
 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

 ประชุมเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั 
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรงุเทพมหานคร มนีางเมตตา  อทุกะพนัธุ ์ประธานคณะกรรมการบรษิทัเป็นประธานในทีป่ระชมุ  ณ ขณะทีเ่ปิดประชมุ 
มผีูถ้อืหุน้มาด้วยตนเองจ านวน 37 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 137,939,912 หุน้และรบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วม
ประชมุจ านวน 16 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้209,795,810 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้จ านวน 53 ราย นับจ านวนหุน้ได ้347,735,482 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 82.79 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานจงึกล่าวเปิดการประชุม จากนัน้
ประธานไดม้อบหมายใหน้ายชาญวทิย ์ ฉนัทเลศิวทิยา เป็นผูด้ าเนินการประชมุ  

ผูด้ าเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบเกีย่วกบัการทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม 
เสนอค าถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเขา้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บรษิทัแลว้ ตัง้แต่วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2559  ถงึวนัที ่6 กุมภาพนัธ์ 2560 แต่เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาดงักล่าว 
กไ็ม่ปรากฏว่ามผีู้ถอืหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าแต่อยา่งใด จากนัน้ผูด้ าเนินการประชมุไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและผูเ้ขา้ร่วมประชุมอื่นๆ ใหท้ี่
ประชมุไดร้บัทราบ ดงันี้ 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชมุ ประกอบไปดว้ย 
1. นางเมตตา  อทุกะพนัธุ์  ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณา 

คา่ตอบแทน  
2. นายสมชาย  ภคภาสววิฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
3. นายเจรญิจติต ์ณ สงขลา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นางระรนิ  อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์ กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
5. นายโชคชยั  ปญัจรุง่โรจน์  กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
6. นายชวีพฒัน์  ณ ถลาง  กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
7. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์  กรรมการ 
9. นายก าพล  ปุญโสณี   กรรมการ 

 ส าหรบัผูบ้รหิารและบุคคลอืน่ทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นี้ ไดแ้ก ่ 
1. นายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
2. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  
3. นางสาวธนาร ี พมิปร ุ  เลขานุการบรษิทั และผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
4. นายพจน์ อศัวสนัตชิยั  ผูส้อบบญัช ีตวัแทนจากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 
5. นางสาวปิยะวนั  มสีขุ   ทีป่รกึษาทางกฎหมายของบรษิทั จากส านกังานคณุธรรม 

ทนายความ 
  ผูด้ าเนินการประชมุชีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญัเกีย่วกบัการประชุมและการลงมตวิ่า ก่อนการลง
มตใินวาระใดๆ ประธานจะใหโ้อกาสผูถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ส าหรบัการ
ออกเสยีงลงคะแนนจะกระท าโดยวธิกีารใชบ้ตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัให ้โดยสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้คอืหนึ่ง
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หุน้เป็นหนึ่งเสยีง (1 share : 1 vote) ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้นี้ โดยจะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนใน
การลงมตใินแต่ละวาระ เฉพาะคะแนนในส่วนทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกเวน้ในส่วนของวาระที ่5 และวาระที ่6 
จะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมด ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสอืมอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสยีง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องทา่นผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัไดน้ าคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีงตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถอืหุน้ บนัทกึรวมไว้ในเครื่องคอมพวิเตอร์เพื่อลงมตติามวาระไว้แล้ว  เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้เหน็เป็น
ประการอืน่ จงึถอืตามทีผู่ด้ าเนินการประชมุชีแ้จง 

 ผูด้ าเนินการประชุมได้แถลงต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผูถ้อื
หุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมคัรในที่ประชุมเพื่อเป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการ
ตรวจสอบคะแนนการลงมต ิอย่างไรกต็าม ไม่ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอตวัเพื่อเป็นอาสาสมคัรเขา้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบคะแนนการลงมต ิผูด้ าเนินการประชมุจงึด าเนินการประชมุต่อไป 
 เมือ่ไดช้ีแ้จงจนครบถว้นแลว้ จงึไดเ้ริม่การประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 
 
          พิจารณา                  ชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2560 
  ผูด้ าเนินการประชุมไดก้ล่าวชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ซึง่ไดจ้ดั
ประชุมขึน้เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ์ 2560 นัน้ บรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเว็บไซต์ของบรษิทั คอื
เวบ็ไซต์ www.amarin.com นอกจากนี้บรษิทัยงัไดส้่งส าเนารายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาล่วงหน้าแล้ว 
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 1 ของหนงัสอืเชญิประชมุ 

ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดม้กีารจดบนัทกึ
อยา่งถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว”  

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 60 348,182,506 99.9923 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 1 26,700 0.0077 

รวม 61 348,209,206 100.000 
 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากทีป่ระธานไดก้ล่าว

เปิดประชมุอกีจ านวน 8 ราย นบัไดจ้ านวน 473,724 หุน้ 
  

        2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี 2560 รบัรองรายงานประจ าปี 2559 และ
แผนงานประจ าปี 2560 

ผูด้ าเนินการประชุมไดก้ล่าวชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดส้่งรายละเอยีดเกีย่วกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2559 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทราบแล้วตามสิง่ทีส่่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  และบรษิทัได้จดัให้
เผยแพรร่ายงานดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอืเวบ็ไซต์ www.amarin.com เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบโดยทัว่กนัอกี
ดว้ย  

http://www.amarin.com/
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ต่อมาประธานไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานในปี 2559 ทีผ่่านมาว่า ปีทีผ่่านมาเป็นปีแห่งความสญูเสยีครัง้

ยิง่ใหญ่ของประเทศไทยจากเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ในวนัที่ 13 
ตุลาคม ซึง่น ามาแหง่ความเศรา้โศกเสยีใจของชาวไทยทัง้ประเทศ สง่ผลต่อภาวะจติใจของคณะกรรมการ คณะผูบ้รหิาร
และพนกังานทกุคนอยา่งยิง่ 

