
1 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา  
ณ ห้อง Convention Hall  อาคารผู้บริหาร บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรงุเทพมหานคร 

 
 ประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร 

บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 
กรงุเทพมหานคร มนีางเมตตา  อทุกะพนัธุ ์ประธานกรรมการบรษิทัเป็นประธานในทีป่ระชมุ  ณ ขณะทีเ่ปิดประชุม 
มผีูถ้อืหุน้มาด้วยตนเองจ านวน 33 ราย นับจ านวนหุน้ได้ 189,434,809 หุน้ และรบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้
ร่วมประชุมจ านวน 18 ราย นับจ านวนหุน้ได้ 661,374,370 หุ้น รวมผูถ้ือหุ้นจ านวน 51 ราย นับจ านวนหุ้นได ้
850,809,179 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 85.23 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานจงึกล่าวเปิดการ
ประชุม จากนัน้ประธานไดม้อบหมายใหน้ายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบรษิทั กล่าวแนะน ากรรมการบรษิทั 
ผูบ้รหิาร และผูเ้ขา้รว่มประชมุอืน่ๆ ใหท้ีป่ระชมุไดร้บัทราบ ดงันี้  

 
กรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย 
1. นางเมตตา อทุกะพนัธุ์   ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

      พจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูล 
      บรรษทัภบิาล 

2. รองศาสตราจารย ์ดร สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
      กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 

3. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี   รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
      และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

4. นายสวุทิย ์จนิดาสงวน   กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล 
      บรรษทัภบิาล และกรรมการตรวจสอบ 

5. ศาสตราจารย ์ดร นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื 
      และบรหิารความเสีย่ง และกรรมการตรวจสอบ  

6. นายปราโมทย ์พรประภา   กรรมการอสิระและกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
7. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์   กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบรหิาร  

      กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการ 
      ก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

8. นายก าพล ปุญโสณี    กรรมการ กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความ 
      เสีย่ง และกรรมการบรหิาร 
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9. นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์  กรรมการ กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความ 
      เสีย่ง กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณา 
      คา่ตอบแทน และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

10. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง   กรรมการ กรรมการบรหิาร รองกรรมการ 
ผูอ้ านวยการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทั อมรนิทร ์ออมนิเวริส์ จ ากดั  

 
กรรมการบริษทัท่ีไม่เข้าร่วมประชุม  

 นายโชคชยั ปญัจรุง่โรจน์     กรรมการ   
 
 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิทัประกอบไปดว้ยกรรมการทัง้สิน้ 11 ท่านและเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
จ านวน 10 ทา่น คดิเป็นรอ้ยละ 90.91 ของกรรมการทัง้หมด 
 

ผู้บริหารและบคุคลอ่ืนท่ีได้เข้าร่วมประชุมในครัง้น้ี ได้แก่  
1. นายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ    รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

และรกัษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท อมรินทร ์
เทเลวชิัน่ จ ากดั 

2. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์   เลขานุการบรษิทั และผูช้่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
      ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

3. นางสาวธนาร ี พมิปรุ    ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
4. นางศศธิร พงษ์อดศิกัดิ ์   ผูส้อบบญัช ีตวัแทนจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย  

      สอบบญัช ีจ ากดั 
5. นายเนรมติร ตรงพรอ้มสขุ   ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั 
6. นางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั   ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั 

 
นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์เลขานุการบรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ

วาระการประชมุ เสนอค าถาม และเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่คดัเลอืกเขา้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้าได ้ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบรษิัทแล้ว ตัง้แต่วนัที ่ 3 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 2562 แต่เมื่อครบก าหนดตาม
ระยะเวลาดงักล่าว ไมป่รากฏว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็น
กรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อยา่งใด  
 

ต่อมา นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบรษิทัได ้ชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบเกีย่วกบัขัน้ตอนการประชุม 
ทัง้ในสว่นของการลงคะแนนเสยีง การนบัคะแนนเสยีง และสทิธขิองทา่นผูถ้อืหุน้ ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
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 การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอืโดยใหน้ับ
หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

 ผูด้ าเนินการประชมุทีไ่ดร้บัมอบหมาย จะสอบถามในทกุๆ วาระว่าจะมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงด
ออกเสยีงหรอืไม่ และหากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืหุน้ทุก
ทา่นมมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัติามทีเ่สนอ 

 ในการลงคะแนนเสยีง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดที่ไม่เหน็ดว้ย หรอืประสงคง์ดออกเสยีง ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่
เหน็ดว้ย หรอืประสงคง์ดออกเสยีง ท าเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในบตัร
ลงคะแนน และขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจ
นับคะแนน ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วย ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคนืเจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัหลงัเสรจ็สิน้การประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสยีง และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสใน
การลงคะแนน 

 การนับคะแนนเสยีงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทลีะวาระตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบ
ใหก้บัเจา้หน้าที ่เพือ่น าไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะ
แบบ ข หรอืแบบ ค ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะดงักล่าว ไดน้ าสง่ใหก้บัเจา้หน้าทีบ่นัทกึคะแนนไวแ้ลว้ โดยบรษิทัจะ
น าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุ และสว่นที่
เหลอืจะถอืเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

 การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชมุทีก่ าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่
1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไดแ้ก ่วาระที ่1, 3, 4, 5, 6 และ 7 บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผู้
ถอืหุน้ซึง่ออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ด
ออกเสยีง 

2. วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ได้แก ่
วาระที ่8 บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมทีอ่อก
เสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

3. วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่9 บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับ
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุ ทีอ่อกเสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 
 
ยกเวน้ ในวาระที ่2 จะไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั  
 

 



4 
 

 กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย 
 บตัรลงคะแนนทีท่ าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดยีวกนั ยกเวน้การลงคะแนนเสยีง

ของผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ 

 การแกไ้ขหรอืขดีฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดล้งนามก ากบั 
 บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 

 เพือ่ไมใ่หท้ีป่ระชุมตอ้งรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมทีท่ าการพจิารณา จงึจะขอด าเนินการเพื่อ
พจิารณาในวาระการประชุมถดัไป เมื่อพจิารณาในวาระการประชุมถดัไปแลว้เสรจ็จะยอ้นกลบัมาแจ้งผลของการ
ลงคะแนนของวาระการประชุมกอ่นหน้าใหก้บัทา่นผูถ้อืหุน้ทราบ 
 ก่อนลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามและแสดง
ความเหน็ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีต่้องการ
ซกัถาม หรอืแสดงความเหน็ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้เพื่อการบนัทกึรายงานการ
ประชมุ 
  
