
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
ของ 

บริษัท อมรินทร์ พริ $นติ $ง แอนด์ พับลิชชิ)ง จาํกัด (มหาชน) 
 

ประชมุเมื
อวนัที
 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall  อาคารผู้บริหาร บริษัท 
อมรินทร์ พริ 3นติ 3ง แอนด์ พบัลิชชิ
ง จํากดั (มหาชน) เลขที
 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิ
งชนั เขตตลิ
งชนั 
กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา  อทุกะพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในที
ประชมุ  ณ ขณะที
เปิด
ประชมุ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุจํานวน 126 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 179,076,464 
หุ้น คดิเป็นร้อยละ 81.39 ของหุ้นที
จําหนา่ยได้ทั 3งหมด ครบเป็นองค์ประชมุ ประธานจงึกลา่วเปิดการประชมุ 
จากนั 3นประธานได้มอบหมายให้นางสาวอรชลีุ  ชเูกียรตวิงศา เป็นผู้ ดําเนินการประชมุ  

นางสาวอรชุลี  ชูเกียรติวงศา ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบเกี
ยวกับการที
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชมุ คําถาม และเสนอรายชื
อบคุคลเพื
อคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทแล้ว ตั 3งแตว่นัที
 15 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัที
 7 กุมภาพนัธ์ 2558 แตเ่มื
อครบกําหนดตามระยะเวลา
ดงักลา่ว ก็ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด ขอเสนอวาระการประชมุหรือเสนอรายชื
อบคุคลเพื
อคดัเลือกเป็นกรรมการ
เป็นการลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด จากนั 3นนางสาวอรชลีุ  ชเูกียรติวงศา ได้แนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ เข้าร่วม
ประชมุอื
นๆ ให้ที
ประชมุได้รับทราบ ดงันี 3 

กรรมการบริษัทที
เข้าร่วมประชมุ ประกอบไปด้วย 
1. นางเมตตา  อทุกะพนัธุ์  ประธานคณะกรรมการบริษัท,กรรมการสรรหาและพิจารณา 

คา่ตอบแทน  
2. นายสมชาย  ภคภาสวิวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสภุาวดี  โกมารทตั  กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นางระริน  อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. นายโชคชยั  ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นายชีวพฒัน์  ณ ถลาง  กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. นางสภุาพ  น้อยอํ
า   กรรมการ 
9. นายสมรรถ  เรืองณรงค์  กรรมการอิสระ 
10. นายอําพล  รวยฟพูนัธ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 สําหรับผู้บริหารและบคุคลอื
นที
ได้เข้าร่วมประชมุในครั 3งนี 3 ได้แก่  
1. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย์   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัท  
2. นางสาวธนารี  พิมปรุ   เลขานกุารบริษัท และผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัท 
3. นางสาวสลุลิต  อาดสวา่ง   ผู้สอบบญัชี ตวัแทนจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั 
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4. นางสาวมนสิชา  เวศน์เรืองวิทย์         ผู้สอบบญัชี ตวัแทนจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั 
5. นางสาวปิยะวนั  มีสขุ   ที
ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท จากสํานกังานคณุธรรม 

ทนายความ 
  นางสาวอรชลีุ  ชเูกียรติวงศา ชี 3แจงให้ที
ประชมุทราบข้อปฏิบตัิที
สําคญัเกี
ยวกับการประชมุและการลงมติ
ดงันี 3วา่  
            - ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้โอกาสท่านผู้ ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่างๆ ที

เกี
ยวข้องกบัวาระนั 3นๆ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที
ต้องการซกัถามกรุณายกมือและเมื
อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แจ้งตอ่
ที
ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ ถือหุ้นที
มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้ รับมอบฉันทะ จากนั 3นแจ้งชื
อและนามสกุล ก่อน
ซกัถามหรือแสดงข้อคดิเห็นทกุครั 3ง  
            - สําหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือวา่หนึ
งหุ้นเป็นหนึ
งเสียง (1share : 1 vote)  
            - ผู้ ถือหุ้นซึ
งมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไมมี่สิทธิลงมตใินวาระนั 3น  
            - การลงมตใินแตล่ะวาระทําการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บตัรลงคะแนนที
บริษัทจดัให้ โดยให้ผู้ ถือ
หุ้นใช้บตัรลงคะแนนที
บริษัทจดัให้ลงมตใินแตล่ะวาระ  
           - ทั 3งนี 3 ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทั 3งหมด  สําหรับการลงคะแนนในวาระเลือกตั 3งกรรมการแทนกรรมการที
ครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ  เพื
อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทนุไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสํานกังาน ก.ล.ต. ที
ต้องการให้มีการนบัคะแนนจากบตัรลงคะแนนทกุใบ 
ดงันั 3นบริษัทฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนทั 3งหมดของวาระนี 3 
            - ส่วนผู้ ถือหุ้นที
ทําหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ อื
นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนั 3น บริษัทได้นําคะแนน เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่าน
ผู้ ถือหุ้น บนัทกึรวมไว้ในเครื
องคอมพิวเตอร์เพื
อลงมตติามวาระไว้แล้ว  
  นางสาวอรชุลี  ชูเกียรติวงศา ได้แถลงต่อที
ประชุมว่าเพื
อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับ
คะแนนของผู้ ถือหุ้นในการลงมติในแตล่ะวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมคัรในที
ประชมุจํานวน 3 คน เพื
ออาสา
เป็นกรรมการตรวจสอบคะแนน อย่างไรก็ตามมีผู้ ถือหุ้นเพียง 2 คนที
สมคัรใจเข้าเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน คือ 
(1) นายปรีชา  จินตนานนท์ และ (2) นางสาววารีรัตน์  นาคนิทรกลุ  
 เมื
อได้ชี 3แจงจนครบถ้วนแล้ว จงึได้เริ
มการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี 3 

วาระที) 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 เมื)อวันที) 18 เมษายน 
2557 

นางสาวอรชุลี  ชูเกียรติวงศา ได้กล่าวชี 3แจงตอ่ที
ประชุมว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2557 ซึ
งได้จดัประชมุขึ 3นเมื
อวนัที
 18 เมษายน 2557 นั 3น บริษัทได้ส่งสําเนารายงานการประชมุ ไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมแล้ว อีกทั 3งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ 
www.amarin.com เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาลว่งหน้าแล้ว  
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สําหรับวาระนี 3 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ได้มีการจดบนัทึกอย่างถกูต้องตรงตาม
ความเป็นจริง จงึเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว”  