อย่างไรกต็าม ในช่วงปีที่ผ่านมาช่วงเดอืนกนัยายน บรษิทัไดม้กีารร่วมทุนกบัต่างประเทศ ในการจดัตัง้บรษิทั 
คาโดคาวะ อมรนิทร ์จ ากดั เพือ่ท าธุรกจิสิง่พมิพ ์ประเภทการต์นู และนวนิยาย เป็นตน้ ซึง่เป็นการตอบสนองลูกคา้กลุ่ม
ใหม่ ทีเ่ดมิบรษิทั ไม่มกีารผลติสิง่พมิพใ์นลกัษณะดงักล่าว นอกจากนี้ ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน บรษิทัไดป้ระกาศเพิม่
ทนุเพือ่จ าหน่ายเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บรษิทั วฒันภกัด ีจ ากดั จุดประสงคเ์พื่อเสริมสรา้งความแขง็แกร่งใหแ้ก่บรษิทัเป็น
ส าคญั  

ผลการด าเนินงานปี 2559 
บรษิทัมรีายไดร้วม 1,764.89 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 เทา่กบั 157.98 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ย

ละ 8.22 และมกี าไรสุทธเิท่ากบั  223.04 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดยีวกนั  14.95  ล้านบาท  คดิเป็นอตัรา
การลดลงรอ้ยละ 6.28 คดิเป็นก าไรสุทธติ่อหุน้เท่ากบั 1.00 บาทสาเหตุส าคญั เนื่องจากการชะลอการซื้อของลูกค้า
ในชว่งปีทีผ่า่นมา  

ส าหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ มรีายไดร้วม 1,945.01 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 58.85 ลา้นบาท 
คดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 2.94 และมีผลขาดทุนเท่ากบั 624.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกนั 
208.29 ล้านบาท  คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ร้อยละ 50.02 คดิเป็นขาดทุนสุทธติ่อหุน้เท่ากบั 2.86 บาท สาเหตุส าคญั
เนื่องจาก การรวมผลการด าเนินงานของบรษิทั อมรนิทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั ซึ่งแม้ว่าได้รบัความนิยมจากผูช้มอย่าง
ต่อเนื่อง และผลการด าเนินการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากการด าเนินการธุ รกิจทวีีดิจิทลั มตี้นทุนการ
ด าเนินการเป็นตน้ทนุคงทีใ่นอตัราทีส่งู จงึยงัคงมผีลขาดทนุจากการด าเนินการ 

การด าเนินการในปี 2559 
การด าเนินงานธุรกจิของบรษิทัทัง้ 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานโรงพมิพ์ สายงานนิตยสาร สายงาน

หนงัสอืเล่ม สายงานนิวมเีดยี และสายงานครเีอทฟีแอนดอ์เีวน้ท ์ 
ในรอบปีทีผ่า่นมามกีารพฒันาการทีส่ าคญัในแต่ละสายงาน ดงันี้ 
สายงานโรงพมิพ ์มกีารปรบัปรุงสายการผลติ โดยมกีารสัง่ซื้อเครื่องพมิพใ์หม่จ านวน 3 เครื่อง เขา้มาทดแทน

เครือ่งพมิพเ์ดมิทีม่อีายกุารใชง้านมานาน ซึง่นอกเหนือจากเสรมิความสามารถในการพมิพง์านทีม่ีคุณภาพ ยงัสามารถ
รองรบัการพมิพง์านไดห้ลากหลายกว่าสายการผลติเดมิ 

สายงานนิตยสาร บรษิทัได้ท าการปรบัเปลีย่นจ านวนนิตยสารใหม้คีวามเหมาะสมและสามารถตอบสนองกบั
กลุ่มลกูคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ โดยในเดอืนธนัวาคม บรษิทัฯ มกีารออกนิตยสารทัง้สิน้ 11 หวั 

สายงานหนงัสอืเล่ม ในปี 2559 มกีารออกหนังสอืใหม่ทัง้สิน้  461 ปก และมกีารออกหนังสอืปกใหม่ทีเ่ป็นการ
แปลจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ 

สายงานนิวมเีดยี และสายงานครเีอทฟีแอนด์อเีวน้ท ์จากการพฒันารปูแบบเวบ็ไซต์ของสื่อต่างๆ ของบรษิทั 
ให้มคีวามทนัสมยั ถือว่าในปี 2559 เว็บไซต์ต่าง ๆ ของบรษิทัได้รบัความนิยมเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สื่อ
โฆษณาออนไลน์และกลุ่มงานอเีวน้ท ์ไดช้ว่ยเสรมิสรา้งการตอบสนองทีเ่พิม่มากขึน้ของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัคงมกีารจดังานแสดงทีส่ าคญัรวม 6 งาน คอื งานบา้นและสวนมดิเยยีร ์จดัขึน้ในช่วงเดอืน
กรกฏาคม ทีศ่นูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค  งานบา้นและสวนแฟร์ 2016    ซึง่จดัขึน้ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 
ทีช่าเลนเจอรฮ์อลล์ อมิแพค เมอืงทองธานี งาน Good Life Fair จดัขึน้ 2 ครัง้ คอื ช่วงเดอืนกรกฎาคม ทีศ่นูย์การ
ประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์และช่วงเดอืนพฤศจกิายน ทีช่าเลนเจอรฮ์อลล์ อมิแพค เมอืงทองธานี งานอมรนิทร์เบบี้แอนด์
คดิสแ์ฟร ์จดัขึน้ 2 ครัง้ ในชว่งเดอืนกมุภาพนัธ ์และชว่งเดอืนกรกฎาคม ทีศ่นูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค 
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ในส่วนของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั บรษิทัย่อย ซึ่งประกอบธุรกจิทวีดีจิทิลั และบรษิทัถอืหุน้อยู่ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 จากจุดเริม่ตน้ทีมุ่่งหมายการเป็นสื่อทีด่ ีเป็นผูผ้ลติงานทีม่คีุณภาพ เป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสื่อที่
ครบวงจร น าเนื้อหาไปท าการต่อยอดใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เพือ่ตอบสนองใหแ้กก่ลุ่มผูบ้รโิภคและกลุ่มลูกคา้โฆษณาได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพปจัจุบนัถอืว่าการด าเนินการดงักล่าวเริม่สมัฤทธิผ์ลในระดบัหนึ่ง สิง่ทีส่ะทอ้นทีส่ าคญั คอื การไดร้บั
การจดัอนัดบัความนิยมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และในชว่งไตรมาสที ่4 ชอ่งรายการอมรนิทรท์วี ีเอชด ีไดร้บัการจดัอนัดบั
ความนิยม 1 ใน 10 ของกลุ่มผูช้มทีม่รีะดบัอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ระดบัทัว่ประเทศ 

