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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา  

ณ ห้อง Convention Hall  อาคารผูบ้ริหาร บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรงุเทพมหานคร 

 
 ประชุมเมื่อวนัที ่25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร 

บรษิัท อมรนิทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหานคร มนีางเมตตา  อุทกะพนัธุ ์ประธานกรรมการบรษิทัเป็นประธานในทีป่ระชุม  ณ ขณะทีเ่ปิดประชุม 
มผีูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองจ านวน 56 ราย นับจ านวนหุ้นได ้227,145,671 หุ้น และรบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้
ร่วมประชุมจ านวน 15 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 611,870,416 หุ้น รวมผูถ้ือหุ้นจ านวน 71 ราย นับจ านวนหุ้นได ้
839,016,087 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 84.0460 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานจงึกลา่วเปิด
การประชุม จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาต ธเนศนิตย ์เลขานุการบรษิัท กล่าวแนะน ากรรมการ
บรษิทั ผูบ้รหิาร และผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ๆ ใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ ดงัน้ี 

 
กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชมุ ประกอบไปด้วย 
1. นางเมตตา  อทุกะพนัธุ์  ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ  

     พจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  
2. รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย   กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภคภาสน์ววิฒัน์    
3. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี  รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และ 

     กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
4. นายสวุทิย ์จนิดาสงวน  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทั 

     ภบิาล และกรรมการตรวจสอบ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.นนัทวฒัน์  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

บรมานนัท ์
6. นายปราโมทย ์พรประภา  กรรมการอสิระ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
7. นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์  กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณา 

     คา่ตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
8. นายก าพล  ปุญโสณ ี   กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
9. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณา 

     คา่ตอบแทน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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10. นายโชคชยั ปญัจรุง่โรจน์  กรรมการ กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 
     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั 

11. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง   กรรมการ กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท อมรินทร์ มีเดีย แอนด ์     
คอมเมริซ์ จ ากดั  
 

 บรษิทัมจี านวนกรรมการบรษิทั ทัง้สิน้ 11 ท่าน และเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครบทัง้ 11 ท่านคดิเป็น
รอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

ผูบ้ริหารและบุคคลอ่ืนท่ีได้เขา้ร่วมประชุมในครัง้น้ี ได้แก่  
1. นายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
2. นางสาวธนาร ี พมิปรุ   ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  
3. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์  เลขานุการบรษิทั และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝา่ยบญัช ีและ

     การเงนิ 
4. นางศศธิร พงษ์อดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัช ีตวัแทนจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ี 

     จ ากดั 
5. นางสาวกนกกร พรสวสัดิ ์  ทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษิทั  
6. นางสาวปิยะนุช นิตเิกษตรสนุทร ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ตวัแทนจากบรษิทั อวีาย  

          คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จ ากดั 
7. นางสาวปิยะวนั มสีขุ   ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั 
8. นายเนรมติร ตรงพรอ้มสขุ  ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็36 จ ากดั 

 
ก่อนเริม่การประชุม นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบรษิทัได้แจง้ให้ทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกบัการที่

บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอค าถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเข้าเป็น
กรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้าได ้ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทแล้ว ตัง้แต่วนัที่  21 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัที่ 6 
กุมภาพนัธ ์2561 แต่เมือ่ครบก าหนดตามระยะเวลาดงักลา่ว ไมป่รากฏวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใด ขอเสนอวาระการประชุม
หรอืเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการลว่งหน้าแต่อยา่งใด  
 

ต่อมา นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์เลขานุการบรษิทัได ้ชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญัเกีย่วกบัการ
ประชุมและการลงมตดิงันี้ 
 

ส าหรบัขัน้ตอนของการประชุม ทัง้ในสว่นของการลงคะแนนเสยีง การนบัคะแนนเสยีง และสทิธขิองท่านผู้
ถอืหุน้ ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอืโดยให้นับ
หน่ึงหุน้ตอ่หนึ่งเสยีง 
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 ผูด้ าเนินการประชุมทีไ่ดร้บัมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระวา่จะมผีูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงด
ออกเสยีงหรอืไม ่และหากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัฯ จะถอืว่าผูถ้อืหุน้ทุก
ทา่นมมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัติามทีเ่สนอ 

 ในการลงคะแนนเสยีง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดที่ไมเ่หน็ดว้ย หรอืประสงคง์ดออกเสยีง ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่
เหน็ดว้ย หรอืประสงคง์ดออกเสยีง ท าเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในบตัร
ลงคะแนน และขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ยกมอืขึน้เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เกบ็บตัรลงคะแนนเพือ่น าไปตรวจ
นับคะแนน ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และสง่คนืเจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัหลงัเสรจ็สิน้การประชุม เพือ่ประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสยีง และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสใน
การลงคะแนน 

 การนับคะแนนเสยีงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทลีะวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านไดส้่งมอบ
ใหก้บัเจา้หน้าที ่เพือ่น าไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะตามหนังสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข หรอืแบบ ค ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะดงักลา่ว ไดน้ าสง่ใหก้บัเจา้หน้าทีบ่นัทกึคะแนนไวแ้ลว้ โดยบรษิทัจะ
น าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม และสว่นที่
เหลอืจะถอืเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

 การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไดแ้ก่ วาระที ่1, 3, 4, 5 และ 7 บรษิทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่ออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ย และไมเ่หน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
ทีง่ดออกเสยีง 

2. วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่  2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที่ 8 บรษิัทฯ จะค านวณฐานคะแนน
เสยีงโดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุม ทีอ่อกเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงด
ออกเสยีง 

3. วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที่ 9 และ 10 บรษิัทฯ จะค านวณฐาน
คะแนนเสยีงโดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุม ทีอ่อกเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 
และงดออกเสยีง 

4. วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่ับสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ไดแ้ก่ วาระที ่
6 บรษิทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและไม่
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มสี่วนได้เสยี ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง ทัง้นี้ 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ปรากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4  
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ยกเวน้ ในวาระที ่2 จะไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพือ่รบัทราบผลการด าเนินงานของ
บรษิทั นอกจากนี้ ในสว่นของวาระที ่7 ซึง่เป็นวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2561 ขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อ
ความโปรง่ใส โดยใชก้ารออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดยีวกบัทีก่ลา่วไปขา้งตน้ 