ที
ประชมุพิจารณาแล้วมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 3 

 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 179,046,666 99.9806 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง         34,818 0.0194 
รวม 179,081,484 100.0000 

อนึ�ง ในขณะลงมติในวาระนี�มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ�นภายหลงัจากที�ประธานกล่าวเปิดประชมุอีก
จํานวน 3 ราย นบัไดจํ้านวน 5,020 หุน้ 
 

วาระที)  2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557 รับรองรายงาน
ประจาํปี 2557 และแผนงานประจาํปี 2558 

นางสาวอรชุลี  ชูเกียรติวงศา ได้กล่าวชี 3แจงต่อที
ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี
ยวกับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2557 ให้กับผู้ ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั 3งนี 3 และบริษัทได้จดัเผยแพร่
รายงานดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั
วกนัอีกด้วย  
  ประธานได้รายงานให้ที
ประชมุรับทราบเกี
ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที
ผ่านมาว่า ในปี 
2557 ภาคการผลิตสว่นใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจยัทั 3งภายในประเทศและตา่งประเทศอย่างตอ่เนื
อง โดยเฉพาะ
ผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง ซึ
งมีผลสืบเนื
องมาตั 3งแตป่ลายปี พ.ศ.2556 ตอ่มา เมื
อเกิดจากการเปลี
ยนแปลง
ทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจจงึมีทิศทางที
ดีขึ 3นเป็นลําดบัโดยเฉพาะในชว่งไตรมาสที
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บริษัทยังคงให้ความสําคัญและตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ที
อาจจะเกิดขึ 3น และได้วางแผนป้องกัน 
ติดตามและสร้างแนวทางเพื
อควบคมุระดบัปัญหา แต่ผลกระทบตา่งๆ ที
เกิดขึ 3นมาจากความเชื
อมั
นของผู้บริโภค 
จงึทําให้กําลงัซื 3อของผู้บริโภคลดลงเมื
อเทียบกบัปีก่อนหน้า นอกจากนี 3 ผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ
งรวมผลการ
ดําเนินการในสว่นธุรกิจใหม ่คือ ธุรกิจทีวีดจิิทลั ดําเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั ซึ
งเป็นบริษัทย่อย มี
ผลขาดทนุสทุธิ ซึ
งเป็นผลที
เกิดขึ 3นในชว่งแรกของการดําเนินธุรกิจใหม ่แตท่ั 3งนี 3 ผลดงักล่าวยงัอยู่ในระดบัที
บริษัทได้
คาดการณ์ไว้ก่อนแล้ว จงึทําให้ผลที
เกิดขึ 3นดงักลา่วไมมี่ผลอยา่งมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินการ 

ผลการดําเนินการปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 1,916.16 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เท่ากบั 174.35 
ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 8.34 และมีกําไรสุทธิเท่ากบั 253.04 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลา
เดียวกนั 33.58 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 11.72 คิดเป็นกําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 1.20 บาท สาเหตุ
ของการลดลงของกําไรสุทธิ เนื
องจากยอดขายในหลายธุรกิจของบริษัทลดลง โดยเฉพาะในส่วนของงานรับจ้าง
พิมพ์และรายได้จากโฆษณา ซึ
งเป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 



 4
สําหรับงบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวม 1,913.97 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 

174.66 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 8.36 และมีผลขาดทนุสทุธิเท่ากบั 86.93 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน 370.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 130 คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.40 
บาท เนื
องจากมีการรวมผลการดําเนินงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั ซึ
งเริ
มดําเนินการธุรกิจทีวีดิจิทลัเป็น
ปีแรก 

 
การดาํเนินการในปี 2557 
การดําเนินงานธุรกิจของบริษัททั 3ง 4 สายงาน ประกอบด้วย สายงานโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร สายงาน

หนงัสือเลม่ และสายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ ในรอบปีที
ผา่นมามีพฒันาการที
สําคญัในแตล่ะสายงาน ดงันี 3 
  สายงานโรงพิมพ์ มีการปรับปรุงสายการผลิต ปรับเปลี
ยนเครื
องจกัร และเปลี
ยนเครื
องทําความเย็นของ
สว่นการผลิต เพื
อทําการบริหารและควบคมุต้นทนุการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ 3น 
  สายงานนิตยสาร แม้ว่าในปีนี 3บริษัทจะไม่มีการเปิดตัวนิตยสารใหม่ แต่ได้มีปรับปรุงเนื 3อหาและ
ภาพลักษณ์ในนิตยสารบางฉบบั โดยเฉพาะในส่วนนิตยสารเลมอเนด ซึ
งนอกจากจะมีการปรับปรุงเนื 3อหาให้ดู
ทนัสมยัขึ 3นแล้ว มีการเปลี
ยนแปลงกําหนดการออกวางตลาดจากเดิมรายปักษ์เป็นรายเดือนแทน เพื
อปรับนิตยสาร
เลม่นี 3ให้ตรงตามความต้องการของตลาดที
เปลี
ยนแปลงไป 
  สายงานหนังสือเล่ม มีการเปิดสํานกัพิมพ์ใหม่ คือ สํานกัพิมพ์ STEPS และ สํานกัพิมพ์ SHORT CUT 
เพื
อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้อา่นได้ดียิ
งขึ 3น และมีความหลากหลายมากขึ 3น 
  สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์  มีการเปลี
ยนแปลงที
สําคญั คือ การโอนหน่วยงานธุรกิจโทรทศัน์ของบริษัท 
ให้แก่บริษัทยอ่ยเป็นผู้ ดําเนินการทั 3งหมด จดุประสงค์เพื
อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ 3น  

