
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 
ของ 

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

ประชมุเมื
อวนัที
 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall  อาคารผู้บริหาร บริษัท 
อมรินทร์ พริ 4นติ 4ง แอนด์ พบัลิชชิ
ง จํากดั (มหาชน) เลขที
 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิ
งชนั เขตตลิ
งชนั 
กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา  อทุกะพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในที
ประชมุ  ณ ขณะที
เปิด
ประชมุ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุจํานวน 115 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 156,396,303 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.19  ของหุ้นที
จําหน่ายได้ทั 4งหมด ครบเป็นองค์ประชมุ ประธานจึงกลา่วเปิดการประชมุ  

ก่อนเข้าสู่การประชมุประธานได้แจ้งให้ที
ประชมุรับทราบวา่ ในปี 2555 ที
ผา่นไป การดําเนินงานของบริษัท
ประสบความสําเร็จอยา่งดี มีผลการดําเนินงานสงูสดุนบัแตก่่อตั 4งบริษัท ซึ
งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทกุฝ่าย
อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม 2556 ที
ผา่นมา นายวทญัN ู ณ ถลาง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
เสียชีวิตลง โดยนายวทญัNเูป็นบคุคลที
ให้คําแนะนําการดําเนินงานของบริษัทมากวา่ 20 ปี ในการนี 4 บริษัทได้ทํา
การแตง่ตั 4งนางสาวสวุภา เจริญยิ
ง เข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระที
เหลืออยูข่องนายวทญัN ูณ ถลาง โดยนางสาว
สวุภา  เจริญยิ
งจะดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย จากนั 4นประธานได้
มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ผู้จดัการสว่นสรรหาและพฒันาบคุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบคุคล เป็น
ผู้ ดําเนินการประชมุ  

นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้แจ้งให้ที
ประชมุเกี
ยวกบัการที
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม คําถาม และเสนอรายชื
อบุคคลเพื
อคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ แล้ว ตั 4งแต่วันที
  27 พฤศจิกายน 2555  ถึงวนัที
 8 กุมภาพนัธ์ 2556  เมื
อครบกําหนดตามระยะเวลา
ดงักลา่ว ก็ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด ขอเสนอวาระการประชมุหรือเสนอรายชื
อบคุคลเพื
อคดัเลือกเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าแตอ่ย่างใด สําหรับการประชมุในครั 4งนี 4 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสได้ซกัถามประเด็น
คําถามเกี
ยวกบัระเบียบวาระตา่งๆ ได้อย่างเต็มที
 ในกรณีที
มีคําถามที
ไม่เกี
ยวข้องกับวาระ เพื
อความรวดเร็วของ
การประชมุ ขอให้มีการซกัถามและจะมีการชี 4แจงภายหลงัการประชมุในวาระสดุท้ายเสร็จสิ 4นแล้ว จากนั 4นนางสาว
ธิดารัตน์  สมานมิตร ได้แนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ เข้าร่วมประชมุอื
นๆ ให้ที
ประชมุได้รับทราบ ดงันี 4 

กรรมการบริษัทที
เข้าร่วมประชมุ ประกอบไปด้วย 
1. นางเมตตา  อทุกะพนัธุ์  ประธานคณะกรรมการบริษัท,กรรมการสรรหาและพิจารณา 

คา่ตอบแทน  
2. นางระริน  อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายสมชาย  ภคภาสวิวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นางสภุาวดี  โกมารทตั  กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นายชีวพฒัน์  ณ ถลาง  กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. นางสภุาพ  น้อยอํ
า   กรรมการ 
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7. นายสมรรถ  เรืองณรงค์  กรรมการอิสระ 
8. นางสาวสวุภา  เจริญยิ
ง  กรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบ 

 
  สําหรับกรรมการบริษัทที
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มี 1ท่าน ได้แก่ นายเจริญจิตต์  ณ สงขลา ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ
งท่านได้แจ้งให้บริษัท
ทราบวา่ ในวนันี 4ทา่นประสบกบัอาการป่วย จงึไมส่ามารถเดนิทางมาร่วมประชมุได้  
 นอกจากนี 4 ยงัมีบุคคลที
ได้รับการเสนอชื
อเพื
อขออนุมัติให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทเพิ
มในการ
ประชมุครั 4งนี 4 จํานวน 2 คน ได้เข้าร่วมประชมุด้วย ได้แก่ นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ และนายอําพล รวยฟพูนัธ์ 
 สําหรับผู้บริหารและบคุคลอื
นที
ได้เข้าร่วมประชมุในครั 4งนี 4 ได้แก่  

1. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย์   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัท  
2. นางสาวธนารี  พิมปรุ   เลขานกุารบริษัท และผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัท 
3. นางสาวสลุลิต  อาดสวา่ง   ผู้สอบบญัชี ตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั 
4. นาง สาวธนกร บวังาม   ตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั 
5. นางสาวปิยะวนั มีสขุ   ที
ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท จากสํานกังานคณุธรรม 

ทนายความ 
นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้แจ้งต่อที
ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นจํานวน 5 คน ร้องขอให้การออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมนี 4   กระทําโดยการลงคะแนนลับโดยวิธีการใช้บตัรลงคะแนนที
บริษัทจัดให้ จึงขอให้ที

ประชมุลงมตใิห้การประชมุครั 4งนี 4ทําการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บตัรลงคะแนนที
บริษัทจดัให้  
 ที
ประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบให้การประชมุครั 4งนี 4ทําการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บตัร
ลงคะแนนที
บริษัทจดัให้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 158,998,771 99.9217 
ไมเ่ห็นด้วย 81,526  0.0512 
งดออกเสียง 43,100  0.0271 
รวม 159,123,397        100.0000 

 
  เมื
อที
ประชมุเห็นชอบแล้ว นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร จงึชี 4แจงและขอทําการตกลงตอ่ที
ประชมุเกี
ยวกบั
การลงมตใินแตล่ะวาระวา่ให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนที
บริษัทจดัให้ สําหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ
งหุ้น
มีสิทธิลงคะแนนได้หนึ
งเสียง ซึ
งสอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัท ทั 4งนี 4 ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนน
เสียงที
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั 4งหมด สว่นผู้ ถือหุ้นที
ทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อื
นเข้า
ร่วมประชมุและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนั 4น บริษัทได้นําคะแนน เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น บนัทกึรวมไว้ในเครื
องคอมพิวเตอร์เพื
อลงมติตามวาระ
ไว้แล้ว ทั 4งนี 4 หากไมมี่ผู้ใดมีความเห็นเป็นอื
น ถือว่ามีการตกลงกนัตามที
ได้ชี 4แจง  
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 เมื
อไมมี่ผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรือเห็นเป็นอยา่งอื
น นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร จงึได้ดําเนินการประชมุตาม
ระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี 4 
 

วาระที) 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 เมื)อวันที) 20 เมษายน 
2555 

นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้กลา่วชี 4แจงตอ่ที
ประชมุวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2555 ซึ
งได้จดัประชมุขึ 4นเมื
อวนัที
 20 เมษายน 2555 นั 4น บริษัทได้ส่งสําเนารายงานการประชมุ ไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมแล้ว อีกทั 4งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์
www.amarin.com เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาลว่งหน้าแล้ว  

สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ได้มีการจดบนัทึกอย่างถกูต้องตรงตาม
ความเป็นจริง จงึเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว”  

ที
ประชมุพิจารณาแล้วมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 153,396,786 96.3158 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 5,867,658 3.6842 
รวม 159,264,444 100.0000 

 
วาระที)  2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2555 รับรองรายงาน

ประจาํปี 2555 และแผนงานประจาํปี 2556 
นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้กล่าวชี 4แจงต่อที
ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี
ยวกบัผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2555 ให้กับผู้ ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั 4งนี 4 และบริษัทได้จัดเผยแพร่
รายงานดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั
วกนัอีกด้วย  

ประธานได้รายงานให้ที
ประชมุรับทราบเกี
ยวกบัภาพรวมของธุรกิจของบริษัทวา่ แม้วา่ในภาพรวมภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 จะมีอตัราการขยายตวัที
ดี แตใ่นส่วนภาคการผลิตส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
จากปัจจยัตา่ง ๆ ทั 4งภายในประเทศ และจากตา่งประเทศ ได้แก่ นโยบายคา่แรง 300 บาทในพื 4นที
 7 จงัหวดั การ
เพิ
มขึ 4นของค่าสาธารณูปโภค และวิกฤติหนี 4สาธารณะในสหภาพยุโรป ที
ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสําคญั และ
ตระหนกัถึงผลกระทบตา่งๆ ที
อาจจะเกิดขึ 4น ทําให้ผลกระทบที
เกิดขึ 4นจากปัจจยัต่าง ๆ จึงมีไม่มาก และส่งผลให้
บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจผา่นชว่งเวลาดงักลา่วได้ด้วยดี 