 กรณทีีถ่อืเป็นบตัรเสยี 
 บตัรลงคะแนนทีท่ าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึ่งประเภทในคราวเดยีวกนั ยกเวน้การลงคะแนนเสยีง

ของผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ 

 การแกไ้ขหรอืขดีฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดล้งนามก ากบั 
 บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเกนิกวา่เสยีงทีม่อียู่ 

 เพือ่ไมใ่หท้ีป่ระชุมตอ้งรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมทีท่ าการพจิารณา จงึจะขอด าเนินการเพือ่
พจิารณาในวาระการประชุมถดัไป เมื่อพจิารณาในวาระการประชุมถดัไปแลว้เสรจ็จะยอ้นกลบัมาแจง้ผล
ของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าใหก้บัทา่นผูถ้อืหุน้ทราบ 

 ก่อนลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมซกัถามและแสดง
ความเหน็ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่
ต้องการซกัถาม หรอืแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ทีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้เพื่อการ
บนัทกึรายงานการประชุม 

 ส าหรบัท่านผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่าภายหลงัการประชุมเริม่ขึน้แลว้ ทา่นยงัคงมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพาะ
ในวาระทีม่าเขา้รว่มประชุมทนั และวาระทีเ่หลอือยูเ่ทา่นัน้ 
 
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับ

คะแนนของผูถ้อืหุ้นในการลงมตใินแต่ละวาระ จงึประกาศแจง้ขออาสาสมคัรในทีป่ระชุมจ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็น
ตวัแทนผูถ้อืหุน้มาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมต ิอย่างไรกต็ามมผีูถ้อืหุน้จ านวน 2 ท่าน คอื นางสาว   
ปิยะวรรณ  มสีขุ ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั และผูร้บัมอบฉนัทะจากนายสมพล  เทยีนสวุรรณ  และ นางสาวสวุจ ี 
จรสัภคัโชค ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอตวัเพือ่เป็นอาสาสมคัรเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมต ิ 

 
หลงัจากนัน้ประธานไดม้อบหมายใหน้ายชาญวทิย ์ฉนัทเลศิวทิยา เป็นผูด้ าเนนิการประชุม (“ผูด้ าเนินการ

ประชมุ”) ตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 
2560 

  ผูด้ าเนินการประชุมไดก้ล่าวชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 ซึง่ได้
จดัประชุมขึน้เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2560 นัน้ บรษิทัไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชุมดงักลา่วในเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอื
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เวบ็ไซต์ www.amarin.com นอกจากน้ีบรษิทัยงัไดส้่งส าเนารายงานการประชุม เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ไดศ้กึษาลว่งหน้า
แลว้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 1 ของหนงัสอืเชญิประชุม 
 

ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วา่ “คณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาแลว้เหน็วา่รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2560 ไดม้กีารจดบนัทกึ
อยา่งถูกตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว”  

 
ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืแกไ้ขรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้

ครัง้ที ่2/2560 
 
เน่ืองจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิและ

ออกเสยีงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 ดว้ยคะแนนเสยีง

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 78 840,481,431 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0  

รวม 78 840,481,431 100.0000 
 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชี 2560 ร ับรองรายงาน

ประจ าปี 2560 และแผนงานประจ าปี 2561 
ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บรษิัทได้ส่งรายละเอยีดเกี่ยวกบัผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2560 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทราบแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2 ของหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ และบรษิทั
ไดจ้ดัใหเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซต์ของบรษิทั คอืเวบ็ไซต์ www.amarin.com เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ
โดยทัว่กนัอกีดว้ย  

 
 ต่อมาประธานไดช้ีแ้จงผลการด าเนินงานในปี 2560 ที่ผา่นมาว่าปี 2560 ถอืเป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงที่
ส าคญัของบรษิัท เน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิัท จากการ เข้าซื้อหุน้เพิม่ทุนของ
บรษิัท วฒันภกัด ีจ ากดั และการขายหุน้เพิม่ทุนให้แก่ผูถ้อืเดมิ การด าเนินการขา้งต้นนอกจากจะช่วยเสรมิสรา้ง
ความแขง็แกร่งทางดา้นการเงนิและสภาพคล่องของบรษิทัแลว้ ยงัช่วยเสรมิสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่คู่คา้ ผูถ้อืหุ้น
ตลอดจนพนกังาน และการตอ่ยอดทางธุรกจิในสว่นอืน่ๆ สามารถท าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ในสว่นของการ

http://www.amarin.com/
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ร่วมมอืในการด าเนินธุรกิจต่างๆ กบักลุ่มผูถ้อืหุ้นใหม่ยงัมกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสมัฤทธผิล 
สง่ผลดตีอ่การด าเนินงานของบรษิทัในอนาคต 
 

ประธานไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิวา่ การด าเนนิงานธุรกจิของบรษิทัทัง้ 5 สายงาน ประกอบดว้ย สายงานธุรกจิโรง
พมิพ ์สายงานนิตยสาร สายงานหนงัสอืเลม่ สายงานนวิมเีดยี และสายงานครเีอทฟีแอนดอ์เีวน้ท ์ 

 
ในรอบปีทีผ่า่นมามกีารพฒันาการทีส่ าคญัในแต่ละสายงาน ดงัน้ี 
 
- สายงานโรงพิมพ ์มกีารปรบัปรงุสายการผลติ โดยมกีารสัง่ซือ้เครือ่งพมิพใ์หมจ่ านวน 3 เครื่อง เขา้มา

ทดแทนเครื่องพมิพเ์ดมิทีม่อีายุการใชง้านมานาน ซึ่งท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถในการพมิพง์านที่มี
คุณภาพ และสามารถรองรบัการพมิพง์านไดห้ลากหลายกว่าสายการผลติเดมิ อกีทัง้ลดการสูญเสยี
โอกาสในชว่งเวลาทีม่กีารซ่อมบ ารุงลง 

- สายงานนิตยสาร บริษัทได้ท าการปรบัเปลี่ยนจ านวนนิตยสารให้มคีวามเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองกบักลุม่ลกูคา้ใหด้ยี ิง่ขึน้ โดยในเดอืนธนัวาคม บรษิทัฯ มกีารออกนิตยสารทัง้สิน้ 10 หวั 

- สายงานหนังสือเลม่ ในปี 2560 มกีารออกหนงัสอืใหมท่ัง้สิน้ 405 ปก และมกีารออกหนงัสอืปกใหมท่ี่
เป็นการแปลจากตา่งประเทศเพิม่ขึน้ 