 ส าหรบัทา่นผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีม่าภายหลงัการประชมุเริม่ขึน้แลว้ ทา่นยงัคงมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพาะ
ในวาระทีม่าเขา้รว่มประชมุทนั และวาระทีเ่หลอือยูเ่ทา่นัน้ 

 
ก่อนเริม่การประชุม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับ

คะแนนของผูถ้อืหุน้ในการลงมตใินแต่ละวาระ จงึประกาศแจ้งขออาสาสมคัรในทีป่ระชุมจ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็น
ตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัวเป็น
อาสาสมคัรดงักล่าว อย่างไรกด็ ีเพื่อความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนน นายฐาปน สริวิฒันภกัด ีรองประธาน
กรรมการ เสนอใหบ้รษิทัจดัตวัแทนของบรษิทัจ านวน 1 คน เพื่อเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนับคะแนนเสยีง ซึ่ง
บรษิทัไดจ้ดัใหม้บีุคคลเขา้รว่มสงัเกตการณ์จ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก ่นางอมัพวรรณ์ สุวรรณเรอืงศร ีเขา้ร่วมตรวจสอบ
การนบัคะแนน รว่มกบั นางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั  

 
หลงัจากนัน้ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวชยามน พรีพรพศิาล เป็นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการ

ประชุม”) ตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2561 

  ผูด้ าเนินการประชุมได้แถลงใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
ซึ่งประชุมขเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 ในการนี้ บรษิัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเว็บไซต์ของ
บรษิทั www.amarin.com และ บรษิทัไดส้ง่ส าเนารายงานการประชุม เพื่อให้ผูถ้อืหุน้ไดศ้กึษาล่วงหน้าแลว้ ตามสิง่
ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 1 ของหนงัสอืเชญิประชมุ 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  “คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 ไดม้กีารจดบนัทกึอย่างถูกตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ จงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว”  

 
ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2561 
 
เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชมุจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

และออกเสยีงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีง

เป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 864,115,029 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากการเริม่ประชุม 

อกีจ านวน 5 ราย ถอืหุน้รวมจ านวน 13,305,850 หุน้ 
 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี 2561 รายงานประจ าปี 2561 
และแผนงานประจ าปี 2562 

ประธานได้แถลงต่อทีป่ระชุมว่าในปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศทีข่ยายตวัต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผล
จากเศรษฐกจิโลกทีป่รบัตวัดขีึ้น นอกจากนี้ ขอ้มูลการใชง้บโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งมคีวามเกี่ยวเนื่องกบัการ
ด าเนินการของบรษิทัมอีตัราการขยายตวัรอ้ยละ 4.0 ซึ่งเป็นสญัญาณทีด่เีนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้ การใชง้บ
โฆษณาผา่นสือ่ต่าง ๆ มอีตัราถดถอยลง 

 
ในปีทีผ่า่นมา บรษิทัมผีลประกอบการทัง้ในสว่นของรายไดแ้ละก าไรสทุธปิรบัตวัดขีึน้ เป็นผลมาจากรายได้

จากการต่อยอดของธุรกจิสิง่พมิพ ์ เชน่ สือ่ออนไลน์ และการจดังานแฟรข์องบรษิทั อกีทัง้ธุรกจิทวีดีจิทิลัของบรษิทั 
ซึง่ด าเนินการโดยบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั มผีลการด าเนินการดขีึน้อยา่งมนียัส าคญั นอกจากนี้ ชว่งครึง่ปี
หลงั ไดม้กีารรวมรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบรษิทั อมรนิทร ์บุ๊ค เซน็เตอร ์จ ากดั อนัเนื่องมาจากการเขา้ถอื
หุน้รอ้ยละ 100 และถอืเป็นบรษิทัยอ่ยอกีแหง่หนึ่งของบรษิทั 
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ผลการด าเนินงานปี 2561 
งบการเงนิรวมของบรษิทั มรีายไดร้วม 3,626.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 เทา่กบั 1,289.20 ลา้นบาท 

คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 57.63 และมผีลก าไรเทา่กบั  173.90 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งระยะเวลาเดยีวกนั 
337.84 ลา้นบาท  คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 206.08 คดิเป็นก าไรสทุธติ่อหุน้เทา่กบั 0.17 บาท 

 
การด าเนินการในปี 2561 

การด าเนินงานธรุกจิของบรษิทั ในรอบปีทีผ่า่นมาบรษิทัมกีารพฒันาการทีส่ าคญัดงันี้ 
 - สายงานธรุกิจโรงพิมพ ์มกีารปรบัปรงุสายการผลติอยา่งต่อเนื่อง และผลจากการด าเนนิการดงักล่าว ท า
ใหก้ารใชก้ าลงัการผลติของบรษิทัอยูใ่นเกณฑท์ีด่ตีลอดทัง้ปี 
 - สายงานนิตยสาร มกีารปรบัเปลีย่นจ านวน และก าหนดการออกจ าหน่ายนิตยสารใหม้คีวามเหมาะสม 
และสามารถตอบสนองกบักลุม่ลูกคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ โดยในเดอืนธนัวาคม บรษิทัมกีารออกนิตยสารทัง้สิน้ 8 หวั  
 - สายงานหนังสือเล่ม ในปี 2561 มกีารออกหนงัสอืใหม่ทัง้สิน้ 389 ปก ทัง้นี้ อตัราการขยายตวัของสาย
งานหนงัสอืเล่มอยูใ่นเกณฑท์ีด่กีว่าตลาดโดยรวมมาก 
 - สายงานนิวมีเดีย  มกีารพฒันารปูแบบเวบ็ไซตข์องสือ่ต่างๆ ของบรษิทัใหม้คีวามทนัสมยัอย่างต่อเนื่อง 
ในปี 2561 สือ่โฆษณาประเภทดจิทิลัของบรษิทั เชน่ สือ่โฆษณาบนเวบ็ไซตแ์พรว เวบ็ไซตข์องกลุ่มบา้นและสวน มี
อตัราผูเ้ขา้ชมเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง และไดร้บัค าสัง่ซือ้สือ่โฆษณาอยา่งต่อเนื่องและมรีายไดเ้ตบิโตอยา่งมนียัส าคญั 
 
 ในส่วนของการจดังานแสดง บรษิทัไดจ้ดังานแสดงเพิม่ขึน้อกี 5 งาน ไดแ้ก่ 1. งาน NG Explorer Fair 2. 
งาน Thailand Food Show 3. งานกนิดอียู่ด ี4. งานบา้นและสวนซเีลค็ท ์และ 5. งานนายอนิทร ์สนามอ่านเล่น   
ในปี 2561 บรษิทัจดังานแฟรร์วมทัง้สิน้ 29 งาน 