นอกจากนี 3 บริษัทมีการจดังานแสดงที
สําคญัรวม 6 งาน คือ งานบ้านและสวน Midyear 2014 จดัขึ 3น
ในชว่งเดือนกรกฎาคม ที
ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค งานบ้านและสวนแฟร์ 2014 ซึ
งจดัขึ 3นในชว่งเดือน
พฤศจิกายน ที
ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งาน Health Cuisine and Beauty Festival จดัขึ 3น 2 ครั 3ง 
คือ ชว่งเดือนกรกฎาคม ที
ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติq และชว่งเดือนพฤศจิกายน ที
ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค 
เมืองทองธานี งานอมรินทร์เบบี 3แอนด์คิดส์แฟร์ จดัขึ 3น 2 ครั 3ง ในชว่งเดือนมีนาคม และชว่งเดือนกรกฎาคม ที
ศนูย์
นิทรรศการและการประชมุไบเทค 
 นอกจากนี 3 ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากัด บริษัทย่อย ซึ
งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 เริ
มดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัเป็นปีแรก ภายหลงัจากการได้รับใบอนญุาต โดยเริ
มออกอากาศครั 3งแรกในเดือน
พฤษภาคม 2557 การดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษัท มีจดุมุ่งหมายที
สําคญั คือ การเป็นสื
อที
ดี เป็นผู้ผลิตงานที
มี
คณุภาพ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื
อที
ครบวงจร และเป็นการนําเนื 3อหาไปทําการต่อยอดให้มีเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื
อตอบสนองให้แก่กลุม่ผู้บริโภค และกลุม่ลกูค้าโฆษณาได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
 โดยในเฟสที
 1 เราแบง่เนื 3อหาออกเป็น 4 สว่นได้แก่ Lifestyle ครอบคลมุเรื
อง บ้าน อาหาร สขุภาพ ความ
งาม แฟชั
น ซึ
งถือเป็นการตอ่ยอดจากนิตยสาร และได้ผลตอบรับจากลกูค้าโฆษณาและผู้ชม เป็นอยา่งดี  สว่นที
 2 
คือ News ซึ
งแม้จะเป็นน้องใหมแ่ตร่ายการ ทบุโต๊ะขา่วและตา่งคนตา่งคดิ กลายเป็นรายการยอดนิยมติด Top 5 
ของชอ่งทีวี Digital สว่นที
 3 Biz Boom  ชว่งเช้า 6.00 – 12.00 น. ครอบคลมุเรื
องเศรษฐกิจ การตลาด การลงทนุ 
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เป็นการจดั Segment ที
ชดัเจนและตอบโจทย์ผู้ลงโฆษณา สว่นที
 4 Variety Entertainment กําลงัจะขึ 3นกลุ่ม
รายการใหมใ่นไตรมาส 2 ปีนี 3 เพื
อสร้างสีสนัและเพิ
มเรตติ 3ง 
 แม้วา่ในปี 2557 บริษัทจะมีหยดุการดําเนินธุรกิจ 2 หนว่ยงาน เป็นการชั
วคราว คือ ธุรกิจอบรมสมัมนา
และธุรกิจทอ่งเที
ยว เนื
องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและการตดัสินใจซื 3อของผู้บริโภค ในชว่ง 2-3 ปีที

ผา่นมาโดยตลอด อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีแผนงานที
จะกลบัมาเริ
มดําเนินการอีกครั 3ง ในชว่งเวลาที
เหมาะสม 

ผลการดําเนินงานปีที
ผา่นมายงัอยูใ่นระดบัที
นา่พอใจ แตเ่นื
องจากสภาวะปัจจยัภายนอกตา่ง ๆ ที
มีผล
อยา่งมีนยัสําคญั รวมถึงต้นทนุการผลิตบางรายการที
มีราคาขึ 3นอย่างตอ่เนื
อง แตจ่ากการร่วมมือร่วมใจของ
พนกังานในทกุสายงาน จงึทําให้บริษัทสามารถควบคมุและบริหารต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

สว่นรายละเอียดของแผนงานประจําปี 2558 และแผนงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั ประธานได้
มอบหมายให้คณุระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้ จดัการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ 3นติ 3งแอนด์พบัลิชชิ
ง 
จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ นําเสนอให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี 3 

นางระริน  อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กลา่วรายงานให้ที
ประชมุได้รับทราบถึงแผนการดําเนินงานสําหรับปี 
2558 ในภาพรวมบริษัทมีจดุมุง่หมายในการประกอบธุรกิจเพื
อส่งมอบความรู้และความสขุสู่สงัคมโดยรวม  โดยใน
ปี 2558 บริษัทมีแผนงานจะทําหน้าที
เป็นผู้ผลิตและให้บริการสื
อแบบครบวงจร (Total Media Solution) ด้วยการ
ใช้จดุแข็งของบริษัทที
เป็นผู้ประกอบการที
มีสื
อครบวงจรทกุประเภท โดยการใช้กลยทุธ์ที
เรียกวา่ “5 on” ได้แก่  

(1) On Print คือ การใช้สื
อสิ
งพิมพ์ในการหารายได้ โดยในปัจจบุนับริษัทมีสื
อนิตยสารที
วางจําหน่าย 13 
เลม่ ประกอบไปด้วยนิตยสารประเภทตา่งๆ ครบทกุเนื 3อหาสาระ ได้แก่ กลุ่มบ้าน กลุ่มแฟชั
นและความ
งาม กลุ่มสขุภาพ และกลุ่มครอบครัว (Family interest)  ซึ
งมีกลุ่มผู้อ่านนิตยสารของบริษัทในแตล่ะปี
ไมน้่อยกวา่ 13 ล้านคน    

(2) On Line คือ การนําเอาสื
ออิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียมาใช้ในการประกอบกิจการหารายได้ โดย
ปัจจุบนับริษัทมีเว็บไซต์ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท จํานวน 20 เว็บไซต์ มีเฟสบุ้ค จํานวน 22 
บญัชี และอีก 8 อินสตราแกรม มีผู้ติดตามเป็นจํานวนมาก ถือเป็นสื
อออนไลน์ที
มีเครือข่ายใหญ่มาก 
ทางบริษัทจะนําเอาจดุแข็งในเรื
องนี 3นํามาใช้เป็นเครื
องมือในการขยายฐานลูกค้าของบริษัทและเป็น
การเพิ
มชอ่งทางในการให้บริการสื
อโฆษณาให้กบัลกูค้าอีกชอ่งทางหนึ
งด้วย    

(3) On Air คือ การหารายได้จากสื
อโทรทศัน์ โดยในปัจจบุนับริษัทมีการดําเนินการช่องรายการโทรทศัน์
ดิจิตอลทีวีชื
อช่องว่า “อมรินทร์ ทีวี เอชดี” เป็นช่องทีวีดิจิทลัประเภทความคมชดัสูง (HD) มีรายการ
หลกัๆ ได้แก่รายการขา่ว รายการทางเศรษฐกิจและธุรกิจ กลุม่ไลฟ์สไตล์ และกลุม่บนัเทิง     

(4) On Ground คือ การหารายได้จากงานแฟร์ต่างๆ ซึ
งในแตล่ะปีจะมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมงานแฟร์ของ
บริษัทเป็นจํานวนมาก  