ผลการด าเนินงานปีทีผ่า่นมายงัอยู่ในเกณฑน่์าพอใจ แมว้่าจะไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัภายนอกต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะก าลงัซื้อของผู้บรโิภคที่ลดลง จากการชะลอซื้อ แต่จากการที่พนักงานในทุกสายงานยงัคงให้
ความส าคญัในการบรหิารตน้ทนุการด าเนินการและรว่มมอืรว่มใจในการท างานใหส้มัฤทธิผ์ล 

ส าหรบัเรื่องการป้องกนัการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการคอร์รปัชัน่ บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีม่คีวาม
โปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย ต่อตา้นและไม่สนับสนุนการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปตามหลกั
บรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้บรษิัทยงัมนีโยบายที่จะสนับสนุนให้ทัง้พนักงานด ารงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็น
พลเมอืงทีด่ขีองประเทศชาต ิตลอดจนส่งเสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัด าเนินธุรกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปร่งใส 
โดยมเีป้าหมายในการสรา้งความร่วมมอืในการจรรโลงสงัคมใหเ้จรญิรุดหน้าอย่างยัง่ยนื  โดยในปี 2557 บรษิทัได้ลง
นามเขา้ร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-
Corruption : CAC)  และในปจัจุบนัอยูร่ะหว่างการด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 

ส่วนรายละเอยีดของแผนงานประจ าปี 2560 และแผนงานของบรษิัท อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จ ากดั ประธานได้
มอบหมายใหน้างระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทัเป็นผูน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุ 

นางระรนิ  อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึแผนการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 
สรุปไดว้่าจะเป็นการต่อยอดจากแผนงานทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ในปี 2559 เป็นการใชป้ระโยชน์สบืเนื่องจากกลยุทธ์ที่
เรยีกว่า “5 on” ไดแ้ก่ On Print, On line, On Air, On Ground และ On Point of Sale ท าใหบ้รษิทัมสีื่อทีค่รบวงจร
ทีส่ดุ  

ส ารบักลยุทธ์ในปี 2560 จะเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าโดยการรวมกันของสื่อหลายๆ อย่าง (INTEGRATED 
PLATFORM) ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หนังสอืเล่ม งานแฟร์ กจิกรรมต่างๆ การจดัอบรมสมัมนา โดยเน้นตามประเภท
ความสนใจของแต่ละกลุ่มลกูคา้ ดงันี้  กลุ่มบา้น (House & Design) กลุ่มอาหารและสุขภาพ (Food & Health) กลุ่มเดก็ 
(Baby & Kids) กลุ่มแฟชัน่และความงาม (Fashion & Beauty) กลุ่มผูช้าย (Smart Men) และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young 
Generation) สว่นงานดา้นการขายนัน้จะเน้นการบรกิารลกูคา้แบบครบวงจรในทีเ่ดยีว ไมว่่าจะเป็นบรกิารออนไลน์ หรอื
ออฟไลน์  

นอกจากนี้ ภายหลงัจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ทีผ่่านมาบรษิทัมกีารเพิม่ทุนและจ าหน่ายหุน้
เพิม่ทุนโดยเฉพาะเจาะจง ท าใหบ้รษิทัมกีลุ่มผูถ้อืหุน้ใหม่เพิม่เตมิเขา้มา ทัง้ได้ยกระดบัการบรหิารการจดัการงานใน
หลายๆ ด้านในทางทีด่ขี ึน้ รวมตลอดถงึความร่วมมอืกนัทางธุรกจิหลายประการ และได้เริม่มคีวามร่วมมอืกนัในทาง
ธุรกจิหลายๆ กรณีแลว้ เชน่ การจดัท าหนงัสอืเพือ่จ าหน่ายในตลาดขายตรงโดยอาศยัความรูแ้ละประสบการณ์ของกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารใหม่ที่ผ่านงานทางการด้านการจัดท าหนังสือแบบเรียนของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นงานที่มี
คุณภาพสูง คาดว่าจะช่วยขยายฐานรายได้เกีย่วกบังานด้านหนังสอืใหแ้ก่บรษิทัมากยิง่ขึน้ การร่วมมอืกนัในการจดั
กจิกรรม หรอืความรว่มมอืดา้นการพมิพ ์และการใชง้บประมาณโฆษณาในสื่อต่างๆ ของบรษิทั นอกจากนี้ ยงัไดม้กีาร
แลกเปลีย่นทรพัยากรต่อกนัในการสรา้งบรกิารใหม่ๆ  แกล่กูคา้อกีดว้ย 

ต่อมานายโชคชยั  ปญัจรุ่งโรจน์ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมได้รบัทราบในส่วนของธุรกจิสายงานโทรทศัน์นัน้ว่ามี
พฒันาการทีด่เีตบิโตขึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยเหน็ไดจ้ากผลการจดัระดบัความนิยม (เรตติ้ง) ทีร่ายการโทรทศัน์ของบรษิทั
ไดร้บัความนิยมขึน้อยา่งต่อเนื่องสงูขึน้เรือ่ยๆ ไมว่่าจะเป็นในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครหรอืต่างจงัหวดั      

เมือ่ผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุครบถว้นแลว้ จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 
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นายชวลติ วสิราญกุล ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุม โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารได้

ตอบค าถามชีแ้จงเป็นประเดน็ ดงันี้  
ค าถามทีห่นึ่ง สอบถามเกีย่วกบัผลก าไรขาดทุนของบรษิทัในปีทีผ่่านมา โดยแยกระหว่างธุรกจิสิง่พมิพ์หรอื

ธุรกจิเดมิกบัธุรกจิโทรทศัน์ 
นายฉนัทชาต  ธเนศนิตย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงว่า ในปี 2559 บรษิทัมี

ผลประกอบการเกีย่วกบัธุรกจิสิง่พมิพห์รอืธุรกจิเดมิ เป็นก าไรขัน้ตน้จ านวน 391 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธจิ านวน 223 
ลา้นบาท ในสว่นผลประกอบการของธุรกจิโทรทศัน์นัน้ มผีลขาดทุนขัน้ตน้อยู่จ านวน 493 ลา้นบาทแต่โดยภาพรวมถอื
ว่าขาดทนุลดลงจากปี 2558 ทีม่ผีลขาดทนุขัน้ตน้อยูท่ีจ่ านวน 564 ลา้นบาท 