- สายงานนิวมีเดีย และสายงานครีเอทีฟแอนดอี์เว้นท์ จากการพฒันารูปแบบเวบ็ไซตข์องสือ่ต่างๆ 
ของบรษิทัฯ ใหม้คีวามทนัสมยั ถอืว่าในปี 2560 สื่อโฆษณาประเภทดจิทิลัของบรษิทัไม่ว่าจะเป็นสือ่
โฆษณาทางเวบ็ไซตต์า่ง ๆ ของบรษิทัฯ หรอืสือ่โฆษณาออนไลน์อืน่ๆ ของบรษิทั มผีลการด าเนินการ
เป็นทีน่่าพอใจ และมกีารเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง 

 
นอกจากน้ี บรษิทัยงัคงมกีารจดังานแสดงสนิคา้ทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ 
- งานบา้นและสวนแฟร ์มดิเยยีร ์จดัขึน้ในชว่งเดอืนกรกฏาคม ทีศ่นูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค  
- งานบา้นและสวนแฟร ์2017 ซึง่จดัขึน้ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน ทีช่าเลนเจอรฮ์อลล ์อมิแพค เมอืงทอง

ธาน ี
- งานอมรนิทรเ์บบี้แอนดค์ดิสแ์ฟร ์จดัขึน้ 2 ครัง้ ทีศู่นย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มกีารจดัใน

ต่างจงัหวดัอกี 7 ครัง้ นอกจากนี้มกีารจดังานสดุสปัดาห ์Shopping Market อกี 4 ครัง้ 
 
 ในสว่นของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั บรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบธุรกจิทวีดีจิทิลั และบรษิทัถอืหุน้อยู่ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 จากจุดเริม่ตน้ทีมุ่ง่หมายการเป็นสือ่ทีด่ ีเป็นผูผ้ลติงานทีม่คุีณภาพ ในปีทีผ่า่นมามกีารพฒันา
เน้ือหารายการอย่างต่อเน่ือง ปจัจุบนัถอืว่าการด าเนินการไดเ้ริม่สมัฤทธผิลในระดบัหน่ึง สิง่ที่สะท้อนที่ส าคญัคอื 
การไดร้บัการจดัอนัดบัความนิยมเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง และในปี 2560 ช่องรายการอมรนิทรท์วี ีเอชด ีไดร้บัการจดั
อนัดบัความนิยม 1 ใน 10 ของกลุม่ผูช้มทีม่รีะดบัอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป ระดบัทัว่ประเทศ และถือเป็นช่องรายการที่
มอีตัราการขยายตวัของความนิยมเพิม่ขึน้จากปี 2559 มากทีส่ดุ 
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ประธานไดช้ี้แจงเพิม่เตมิว่า บรษิทัใหค้วามส าคญักบันโยบายก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและการต่อต้านการ
ทุจรติคอร์รปัชัน่ มาโดยตลอด คณะกรรมการและฝ่ายจดัการได้เน้นย ้ากบัพนักงานจงึไดเ้พิม่นโยบายการแจ้ง
เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน และมาตรการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล เพือ่เปิดโอกาสใหพ้นักงานหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถ
แจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงถงึประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล และเลขานุการบรษิทั 
นอกจากน้ี ฝา่ยจดัการอยูร่ะหวา่งการเตรยีมความพรอ้มเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจรติ (CAC) ต่อไป 

 
หลงัจากนัน้ ประธานไดม้อบหมายให้นายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละ

การเงนิเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 และมอบหมายให้นางระรนิ อุทกะพนัธุ์     
ปญัจรุง่โรจน์ เป็นผูน้ าเสนอแผนงานประจ าปี 2561 และแผนงานของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั  

 
 นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึผล
การด าเนินงานประจ าปี 2560 ดงันี้ ในปี 2557 เป็นปีแรกที่บรษิัทไดเ้ขา้ไปด าเนินธุรกิจทวีดีจิทิลั ท าให้บรษิัทมี
อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนอยู่ทีป่ระมาณ 1.73 เท่า ซึ่งยงัอยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่ของบรษิทัทัว่ไปในตลาด
หลกัทรพัย ์แต่เนื่องจากเป็นปีแรกในการด าเนินงานในธุรกจิดงักล่าว ท าให้มผีลการด าเนินงานขาดทุน และท าให้
อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัเพิม่ขึน้ โดยในปี 2559 บรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนอยู่ทีป่ระมาณ 5.16 เท่า ใน
ปี 2560 จงึมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งทางการเงนิโดยการเพิม่ทุน 2 ครัง้  ท าใหส้ดัสว่นหนี้สนิตอ่ทุน และภาระหนี้ของ
บรษิทัลดลง  หลงัจากการเพิม่ทุน ท าใหภ้าระหน้ีลดลงเหลอื 200 ลา้นบาท ลดลง 91.3% อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัมี
คา่ใบอนุญาตคา้งช าระตอ่ กสทช. รวมภาษมีลูค่าเพิม่จ านวน 1,049 ลา้นบาท  
 
 ภายหลงัจากการเพิม่ทุนของบรษิทัโดยการเพิม่ทุนเมือ่เดอืนมนีาคม บรษิทัไดน้ าไปช าระคนืเงนิกู ้ช าระค่า
ใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ทุน และการเพิม่ทุนในเดอืนสงิหาคม เพื่อช าระคนืเงนิกู้ยมื ขยายการลงทุน และ
น าไปเป็นทุนหมุนเวยีน  และเน่ืองจากรฐับาลมนีโยบายเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระกอบการทวีดีจิทิลั โดยพกัช าระหนี้ค่า
ใบอนุญาต 3 ปี เงนิทีบ่รษิทัจะใชใ้นการจา่ยคา่ใบอนุญาตดงักลา่ว บรษิทัอาจน าไปขยายธุรกจิอืน่ๆตอ่ไป 
 
 การลงทุนในปีที่ผ่านมา บรษิทัไดใ้ช้เงนิลงทุนใน ธุรกจิสิง่พมิพโ์ดยใช้ซื้อเครื่องจกัร บรษิทัวางแผนทีจ่ะ
ขยายธุรกจิดา้น Media ในบรษิทั อมรนิทร์ มเีดยี แอนด ์คอมเมริซ์ จ ากดั ในสว่นของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ 
จ ากดั บรษิทัไดซ้ื้อ Content จากต่างประเทศเพิม่เตมิ และมบีางส่วนที่น าไปขยายการลงทุน รวมถงึเงนิลงทุน
บางสว่นทีเ่ตรยีมไวส้ าหรบัการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ ABOOK ซึง่จะกลา่วถงึต่อไปในวาระที ่6  
 