(5) On Point of Sale คือ การนําเอาร้านนายอินทร์ ซึ
งเป็นหน้าร้านที
มีอยู่จํานวนมากประมาณ 200 
สาขาทั
วประเทศ มาใช้เพิ
มช่องทางในการหารายได้ ด้วยการใช้ร้านนายอินทร์ทั 3งหน้าร้านในทกุสาขา
และสื
อออนไลน์ต่างๆ ที
เกี
ยวกับร้านนายอินทร์มาเสริมการหารายได้หรือเสริมการประชาสัมพันธ์
บริการตา่งๆ ของบริษัทให้กบัลกูค้าของบริษัททราบ     
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เมื
อผู้บริหารได้รายงานให้ที
ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในปีที
ผ่านมาและนําเสนอแผนงานใน

อนาคตเสร็จสิ 3นแล้ว นางสาวอรชลีุ  ชเูกียรติวงศา จึงได้แจ้งให้ที
ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ ซึ
ง
ในวาระนี 3มีความเห็นของคณะกรรมการว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้ น
รับทราบผลการดําเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พริ 3นติ 3ง แอนด์ พับลิชชิ
ง จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2557 และ
รับทราบแผนงานประจําปี 2558 ของบริษัท อมรินทร์ พริ 3นติ 3ง แอนด์ พบัลิชชิ
ง จํากดั (มหาชน) ตามที
เสนอ” 

ที
ประชุมจึงได้รับทราบผลการดําเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พริ 3นติ 3ง แอนด์ พบัลิชชิ
ง จํากัด (มหาชน) 
ประจําปี 2557 และรับทราบแผนงานประจําปี 2558 ของบริษัท อมรินทร์ พริ 3นติ 3ง แอนด์ พบัลิชชิ
ง จํากดั (มหาชน) 
ตามที
เสนอแล้ว 

อนึ
ง วาระนี 3ไมจํ่าต้องให้ที
ประชมุลงมตแิตอ่ยา่งใด  
 
วาระที) 3 พจิารณารับรองงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ $นสุดวันเดียวกัน ซึ)งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจาํปี 2557 

นางสาวธนารี  พิมปรุ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้รายงานให้ที
ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2557 ซึ
งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและผ่านการ
ตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิจากการ
ดําเนินงานในรอบปี 2557 มีผลขาดทนุรวม 86,935,521.80 บาท ทั 3งนี 3 บริษัทได้จดัส่งรายละเอียดดงักล่าวให้แก่ผู้
ถือหุ้นได้ศกึษาลว่งหน้าแล้ว ซึ
งสรุปสาระสําคญัได้ดงันี 3  
งบการเงนิรวม   

สินทรัพย์รวม            5,586.41 ล้านบาท 
หนี 3สินรวม             3,616.88 ล้านบาท 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น           1,969.53 ล้านบาท 
 รายได้รวม            1,913.97 ล้านบาท 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นที
เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ( 86.94 )  ล้านบาท  
 กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท)             (0.40)    บาท 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม          2,889.13 ล้านบาท 
หนี 3สินรวม          578.67 ล้านบาท 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น      2,310.47 ล้านบาท 
 รายได้รวม      1,916.16 ล้านบาท 

กําไรสทุธิสว่นที
เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่     253.04 ล้านบาท 
 กําไรตอ่หุ้น (บาท)              1.20     บาท 
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สําหรับวาระนี 3 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 
2557” 
  นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มีประเด็นคําถามเกี
ยวกับงบการเงินว่างบ
การเงินในรายงานประจําปีมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เพราะพิจารณาข้อมูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงินบาง
หมายเหตไุมป่รากฏในงบการเงิน แตมี่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เช่น หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที
 31 
(ในรายงานประจําปีหน้า 134) ภาระผกูพนัและหนี 3สินที
เกิดขึ 3นภายหน้า ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตใุดจึงไม่มีข้อมลู
ดงักล่าวในหน้างบการเงิน และด้วยเหตดุงักล่าวจึงทําให้มีข้อสงสยัจากหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 31.2 มี
ข้อมลูเกี
ยวกบัสญัญาเชา่ตา่งๆ หลายรายการ มีรายละเอียดเรื
องระยะเวลาการเช่าแตกตา่งกนั จึงสอบถามว่าเหตุ
ใดจงึมีความแตกตา่งกนัและบริษัทมีหลกัเกณฑ์ใดในการเข้าทําสญัญาดงักลา่วอยา่งไร  

นายฉนัทชาต  ธเนศนิตย์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัท ได้ตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นนายเฉลิมพล ไวทยางกูร ว่าหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 31 เป็นภาระผูกพนัและหนี 3สินที
อาจ
เกิดขึ 3นภายหน้า เป็นการเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ที
อ่านงบทราบข้อมลูนอกเหนือจากที
ปรากฏในงบอยู่แล้วว่าในอนาคต
บริษัทมีภาระผูกพนัในภายหน้าอย่างไรบ้าง ข้อมูลดงักล่าวจึงไม่ปรากฏในหน้างบการเงินแต่จะปรากฏในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแทน   ส่วนข้อซักถามเกี
ยวกับระยะเวลาการเช่าหรือหลักเกณฑ์ในการทําสัญญานั 3น 
เนื
องจากในสัญญาแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันในเนื 3อหาของสัญญา รวมตลอดทั 3งมีหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานกํากบัดแูลเข้ามาเกี
ยวข้องด้วยระยะเวลาในการเช่าและหลกัเกณฑ์ในการทําสญัญาแต่ละสญัญาจึงมี
ความแตกต่างกันเป็นเรื
องปกติธรรมดา โดยข้ออธิบายเกี
ยวกับสญัญาต่างๆ ที
ปรากฏในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 31.2 ดงันี 3  

31.2.1 เป็นสญัญาเกี
ยวกบัการก่อสร้างและอปุกรณ์การส่งสญัญาณที
ยงัค้างจ่ายตามสญัญากบัผู้ติดตั 3ง
ซึ
งเป็นข้อมลู ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 

31.2.3 เป็นสญัญาเชา่พื 3นที
และสญัญาเชา่อาคารหลายจดุ แตล่ะจดุก็ขึ 3นอยู่กบัข้อตกลงกบัผู้ ให้เช่าแตล่ะ
ราย สงูสดุมีระยะเวลา 3 ปี บางจดุเป็นการเชา่พื 3นที
เพื
อตดิตั 3งสถานีซึ
งจําเป็นต้องทํา 3 ปี เนื
องจากเป็นข้อตกลงใน
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ (กสทช.) 