 
 ในสว่นของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั บรษิทัย่อยซึง่ประกอบธุรกจิทวีดีจิทิลั และบรษิทัถอืหุน้อยู่ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ในรอบปีทีผ่า่นมา มพีฒันาการเนื้อหารายการอยา่งต่อเนื่อง  
  

ผลการด าเนินงานปีทีผ่่านมายงัอยู่ในเกณฑ์ที่ด ีและเป็นงบการเงนิรวมปีแรกทีผ่ลการด าเนินงานมกี าไร
สทุธ ินบัจากการเริม่ด าเนินการธุรกจิทวีดีจิทิลัในปี 2557 ซึง่ทัง้หมดเกดิจากกการรว่มมอื ร่วมใจของส่วนงานต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นจากท่านผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในทุกสายงานทีย่งัคงใหค้วามส าคญัในการบรหิาร
ตน้ทนุการด าเนินการ และรว่มมอืรว่มใจในการท างาน ท าใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัดขีึน้อยา่งต่อเนื่อง  

 
ส าหรบัการป้องกนัการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการคอร์รปัชัน่ บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีม่คีวาม

โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตาม
หลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีนอกจากนี้บรษิทัยงัมนีโยบายทีจ่ะสนับสนุนใหท้ัง้พนักงานด ารงตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย
เป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชาต ิตลอดจนส่งเสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัด าเนินธุรกจิที่ถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ยความ
โปร่งใส โดยมเีป้าหมายในการสรา้งความร่วมมอืในการจรรโลงสงัคมใหเ้จรญิรุดหน้าอย่างยัง่ยนื  โดยในปี 2561 
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บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Collective Anti-Corruption : CAC)  และในปจัจุบนัอยูร่ะหว่างการด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป    

 
หลงัจากนัน้ ประธานไดม้อบหมายให้นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ เป็นผูน้ าเสนอแผนงานประจ าปี 

2562 และแผนงานของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั ต่อมา นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวเริม่ตน้
ในส่วนของแผนงาน และมอบหมายใหน้ายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูร้ายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 

 
นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบผล

การด าเนินงานประจ าปี 2561 ดงันี้ 
 

 งบการเงนิรวมของบรษิทั มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 4,075 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากผลการด าเนินงานทีม่กี าไร และมี
หนี้สนิ 2,092 ลา้นบาท ซึง่สว่นทีเ่พิม่ขึน้เป็นหนี้การคา้ทีบ่รษิทัเขา้ไปถอืหุน้ในบรษิทั อมรนิทร ์บุ๊ค เซน็เตอร ์จ ากดั 
(“ABOOK”) ไมใ่ชห่นี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้และมสีดัสว่นหนี้สนิตอ่ทนุจ านวน  0.51 เทา่ 
 
 บรษิทัไม่มภีาระหนี้สนิทีม่ดีอกเบี้ยเนื่องจากช าระหนี้ธนาคารครบถ้วนแล้ว แต่ยงัคงมภีาระ L/G ทีใ่ชค้ ้า
ประกนัการจ่ายค่าใบอนุญาตทวีดีจิทิลัทีค่งคา้งช าระ เป็นมลูค่าทัง้สิน้ 1,049 ลา้นบาท (รวมภาษมีลูค่าเพิม่) จงึท า
ใหก้ลุ่มอมรนิทร ์เป็นบรษิทัทีป่ลอดหนี้ทีม่ภีาระดอกเบี้ย และส่วนของทุน ภายหลงัจากการเพิม่ทุนในปี 2560 โดย
จดัสรรใหก้บับุคคลในวงจ ากดั (“PP”) และ จดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ (“RO”) ดงันัน้ ส่วนของทุนจด
ทะเบยีนทีเ่พิม่ขึน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ และก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้  ท าใหบ้รษิทัมสีว่นของทนุจ านวน 4,075 ลา้นบาท 
 
 ผลการด าเนินงานปี 2561 งบการเงนิรวม 4 บรษิทั มรีายได้จากการขายและบรกิารจ านวน 3,327 ล้าน
บาท เติบโตขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 52 มีก าไรสุทธิ 174 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 206 ใน
ขณะเดยีวกนั บรษิทัมกี าไรเพิม่ขึน้จากการทีบ่รษิทัไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ใหเ้ขา้ซือ้หุน้เพิม่เตมิจาก 
ABOOK ซึง่บรษิทัไดม้กีารบนัทกึก าไรพเิศษจากการซือ้หุน้ 58 ลา้นบาทตามมาตรฐานทางบญัช ี   
 
 ทัง้นี้ บรษิทั มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 1,689 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณรอ้ยละ 5  มี
ก าไรสุทธ ิ169 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 13  เนื่องจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้งธุรกจิภายในกลุ่มเพื่อ
ท าใหก้ารด าเนินธุรกจิยดืหยุ่นและคล่องตวัขึน้ ดงันัน้ธุรกจิเฉพาะกจิการอาจมกี าไรลดลงแต่งบการเงนิรวมของ
บรษิทัยงัคงมกี าไรทีส่งูขึน้  
 
 บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั  มรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร 879 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตขึน้ รอ้ยละ 71 
ขาดทนุสทุธ ิ31 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 91  
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 นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ รองประธานคณะกรรมการบรหิาร ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิว่า ในปี 2562 
รฐับาลไดป้ระกาศมาตรการแกไ้ขปญัหาการประกอบกจิการโทรทศัน์และกจิการคมนาคม ในเบือ้งตน้ท าใหล้ดภาระ
คา่ใบอนุญาตของบรษิทัลงเป็นจ านวน 875 ลา้นบาท โดยมสีาระส าคญั และสง่ผลประโยชน์ต่อชอ่งอมรนิทรท์วี ีดงันี้ 
 

สาระส าคญัในส่วนของทีวีดิจิทลั ประโยชน์ต่อช่อง 
สามารถคนืใบอนุญาตได ้
 

ประโยชน์ทางออ้ม ท าใหจ้ านวนชอ่งน้อยลง 

ยกเวน้คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดสดุทา้ยของราคา
ขัน้ต ่าหรอืราคาเริม่ตน้ และสองงวดสดุทา้ยของราคาที่
เกนิกว่าขัน้ต ่า 

ลดภาระคา่ใบอนุญาต 875 ลา้นบาท (ไมร่วม
ภาษมีลูคา่เพิม่) 
และภาระ LG (1,049 ลา้นบาท) 

a. สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการเชา่โครงขา่ย (MUX) ตลอด
ระยะเวลาทีเ่หลอื  
 

