในปี 2562 มจี านวน 41 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.9 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด 
เปรียบเทียบกับปี 2561 จ านวน 141.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.5 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด 

 
ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระไม่เกินสามเดือนในปี 2562 มีจ านวน 107.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.1 ของลูกหนี้การค้า

ทั้งหมด เปรียบเทียบกับปี 2561 จ านวน 115.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.1 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด 
 
ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินสามเดือนถึงหกเดือนในปี 2562 มจี านวน 13.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 ของลูกหนี้

การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับปี 2561 จ านวน 10.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 
 
ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหน่ึงปีในปี 2562 มีจ านวน 7.3 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 4.4 ของ

ลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับปี 2561 จ านวน 21.0 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 6.9 
 
ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินหน่ึงปีในปี 2562 มีจ านวน 34.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.1 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด 

เปรียบเทียบกับปี 2561 จ านวน 35.0 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 11.5 
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ลูกหนี้ห้าสิบรายแรกเป็นหน่วยงานราชการและบริษัทโฆษณาช้ันน ารายใหญ่ โดยบริษัทฯ เช่ือว่าได้ตั้งส ารองหนี้
สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ และจะสามารถเรียกเก็บเงินได้ในอนาคต 

 
สินค้าคงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ลดลงจาก 69.9 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 

13.1 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับอย่างเพียงพอ  
 
สินทรัพย ์
 

สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 233.9 ล้านบาท จาก 588.7 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 354.8 ล้านบาท ในปี 2562 
ส่วนสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 233.8 ล้านบาท จาก 1,695.2 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 1,929.1 ล้านบาท ในปี 2562 

 
โครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่อง 
 

เงินกู้ยืมธนาคารทั้งหมดลดลง 18.4 ล้านบาท จาก 1,300.6 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 1,282.3 ล้านบาท ในปี 
2562 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 64.0 ล้านบาท จาก 364.5 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 300.5 ล้านบาท ในปี 2562 ขณะที่เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 45.6 ล้านบาท จาก 936.2 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 981.8 ล้านบาท ในปี 2562 
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมกรรมการจ านวน 161 ล้านบาท ทีอ่ัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อป ีประเภทช าระคืนเมื่อ
ทวงถาม ไม่มีหลักประกัน 
 

การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ท าให้ความสามารถในการช าระคืนเงินกู้ระยะยาว
แก่สถาบันการเงินของบริษัทฯ จาก 364.5 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 300.5 ล้านบาท ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราลดลง
ร้อยละ 17.6 โดยในปี 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 6.65 เท่า อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็น 4.84 เท่า 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการผ่อนปรนเง่ือนไข เรื่องการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรับงบการเงินปี 
2562 ให้สามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินในอัตราที่สูงกว่าท่ีก าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมได้ 

 
ในปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

 
งบกระแสเงินสด 
 

เงินสดสุทธิ–กิจกรรมด าเนินงาน ในปี 2561 เท่ากับ (92.9) ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ (146.6) ล้าน
บาท เงินสดสุทธิ–กิจกรรมลงทุน ในปี 2561 เท่ากับ 9.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ 0.8 ล้านบาท เงินสดสุทธิ–
กิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2561 เท่ากับ 79.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ 142.6 ล้านบาท จากเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 45.6 ล้านบาท การช าระคืนเงินกู้ระยะยาว (64.0) ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
กรรมการ 161.0 ล้านบาท ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจากปี 2561 จ านวน 3.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราลดลงร้อยละ 35.5 
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12. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 – ไม่มี – 
 
13.ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน 
 
 – ไม่มี – 
 
14. คดีหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
 ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคดีหรือข้อพิพาทใดๆ ที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจ านวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือคดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ หรือคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ  
 
15. การใหค้วามเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแก่ผู้ถือหุ้น 
 
 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แก่ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด ส าหรับรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 
 
16. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 4) 