ต่อมา นายศิริ บุญพิทกัษ์เกศ รองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงนิ ได้รายงานผลการ
ด าเนนิงานรายไตรมาส และรายปีของบรษิทั ตามงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการใหท้ีป่ระชุมทราบ  
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 หลงัจากนัน้ นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึแผนการด าเนินงาน
ของบรษิทัในปี 2561 ดงันี้ 
 
 บรษิทัด าเนินนโยบายต่อเนื่อง ในการเป็น OMNIMEDIA โดยเป็นสือ่ครบวงจร ซึง่มที ัง้หมด 5 On คอื On 
Print, Online, On Air, On Ground, On Shop  
 
 On Print เน่ืองจากมสีือ่ออนไลน์เขา้มามากขึน้ บรษิทัจงึมกีารปรบัปรุงนติยสารใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ และ
ท าให้บรษิัทมผีลก าไรที่ดขีึ้นอย่างต่อเน่ืองในไตรมาสแรก โดยบรษิัทพยายามด าเนินการที่จะท าให้หนังสอืทุก
ประเภทมสี่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุด และเน่ืองจากบรษิทัสามารถออกหนังสอืที่ตรงกบัความต้องการของ
ตลาด ท าใหบ้ธูอมรนิทรม์ยีอดขายทีส่งูทีส่ดุในงานสปัดาหห์นงัสอื นอกจากนี้ยงัมกีารลงทุนในการซื้อเครื่องจกัรเพิม่
เพื่อใชใ้นโรงพมิพ ์ส าหรบัรองรบังานพรเีมยีม และPrint On Demand ซึ่งปจัจุบนัมคีวามตอ้งการของตลาดและ
ราคาต่อสนิคา้สงูขึน้ 
 
 On Ground ในปี 2018 มงีานแฟรเ์พิม่ขึน้อกี 3 งานใหม ่
 1) งานบา้นและสวนแฟร์ ซเีลค็ จะจดัขึน้ในเดอืนพฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์ เป็นงาน
เกีย่วกบัสนิคา้ประเภทเฟอรน์เิจอรแ์ละงานคราฟต ์ 
 2) งาน Explorers Fair โดย นิตยสาร National Geographic ฉบบัภาษาไทย จะจดัขึน้ในช่วงเดยีวกบังาน
บา้นและสวน mid-year   ทีศู่นยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
 3) งาน Thailand Food Show จะจดัขึน้ในช่วงเดยีวกบังานบา้นและสวน mid-year ทีศู่นยนิ์ทรรศการและ
การประชุมไบเทค 
 On Line ปจัจุบนัมกีารปรบัปรุงเรื่อง On Line ในเครอืข่ายของอมรนิทร ์ม ีUser ทีเ่ขา้มาอา่น Content 
จ านวน 5 แสนคนต่อวนั ผา่น 12 Website ซึง่เป็นฐานขอ้มลูทีบ่รษิทัจะน าไปตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน
เชงิสนิคา้และบรกิารตา่งๆได ้
 On Air ปจัจุบนัอยูใ่นระดบั Top 7 และมกีารเตบิโตของเรตติง้อยา่งต่อเนื่อง และในปีนี้มเีป้าหมายทีจ่ะ 
ผลติรายการใหม่ๆ  และมกีารออกอากาศในระบบออนไลน์ควบคูก่บัการออกอากาศในโทรทศัน์  
 
 นอกจากน้ีในปี 2561 บรษิทัมแีผนทีจ่ะท า อมรนิทร ์Eco System เพื่อจะเชื่อมโยงลกูคา้ทัง้เครอืข่ายของ
อมรนิทร ์ คน สิง่ของ บรกิารต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ผ่าน content ทีม่คุีณภาพในเครอือมรนิทร ์และการใชฐ้านขอ้มูล
เหลา่น้ีในการตอบสนองผูใ้ชบ้รกิารของบรษิทั 
 
 เมือ่ผูบ้รหิารไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานในปีทีผ่า่นมาและน าเสนอแผนงานในอนาคต
เสรจ็สิน้แลว้ ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบว่า ส าหรบัวาระน้ี มคีวามเห็นของคณะกรรมการบรษิทัที่
น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วา่ “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการ
ด าเนนิประจ าปี 2560 รายงานประจ าปี 2560 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2561 ของบรษิทั” 
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อยา่งไรกต็าม วาระน้ีไมจ่ าตอ้งใหท้ีป่ระชุมลงมตแิต่อยา่งใด  
 
ทีป่ระชุมจงึไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2560 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2561 

ของบรษิทั ตามทีเ่สนอแลว้ 
 

วาระท่ี 3 พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2560 

ผูด้ าเนินการประชุม ได้ขอใหน้ายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
เป็นผูน้ าเสนองบแสดงฐานะการเงนิ, งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี 2560 
 

นายศิร ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมไดร้บั
ทราบถงึงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
และผา่นการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง โดยบรษิทัและบรษิทัย่อย มผีลขาดทุนจากการ
ด าเนนิงานในรอบปี 2560 รวม 163,937,376 บาท ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัสง่รายละเอยีดดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดศ้กึษา
ลว่งหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2 ของหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สนิทรพัยร์วม 5,579.14 6,834.34 ลา้นบาท 
หน้ีสนิรวม 1,678.08 716.44 ลา้นบาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้  3,901.06 6,107.90 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 2,237.19 1,823.02 ลา้นบาท 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (163.94) 195.32 ลา้นบาท 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (0.30) 0.35 บาท 

 
โดยท่านผูถ้อืหุน้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่อกสารฉบบัเตม็แบบ บจ.56 -1 และรายงานประจ าปี

หน้า 111 – 119  ซึง่ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทั/     
นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ผูด้ าเนินการประชุม ไดแ้ถลงให้ทีป่ระชุมทราบว่าส าหรบัวาระนี้ มคีวามเห็นของคณะกรรมการบรษิทัที่
น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะ
การเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2560”  

 
ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
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นายชวลติ  วสิราญกุล ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะใหน้ าสไลดร์ายงานงบแสดงฐานะการเงนิ

ของบรษิทัเผยแพรล่งในเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 
นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์เลขานุการบรษิทั รบัจะด าเนนิการดงักลา่วให้ 
 
เน่ืองจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ เพิม่เตมิ 
 
ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุม

แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระน้ี ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  และออก
เสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ประจ าปี 2560 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 79 840,501,451 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0  