ลดภาระคา่ใชจ้่าย 169.9 ลา้นบาท/ปี รวมประมาณ 
1,515 ลา้นบาท 

b. ท า Rating โดยผา่นองคก์รกลาง 
 

ไดร้บัการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

 
 หลงัจากนัน้ นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ ปญัจรุง่โรจน์ ไดก้ลา่วรายงานใหท้ีป่ระชมุทราบถงึแผนการด าเนินงาน
ของบรษิทัในปี 2562 โดยภาพรวมบรษิทั ยงัคงความเป็น OMNI-MEDIA OMNI-CHANNEL และจะเพิม่ความ
ชดัเจนมากขึน้ในดา้น OMNI-CHANNEL และมแีผนการด าเนินงานของสายงานต่างๆ ดงันี้ 
 
 On Print ในธุรกจิกลุ่มหนังสอืเล่ม (Pocket Book) ยงัคงมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่จะ
ขยายจ านวนปกของหนงัสอืในการน าเสนอในตลาด แต่ยงัคงมุง่เน้นการตอบสนองความตอ้งการตามกลุ่มของลูกคา้ 
โดยบรษิทัมกีารเปิดตวัเวบ็ไซตใ์หม ่คอื www.mareads.com เป็นเวบ็ไซตท์ีเ่ปิดโอกาสใหผู้ใ้ชเ้ขา้มาเขยีน อา่น และ
ซื้อขายนิยายในระบบโดยใช ้coins ซึง่ในอนาคตสามารถ Plug- in การ Print On demand ต่อไปได้ ส าหรบักลุ่ม
หนังสือแบบเรียน (Text Book) ในปี 2562 บรษิัท ออกแบบเรียน 2 วิชา คอื วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชา
ภาษาองักฤษ 
 สว่นของโรงพมิพ ์ มกีารขยายตลาดงานเพิม่เตมิในปีนี้ โดย อมรนิทร ์ พบัลชิชิง่ เซอรว์สิ เป็นหน่วยงานที่
รบัผลติหนงัสอื ในปี 2562 นี้ จะเริม่ขยายการใหบ้รกิารในทางดจิทิลัดว้ย เชน่  วดีโีอ เวบ็ไซต ์กล่าวคอื การเปลีย่น
หนงัสอืเป็นรปูแบบดจิทิลั เพือ่รองรบัความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ สว่นทีส่อง คอืการขยายงานแบบ 
Premium Packaging เป็นการตดิตัง้เครือ่งจกัรเสรมิใหแ้กเ่ครือ่งจกัรเดมิ เพือ่ใหร้องรบังานพมิพแ์บบ Packaging 
ได ้ 
 Print on demand - เวบ็ไซต ์www.neramitthailand.com จะมกีารพฒันาต่อใหเ้ป็นแอพลเิคชัน่ในปี 2562 
เพือ่ใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถสัง่ท า Photobook อลับัม้รปู หนงัสอืสว่นตวั รวมถงึการสัง่พมิพส์ตกิเกอร ์ เพือ่รองรบั
ตลาด SME  



9 
 

 ปจัจบุนัมนีิตยสารทัง้สิน้ 8 ปก ซึง่เป็นอนัดบั 1 ของนิตยสารในแต่ละหมวดหมู ่ รวมกนัม ีMarket Share 
ถงึรอ้ยละ 80 ของตลาดนิตยสารในปจัจบุนั 
 On Line บรษิทัไดล้งทนุ Data Management Platform (“DMP”) โดยมผีูเ้ขา้ใชใ้นแต่ละเดอืนจ านวน 130 
ลา้นคนต่อเดอืน ซึง่ระบบ DMP ดงักล่าว จะเกบ็ขอ้มลูความสนใจของผูใ้ชแ้ต่ละรายจากการเขา้อา่นบทความต่างๆ 
เพือ่จดักลุ่มลกูคา้และโฆษณาในรปูแบบของดจิทิลัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 
  ในปี 2562 บรษิทัจะมกีารออก Platform ใหม่ ชื่อว่า AMARIN Creator เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถเขยีน
งาน ซึ่งจะผ่านการตรวจสอบจากบรรณาธิการของเครืออมรินทรก่อนเผยแพร่ออกไป ซึ่งผู้เขียน จะได้ร ับ
ค่าตอบแทนดว้ย นอกจากนี้ บรษิทัยงัมุ่งลงทุนพฒันาและใหค้วามส าคญักบัการผลติวดีโีอทีเ่ป็นปจัจยัหลกัในการ
น าเสนอเนื้อหาต่างๆ ซึง่จะสง่ผลในแงข่องรายได ้ผูช้ม และเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัอกีดว้ย 
 
 On Ground ในปี 2561 มกีารจดังานแสดงสนิคา้ใหม่รวมทัง้สิน้ 5 งาน ในปี 2562 ยงัไม่มงีานแสดงสนิคา้
ใหม่เพิม่เตมิ แต่จะมุ่งเน้นการพฒันางานเดมิ โดยการเพิม่พืน้ที ่หรอืเพิม่ความถีข่องงาน ใหง้านแสดงสนิคา้แต่ละ
งานมคีวามแขง็แรงและมกีารเตบิโตทีด่ขี ึน้ 
 
 On Air ในปีนี้ บรษิทัจะขยายหมวดหมูข่องรายการทีจ่ะน าเสนอในชอ่ง AMTV เพิม่เตมิ ไดแ้ก ่ เกมโชว ์
รายการกฬีา และละคร  
 
 On Shop โดยเน้นทีช่อ่งทางดจิทิลั จะมกีารปรบัปรงุ Naiin Digital Platformซึง่จะรวบรวมการซือ้ขาย
หนงัสอืเล่ม หนงัสอืเสยีง รวมถงึ Print On demand โดยใชส้ือ่ทีบ่รษิทัมใีหเ้กดิประโยชน์ และมชีอ่งทางเพิม่เตมิ 
ดงันี้ 
 