ค าถามทีส่อง สอบถามเกีย่วกบัราคาจ าหน่ายสือ่โทรทศัน์โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีเ่ป็นรายการขา่วทีไ่ดร้บัความ
นิยม รวมถงึสอบถามเกีย่วกบัการคาดการณ์ผลประกอบการของธุรกจิโทรทศัน์ในปี 2560  

นายโชคชยั  ปญัจรุง่โรจน์ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัประเดน็เรือ่งราคาจ าหน่ายสือ่โทรทศัน์ว่าเป็นเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อ
การขายของบรษิทัจงึขออนุญาตผูถ้อืหุน้ไมเ่ปิดเผยเกีย่วกบัตวัเลขราคาดงักล่าว อย่างไรกต็าม บรษิทัมแีผนการในการ
ขยายรายได ้ดว้ยการเพิม่ราคาในช่วงเวลาของรายการอื่นๆ ทีย่งัไม่ไดร้บัความนิยมมากนัก เพื่อมใิหร้ายไดก้ระจุกตวั
อยูเ่ฉพาะชว่งของรายการทีไ่ดร้บัความนิยมสงู รวมทัง้จะพฒันาเนื้อหารายการใหม้คีวามน่าสนใจมากขึน้เพื่อท าใหร้าคา
ขายโฆษณาสูงยิง่ขึน้ ทัง้นี้ บรษิทัเหน็ว่ายงัมชี่องว่างอกีมากทีจ่ะท าใหบ้รษิทัสามารถยกระดบัราคาและเพิม่ยอดขาย
ให้กบัธุรกจิโทรทศัน์ ในส่วนค าถามเกี่ยวกบัการคาดการณ์ผลประกอบการณ์ของปี 2560 นัน้ บรษิัทคาดว่าผล
ประกอบการเกีย่วกบัธุรกจิโทรทศัน์จะดขีึน้เป็นล าดบั ซึ่งในส่วนผูบ้รหิารนัน้คาดหวงัว่าผลประกอบการจะเตบิโตเป็น
เทา่ตวั แต่กข็ ึน้อยูก่บัปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลกระทบกบัธุรกจิดว้ย  

นายเฉลมิพล  ไวทยางกรู ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองไดส้อบถามต่อทีป่ระชมุ โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารได้
ตอบค าถามชีแ้จงเป็นประเดน็ ดงันี้  

ค าถามทีห่นึ่ง สอบถามถงึวสิยัทศัน์ของบรษิทัภายใตโ้ครงสรา้งการบรหิารใหมว่่าเป็นอยา่งไรบา้ง 
นางระรนิ  อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัประเดน็ค าถามดงักล่าวว่าดงัทีไ่ดช้ีแ้จงไปแลว้เบื้องตน้ว่า

บรษิทัมวีสิยัทศัน์ทีจ่ะกา้วไปสู่การเป็นผูท้ีม่สี ื่อครบวงจร โดยไม่ได้ยดึตดิอยู่กบัการเป็นสื่อสิง่พมิพ์แต่เพยีงอย่างเดยีว 
โดยการพฒันาสือ่ต่างๆ ไปสู่ช่องทางในการขายสนิคา้ใหก้บับรษิทั ดว้ยการสรา้งประสบการณ์ใหก้บัลูกคา้ ท าใหลู้กคา้
เกดิความสนใจและประทบัใจกบับรกิารของบรษิทั นอกจากนี้บรษิทัยงัไดล้งทุนเกีย่วกบัระบบการจดัเกบ็ฐานขอ้มลูของ
กลุ่มลกูคา้แต่ละประเภท ท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และเพิม่ยอดขายใหก้บับรษิทัไดด้ยีิง่ขึน้  

ค าถามที่สอง สอบถามถึงแผนในการท าธุรกจิของธุรกจิโทรทศัน์ว่าจะท าให้มคีวามสามารถในการแข่ งขนั
อยา่งไรไดบ้า้ง 

นายโชคชยั  ปญัจรุง่โรจน์ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัประเดน็นี้ว่า บรษิทัมแีผนทีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิโทรทศัน์อยู่
แลว้ ดงัทีไ่ดร้ายงานในตอนต้นว่ายงัมชี่องว่างในการพฒันาเกีย่วกบัธุรกจิโทรทศัน์อกีมากทัง้ในแงข่องช่วงเวลาในการ
ขาย การผลติรายการโทรทศัน์ต่างๆ ทัง้นี้ บรษิทัไดว้างไวใ้หช้่องอมรนิทร์ทวี ีเอชด ีเป็นฟรทีวี ีทีม่คีวามเป็นวาไรตี้ ไม่
ผูกติดกบัภาพลกัษณ์ใดภาพลกัษณ์หนึ่งจนเกินไป ประกอบกบัการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบรหิารจดัการ 
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ในสงัคมใหเ้รว็ทีส่ดุ  

ค าถามทีส่าม สอบถามถงึวธิกีารแบ่งแยกเนื้อหารายการไม่ใหซ้ ้าซ้อนกนัระหว่างเนื้อหารายการโทรทศัน์ กบั
เนื้อหาในสือ่สิง่พมิพ ์เพราะผูส้อบถามเขา้ใจว่ามคีวามซ ้าซอ้นกนั  

นายโชคชยั  ปญัจรุ่งโรจน์ ไดช้ี้แจงว่าหากพจิารณาโดยละเอยีดแล้วเนื้อหารายการทีป่รากฏในแต่ละสื่อจะมี
ความแตกต่างกนั ท าหน้าทีแ่ตกต่างกนั สื่อโทรทศัน์จะเป็นสื่อส าหรบัผูค้นหมู่มากเพื่อความนิยมเป็นจ านวนมาก ไม่ว่า
จะเป็นรายการขา่ว บนัเทงิ หรอืกฬีา ส่วนสื่อสิง่พมิพห์รอืสื่ออื่นๆ ของบรษิทัจะเป็นสื่อส าหรบัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเฉพาะตวั  
เฉพาะกลุ่ม ดงันัน้สือ่โทรทศัน์จะเป็นส่วนช่วยชกัจูงใหลู้กคา้เขา้มาใชส้ื่ออื่นๆ ของบรษิทั เนื้อหาในสื่อแต่ละประเภทจงึ
ไมไ่ดม้คีวามซ ้าซอ้นกนั  
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ค าถามทีส่ ี ่สอบถามเกีย่วกบัการตลาดของบรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขยายฐานตลาดไปยงัตลาดการคา้