รวม 79 840,501,451 100.0000 
 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่1 อกี

จ านวน 1 ราย นบัไดจ้ านวน 20,020 หุน้ 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
  ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ส านักงานบัญชีหลายแห่งเสนอ
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคดัเลอืกเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ
บรษิัทย่อย โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีจงึ
เหน็สมควรขอใหท้ีป่ระชุมแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2561 ดงันี้  

1. นางศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์  เลขทีใ่บอนุญาต       8802 หรอื 
2. นางสาวนติยา เชษฐโชตริส   เลขทีใ่บอนุญาต       4439 หรอื 
3. นางสาวสรุรีตัน์ ทองอรุณแสง เลขทีใ่บอนุญาต       4409    

คนหนึ่งคนใด จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 มอี านาจตรวจสอบและ
ลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย ทัง้น้ี บรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบ
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บญัชทีัง้ 3 ท่านตามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย ไมม่คีวามสมัพนัธ์ หรอืสว่นได้
เสยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวาม
เป็นอสิระในการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั โดยไม่มผีูส้อบบญัชที่านใดเป็นผูล้งนามใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกันนอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ก าหนด
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2561 ดงันี้  
 
 - คา่สอบบญัช ีบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เสนอราคา 1,500,000 บาท  
 
  วาระน้ี มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิัทที่น าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นว่า  “คณะกรรมการบรษิัท
เหน็สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงันี้ 1.นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์หรอื 2.นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส หรอื  3.นางสาว
สรุรีตัน์  ทองอรุณแสง คนใดคนหนึ่งจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 
และก าหนดคา่ตอบแทนตามทีเ่สนอ” 
    

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
 
เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอข้อคดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใิน

วาระน้ี ซึง่กอ่นการลงมต ิผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระน้ี ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัแิต่งตัง้ 1. นางศศิธร  พงศ์อดศิกัดิ ์เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรอื 2. 

นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส เลขทีใ่บอนุญาต 4439 หรอื 3. นางสาวสุรรีตัน์  ทองอรุณแสง เลขทีใ่บอนุญาต 4409 
คนใดคนหน่ึงจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนด
ค่าตอบแทนตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนน
เสยีง ดงัน้ี 

  
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 79 840,501,451 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0  

รวม 79 840,501,451 100.0000 
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วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงตอ่ทีป่ระชุมว่าบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไร

สุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลของบรษิทั แต่เนื่องจากผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยยงัประสบภาวะขาดทุน 
บรษิัทจงึยงัมคีวามต้องการกนัส ารองเงนิไว้ใช้ในการลงทุน และเป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ ในการน้ีจงึขอให้ที่
ประชุมอนุมตัิงดการจ่ายเงนิปนัผลส าหรบังบการเงนิประจ าปี 2560 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิัท
มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 56 ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี
สว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทได้จดัสรรเงนิส ารองตาม
กฎหมายจ านวน  9,800,000 บาท 

 
ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเห็นของคณะกรรมการบรษิัทที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นว่า “คณะกรรมการ

พจิารณาแลว้เหน็สมควรอนุมตังิดการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2560 และจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย ตามทีเ่สนอ” 
  
ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
 
เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอข้อคดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใิน

วาระน้ี ซึง่กอ่นการลงมต ิผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระน้ี ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตังิดการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 79 840,501,451 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 79 840,501,451 100.0000 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อมรินทร ์ บุค๊ เซน็เตอร ์ จ ากดั (ABOOK) 

จ านวน 81,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของทนุช าระแล้วของ ABOOK ในราคาหุ้น
ละ 5,500.00 บาท คิดเป็นมลูค่าทัง้ส้ิน 445.50 ล้านบาทจากผูถื้อหุ้นเดิมของ ABOOK ซ่ึง
เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  
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 ผูด้ าเนินการประชุมชี้แจงว่า บรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ ABOOK ซึง่ประกอบธุรกจิ
ดา้นสิง่พมิพ ์ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการจดัจ าหน่ายสิง่พมิพใ์นรูปแบบต่างๆ จากผูถ้อืหุน้เดมิของ ABOOK ซึง่เป็นบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ทัง้น้ีในปจัจุบนับรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใน ABOOK ในสดัสว่นรอ้ยละ 19.00 ของทุนช าระ
แลว้ของ ABOOK โดยภายหลงัการเขา้ท ารายการ บรษิัทฯ จะเป็นผูถ้อืหุน้ใน ABOOK รอ้ยละ 100 เน่ืองจาก
พจิารณาว่าการไดม้าซึง่ ABOOK ซึง่เป็นการลงทุนในกจิการทีส่ามารถเสรมิศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิ ซึง่จะท า
ให้บรษิัท มชี่องทางการจดัจ าหน่าย และส่งต่อเนื้อหาที่หลากหลาย ทัง้หน้าร้านนายอนิทร์ จ านวน 158 สาขา
ครอบคลุมทัว่ประเทศ การขายสง่ การขายตรงยงัหน่วยงานต่างๆ การขายแบบหน่วยขายเคลื่อนที ่การขายสนิคา้
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอพพลเิคชัน่ อกีทัง้เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกบักลยุทธ์ของบรษิัทที่ต้องการเป็นผู้
ให้บรกิารสื่อ Content และช่องทางที่หลากหลายอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยงัเป็นการลดความเสีย่งเรื่องผูจ้ดั
จ าหน่ายสนิค้าของบรษิัทฯ ซึ่งในปจัจุบนัมอียู่เพยีงรายเดยีว รวมถงึช่วยลดโอกาสในการเกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์จากเดมิทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 19.00 
 
 ส าหรับวาระนี้ มคีวามเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า พจิารณาแล้ว
เหน็สมควรอนุมตัติามทีเ่สนอ เน่ืองจากการซือ้หุน้ ABOOK มคีวามเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั เนื่องจาก
เป็นการเพิม่สดัสว่นการลงทุนในธุรกจิจดัจ าหน่ายเพือ่ใหบ้รษิทัฯ มกีารใหบ้รกิารอย่างครบวงจรมากขึน้ อกีทัง้เป็น
การลงทุนในกจิการเพือ่เสรมิศกัยภาพในการประกอบธุรกจิ โดยอาศยัฐานขอ้มลูสือ่หน้ารา้นและระบบออนไลน์ ท า
ใหเ้กดิการประสานประโยชน์ (Synergy) ภายในกลุม่บรษิทั สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีด่จีากการ
ลงทุน 
 