 - Amarin Shopping เป็นรายการทวีชีอปป้ิง เริม่ด าเนินรายการเมือ่เดอืนมกราคม  
 - AMVATA.com เป็น Market Place โดยบรษิทั เชญิชวนใหส้นิคา้ทกุประเภท ขายบนเวบ็ไซต ์กลุ่มสนิคา้
หลกัๆ คอื กลุ่ม Lifestyle เชน่ บา้นและสวน เดก็ แฟชัน่ และสขุภาพ ความแตกต่างของ AMVATA กบัเวบ็ไซต์
อืน่ๆ คอื บรษิทัผลกัดนัสนิคา้ภายในเวบ็ AMVATA ใหข้ึน้ไปอยูใ่นสือ่ทัง้หมดของบรษิทั โดยมแีถบแสดงสนิคา้ และ
ใช ้DMP ในการจดัหมวดหมูค่วามสนใจของผูอ้า่นกบัสนิคา้ชนิดนัน้ๆ ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถกดสัง่ซือ้สนิคา้ไดท้นัท ี
คาดว่าจะสามารถเปิดใชไ้ดใ้นกลางปี 2562 นี้ 
 

เมือ่กรรมการและผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุครบถว้นแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  
 นายชยัธชั  ชพีอารนยั ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามเพิม่เตมิเกีย่วกบั AMVATA และสนิคา้ที่
น ามาขายนัน้เป็นของบรษิทัเองหรอืไม ่ 
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 นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์ ชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่าเวบ็ไซต ์www.amvata.com เป็นสือ่กลางทีส่ามารถ
เขา้ไปคน้หาและสัง่ซือ้สนิคา้ได ้สว่นสนิคา้ทีน่ ามาขายนัน้ไมใ่ชข่องบรษิทัเป็นสนิคา้ทีเ่ปิดรบัทัว่ไปจากในตลาด 

 
 เมือ่ผูบ้รหิารไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนินงานในปีทีผ่า่นมาและน าเสนอแผนงานในอนาคต
เสรจ็สิน้แลว้ ผูด้ าเนินการประชมุไดแ้จ้งทีป่ระชมุทราบว่า ส าหรบัวาระนี้ไมจ่ าตอ้งใหท้ีป่ระชมุลงมตแิต่อยา่งใด  
 

ทีป่ระชุมจงึไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2561 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2562
ของบรษิทั ตามทีเ่สนอแลว้ 

 
วาระท่ี 3 พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2561 

ผูด้ าเนินการประชมุ ไดข้อใหน้ายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
เป็นผูน้ าเสนองบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี 2561 
 

นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมไดร้บั
ทราบถงึงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
และผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกต้อง โดยบรษิทัและบรษิทัย่อย มผีลก าไรสุทธิจาก
การด าเนินงานในรอบปี 2561 รวม 173,901,516 บาท ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัส่งรายละเอยีดดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได้
ศกึษาล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2 ของหนงัสอืเชญิประชมุ ซึง่สรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

           
  (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สนิทรพัยร์วม 6,167.45  6,800.77 
หนี้สนิรวม 2,092.49   523.79 
สว่นของผูถ้อืหุน้  4,074.96 6,276.98 
รายไดร้วม 3,526.39 1,748.30 
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 173.90    169.08 
ก าไร(ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท)      0.17 0.17 
 
โดยท่านผูถ้อืหุน้สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีเ่อกสารฉบบัเตม็แบบ บจ.56-1 และรายงานประจ าปี

หน้า  176 - 267 ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบรษิทั/      
นกัลงทนุสมัพนัธ ์

 

http://www.amvata.com/
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หลงัจากนัน้ รองศาตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  แถลงใหท้ี่
ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณางบแสดงฐานะการเงนิ  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ และงบ
กระแสเงนิสดประจ าปี 2561 ของบรษิทัอย่างถีถ่ว้นแลว้ว่าเป็นไปตามขอ้เทจ็จรงิ จงึเหน็สมควรใหร้บัรองงบแสดง
ฐานะการเงนิ  งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี 2561 ตามทีเ่สนอ  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
งบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2561”  

 
ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
 
เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ เพิม่เตมิ 
 
ผูด้ าเนินการประชมุจงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่กอ่นการลงมตผิูด้ าเนินการประชุม

แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม และออก
เสยีงลงคะแนน 

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2561 

ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 865,873,452 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 55,700 0 
บตัรเสีย 0 0 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่1 อกี

จ านวน 9 ราย นบัไดจ้ านวน 1,814,123 หุน้ 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
 ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ส านักงานบัญชีหลายแห่งเสนอ
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคดัเลอืกเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ
บรษิทัย่อย โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีจึง
เหน็สมควรขอใหท้ีป่ระชมุแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562 ดงันี้  
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1. นางศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์ เลขทีใ่บอนุญาต       8802 และ/หรอื 
(เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทปี 2560-2561 รวม

 ระยะเวลา 2 ปี) 
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส   เลขทีใ่บอนุญาต       4439 และ/หรอื 
(ยงัไมเ่คยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
3. นางสาวสรุรีตัน์ ทองอรณุแสง เลขทีใ่บอนุญาต       4409  
(ยงัไมเ่คยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
 

คนหนึ่งคนใด จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 มอี านาจตรวจสอบและ
ลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิัท และบรษิทัย่อย ทัง้นี้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และผูส้อบ
บญัชทีัง้ 3 ทา่นตามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย ไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืส่วนได้
เสยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวาม
เป็นอสิระในการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั โดยไม่มผีูส้อบบญัชที่านใดเป็นผูล้งนามใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกนั นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ก าหนด
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2562 ดงันี้  
 
 - คา่สอบบญัช ีบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เสนอราคา 1,550,000 บาท  
 
  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ดังนี้           
1. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์หรอื 2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส หรอื  3. นางสาวสุรรีตัน์  ทองอรุณแสง คนใดคน
หนึ่งจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนตามที่
เสนอ” 
    

ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
 
เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอให้มกีารลงมตใิน

วาระนี้ ซึง่กอ่นการลงมต ิผูด้ าเนินการประชมุแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ 1. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์เลขทีใ่บอนุญาต 8802 และ/หรอื  

2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส เลขทีใ่บอนุญาต 4439 และ/หรอื 3. นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง เลขทีใ่บอนุญาต 
4409 คนใดคนหนึ่งจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี  2562 และก าหนด
ค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี้ 
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 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 865,929,152 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากวาระที ่3  
  

วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 

 ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 สิน้สุดวนัที ่31ธนัวาคม 
2561 ของบรษิทั (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) มกี าไรสุทธสิ าหรบัจ่ายเงนิปนัผล จ านวน 169,078,366.00 บาท และ
ไม่มยีอดขาดทุนสะสม ประกอบกบับรษิัทมีกระแสเงนิสดเพยีงพอที่จ่ายเงนิปนัผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึง
พจิารณาเหน็ชอบใหจ้ดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 8,460,000.00 บาท  ซึ่งสอดคล้องกบั
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 56 ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทั
ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิ
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุส ารองนี้จะมจี านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และใหจ้่ายเงนิ
ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นเงนิ 69,879,711.30 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 41 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล
ของบรษิทั สาเหตุทีบ่รษิทัจ่ายเงนิปนัผลต ่ากว่านโยบายการจ่ายเงนิปนัผลเนื่องจากบรษิทัมคีวามตอ้งการส ารอง
เงนิส าหรบัการลงทนุและการขยายงานในปี 2562 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล
ประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท/หุน้ รวมเป็นเงนิปนัผล 69,879,711.30 บาท จากผลการด าเนินงานปี 
2561 และจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายจ านวน 8,460,000.00 บาท ตามทีเ่สนอ” 

 
ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
 
เนื่องจากไม่มผีู้ถอืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอให้มกีารลงมตใิน

วาระนี้ ซึง่กอ่นการลงมต ิผูด้ าเนินการประชมุแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 865,929,152 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากวาระที ่4  

 
วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 ถงึแม้ว่าพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งอื่น จะไม่ได้ระบุให้กรรมการที่
ได้รบัการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ แต่เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ
ลงคะแนนเสยีงไดอ้ยา่งเป็นอสิระมากขึน้ กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 4 ท่านจงึขออนุญาตจากประธานเพื่อขอ
ออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวก่อนการพจิารณาวาระนี้ ซึง่ประธานไดอ้นุญาตใหก้รรมการทีไ่ดร้บัการเสนอ
ชือ่ทัง้ 4 ทา่นออกจากหอ้งประชมุได ้
 
 ต่อมาผูด้ าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี้มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ทา่น ไดแ้ก ่
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการอสิระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
      และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 

2. ศาสตราจารย ์ดร.นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์  กรรมการอสิระ, ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื  
      และบรหิารความเสีย่ง และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี    รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบรหิาร
      และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

4. นางระรนิ อทุกะพนัธ ์ปญัจรุง่โรจน์   กรรมการ, กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความ 
      เสีย่ง, กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
      และกรรมการบรหิาร 

 



15 
 

ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงาน และการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทัง้ 4 ท่านนัน้ บรษิทัไดส้่งให้
ผูถ้อืหุน้ไดศ้กึษาเป็นการล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 4 ของหนงัสอืเชญิประชมุ 

 
  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการบรษิทั โดยการน าเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน โดยไมร่วมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีได้พจิารณาแลว้เหน็สมควรเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 
ทา่นทีด่ ารงต าแหน่งครบวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ตามความเหน็ของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เนื่องจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู ้ ความสามารถ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบรษิทัต่อไป ในสว่นของรองศาสตราจารย ์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ซึง่ไดด้ ารงต าแหน่ง 
กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นเวลา 25 ปี 7 เดอืน  นบัตัง้แต่เขา้รบัต าแหน่งกรรมการอสิระ ซึง่จะพน้จากต าแหน่ง
กรรมการตามวาระในปีนี้ เป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นบญัชแีละการเงนิ สามารถใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์กบั
บรษิทัไดอ้ยา่งอสิระแต่ในสว่นของการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระไมค่วรเกนิ 9 ปี นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้ครัง้แรกของนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่นีัน้ เมือ่พจิารณาถงึความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์
การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการอสิระแต่ละคนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย และสรา้งความเจรญิเตบิโต
ใหก้บับรษิทัเป็นส าคญั รวมถงึพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานและผลการประเมนิการปฏบิตังิานตลอดระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระแต่ละคนในระหว่างทีป่ฏบิตังิานใหก้บับรษิทั ซึง่ รองศาสตราจารย ์ ดร. สมชาย 
ภคภาสน์ววิฒัน์ ไดพ้สิจูน์แลว้ว่าไดร้กัษาคณุสมบตัคิวามเป็นอสิระ และไมม่ผีลประโยชน์ขดัแยง้ และ/หรอื สว่นได้
เสยีอยา่งมนียัส าคญักบับรษิทัแต่อยา่งใด” 
 

ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
 

เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระ
นี้เป็นรายบุคคล ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิ้วย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

   ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยมี
การลงคะแนนเรยีงเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
  
 6.1 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัใิห้รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 864,926,994 99.9999 
ไม่เหน็ด้วย 1,158 0.0001 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 
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อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากวาระที ่5 
 
 6.2 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหศ้าสตราจารย ์ดร.นันทวฒัน์ บรมานันท์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 865,078,152 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 851,000 0 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากวาระที ่6.1 
  
 6.3 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหน้ายฐาปน สริวิฒันภกัดี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกี
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 865,036,711 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 893,741 0 

 
 อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.2 อกีจ านวน 1 
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,300 หุน้  
 
 6.4 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหน้างระรนิ อทุกะพนัธ ์ปญัจรุง่โรจน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 726,608,489 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 138,387,052 0 
บตัรเสีย 935,241 0 



17 
 

 อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที  ่6.3 อกีจ านวน 1 
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้330 หุน้  
 
 ภายหลงัการลงคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว ประธานได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้า
ห้องประชุม  
 
วาระท่ี  7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ผูด้ าเนินรายการชี้แจงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า ปจัจุบนัคณะกรรมการของบรษิทั มจี านวนทัง้สิ้น 11 ท่าน 
สมควรทีจ่ะหาผูม้คีวามรู ้ความสามารถเขา้เป็นกรรมการเพิม่ขึน้อกีหนึ่ง 1 ทา่น คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทนไดพ้จิารณาและเหน็สมควรเสนอชื่อ เรอือากาศโท กมลนัย  ชยัเฉนียน เป็นกรรมการของบรษิทั  รวม
เป็นกรรมการบรษิทัทัง้สิน้ 12 ทา่น  

 
ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตัิ ผลงาน และการปฏิบตัิหน้าที่ของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อให้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการเพิม่เตมินัน้ บรษิทัไดส้่งใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาเป็นการล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 5 
ของหนงัสอืเชญิประชมุ 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรอนุมตัแิต่งตัง้ เรอือากาศโท 

กมลนัย ชยัเฉนียน  เป็นกรรมการบริษัทเพิม่อีก 1 ท่าน ซึ่ง เรืออากาศโทกมลนัย ชยัเฉนียน เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบรหิารธุรกจิจะสามารถน าประสบการณ์ทีผ่่านมาช่วยเสรมิธุรกจิใหม่ ๆ  
และงานดา้นการตลาดของกลุ่มบรษิทัตามทีเ่สนอ” 