ชายแดน และตลาดผูส้งูอายซุึง่มจี านวนมากขึน้และมกี าลงัซือ้สงู 
นางระรนิ  อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ไดช้ีแ้จงในประเดน็ดงักล่าวว่าในปจัจุบนับรษิทักใ็หค้วามสนใจกบัตลาด

ใหม่ๆ ตามทีผู่ถ้อืหุน้สอบถาม ซึ่งในปจัจุบนัยงัอยู่ในระหว่างการพฒันาสนิคา้หรอืบรกิารเพื่อตอบสนองแก่กลุ่มลูกคา้
ต่างๆ เหล่านัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลาดผูส้งูอายุ บรษิทักใ็หค้วามสนใจและศกึษาขอ้มลูมาโดยตลอด นอกจากนี้จากที่
ได้รายงานไปเบื้องต้นว่าขณะนี้บริษัทก าลังเริ่มโครงการเกี่ยวกบัการผลิตหนังสือเพื่อตลาดขายตรง และหนังสือ
แบบเรยีนเพือ่เจาะกลุ่มลกูคา้ใหม่ๆ  อยา่งต่อเนื่อง 

ค าถามทีห่า้ สอบถามถงึกรรมการทีเ่ขา้มาใหมว่่ามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัอยา่งไร 
นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัเรือ่งนี้ ในฐานะทีเ่ป็นกรรมการเพิง่ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้มาใหม่ว่ายนิดี

เขา้มารว่มบรหิารจดัการบรษิทัและพรอ้มทีจ่ะร่วมกนัพฒันาบรษิทัภายใตเ้ป้าหมายเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ทุกคน โดยเมื่อ
เขา้มาบรหิาร บรษิทักม็กีลยทุธใ์นการด าเนินการในเบือ้งตน้ ดงันี้  

1. ปรบัโครงสรา้งเพื่อเพิม่ความมัน่คงทางด้านเงนิทุน กล่าวคอื เมื่อปี 2557 บรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่
1,965 ลา้นบาท จากนัน้กล็ดลงเรือ่ยๆ จนในปี 2559 คงเหลอืส่วนของผูถ้อืหุน้เพยีง 770 ลา้นบาท ทัง้นี้ เป็นผลมาจาก
การขาดทุนของธุรกจิโทรทศัน์ ปี 2559 บรษิทัมหีนี้สนิอยู่จ านวน 2,290 ลา้นบาท หนี้สนิต่อทุนเท่ากบั 5 ต่อ 1 ท าให้
ความสามารถในการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิมน้ีอยมาก เมื่อบรษิทัมกีารเพิม่ทุนมาครัง้ล่าสุด กไ็ดน้ าเอาเงนิเพิม่ทุน
ไปช าระหนี้ ท าใหเ้ปลีย่นโครงสรา้งเงนิทนุ โดยสว่นผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 1,620 ลา้นบาท เหลอืหนี้สนิจ านวน 1,704 ลา้น
บาท หนี้สนิต่อทนุ จงึน้อยกว่าหรอืเทา่กบั 2 ต่อ 1 ซึง่การปรบัโครงสรา้งเงนิทุนดงักล่าวจะส่งผลใหเ้กดิความเชื่อมัน่แก่
สถาบนัการเงนิเป็นอยา่งมาก 

2. ลดภาระหนี้เงนิกูย้ ืม กล่าวคอืในปี 2559 บรษิทัมหีนี้สนิจ านวน 2,290 ล้านบาท ท าใหม้ภีาระดอกเบี้ย
จ านวน 81 ลา้นบาท สง่ผลใหร้ายไดข้องบรษิทัตอ้งน าเอาไปช าระดอกเบี้ยเป็นจ านวนมาก ไม่มเีงนิทุนเพยีงพอจ่ายปนั
ผลแกผู่ถ้อืหุน้ ดงันัน้ เมือ่บรษิทัไดน้ าเอาเงนิเพิม่ทนุไปช าระหนี้แกส่ถาบนัการเงินจนเหลอืหนี้สนิเพยีง 1,704 ลา้นบาท 
ท าใหล้ดภาระในการช าระดอกเบีย้แกส่ถาบนัการเงนิลงเป็นอยา่งมาก  

3. เพิม่รายได้และลดภาระค่าใชจ้่ายใหม้ปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื บรษิทัมผีลประกอบการทีด่ี  มกี าไรส าหรบั
ธุรกจิสิง่พมิพ์ แต่เมื่อเป็นงบการเงนิรวมกข็าดทุนอนัเนื่องมาจากธุรกจิโทรทศัน์ เพราะธุรกจิโทรทศัน์มคี่าใชจ้่ายคงที่
เป็นจ านวนทีสู่งมาก โดยในปี 2559 ธุรกจิโทรทศัน์มคี่าใชจ้่ายคงทีสู่งถงึ 685 ล้านบาท ได้แก่ (1) ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต (2) คา่ใชจ้่ายช่องสญัญาณ (3) ดอกเบี้ย และ (4) ค่าใชจ้่ายทางภาษ ีโดยเป็นการกลบัรายการทางบญัช ีซึง่
ทัง้คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตและคา่ใชจ้่ายทางภาษ ี เป็นคา่ใชจ้่ายทีบ่รษิทัไมไ่ดม้กีารช าระออกไปในรปูของเงนิสด โดยมี
ยอดรวมกนัสงูถงึกว่า 418 ลา้นบาท 

4. แนวทางและกลยุทธ์ทีจ่ะด าเนินการต่อไปในอนาคต บรษิทัจะลดภาระดอกเบี้ยเงนิกูย้มื มกีารลงทุนเพิม่ใน
ธุรกจิโทรทศัน์ เพื่อไปเพิม่เนื้อหารายการ เพิม่รายได ้และสบืเนื่องจากการทีบ่รษิทัไดใ้ชเ้งนิเพิม่ทุนทัง้หมดไปกบัการ
ช าระหนี้กบัสถาบนัการเงนิไปแลว้ ในอนาคตบรษิทัจงึตอ้งมกีารหาแหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนโดย
วธิกีารใด ซึง่ขึน้อยูก่บัแผนงานทีจ่ะท าออกมาใหช้ดัเจนอกีครัง้หนึ่ง 