 คุณกนกกร พรสวสัดิ ์ ทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษิทั ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมถงึรายละเอยีดการเขา้ซือ้หุน้
สามญั ของ ABOOK โดยไดช้ีแ้จงประโยชน์ต่อบรษิทัในการเขา้ท ารายการ คอื สอดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์รใน
การเป็น “OMNIMEDIA” และ “OMNICHANNEL” ในดา้นกลยุทธท์างธุรกจิบรษิทัมคีวามครบวงจรมากขึน้ทัง้ งาน
พมิพ ์ ส านักพมิพ ์ จดัจ าหน่าย และลดความเสีย่งเรือ่งช่องทางการจดัจ าหน่าย ทัง้น้ีสามารถใชข้อ้มลูทางการตลาด
เพือ่บรหิารงานขายและขยายธุรกจิของอมรนิทรไ์ด ้ เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารเงนิทุนหมนุเวยีน มชีอ่งทางการ
สือ่สารทางการตลาดรว่มกนักบั ABOOK เพิม่เตมิ  ในการจดั Event รายการโทรทศัน์ และโครงการต่างๆ รวมทัง้มี
ความโปรง่ใสในเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งอมรนิทรแ์ละ ABOOK  
 
 คุณสลุกัษณา  อาจอ านวยวภิาส ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ตวัแทนจากบรษิทั อวีาย คอรป์อเรท เซอรว์สิ
เซส จ ากดั ใหค้วามเหน็ตอ่ผูถ้อืหุน้ในการเขา้ท ารายการดงักลา่ว รายละเอยีดปรากฏตามรายงานความเหน็ของที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5) และใหค้วามเหน็ต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิวา่
จากการวเิคราะหข์อ้ด ี และขอ้ดอ้ยรวมถงึประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการเขา้ท ารายการ มคีวามเหน็วา่การเขา้
ลงทุนใน ABOOK มคีวามสมเหตุสมผล และมลูคา่ทีม่กีารเสนอซือ้หุน้ ABOOK ในราคา 5,500 บาทต่อหุน้ มคีวาม
สมเหตุสมผล เพราะอยูใ่นชว่งของราคาประเมนิทีไ่ดจ้ดัท า และผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักลา่ว  
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ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
 

นายวเิชยีร ฐติโิชตริตันา ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถงึแนวทางของอุตสาหกรรมและกจิการ
รา้นหนงัสอื ABOOK ในระยะ 5 ปี ขา้งหน้าวา่เป็นอยา่งไร และวธิกีารประเมนิมลูคา่หุน้ ABOOK 

 
นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ กรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงถงึแนวทางในการด าเนินงานในอนาคต เน่ืองจากมกีาร

ปิดสาขาทีไ่มไ่ดท้ าก าไร และเหลอืเพยีงสาขาทีท่ าก าไรใหก้บับรษิทั ในอนาคตคาดว่าจะมกีารปรบัปรุงรูปแบบรา้น
นายอนิทรเ์ป็นรา้นทีค่รบวงจรมากขึน้ซึง่สามารถท าก าไรใหก้บับรษิทัได ้และไมไ่ดข้ายเพยีงหนงัสอืเท่านัน้ เพื่อเป็น
การต่อยอดทางธุรกจิ ผลจากการปิดสาขาในอนาคตจะท าใหผ้ลขาดทุนลดลง และการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ ABOOK 
รอ้ยละ 81.00 ท าใหผู้ถ้อืหุน้เหน็ความโปรง่ใสของโครงสรา้งบรษิทัมากขึน้ แมร้ายไดข้องบรษิทัจะลดลงจากการปิด
สาขาแตค่าดวา่บรษิทัจะมกี าไรทีเ่พิม่ขึน้ และผลกัดนัธุรกจิของบรษิทัใหค้รบวงจรในทุกดา้น สว่นเงนิทีล่งทุนไปเป็น
เงนิทีบ่รษิทัยงัมสีภาพคลอ่งเหลอือยู ่หน้ีของบรษิทัทีม่เีป็นหนี้ธุรกจิตามปกต ิ
 

คุณสลุกัษณา   อาจอ านวยวภิาส  ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ตวัแทนจากบรษิทั อวีาย คอรป์อเรท 
เซอรว์สิเซส จ ากดั ชีแ้จงวา่ ปจัจุบนั ABOOK ม ีBook Value อยูท่ี ่73 ลา้นบาท หากมกีารปรบัปรุงมลูคา่ทีด่นิเพิม่ 
350 ลา้นบาท เมือ่หกัในสว่นของภาระหน้ีสนิตา่งๆ จะมสีนิทรพัยส์ทุธทิ ัง้หมด 274 ลา้นบาท เทยีบเคยีงเป็นรอ้ยละ 
81.00 อยูท่ ี ่222 ลา้นบาท (Net Book Value) ในสว่นของการประเมนิราคาหุน้ ABOOK ใชว้ธิมีลูคา่ปจัจุบนัสทุธิ
ของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach)  
 

นางสาวเบญญาลกัษณ์  นกัพาณชิย ์ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ ABOOK 
ท าก าไรในปี 2560 เพิม่ขึน้ 7.35 ลา้นบาท แต่สง่ผลใหก้ าไรสะสมเพิม่ขึน้จาก 24 ลา้นบาท เป็น 61 ลา้นบาท จงึ
ขอใหอ้ธบิายรายละเอยีดในสว่นก าไรทีเ่พิม่ขึน้มาวา่ไดป้รบัปรุงสว่นใดบา้ง และภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ 
บรษิทัจะมสีว่นต่างของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเทา่ไร 

 
นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ชีแ้จงวา่เน่ืองจาก ABOOK มกีาร

เปลีย่นแปลงนโยบายการคดิค่าเสือ่มราคาในทรพัยส์นิทีเ่ป็นอาคาร เดมิตดัคา่เสือ่มราคาที ่ 20 ปี ซึง่วศิวกรไดใ้ห้
ความเหน็ขณะกอ่สรา้งอาคารวา่สามารถใชง้านไดถ้งึ 30 ปี ทางบรษิทัจงึมกีารปรบัปรุงการใชง้านสนิทรพัย ์ ท าให้
ก าไรสะสม และสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ ในเรือ่งของสว่นต่างของสนิทรพัยน์ัน้ตามนโยบายทางบญัช ี บรษิทัตอ้งมี
การจา้งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมาเพือ่ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทีไ่มม่ตีวัตนอกีครัง้หน่ึง  และตามมาตรฐานการ
บญัชใีนแตล่ะปีบรษิทัจะตอ้งมกีารวดัความดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน  ในกรณทีีผ่ลการด าเนินการไมเ่ป็นไป
ตามทีม่กีารประมาณการไวอ้ยา่งมนียัส าคญั 