  
ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
 
เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอให้มกีารลงมตใิน

วาระนี้ ซึง่กอ่นการลงมต ิผูด้ าเนินการประชมุแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ เรืออากาศโท กมลนัย ชยัเฉนียน  เป็นกรรมการบริษัท

เพิม่เตมิ จากเดมิมกีรรมการบรษิทั 11 ทา่น รวมเป็นกรรมการบรษิทัทัง้สิน้ 12 ท่าน ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดดงันี้ 
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 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 865,060,633 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 870,149 0 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากวาระที ่6  
 

วาระท่ี  8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2562 
 

 ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณา
ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั  กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาลและคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความ
เสีย่ง ส าหรบัปี 2562 โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภท ขนาด และความเกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัซึง่สอดคล้องกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ทัง้นี้ กรรมการ
ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีใ่นคณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ จะไดร้บัคา่ตอบแทนเพิม่ตามปรมิาณความรบัผดิชอบ
ที่เพิ่มขึ้น โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงนิไม่เกนิ 5 ล้านบาท ซึ่งบรษิัทได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
ล่วงหน้าแลว้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 6 ของหนงัสอืเชญิประชมุ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

ต าแหน่ง 
เงินประจ าต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม 

(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 
ประธานคณะกรรมการ 
ก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  

ไมม่ ี 20,000 
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ต าแหน่ง 
เงินประจ าต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครัง้) 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  ไมม่ ี 15,000 
ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ไมม่ ี 20,000 
กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ไมม่ ี 15,000 

     หมายเหตุ :  ในกรณีทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนสว่นนี้ 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ตามทีเ่สนอ เป็นวงเงนิไม่
เกนิ 5 ลา้นบาท” 

 
ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
 
เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใิน

วาระนี้ ซึง่กอ่นการลงมต ิผูด้ าเนินการประชมุแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า วาระนี้ตอ้งผา่นการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตาม
อตัราและเงือ่นไขทีม่กีารเสนอ ดงันี้ 

 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 865,079,782 99.9017 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย    851,000 0.0983 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากวาระที ่7 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 

ผู้ด าเนินการประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มีการประกาศใช้ประกาศคณะรกัษาความสงบ
แหง่ชาต ิฉบบัที ่74/2557 เรือ่ง การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อรองรบัใหม้กีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
และค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ
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สะดวกในการประกอบธุรกจิ ซึง่ไดม้กีารแกไ้ขมาตรา 100 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัไม่จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ตามทีผู่้
ถอืหุน้รอ้งขอนัน้ ดงันัน้ เพื่อรองรบัการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 100  ของ
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ทีม่กีารแกไ้ข บริษทัจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 31 
ข้อ 32 และข้อ 45 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดงัต่อไปน้ีแทน และมอบหมายใหบุ้คคล
ทีก่รรมการผูม้อี านาจของบรษิทัมอบหมาย มอี านาจในการด าเนินการจดทะเบยีนแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัของ
บรษิทั รวมทัง้แกไ้ข และ/หรอืเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิขอ้ความใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนตามความจ าเป็น
และเหมาะสม โดยทีไ่มก่ระทบต่อเนื้อหาสาระของการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 31 ขอ้ 32 และขอ้ 45 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และการเรยีก
ประชมุผูถ้อืหุน้โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่74/2557 
เรือ่งการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขตาม
ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกจิ” 

 
ข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 31 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในทีป่ระชมุ 

       การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีง
ขา้งมาก  

       กรรมการคนหนึ่ งมีเสียงหนึ่ งในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดไม่
มสีทิธิออกเสยีงในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง เป็น
เสยีงชีข้าด 

ขอ้ 31 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึ
จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีอง
ประธานกรรมการ หรือมแีต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึง่มาประชุม เลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ทีป่ระชมุ 

     ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ 
ประธานในทีป่ระชุมอาจก าหนดให้กรรมการของบริษัท
เข้าร่วมประชุมและด าเนินการใด ๆ ในการประชุม
ดงักล่าว ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้น้ี ตามเงือ่นไข 
และข้อก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง      

    การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  
     กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

เว้นแต่กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีง
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ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก
เสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง เป็นเสยีงชีข้าด    

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสอื
นัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพือ่รกัษาสทิธ ิหรอื
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น 
และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ 

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธาน
กรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรบีด่วนเพือ่รกัษาสทิธ ิหรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้
การนดัประชมุโดยวธิอีืน่ และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็
ได ้

    ในการส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมเพือ่จัดให้มีการประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการตามวิธีการ และ
ระยะเวลาทีก่ฎหมาย หรือข้อบงัคบัเกีย่วกบัการประชุม
นัน้ได้ก าหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ได้ แต่ทัง้น้ี ต้องส่งตามระยะเวลา และลงโฆษณา
ทางหนังสือพิมพต์ามทีก่ฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด
ไว้ด้วย  

ขอ้ 45 คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี่) 
เดือน นับแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การ
ประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การ
ประชมุวสิามญั   

     คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็น
การประชมุวสิามญั เมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควรหรอืผู้
ถอืหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้มน้่อยกว่าหนึ่งในหา้ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 
25 (ยีส่บิหา้) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่ง
ไนสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกนั
ท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็น
การประชมุวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการ
ที่จะขอให้เรยีกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดังกล่าว
ดว้ย ในกรณีเชน่นี้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุม
ผูถ้อืหุน้ภายใน 1 (หนึ่ง) เดอืนนับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอื
จากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 45 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี)่ เดอืน นับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั การประชุมคราวอื่นนอกจาก
ทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่า การประชมุวสิามญั 

    คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวสิามญั เมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถือหุ้น
คนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหุ้นทีจ่  าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เรือ่งและ
เหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ือหุ้นภายใน 45 (สีสิ่บห้า) วนันับแต่วนัที่ได้รบั
หนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

     ในกรณี ที ่คณะกรรมการไม่จัดใ ห้ มีการ
ประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทัง้หลายทีเ่ข้าชือ่กัน หรือผู้ถือหุ้นคนอืน่ ๆ รวมกันได้
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ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
จ านวนหุ้นตามทีบ่งัคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ไ ด้
ภายใน 45 (สีสิ่บห้า) วนั นับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือ
หุ้ น ที ่คณะกรรมการเ รียกประชุม โดยบริษัท ต้อง
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นทีเ่กิดจากการจดัให้มีการ
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

      ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเ่ป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวน
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที ่
ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัฉบบัน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสีต้่อง
ร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจากการจดัให้
มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษทั 

 
ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 
 
เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระ

นี้ ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 31 ขอ้ 32 และขอ้ 45 ของบรษิทั 

