ที่ โพสต์ 020/2020
วันที่ 14 ตุลาคม 2563
เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อ
วั น ที่ 14 ตุ ล าคม 2563 ได้ มี ม ติ อนุ มั ติ ให้ บ ริษั ท ฯ ขอสั ต ยาบั น เรื่องการรับ ความช่ ว ยเหลื อทางการเงิ น ที่ผ่านมา
ตลอดจนการขอรับการช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
โดยตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ รับ
ความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 บริษัทฯ จึงจาเป็นต้อง
ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัท ฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
มาแล้วเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 265 ล้านบาท และจะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม เป็นจานวนเงินสูงสุดไม่
เกิน 400 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดการเข้าทาธุรกรรมเป็น ตามสารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่แนบมาพร้อมกันนี้
(เอกสารแนบ 1)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
วศิน โชติรวี
(นายวศิน โชติรวี)
หัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ
บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)
สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของบริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เป็นจานวนเงินสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ด้วยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากภาวะ COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2563 จึงมีมติเห็นควรให้บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ
จิราธิวัฒน์ เป็นจานวนเงินสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เข้าข่ายเป็นการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการเข้าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท
บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทารายการตามที่กาหนดในประกาศเรื่องการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน ดังนี้
1.
1.1

รายละเอียดของรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 บริษัทฯ จึงจาเป็นต้องขอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมาแล้วเป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 265 ล้านบาท และจะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม เป็นจานวนเงินสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
1.2

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
: นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อ ยละ 24.22 ของหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ งหมดของบริ ษั ท ฯ ประธาน
กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร
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1.3

ลักษณะรายการ
การกู้ยืมประเภทชาระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 4.875 ต่อปี โดยอ้างอิง
จากอัตรา MLR ลบด้วยร้อยละ 1.00 ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยการทาสัญญากู้ยืม
เป็นครั้งตามงวดของการกู้ยืม
1.4

การคานวณขนาดรายการ
บริษัทฯ คาดว่าการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจะเป็นจานวนเงินสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท ซึ่งสามารถ
คานวณมูลค่าสูงสุดของการทารายการไม่เกิน 19,500,000 บาท โดยคานวณจาก 400,000,000 x 4.875% โดยใช้สมมติฐาน
การกู้ยืมประมาณ 1 ปี การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่องการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเกินกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
2.

กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยง
จานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
รายชื่อกรรมการ
จานวนหุ้น
สัดส่วน (%)
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

121,096,150

24.22

ความสัมพันธ์กับคูส่ ัญญา
ในการเข้าทารายการ
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ประธานกรรมการบริ ษั ท และ
ประธานกรรมการบริ ห าร รวมถึ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ ค วาม
ช่ ว ยเหลือ ทางการเงิ นแก่บ ริษัท ฯ ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

โดยนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ มิได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้
3.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้บริษัทฯ ขอรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ประสบภาวะขาดสภาพคล่องในการดาเนินกิจการ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ
ใช้วงเงินกู้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินต่างๆ และวงเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนเต็ม
วงเงินแล้ว
4.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
– ไม่มี –
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