 
เน่ืองจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ เพิม่เตมิ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลง

มตใินวาระน้ี ซึง่กอ่นการลงมต ิผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ วาระน้ี ตอ้งผ่านการลงมติดว้ยคะแนน
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เสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่
นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามญัของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(ABOOK) ตามทีม่กีารเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 75 609,888,234 98.9486 
ไมเ่หน็ดว้ย 2 6,451,686 1.0467 
งดออกเสยีง 2 22,040 0.0036 
บตัรเสยี 1 6,900 0.0011 

รวม 80 616,368,857 100.0000 
  
วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
ถงึแม้ว่าพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งอื่น จะไม่ไดร้ะบุให้กรรมการที่

ได้รบัการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุมในการพจิารณาวาระนี้แต่เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ
ลงคะแนนเสยีงไดอ้ยา่งเป็นอสิระมากขึน้ กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 4 ท่านจงึขออนุญาตจากประธานเพือ่ขอ
ออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวก่อนการพจิารณาวาระนี้ ซึง่ประธานไดอ้นุญาตให้กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอ
ชื่อทัง้ 4 ท่านออกจากหอ้งประชุมได ้

 
ต่อมาผูด้ าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ในอตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี้มีกรรมการที่ต้ องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ไดแ้ก ่

 
1. นายสวุทิย ์จนิดาสงวน  ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล กรรมการ 

     ตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
2. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์  กรรมการ, กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณา  

คา่ตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  
3. นายก าพล ปุญโสณ ี   กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
4. นายโชคชยั ปญัจรุง่โรจน์  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
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ทัง้น้ี รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงาน และการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทัง้ 4 คนนัน้ บรษิทัฯ ไดส้ง่ให้
ผูถ้อืหุน้ไดศ้กึษาเป็นการลว่งหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 6 ของหนงัสอืเชญิประชุม 
 
  ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วา่ “คณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาแลว้เห็นสมควรเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 คนที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอกีวาระหน่ึง ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เนื่องจากบุคคลดงักลา่วเป็นผู้
มคีวามรู ้ความสามารถ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนนิงานของบรษิทัตอ่ไป” 
 

เมื่อชี้แจงเสรจ็สิน้แลว้ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระ น้ีเป็นรายบุคคล ซึ่งก่อนการลงมติ
ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผา่นการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
   ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 คนกลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยมี
การลงคะแนนเรยีงเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 
 
 7.1 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิห้นายสุวทิย ์จนิดาสงวน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกี
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 78 840,804,551 99.9822 
ไมเ่หน็ดว้ย 1 150,000 0.0178 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 79 840,954,551 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 6,900 หุน้ 
 

 7.2 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิห้นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกี
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 79 840,954,551 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 79 840,954,551 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน6,900 หุน้ 
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 7.3 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหน้ายก าพล ปุญโสณ ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 79 840,954,551 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 79 840,954,551 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 6,900 หุน้ 
 

 7.4 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหน้ายโชคชยั ปญัจรุง่โรจน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกี
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 79 840,954,551 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 79 840,954,551 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 6,900 หุน้ 
ภายหลงัการลงคะแนนเสยีงในวาระดงักลา่ว ประธานไดเ้รยีนเชญิกรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชุม 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2561  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณา
ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทัฯ กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล ส าหรบัปี 2561 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล ทัง้นี้ กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีใ่นคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามปรมิาณความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึ้น โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงนิไม่เกนิ 4 
ลา้นบาท ซึง่บรษิทัไดส้ง่ขอ้มูลใหผู้ถ้อืหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแลว้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 7 ของหนงัสอืเชญิ
ประชุม โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
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ต าแหน่ง 
เงินประจ าต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 20,000 25,000 
กรรมการ 10,000 20,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 ไมม่ ี
กรรมการตรวจสอบ 20,000 ไมม่ ี
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 30,000 ไมม่ ี
กรรมการบรหิาร 20,000 ไมม่ ี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไมม่ ี 20,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไมม่ ี 15,000 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล ไมม่ ี 20,000 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล ไมม่ ี 15,000 

 
ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า  “คณะกรรมการ

บรษิัทพจิารณาแลว้เห็นว่าผู้ถอืหุ้นสมควรอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ตามทีเ่สนอ เป็นวงเงนิไมเ่กนิ 4 ลา้นบาท” 

 
ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 

 
เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใิน

วาระน้ี ซึง่กอ่นการลงมต ิผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่สองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ตามอตัราและเงือ่นไขทีม่กีารเสนอ ดงันี้ 
 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 77 840,474,531 99.9421 
ไมเ่หน็ดว้ย 1 460,000 0.0547 
งดออกเสยีง 1 20,020 0.0024 
บตัรเสยี 1 6,900 0.0008 

รวม 80 840,961,451 100.0000 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 261,718,005 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จ านวน 1,259,999,595 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 998,281,590 บาท 
โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 261,718,005 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 
ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 7 

สงิหาคม 2560 มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 839,999,730 
หุน้ มูลคา่หุน้ทีต่ราไว ้1.00 บาทต่อหุน้เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นจ านวนผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู ่
ในอตัราจดัสรร 1 หุน้เดมิต่อ 2 หุน้ใหมใ่นราคาเสนอขาย 4.25 บาทต่อหุน้ และในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการใหส้ทิธิ
จองซือ้หุน้เพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะขออนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัในการประชุมผูถ้อืหุน้ในคราว
ถดัไป ซึง่จากการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในวนัที ่4-8 กนัยายน 2560 นัน้ มผีูถ้อืหุน้เดมิมาใชส้ทิธิจ์องซือ้หุน้
จ านวน 578,281,725 หุ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2560 โดยมหีุ้นคงเหลอืจากการจองซื้อจ านวน 261,718,005 หุ้น จงึขอ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยตดัหุน้สามญัทีไ่ม่ไดอ้อกจ าหน่ายของ
บรษิทัฯ จ านวน 261,718,005 หุน้ 