31.2.4 เป็นการทําสญัญาเชา่ใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์กบัสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 เป็นข้อตกลง
ปกติในการทําสัญญา เพื
อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที
ได้รับใบอนุญาตประกอบการ ซึ
งขณะทําสัญญาเหลือ
ระยะเวลาตามใบอนญุาตอีก 14 ปี 5 เดือน ระยะเวลาการเชา่จงึสอดคล้องกนัดงักล่าว ส่วนราคาคา่เช่าก็เป็นราคา
ปกตโิดยทั
วไป 
  31.2.5 เป็นการทําสญัญาเพื
อใช้บริการเกี
ยวกบัการรวมสญัญาณโทรทศัน์ รวมถึงบริการอื
นๆ ที
เกี
ยวข้อง
กับบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ซึ
งผู้ ประกอบการโทรทัศน์ทุกรายต้องทําสัญญากับบริษัท
ดงักลา่ว 

นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ได้สอบถามเพิ
มเตมิวา่สืบเนื
องมาจากในปีที
ผา่นมามีการเปลี
ยนแปลงมาตรฐาน
ทางบญัชีหลายข้อ จงึได้สอบถามวา่มาตรฐานทางบญัชีเรื
องใดที
มีผลตอ่การดําเนินงานของบริษัท 
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นายฉนัทชาต  ธเนศนิตย์ ได้ชี 3แจงว่าโดยทั
วไปการเปลี
ยนแปลงมาตรฐานทางบญัชีดงักล่าวไม่ได้กระทบ

ต่อการดําเนินงานของบริษัท แต่จะมีผลอยู่บ้างก็มีเรื
องเดียว คือ เรื
องมาตรฐานการบญัชีฉบนัที
 19 (ปรับปรุง
2555) เรื
อง ผลประโยชน์พนกังาน ซึ
งมีผลบงัคบัใช้ตั 3งแตปี่ 2555 และตอ่เนื
องมาในปี 2557 และสําหรับปี 2558 
ยงัไมมี่นยัสําคญัที
จะสง่ผลใดๆ ตอ่การดําเนินงานในปัจจบุนั  

เมื
อผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามจนได้รายละเอียดครบถ้วน และไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ
มเติมแล้ว จึงได้ให้ที

ประชมุได้ลงมตใินวาระนี 3 

ที
ประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2557 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียด ดงันี 3 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 179,097,864 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย            2,420   0.0014 
งดออกเสียง -  
รวม 179,100,284 100.0000 

 อนึ�ง ในขณะที�ลงมติในวาระนี�มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 1 อีกจํานวน 4 ราย 
นบัไดจํ้านวน 18,800 หุน้ 
 
  วาระที) 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี สาํหรับผลการดาํเนินงาน ตั $งแต่ 
วันที) 1 มกราคม 2557 ถงึวันที) 31 ธันวาคม 2557 

นางสาวอรชุลี  ชเูกียรติวงศา ได้ชี 3แจงต่อที
ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของกําไรสทุธิหลกัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัท เนื
องจากผลการดําเนินงานของบริษัทในปีที
ผ่านมา มีผล
การดําเนินงานที
เป็นกําไรสทุธิ รวมเป็นเงิน 253.04  ล้านบาท ดงัที
ได้รายงานให้ที
ประชมุได้รับทราบไปแล้วในวาระ
ก่อนหน้านี 3 จึงขอให้ที
ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับงบการเงินประจําปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นจํานวน 
219,999,865 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.70  บาท โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลที
ผา่นมา ดงันี 3 

ปี เงินปันผลประจําปี อตัราร้อยละของ
กําไรสทุธิ 

2557 0.70 บาท/หุ้น 61 
2556 0.1111111111 บาท/หุ้น 8 
2555 1.20 บาท/หุ้น 69 
2554 0.90 บาท/หุ้น 76 
2553 0.80 บาท/หุ้น 65 
2552 0.80 บาท/หุ้น 72 
2551 0.80 บาท/หุ้น 58 
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  สําหรับวาระนี 3 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ตามที
เสนอ ซึ
งจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที
มีสิทธิได้รับ
เงินปันผลตามที
ปรากฏรายชื
อ ณ วนักําหนดรายชื
อผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที
 28 เมษายน 2558 และปิดสมุด
ทะเบียนเพื
อรวบรวมรายชื
อผู้ ถือหุ้น ในวนัที
 29 เมษายน 2558 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 11 พฤษภาคม 
2558” 

นายทรงวุฒิ  หวงัธรรมคุ้ม ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถาม เกี
ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่านํามา
จากงบการเงินใด ข้อมลูที
นําเสนอที
ปรากฏวา่จา่ยเงินปันผลในอตัราร้อยละ 61 นั 3นเป็นอตัราที
เปรียบเทียบกบัอะไร  

นายฉนัทชาต  ธเนศนิตย์ ได้ชี 3แจงตอ่ที
ประชมุวา่ การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วนําเงินกําไรสทุธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ
งมีกําไรสทุธิจํานวน 253.04 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 0.70 บาทตอ่หุ้น จึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 
61 ของกําไรตอ่หุ้นดงักลา่ว   

ที
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตั 3งแต่วันที
 1 
มกราคม 2557 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามอตัราและเงื
อนไขที
มีการเสนอ มีรายละเอียดดงันี 3 

 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 179,097,864 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง            2,420   0.0014 
รวม 179,100,284 100.0000 

   
วาระที) 5 พจิารณาเลือกตั $งกรรมการแทนกรรมการที)ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

นางสาวอรชุลี  ชูเกียรติวงศา ได้ชี 3แจงต่อที
ประชุมว่า เพื
อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 ซึ
งกําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นในอตัราหนึ
งในสามของจํานวนกรรมการทั 3งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที
สุดกับส่วนหนึ
งในสาม ซึ
งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั 3งนี 3มีกรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหนง่ตามวาระจํานวน 4 คน ได้แก่ 

1. นางระริน  อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายชีวพฒัน์  ณ ถลาง  กรรมการ,กรรมการบริหาร,กรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน, รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการผู้จดัการ
สายธุรกิจโรงพิมพ์ 