 ค าถามทีห่ก เกีย่วกบัแผนการลดการขาดทนุสะสมในอนาคตว่ามแีผนการอย่างไร และสอบถามเกีย่วกบัภาระ
คา่เสือ่มต่างๆ ทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อผลประกอบการ  

นายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงว่าแผนการลดการขาดทุน
สะสมในอนาคตนัน้ ขอเวลาใหบ้รษิทัไดไ้ปจดัท าแผนงานทีช่ดัเจนก่อนจะน ามาชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ในโอกาสต่อไป ในส่วน
ประเดน็เรือ่งคา่เสือ่มราคานัน้ ชีแ้จงว่าคา่เสือ่มราคาหลกัๆ จะเป็นคา่ใบอนุญาตตดัจ่ายซึง่ตอ้งตดัจ าหน่ายทกุๆ ปี โดยมี
ระยะเวลาการตดัจ าหน่ายตามอายใุบอนุญาต เป็นเวลา 15 ปี  

นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่าคา่ใบอนุญาตนัน้ เป็นคา่ใชจ้่ายทีต่ดัจ่ายออกไปโดยไม่ได้มกีระแสเงนิ
สดออกไป ซึ่งในสถานการณ์ปจัจุบนั ในภาวะที่บรษิัทยงัไม่มรีายได้มากนัก ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจึงเป็นค่าใช้จ่ายตดั
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จ าหน่ายทีเ่ป็นภาระและมผีลกระทบในทางบญัช ีแต่หากในอนาคตบรษิทัมรีายได ้และมกี าไรมาก ค่าใชจ้่ายเหล่านี้จะ
เป็นประโยชน์แกบ่รษิทัเป็นอยา่งยิง่ทีส่ามารถน าเอาไปค านวณเป็นคา่ใชจ้่ายในการเสยีภาษไีด ้ 

นายชวลติ  วสิราญกลุ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและเสนอแนะเกีย่วกบัการระดมทุนว่า หากมี
การเพิม่ทนุ กข็อใหบ้รษิทัค านึงถงึแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์แกผู่ถ้อืหุน้เดมิดว้ย  

นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ ไดก้ล่าวชีแ้จงว่าในปจัจุบนับรษิทัยงัไม่ไดม้แีนวทางทีช่ดัเจนว่าจะระดมทุนโดยวธิกีาร
ใด จะเพิม่ทุนหรอืไม่ อย่างไร ขอให้บรษิัทได้มกีารศกึษาแผนงานต่างๆ อย่างถี่ถ้วนรอบด้านเสยีก่อน และหากจะ
ด าเนินการใดๆ กจ็ะค านึงถงืประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั    

นายกติต ิ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวแนะน าการบรหิารจดัการธุรกจิโทรทศัน์
เป็นการทัว่ไป เพราะมคีวามเป็นหว่งกงัวลว่าบรษิทัจะประสบกบัปญัหาการขาดทุนและตอ้งเลกิการท าธุรกจิดงักล่าวไป 
ดงัเช่นผูป้ระกอบการบางรายทีป่ระสบปญัหาดงักล่าวไปแลว้ ซึง่ผูบ้รหิารชีแ้จงว่าจะน าเอาไปประกอบการด าเนินการ
ดว้ยความระมดัระวงัต่อไป  
   เมื่อผูบ้รหิารได้รายงานให้ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมาและน าเสนอแผนงานในอนาคต
เสรจ็สิน้แลว้ ผูด้ าเนินการประชมุไดแ้จง้ทีป่ระชมุทราบว่า ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นว่า “คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วเหน็สมควรให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นรบัทราบผลการด าเนิน
ประจ าปี 2559 รายงานประจ าปี 2559 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2560 ของบรษิทั” 

อยา่งไรกต็าม วาระนี้ไมจ่ าตอ้งใหท้ีป่ระชมุลงมตแิต่อยา่งใด  
ทีป่ระชมุจงึได้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2559 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2560 ของ

บรษิทั ตามทีเ่สนอแลว้ 
 

                 รบัรอง  แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบ
กระแสเงินสด ส าหรบัปีส้ินสดุวนัเดียวกนั ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 

ผูด้ าเนินการประชุม ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมได้รบัทราบถงึงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ประจ าปี 2559 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละผา่นการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง 
โดยบรษิทัและบรษิทัย่อย มผีลขาดทุนจากการด าเนินงานในรอบปี 2559 รวม 624,692,190.20 บาท ทัง้นี้ บรษิทัได้
จดัส่งรายละเอยีดดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดศ้กึษาล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 2 ของหนังสอืเชญิประชุม 
ซึง่สรปุสาระส าคญัไดด้งันี้  

      งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สนิทรพัยร์วม     4,740.57  3,667.23 ลา้นบาท 
หนี้สนิรวม     3,970.66  1,049.74 ลา้นบาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้       769.91  2,617.49 ลา้นบาท 
รายไดร้วม     1,945.01  1,764.89 ลา้นบาท 
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี   (624.69)    233.04 ลา้นบาท 
ก าไร(ขาดทนุ) ต่อหุน้            (2.86)       1.00  บาท 
 
ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการพจิารณา

แลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2559”  
เมื่อผูบ้รหิารได้ชี้แจงจนครบถ้วนดแีลว้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ

ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมตดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 68 353,550,124 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 68 353,550,124 100.0000 
 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลังจากวาระที ่1 อกีจ านวน 

7 ราย นบัไดจ้ านวน 5,340,918 หุน้ 
 

         4 พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ผูด้ าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่าบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงนิได้นิตบิุคคลของบรษิทั จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ ตามพระราชบัญญตัิบรษิทัมหาชน 
จ ากดั พ.ศ.2535 อยา่งไรกต็าม ในระยะเวลาอนัใกลบ้รษิทัยงัมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิเพื่อหมุนเวยีนในกจิการเป็นอย่าง
มาก เพือ่เป็นการกนัส ารองเงนิจากผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมาไวใ้ชใ้นการลงทุนและเป็นทุนหมุนเวยีนในกจิการใน
การนี้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณางดจ่ายเงนิปนัผลส าหรบังบการเงนิประจ าปี 2559  

ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการพจิารณา
แลว้เหน็สมควรอนุมตังิดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2559 ตามทีเ่สนอ”  

เมื่อชีแ้จงเสรจ็สิ้นแลว้ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุม
แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมตดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตังิดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 68 353,550,124 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0 0.0000 

รวม 68 353,550,124 100.0000 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในอตัรา
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวน
ใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 
คน ไดแ้ก ่
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1. นางเมตตา  อทุกะพนัธุ ์  ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ   

      สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
2. นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์ กรรมการ, กรรมการบรหิารและกรรมการสรรหาและพจิารณา  

คา่ตอบแทน 
3. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง   กรรมการ, กรรมการบรหิารและกรรมการสรรหาและพจิารณา 

คา่ตอบแทน 
  ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงานและการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทัง้ 3 คนนัน้ บรษิทัไดส้่งใหผู้ถ้อื
หุน้ไดศ้กึษาเป็นการล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 3 ของหนงัสอืเชญิประชมุ 
  ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า  “คณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาแลว้เหน็สมควรเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 คนทีด่ ารงต าแหน่งครบวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกี
วาระหนึ่ง ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู ้
ความสามารถ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัต่อไป” 

เมือ่ชีแ้จงเสรจ็สิน้แลว้ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่กอ่นการลงมตผิูด้ าเนินการประชมุได้
แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมตดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 
   ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 คนกลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยมกีาร
ลงคะแนนเรยีงเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
 5.1 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหน้างเมตตา  อุทกะพนัธุ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระ
หนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 66 316,875,333 89.6275 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสยีง 1 36,671,791 10.3725 

รวม 67 353,547,124 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 3,000 หุน้ 
 

 5.2 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหน้างระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั
อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 66 299,163,072 84.6169 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสยีง 2 54,387,052 15.3831 

รวม 68 353,550,124 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้ไมม่บีตัรเสยี 
 

 5.3 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหน้ายชวีพฒัน์ ณ ถลางกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 65                                353,318,104 99.9344 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสยีง 2 232,020 0.0656 

รวม 67 353,547,124 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 3,000 หุน้ 

  
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่เพ่ิมเติม 
  ผูด้ าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า ปจัจุบนัคณะกรรมการบรษิทั มจี านวนทัง้สิน้ 9 คน สมควรทีจ่ะหาผู้
ทีม่คีวามรู ้ความสามารถเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัเพิม่เตมิ ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึ
คดัเลอืกบุคคลและน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้ เหน็สมควรเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ไดพ้จิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัเขา้ใหม ่จ านวน 2 คน ดงันี้   
  1. เรอือากาศโทกมลนยั  ชยัเฉนียน  เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
 2. นายปราโมทย ์ พรประภา   เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิการศกึษา ประวตักิารท างาน คุณสมบตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัเขา้ใหมเ่พิม่เตมิทัง้สองทา่นนัน้ บรษิทัไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 4 ของหนงัสอืเชญิประชมุ 
  ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้เรืออากาศโทกมลนัย  ชยัเฉนียน และนาย
ปราโมทย ์ พรประภา เป็นกรรมการบรษิทัเพิม่เตมิอกี 2 คน ซึง่เรอือากาศโทกมลนัย  ชยัเฉนียน และนายปราโมทย ์ 
พรประภา เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ดา้นการบรหิารธุรกจิ จะสามารถน าประสบการณ์ทีผ่า่นมาช่วย
เสรมิธุรกจิใหม่ๆ  และงานดา้นการตลาดของกลุ่มบรษิทั ทัง้นี้ เรอือากาศโทกมลนัย  ชยัเฉนียน จะเขา้มาเป็นกรรมการ
บรษิทั และนายปราโมทย ์ พรประภา จะเขา้มาเป็นกรรมการอสิระของบรษิทั” 
 ผูด้ าเนินการประชุมยงัได้ชี้แจงเพิม่เติมว่าเรอือากาศโทกมลนัย  ชยัเฉนียนและนายปราโมทย์  พรประภา 
ไดร้บัการพจิารณาคดัเลอืกมาตามระเบยีบขัน้ตอนของบรษิทั รวมทัง้ผ่านการพจิารณาเหน็ชอบของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว นอกจากนี้บุคคลทัง้สองท่านไม่มปีระวัติการกระท าความผิดอาญาในความผดิที่
เกีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั จงึ
เป็นบุคคลผูม้คีุณสมบตัคิรบถ้วน ไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ต่อยา่งใด  
  เมือ่ชีแ้จงเสรจ็สิน้แลว้ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่กอ่นการลงมตผิูด้ าเนินการประชมุได้
แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมตดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้ไดล้งมตเิป็นรายบุคคลเรยีงล าดบักนัไป   โดยมีผลการลงมต ิดงัต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 
  6.1 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ใหเ้รอือากาศโทกมลนัย  ชยัเฉนียน เป็นกรรมการบรษิทัเขา้
ใหมเ่พิม่เตมิ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 65 353,528,104 99.9946 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 2 19,020 0.0054 

รวม 67 353,547,124 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 3,000 หุน้ 
 

6.2 ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ให้นายปราโมทย์  พรประภา เป็นกรรมการบรษิัทเขา้ใหม่
เพิม่เตมิ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
  
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 65 353,528,104 99.9946 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 2 19,020 0.0054 

รวม 67 353,547,124 100.0000 
 

 อนึง่ การลงมติในวาระน้ีมีบตัรเสีย 1 ราย จ านวน 3,000 หุ้น 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2560 
 ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ส าหรบัปี 2560 ไดก้ระท าโดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภท ขนาด และความเกีย่วโยง
กบัผลการด าเนินงานของบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี้ ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนแลว้ ซึง่บรษิทัไดส้ง่ขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบล่วงหน้าแลว้ ตามสิง่ทีส่่งมา
ดว้ยหมายเลข 5 ของหนงัสอืเชญิประชมุ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

(1) เงนิประจ าต าแหน่ง พจิารณาเสนอจ่ายเป็นอตัราต่อเดอืน ดงันี้ 
ต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั   จ านวน 20,000 บาทต่อเดอืน 
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั    จ านวน 10,000 บาทต่อเดอืน 
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 30,000 บาทต่อเดอืน 
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ   จ านวน 20,000 บาทต่อเดอืน 
ต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร   จ านวน 30,000 บาทต่อเดอืน  
ต าแหน่งกรรมการบรหิาร    จ านวน 20,000 บาทต่อเดอืน 