 
ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนจ านวน 261,718,005 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิ จ านวน 1,259,999,595 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 998,281,590 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งั
ไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 261,718,005 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 
ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
 
เน่ืองจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระ

น้ี ซึง่ก่อนการลงมต ิผูด้ าเนนิการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ วาระนี้ ตอ้งผา่นการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ตามทีม่กีารเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง

ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 78 840,934,531 99.9968 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 1 22,020 0.0024 
บตัรเสยี 1 6,900 0.0008 

รวม 80 840,961,451 100.0000 
  
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการลด

ทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 
 ผูด้ าเนินรายการชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงัมี
รายละเอยีดปรากฏในวาระที ่ 9 จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิ
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. รายละเอยีดตามหนงัสอืบอกกลา่วเรยีกประชุมครัง้น้ี ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหท้า่นผูถ้อืหุน้ หน้า 7 
และ 8 ดงันี้ 
 
 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน  จ านวน 998,281,590 บาท  (เกา้รอ้ยเกา้สบิแปดลา้นสองแสนแปดหมืน่  
       หน่ึงพนัหา้รอ้ยเกา้สบิบาทถว้น)  
 แบง่ออกเป็น  998,281,590 หุน้   (เกา้รอ้ยเกา้สบิแปดลา้นสองแสนแปดหมืน่  
      หน่ึงพนัหา้รอ้ยเกา้สบิหุน้)  
 มลูคา่หุน้ละ  1 บาท    (หนึ่งบาท)  
 โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญั  998,281,590 หุน้   (เกา้รอ้ยเกา้สบิแปดลา้นสองแสนแปดหมืน่  
      หน่ึงพนัหา้รอ้ยเกา้สบิหุน้)  
 หุน้บุรมิสทิธ ิ  - หุน้    ( - ) 
 
 ทัง้น้ี ให้บุคคลที่กรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าส ัง่ของนายทะเบยีน 
 ส าหรบัวาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วา่ คณะกรรมการ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ  
 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
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เน่ืองจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระ
น้ี ซึง่ก่อนการลงมต ิผูด้ าเนนิการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ วาระนี้ ตอ้งผา่นการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ของบรษิัท เป็นทุนจด

ทะเบยีนจ านวน 998,281,590 บาท แบ่งออกเป็น 998,281,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้สามญัทัง้หมด
ตามทีม่กีารเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 78 840,934,531 99.9968 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 1 20,020 0.0024 
บตัรเสยี 1 6,900 0.0008 

รวม 80 840,961,451 100.0000 
 อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 6,900 หุน้ 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
 ผูด้ าเนินการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 
 

นายจกัรกฤษณ์ ฉตัรวรีะชยักจิ ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถงึยอดการจ าหน่าย E-Commerce 
และ E-Book ของบรษิทั 

 
นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ ปญัจรุง่โรจน์ ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้วา่ ยอดการจ าหน่าย E-Book คดิเป็นรอ้ย

ละ 3 ของยอดขาย โดยภาพรวมของตลาดเตบิโตขึน้แตย่งัไมส่งูมาก 
 
นายวเิชยีร ฐติโิชตริตันา ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถงึแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต

ของธุรกจิทวีดีจิทิลั 
 
นายโชคชยั ปญัจรุง่โรจน์ ชีแ้จงตอ่ผูถ้อืหุน้วา่ หากพจิารณาโดยภาพรวม ธุรกจิทวีดีจิทิลัของบรษิทัไดร้บั

การยอมรบัจากบุคคลภายนอกเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากบรษิทัมทีรพัยากรทัง้บุคคล และประสบการณ์ทีท่ างานอยา่ง
ยาวนาน จงึสามารถน ามาพฒันาใหเ้ป็นประโยชน์ทางการคา้ได ้ และจะพฒันาเครอืขา่ย สรา้งพนัธมติรและสรา้ง
โอกาสในการลงทุนเพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกจิ เพือ่ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีด่ี 
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นายชวลติ วสิราญกุล ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถงึงบประมาณในการลงทุน Content 
เพิม่เตมิ 

 
นายโชคชยั ปญัจรุง่โรจน์ ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้วา่ สามปีทีผ่า่นมาทางชอ่ง มกีารลงทุน Content 

คอ่นขา้งมากแต่อาจมขีอ้จ ากดัเรือ่งการลงทุน ท าใหม้ ีContent ทีย่งัไมห่ลากหลาย ทัง้นี้ Content ทีม่บีางประเภท
สามารถผลกัดนัใหเ้รตติง้ของชอ่งอมรนิทรท์วีขีึน้มาเป็นอนัดบัตน้ ๆ ได ้ ซึง่บรษิทัเลง็เหน็วา่ยงัสามารถเพิม่เตมิ 
Content ทีจ่ะผลกัดนัใหอ้นัดบัของช่องสงูขึน้ได ้ การก าหนดทศิทางของ Content จะตอ้งประเมนิรว่มกนักบัทมีขาย
และ Agency โดยรายการทีจ่ะน าเขา้มาเพิม่เตมินัน้จะตอ้งท ารายไดใ้หก้บัชอ่ง และเรตติง้ของรายการตอ้งสามารถ
ผลกัดนัใหช้อ่งมอีนัดบัสงูขึน้ได ้

 
นายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  ชีแ้จงเพิม่เตมิต่อผูถ้อืหุน้วา่ 

บรษิทัยงัประสบปญัหาขาดทุนแต่รายไตรมาสถอืวา่ขาดทุนน้อยลง ในปี 2561 คาดวา่บรษิทัจะมผีลประกอบการ
รวมทีด่ขี ึน้กวา่ปี 2560 

 
นายสมศกัดิ ์ทรงธรรมากุล  ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ รา้นหนงัสอืทัง้ 158 สาขา ทีจ่ะตอ้ง

มกีารปรบักลยุทธแ์ละแผนการด าเนินงานตา่งๆ ตอ้งใชเ้วลาเทา่ไรจงึจะเหน็ถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นรปูธรรม 
 

นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้วา่ ขณะนี้บรษิทัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาและประเมนิ
การลงทุน เนื่องจากทัง้ 158 สาขา มสีถานทีต่ัง้ และในแตล่ะทอ้งทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนัออกไป 
 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามประเดน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมการประชุม
ทุกคน และปิดการประชุมเวลา 17.45 น. 
 
     
 
 
 
     

ลงชือ่_______________________________ประธานทีป่ระชุม 
(นางเมตตา อทุกะพนัธุ)์ 

 
 
 
 