3. นายอําพล  รวยฟพูนัธ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายสมรรถ  เรืองณรงค์  กรรมการอิสระ 
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 ทั 3งนี 3 รายละเอียดเกี
ยวกบัประวตั ิผลงานและการปฏิบตัหิน้าที
ของกรรมการทั 3ง 4 คนนั 3น บริษัทได้สง่ให้
ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
 สําหรับวาระนี 3 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ “คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตั 3งกรรมการทั 3ง 4 คนที
ดํารงตําแหนง่ครบวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ
ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เนื
องจากบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ มี
ความรู้ ความสามารถ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทตอ่ไป” 
 ที
ประชมุพิจารณาแล้วเลือกตั 3งกรรมการทั 3ง 4 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง โดยมี
การลงคะแนนเรียงเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 3 
 5.1 ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้นางระริน อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 3 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 179,048,706 99.9712 
ไมเ่ห็นด้วย         23,158 0.0129 
งดออกเสียง         28,420 0.0159 
รวม 179,100,284 100.0000 

 
  5.2 ที
ประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัใิห้นายชีวพฒัน์  ณ ถลาง กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 3 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 178,942,654 99.9120 
ไมเ่ห็นด้วย        130,130   0.0727 
งดออกเสียง          27,500   0.0154 
รวม 179,100,284 100.0000 

  
5.3 ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้นายอําพล  รวยฟพูนัธ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก

วาระหนึ
งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 3 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 179,044,126  99.9686 
ไมเ่ห็นด้วย            5,500    0.0031 
งดออกเสียง         50,658    0.0283 
รวม 179,100,284 100.0000 

 
5.4 ที
ประชมุจงึมีมตอินมุตัใิห้นายสมรรถ  เรืองณรงค์ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระ

หนึ
งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 3 
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 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 178,877,442 99.8756 
ไมเ่ห็นด้วย         15,358   0.0086 
งดออกเสียง       207,484   0.1158 
รวม 179,100,284 100.0000 

 
 วาระที) 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการประจาํปี 2558 
 นางสาวอรชลีุ  ชเูกียรตวิงศา ได้ชี 3แจงตอ่ที
ประชมุวา่ การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2558 ได้กระทําโดยคํานงึถึงความเหมาะสมเกี
ยวกบัประเภท ขนาด และ
ความเกี
ยวโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ
งสอดคล้องกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการ
ทําหน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด
ดงัที
ได้สง่ข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบลว่งหน้าแล้ว  
 โดยมีรายละเอียดเกี
ยวกบัคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 ดงันี 3 

1. ไมมี่ผลตอบแทนสําหรับกรรมการที
เป็นพนกังานของบริษัท 
2. กรณีกรรมการที
ไมเ่ป็นพนกังานของบริษัท บริษัทจะจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท  
3. กรณีกรรมการบคุคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนั 3น บริษัทจะจา่ยคา่ตอบแทนเดือนละ 

30,000 บาท  และคา่เบี 3ยประชมุครั 3งละ 20,000 บาท 
วาระนี 3 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนตามที
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที
เสนอ” 

นายทรงวฒุิ  หวงัธรรมคุ้ม ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองได้ให้ข้อสงัเกตเกี
ยวกบัคา่ตอบแทนกรรมการว่าใน
เมื
อบริษัทมีธุรกิจใหมเ่กิดขึ 3น คือ การดําเนินการช่องทีวีดิจิทลั เหตใุดคา่ตอบแทนกรรมการจงึไมเ่พิ
มสงูขึ 3นให้
สอดคล้องกบัภาระงาน ประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและได้ชี 3แจงวา่แม้วา่กรรมการจะมีงานมากขึ 3น แตอ่ยา่งไร
ก็ตามธุรกิจใหมคื่อ ชอ่งทีวีดิจิทลัเพิ
งอยูใ่นระยะเริ
มต้นยงัมีผลขาดทนุอยู ่ดงันั 3น เพื
อเป็นการช่วยเหลือบริษัท
กรรมการบริษัทก็ยงัคงยินดีที
จะรับคา่ตอบแทนในอตัราเดิม 

นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสงัเกตเพิ
มเตมิว่าเห็นด้วยกบัการเพิ
ม
คา่ตอบแทนให้กบักรรมการเพื
อให้สอดคล้องกบัภาระงานที
เพิ
มขึ 3น แตฝ่ากข้อคิดเห็นไปยงักรรมการตรวจสอบวา่
ควรมีการทํางานในเชิงรุกมากขึ 3น มีการชว่ยเหลือบริษัทในการป้องกนัความเสี
ยงตา่งๆ เกี
ยวกบัการดําเนินงานของ
บริษัท โดยเฉพาะธุรกิจทีวีที
มีความยุง่ยากซบัซ้อนมากขึ 3นกวา่เดมิ 

เมื
อผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม ให้ข้อสงัเกตตา่งๆ รวมทั 3งผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามจนเป็นที
พอใจแล้ว ประธานจงึ
ขอให้ที
ประชมุได้ลงมตใินวาระนี 3 
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ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการประจําปี 2558 ด้วยคะแนน

เสียงมากกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอตัราและเงื
อนไขที
มีการ
เสนอ ดงันี 3 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 179,094,784 99.9969 
ไมเ่ห็นด้วย           5,500   0.0031 
งดออกเสียง - - 
รวม 179,100,284 100.0000 

 
วาระที) 7 พจิารณาแต่งตั $งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2558  

นางสาวอรชลีุ  ชเูกียรตวิงศา ได้ชี 3แจงตอ่ที
ประชมุวา่บริษัทได้เปิดโอกาสให้สํานกังานบญัชีหลายแหง่
เสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี คา่ตอบแทนของผู้สอบ
บญัชี จงึเห็นสมควรขอให้ที
ประชมุแตง่ตั 3งผู้สอบบญัชี ประจําปี 2558 ดงันี 3  

1. นางสาวสลุลิต อาดสวา่ง เลขที
ใบอนญุาต       7517 หรือ 
2. นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิq   เลขที
ใบอนญุาต       6699 หรือ 
3. นางสาววนันิสา งามบวัทอง เลขที
ใบอนญุาต       6838    

คนหนึ
งคนใด จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 มีอํานาจตรวจสอบ
และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2558 ดงันี 3 

(1) คา่สอบบญัชี บริษัท อมรินทร์พริ 3นติ 3งแอนด์พบัลิชชิ
ง จํากดั (มหาชน) เสนอราคา 875,000 บาท  
(2) คา่สอบบญัชี บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั
น จํากดั เสนอราคา  410,000 บาท 
รวมคา่ตอบแทนทั 3งสิ 3น 1,285,000 บาท ซึ
งเพิ
มขึ 3นจากปี 2557 เป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 8.44 
วาระนี 3 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ “คณะกรรมการบริษัท 

สมควรแตง่ตั 3ง บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2558 และกําหนดคา่ตอบแทนตามที

เสนอ” 

ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั 3งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที
ใบอนุญาต 7517 หรือ         
นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิq เลขที
ใบอนญุาต 6699 หรือนางสาววนันิสา งามบวัทอง เลขที
ใบอนญุาต 6838 คนหนึ
ง
คนใด จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรอง
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกําหนดคา่ตอบแทน 1,285,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอตัราและเงื
อนไขที
มีการเสนอ  
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 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 179,088,404 99.9934 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง          11,880  0.0066 
รวม 179,100,284         100.0000 

  
วาระที) 8 พจิารณาเรื)องอื)น ๆ 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื
องอื
นใดให้ที
ประชมุพิจารณาอีก 
นางสาวอรชลีุ  ชเูกียรติวงศาได้แจ้งตอ่ที
ประชมุว่า เมื
อมีการลงมติในวาระตา่งๆ ครบถ้วนแล้ว จึงแจ้งให้ผู้

ถือหุ้นทราบว่าสามารถซักถามประเด็นข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเรื
องใดๆ ต่อบริษัทได้ ซึ
งมีผู้
ซักถาม ดงันี 3    นายสมศกัดิq  ศกัดิqศรีคุณากร ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี
ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท ดงันี 3  

คําถามแรก ได้สอบถามเกี
ยวกบัการประกอบกิจการโทรทศัน์ของบริษัทว่าในปัจจบุนัช่องอมรินทร์ทีวีเอชดี 
ของบริษัทมีเรทติ 3งอยูใ่นอนัดบัใดของทีวีดจิิทลั  

คําถามที
สอง ได้สอบถามถึงกรณีที
สื
ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั 3งโซเชียลมีเดียตา่งๆ เกิดขึ 3นมาอย่างรวดเร็วและ
ได้รับความนิยมเป็นอยา่งมาก ยอ่มสง่ผลกระทบกบัสื
อสิ
งพิมพ์อนัเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท จึงถือว่าเป็นความเสี
ยง
อยา่งหนึ
ง จงึอยากทราบแผนการของบริษัทเกี
ยวกบัการป้องกนัความเสี
ยงดงักลา่ว 

คําถามที
สาม สอบถามเกี
ยวกับโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 
(Collective Action Coalition) ทราบว่าบริษัทประกาศเจตนารมณ์ที
จะเข้าร่วมโครงการดงักล่าวแล้ว แตอ่ยาก
ทราบว่า บริษัทจะมีแผนการดําเนินการอย่างไรต่อไปเพื
อให้ได้การรับรองจากการเข้าร่วมโครงการจากสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย หรือหนว่ยงานตา่งๆ ที
เกี
ยวข้อง  

นายโชคชยั  ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซกัถามเกี
ยวกบัคําถามแรก ว่าปัจจบุนัเรทติ 3งของช่องอมรินทร์ทีวีเอช
ดี อยูใ่นอนัดบัที
 13 ซึ
งมีแนวโน้มที
จะมีเรทติ 3งสงูขึ 3นเป็นลําดบัก่อนที
จะมีการตอบข้อซกัถามในประเด็นอื
น ได้มีนาย
กิตต ิสนิทวงศ์ ณ อยธุยา ผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุด้วยตนเอง ได้ให้การชื
นชมกบัรายการโทรทศัน์ของอมรินทร์ทีวีเอชดี 
วา่มีพฒันาการที
ดีขึ 3นเป็นลําดบั โดยเฉพาะชอ่งรายการขา่วและวิเคราะห์ขา่วซึ
งทําได้ดีนา่ตดิตามแล้ว 

จากนั 3น นางระริน  อทุกกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบคําถามที
สองเกี
ยวกบัความเสี
ยงเกี
ยวกบัการเกิดขึ 3น
ของสื
อดิจิทัลที
มีผลกระทบกับสื
อสิ
งพิมพ์ของบริษัทว่า บริษัทตระหนักดีถึงการเปลี
ยนแปลงดังกล่าว จึงได้
เตรียมการรับมือไว้แล้ว ตามที
ได้รายงานให้ที
ประชมุทราบในวาระที
 2 ตามแผน “5 ON” ซึ
งบริษัทมีการมุ่งเน้น
ขยายฐานลูกค้าโดยการให้ความสําคญักับการพฒันาด้านสื
ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการพฒันาเว็บไซต์และโซเชียล
มีเดียต่างๆ ภายใต้แบรนด์ที
บริษัทใช้อยู่กับสื
อสิ
งพิมพ์ต่างๆ ที
มีอยู่เดิมแล้ว เช่น การทําหนังสืออิเลคทรอนิคส์ 
(Ebook) หรือการทํานิตยสารอิเลคทรอนิคส์ (Emagazine) เพื
อสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้าเดิมและขยายฐาน
ลกูค้าใหม่ๆ  โดยการอาศยัจดุแข็งที
บริษัทมีสื
อทกุประเภทครบวงจร     

ตอ่มานายฉันทชาต  ธเนศนิตย์  ได้ชี 3แจงตอ่ที
ประชมุในคําถามที
สามเกี
ยวกบัโครงการตอ่ต้านคอรัปชั
นว่า 
ในปีที
ผา่นมาบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการดงักลา่วแล้ว ทั 3งยงัได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนั
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กบับริษัทจดทะเบียนอื
นๆ อีกกว่า 400 บริษัท เมื
อประมาณเดือนมีนาคมที
ผ่านมา ส่วนการดําเนินการขั 3นตอน
อื
นๆ อยู่ในระหว่างการดําเนินการ ทั 3งการทํากฎ ข้อบงัคบัต่างๆ เพื
อให้สอดคล้องกบัโครงการดงักล่าว ซึ
งมีเรื
องที

ต้องดําเนินการเป็นจํานวนมาก อยา่งไรก็ตามคาดวา่การดําเนินการตา่งๆ นา่จะเสร็จสิ 3นภายในปีนี 3 

นายเฉลิมพล  ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี
ยวกับธุรกิจทีวีดิจิทลัว่า เรทติ 3งของ
ชอ่งทีวีดจิิทลันั 3นใครเป็นผู้จดัทํา และลกูค้ารายใหญ่ซึ
งเป็นลกูค้าที
ลงโฆษณาของบริษัทคือใคร รายได้ของบริษัทใน
ปีที
ผ่านมาเป็นไปตามแผนงานวางไว้และเป็นไปตามที
ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ไว้หรือไม่ นอกจากนี 3ได้ให้
ข้อคิดเห็นเกี
ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตต่อไปว่า ควรจะมีแผนการในการหารายได้จากประเทศเพื
อนบ้านหรือมี
แนวทางในการขยายชอ่งทางในการหารายได้จากนโยบายรัฐในเรื
องเศรษฐกิจชายแดนด้วย 