  ทัง้นี้ หากกรรมการที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ ขา้งต้น เป็นผู้บรหิารที่ได้รบัเงนิเดือนจากต าแหน่งผู้บรหิารของ
บรษิทัอยูแ่ลว้ จะไมไ่ดค้า่ตอบแทนในสว่นเงนิประจ าต าแหน่งนี้ 
 

(2) คา่เบีย้ประชมุ พจิารณาเสนอจ่ายส าหรบัการเขา้ประชมุในแต่ละครัง้ ดงันี้ 
ต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั   จ านวน 25,000 บาทต่อครัง้ 
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ต าแหน่งกรรมการบรษิทั    จ านวน 20,000 บาทต่อครัง้ 

  ทัง้นี้ ในกรณีผูด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการบรษิทั เป็นผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนจาก
ต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัอยูแ่ลว้ จะไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุในสว่นทีเ่สนอนี้  

ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า  “คณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาแลว้เหน็ว่าผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้
พจิารณาแลว้ตามทีเ่สนอ” 

เมือ่ชีแ้จงเสรจ็สิน้แลว้ผูด้ าเนินการประชมุจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่กอ่นการลงมตผิูด้ าเนินการประชมุได้
แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผา่นการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามอตัราและเงือ่นไขทีม่กีารเสนอ ดงันี้ 
 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 68 353,550,124 100.000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 68 353,550,124 100.0000 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 
  ผูด้ าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหส้ านักงานบญัชหีลายแห่งเสนอค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคดัเลอืกเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย โดย
พจิารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีจงึเหน็สมควรขอให้ที่
ประชมุแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2560 ดงันี้  

1. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์ เลขทีใ่บอนุญาต       8802 หรอื 
2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส   เลขทีใ่บอนุญาต       4439 หรอื 
3. นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรณุแสง เลขทีใ่บอนุญาต       4409    

  คนหนึ่งคนใด จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 มีอ านาจ
ตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2560 
ดงันี้ 

(1) คา่สอบบญัช ีบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เสนอราคา 1,600,000 บาท  
(2) คา่สอบบญัช ีบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั เสนอราคา  900,000 บาท 

  รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 2,500,000 บาท ซึง่ค่าสอบบญัชดีงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ เช่น ค่า
เอกสาร/สิง่พมิพ ์คา่ไปรษณียอ์ากร คา่ตดิต่อสือ่สาร เป็นตน้ ซึง่ผูส้อบบญัชจีะเรยีกเกบ็มายงับรษิทัตามทีไ่ดจ้่ายจรงิ 
  วาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร
แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงันี้ 1. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์หรอื 2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส หรอื 3. นางสาวสุรรีตัน์  ทอง
อรุณแสง คนใดคนหนึ่งจากบรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนด
คา่ตอบแทนตามทีเ่สนอ” 
 นายเฉลมิพล  ไวทยางกรู ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและใหข้อ้สงัเกตเกีย่วกบัการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชวี่า เหน็ด้วยทีเ่สนอใหบ้รษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั แต่เนื่องจากราคา
คา่ตอบแทนสงูขึน้มากกว่าเดมิเป็นอยา่งมาก และอยากใหม้กีารแนะน าประวตัขิองผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้ดว้ย  
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 ประธานไดก้ล่าวชีแ้จงว่าการเสนอแต่งตัง้บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั นัน้เพราะเหน็ว่าเพื่อ
ความสะดวกในการตดิต่องานกบัต่างประเทศ และการประสานงานกนัในระหว่างกลุ่มทุน ดงันัน้ แมว้่าจะมกีารเพิ่มเตมิ
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีึน้มาบา้ง แต่กย็งัถอืว่าอยูใ่นระดบัราคาทีเ่หมาะสมกบักจิการของบรษิทั 
   เมือ่ชีแ้จงเสรจ็สิน้แลว้ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุม
แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมตดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ 1. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์เลขทีใ่บอนุญาต 8802 หรอื 2. นางสาว
นิตยา  เชษฐโชตริส เลขทีใ่บอนุญาต 4439 หรอื 3. นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรณุแสง เลขทีใ่บอนุญาต 4409 คนใดคนหนึ่ง
จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทนตามทีเ่สนอ ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 
  

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 66 353,531,104 99.9946 
ไมเ่หน็ดว้ย 2 19,020 0.0054 
งดออกเสยีง 0 0 0.0000 

รวม 68 353,550,124 100.0000 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 40 
 ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานและโครงสรา้งการบรหิา รงาน
ของบรษิทั จงึขอเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 40 ซึง่เป็นส่วนเกีย่วกบัอ านาจการ
ลงลายมอืชือ่กระท าการแทนบรษิทั โดยขอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันี้ 
 ขอ้บังคบัขอ้ 40 เดิมก าหนดไว้ว่า “ ขอ้ 40 อ านาจกรรมการที่จะท านิติกรรมผูกพนับริษัท คอื ประธาน
กรรมการบรหิาร   หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมอืชื่อ และประทบัตราส าคญัของบรษิัท หรือ 
กรรมการอืน่สองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิทั” 
 แกไ้ขเป็นดงันี้ “ขอ้ 40. อ านาจกรรมการทีจ่ะท านิตกิรรมผกูพนับรษิทัคอื กรรมการสองคนลงลายมอืชื่อร่วมกนั 
และประทบัตราส าคญัของบรษิทั” 

ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า  “คณะกรรมการบรษิทั
เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานและโครงสร้างการ
บรหิารงานตามทีเ่สนอ” 

เมือ่ชีแ้จงเสรจ็สิน้แลว้ผูด้ าเนินการประชมุจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่กอ่นการลงมตผิูด้ าเนินการประชมุได้
แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 40 ตามทีม่กีารเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง
มากกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 65 353,400,024 99.9584 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 2 147,100 0.0416 

รวม 67 353,547,124 100.0000 
 อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 3,000 หุน้ 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอกี 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามประเดน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุก

คน และปิดการประชมุเวลา 16.45 นาฬกิา 
 
 
 
 
       (นางเมตตา อทุกะพนัธุ)์ 

    ประธานทีป่ระชมุ 