ตามทีม่กีารเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 865,079,774 99.9017 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย    851,008 0.0983 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากวาระที ่8 
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วาระท่ี  10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
 ผูด้ าเนินการประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 
  
 นายฉตัรชยั วงศแ์กว้เจรญิ  ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 

1. ละครทีจ่ะน ามาออกอากาศนัน้ จะออกอากาศในชว่งเวลาใด 
2. Amarin TV Shopping ผลตอบรบัเป็นอยา่งไร 
3. อตัราคา่โฆษณาปี 2562 สามารถปรบัขึน้ไดบ้า้งหรอืไม่ 
4. Rating ของชอ่งอมรนิทร ์จากทีต่ัง้เป้าไว ้0.45 ในปีนี้มแีนวโน้มเป็นอยา่งไร 
5. การปิดปรบัปรงุของศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์ มผีลกระทบต่อการจดังานแสดงสนิคา้ของบรษิทั

หรอืไม่ 
 
 นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ รองประธานคณะกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในขอ้ 1, 3 และ 4 
ดงันี้ 

-  ละครจะออกอากาศทกุวนัเสาร-์อาทติย ์เวลา 22.00 น.- 23.00 น. 
-  เนื่องจากปี 2561 มกีารปรบัอตัราคา่โฆษณาขึน้คอ่นขา้งมาก และการแขง่ขนัคอ่นขา้งสงู จงึไมม่กีาร

ปรบัอตัราโฆษณาขึน้ในปีนี้ 
-  Rating ในบางชว่งเวลาถงึ 0.45 แต่ในภาพรวมทัง้ปียงัไมถ่งึและคาดว่าตอ้งใชเ้วลา เนื่องจากการ

แขง่ขนัสงูและมผีลกระทบในหลายดา้น  
 
 นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์ ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในขอ้ 2 และขอ้ 5 ดงันี้  
 

- Amarin TV Shopping เริม่ออกอากาศเมือ่เดอืนมกราคมทีผ่า่นมา ในชว่ง 3 เดอืนแรก เป็นชว่งใช้
เวลาในการพฒันาทมีงานและศกึษากลุ่มผูช้ม แต่ถอืว่าผลตอบรบัเป็นทีน่่าพอใจ และมศีกัยภาพทีจ่ะ
ด าเนินธรุกจินี้ต่อไป ทัง้นี้ ยงัมหีลายดา้นทีย่งัคงตอ้งพฒันา เชน่ ฐานขอ้มลู และหาสนิคา้ทีด่ ี มี
คณุภาพ และแตกต่างจากชอ่งอืน่ๆ  

- งานแสดงสนิคา้ทีจ่ดัทีศ่นูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์ มเีพยีงงานบา้นและสวน ซเีลค็ท ์ และบรษิทัทราบ
ล่วงหน้าถงึการปิดปรบัปรงุ จงึปรบัแผนและสถานทีจ่ดังานเป็น อมิแพค็ เมอืงทองธานีแทน และงาน
แสดงอืน่ๆ ยงัสามารถทีจ่ะขยายพืน้ที ่ตลอดจนเพิม่ความถีข่องการจดังานได ้ทัง้นี้ บรษิทัก าลงัศกึษา
การจดังานในตา่งจงัหวดัเพิม่เตมิในครึง่ปีหลงั หรอืชว่งตน้ปีหน้าเป็นตน้ไป 

  
 นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์ เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่ามผีูถ้อืหุน้ทา่นหนึ่ง ไดส้ง่ค าถามใหช้ว่ย
ถามถงึ แนวทางการลดใชถุ้งพลาสตกิของรา้นนายอนิทร ์
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 นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัมกีาร
ประชมุความรว่มมอืในสมาคมผูพ้มิพแ์ละผูจ้ดัจ าหน่าย โดยจะงดใชก้ารหอ่ปกพลาสตกิในชว่งครึง่ปีหลงันี้ สว่นการ
งดใชถุ้งพลาสตกิ เนื่องจากถุงพลาสตกิของรา้นหนงัสอืน าไปรไีซเคลิคอ่นขา้งยาก หากงดใชอ้าจสง่ผลกระทบต่อผู้
ซือ้ ส าหรบัรา้นนายอนิทร ์จะเป็นการเพิม่คะแนนสะสมใหก้บัสมาชกิทีง่ดรบัถุงพลาสตกิ   
  
 นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ ชีแ้จงเพิม่เตมิต่อทีป่ระชมุถงึค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความ
สงบแหง่ชาตทิี ่ 4/2562 ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทกุรายแจง้ความจ านงในการขอคนืใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
ทวีดีจิทิลัไดภ้ายในวนัที ่ 10 พฤษภาคม 2562 นัน้ ว่าอมรนิทรท์วีเีป็นหนึ่งในธุรกจิหลกัของบรษิทัทีล่งทนุและใช้
งบประมาณคอ่นขา้งมาก อกีทัง้เป็นสือ่หลกัทีค่ณะกรรมการ และฝา่ยจดัการเน้นทีจ่ะพฒันา และสรา้งการเตบิโต
อยา่งต่อเนื่อง อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการจะศกึษาค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตทิี ่4/2562 ใหถ้ีถ่ว้น 
โดยบรษิทัจะท าหนงัสอืเพือ่ขอค าชีแ้จงจากส านกังาน กสทช. เกีย่วกบัประกาศขอ้ 13 เรือ่งวธิกีารก าหนดเงือ่นไข
คา่ชดเชยอนัเนื่องมาจากการคนืใบอนุญาต เพือ่ศกึษา หรอืทบทวน และเพือ่ไมใ่หบ้รษิทัพลาดโอกาสใดๆ โดยถอื
ว่าเป็นการท าหน้าทีใ่หก้บัผูถ้อืหุน้อยา่งครบถว้น 
 

 นอกจากนี้ นายฐาปน สริวิฒันภกัด ีรองประธานกรรมการ ไดข้อใหบ้รษิทัชีแ้จงถงึลกัษณะของบตัรเสยีที่
ปรากฎในวาระที ่6, 7, 8 และ 9  

 
นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าบตัร

เสยีดงักล่าวมกีารแกไ้ขหรอืขดีฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดล้งนามก ากบัไว้ 
 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามประเดน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมการประชุม

ทกุคน และปิดการประชมุเวลา 17.00 น. 
      
 
 
 

ลงชือ่_______________________________ประธานทีป่ระชมุ 
(นางเมตตา อทุกะพนัธุ)์ 

 
 
 
ลงชือ่ _______________________________ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ 
 
              (นายฉนัทชาต ธเนศนิตย)์ 