นายโชคชยั  ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ ปัจจบุนัเรทติ 3งของทีวีดิจิทลั รวมทั 3งเรทติ 3งของช่องอมรินทร์
ทีวีเอชดี ได้ใช้ข้อมูลจากการสํารวจเรทติ 3งของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด ส่วนลูกค้า
โฆษณาของช่องอมรินทร์ทีวีเอชดีนั 3น ในปีที
ผ่านมาในช่วงแรกยงัมีความสบัสนในตลาดโฆษณาอนัเป็นผลมาจาก
การเริ
มต้นของทีวีดิจิทลัจํานวนมากมายหลายช่อง ประกอบความไม่ลงตวัของเงื
อนไขต่างๆ ของ กสทช. รวมทั 3ง
โครงขา่ยของผู้ให้บริการโครงขา่ยก็ยงัไมส่ามารถครอบคลมุพื 3นที
ตามแผนการที
วางไว้ ประการสําคญัได้เกิดปัญหา
ทางการเมืองขึ 3นในช่วงเวลาเดียวกันกับที
ทีวีดิจิทัลเริ
มการออกอากาศด้วย ส่งผลให้มีการชะลอตวัของเม็ดเงิน
โฆษณา ทําให้บริษัทได้รับผลกระทบจากกรณีดงักล่าวด้วย แต่บริษัทก็พยายามแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์
ตา่งๆ ที
เกิดขึ 3น โดยฐานลกูค้าที
เข้ามาลงโฆษณาในช่องทีวีของบริษัทในช่วงแรกจะเป็นลกูค้าโดยตรง ส่วนลกูค้าที

เป็นเอเจนซี
ยงัคงมีน้อยอยู่ แตใ่นปัจจบุนัก็เริ
มได้รับความสนใจจากลกูค้ากลุ่มเอเจนซี
มากขึ 3น ส่วนแผนการพฒันา
รายการก็จะเพิ
มความหลากหลายมากขึ 3น โดยเฉพาะรายการทางด้านบันเทิง ทั 3งมีแผนการในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรู้จกัช่องรายการของบริษัทมากขึ 3น ทั 3งนี 3 ยงัคงแผนการดําเนินงานในระยะเวลาต่างๆ 
ตามที
ได้วางแผนและนําเสนอแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนหน้านี 3  

นายชีวพัฒน์  ณ ถลาง กรรมการผู้ จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์ได้ตอบข้อซักถามในส่วนของแผนการใน
อนาคตเกี
ยวกบัเศรษฐกิจชายแดนนั 3น บริษัทก็ให้ความสนใจมาโดยตลอด โดยมีการส่งคนไปทําการเก็บข้อมลูเพื
อ
นํามาทําการวิเคราะห์วิจยั ซึ
งในเบื 3องต้นเห็นว่ายงัไม่ถึงเวลาในการย้ายฐานไปยงัชายแดน เนื
องจากปัจจยัหลายๆ 
ยังไม่เอื 3ออํานวย เช่น ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ปัญหาด้านพันธมิตรทางธุรกิจท้องถิ
น นอกจากนี 3 การทําเนื 3อหา
เกี
ยวกบังานพิมพ์ที
จะทําเป็นภาษาอื
นๆ นอกจากภาษาไทยก็ยงัอยู่ในขั 3นตอนของการศกึษาความเป็นไปได้ ดงันั 3น 
ในปัจจบุนัจงึพยายามมุง่เน้นงานที
ผลิตอยูใ่ห้เพิ
มคณุภาพให้มีมากขึ 3นเป็นหลกั  

 
นายทรงวุฒิ  หวงัธรรมคุ้ม ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสงัเกตเุกี
ยวกบัการลงคะแนนว่ามีทั 3งวิธี

เก็บบตัรลงคะแนนและไม่เก็บลงคะแนน ว่าเหตใุดจึงไม่เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ
งเพียงอย่างเดียวเพื
อไม่ให้เกิดความ
สบัสนและล่าช้า นายฉันทชาต  ธเนศนิตย์ ได้ชี 3แจงว่าในการประชมุครั 3งนี 3 มีการลงคะแนนสองแบบ แบบแรกเป็น
การเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ที
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนแบบที
สองจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ เข้าร่วม
ประชุมทั 3งหมดซึ
งใช้เฉพาะวาระที
 5 ซึ
งเป็นไปตามโครงการประเมินการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ของ
สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสํานกังาน กลต. ซึ
งบริษัทได้วางวิธีการเก็บบตัร
ลงคะแนนตามแนวทางดงักลา่วไว้แล้วโดยมิให้เกิดความสบัสนหรือสร้างความลา่ช้าให้แก่กการประชมุแตอ่ยา่งใด   
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นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ รับมอบฉันทะผู้ ถือหุ้นรายนายเอิญ  สริุยะฉาย ได้สอบถามว่าเดิมบริษัทเคย

รายงานไว้ในรายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีที
ผ่านมาเกี
ยวกบัการธุรกิจทีวีดิจิทลัว่าจะมีโอกาสกลบัมามีผลกําไร
เมื
อพ้น 3 ปีแรกหลงัจากเปิดดําเนินการ แตเ่มื
อบริษัทประสบปัญหาทั 3งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในตา่งๆ ดงัที

ผู้บริหารได้ชี 3แจงมาแล้วนั 3น จึงสอบถามว่าปัจจยัตา่งๆ เหล่านั 3นจะส่งผลให้บริษัทขยายระยะเวลาในการกลบัมามี
กําไรหรือไม ่อยา่งไร 

นายโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี 3แจงว่า สถานการณ์ต่างๆ ที
เกิดขึ 3นอาจจะส่งผลกระทบให้ประมาณการ
ตา่งๆ ลา่ช้าออกไปบ้างเล็กน้อย แตค่าดวา่ไมแ่ตกตา่งจากที
ได้เคยรายงานไว้เดมิมากนกั 

เมื
อไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามประเดน็เพิ
มเตมิ ประธานจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และผู้ เข้าร่วมการประชมุ
ทกุคน และปิดการประชมุเวลา 16.30 นาฬิกา 

 
 
 
 
 

       (นางเมตตา อทุกะพนัธุ์) 
    ประธานที
ประชมุ 

 
 
(นางอมัพวรรณ์ สวุรรณเรืองศรี) 
    ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

 