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกสายงานธุรกิจรวม 2,179.60 ล้านบาท เพิ
มขึ 4นจากปี 2554 เป็น
จํานวน 268.24 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการเพิ
มขึ 4นร้อยละ 14.03 และมีกําไรสทุธิจํานวน  349.01 ล้านบาท เพิ
มขึ 4น
จากช่วงระยะเวลาเดียวกัน  113.40 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราการเพิ
มขึ 4นร้อยละ 47.90 คิดเป็นกําไรสุทธิต่อหุ้น
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เท่ากบั 1.75 บาท สาเหตสํุาคญัที
ส่งผลให้กําไรสทุธิเพิ
มขึ 4นมาจากยอดขายในหลายธุรกิจของบริษัทเพิ
มขึ 4น และ
อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลที
ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 

จากนั 4นประธานได้มอบหมายให้นางระริน  อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัท เป็น
ผู้รายงานผลการดําเนินงานในแตล่ะสายงานธุรกิจ พร้อมกบัชี 4แจงแผนการดําเนินงานในอนาคต ดงันี 4 

นางระริน  อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กลา่วรายงานตอ่ที
ประชมุถึงผลการดําเนินงานในปี 2555 ที
ผ่าน
มาถือว่าบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินงานเป็นอย่างมาก กล่าวโดยสรุป สามารถแบง่เป็นความสําเร็จใน
แตล่ะสายงานธุรกิจ ได้เป็นดงันี 4 

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทประสบความสําเร็จในการลดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานลง ในขณะเดียวกนั
บริษัทกลบัสามารถเพิ
มยอดจําหนา่ยจนสร้างรายได้จากการดําเนินงานให้เพิ
มขึ 4นมากขึ 4น จนสามารถสร้างผลกําไร
ให้แก่บริษัทได้เป็นอยา่งดี  

สายงานนิตยสาร แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจการผลิต
นิตยสารโดยทั
วไป ทําให้งานนิตยสารในท้องตลาดและทั
วโลกประสบปัญหา แตส่ายงานนิตยสารของบริษัทยงัคง
รักษาฐานผู้อา่นรวมเอาไว้ได้   

สายงานหนังสือเล่ม บริษัทสามารถผลิตหนังสือเล่มออกจําหน่ายได้ตามเป้าหมายที
วางไว้ และมียอด
จําหน่ายที
เพิ
มขึ 4นในอตัราร้อยละ 20 ของยอดจําหน่ายในปีที
ผ่านมา ซึ
งถือเป็นยอดจําหน่ายที
มีอตัราการเติบโตที

สงูมากเมื
อเทียบกบัยอดจําหน่ายหนงัสือเล่มของตลาดโดยรวมที
มีอตัราการเติบโตอยู่เพียงประมาณร้อยละ 5-7 
เทา่นั 4น  

นางระริน  อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวให้ที
ประชุมได้รับทราบถึงแผนการดําเนินงานสําหรับปี 
2556 วา่บริษัทได้วางกลยทุธ์หลกัในการประกอบธุรกิจคือ การรวมกลุ่มกนัของของแตล่ะสายงานธุรกิจภายในของ
บริษัทเข้าด้วยกนั เพื
อสร้างความผกูพนักบัผู้บริโภคในรูปแบบ 360 องศา สร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า เพื
อให้
ลกูค้าสามารถจดจําสินค้าหรือบริการตา่งๆ ของบริษัท และเป็นลกูค้าของบริษัทได้อย่างยั
งยืน สําหรับกลยทุธ์หลกั
ในแตล่ะสายงานธุรกิจมี ดงันี 4 

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ จะยงัคงนโยบายหลกัในการลดค่าใช้จ่ายต่อไป เนื
องจากผลกระทบจากนโยบาย
ของรัฐบาลในเรื
องการกําหนดค่าแรงขั 4นตํ
า 300 บาท ทําให้บริษัทต้องปรับตวั ด้วยการควบคมุค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตให้มีความสญูเสียหรือสิ 4นเปลืองในขั 4นตอนตา่งๆ ของการผลิตให้น้อยที
สดุ รวมถึงการบริหารจดัการทรัพยากร
บคุคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ 4น นอกจากนี 4 ยงัจะมีการเพิ
มขีดความสามารถในเชิงคณุภาพ กล่าวคือ ในสายงาน
ธุรกิจโรงพิมพ์จะมุ่งเน้นงานพิมพ์ที
มีคณุภาพ คือ งานพิมพ์ปกแข็ง งานสวยงาม งานพรีเมี
ยม ซึ
งยงัเป็นที
ยงัคงมี
อตัราการเติบโตที
สูงอยู่ ดงันั 4น หากมีการลงทุนเกี
ยวกับเครื
องจักรที
ใช้ในงานพิมพ์แล้ว จะต้องมุ่งเน้นลงทุนให้
สอดคล้องกับแนวทางการสร้างงานพิมพ์คณุภาพดงักล่าว โดยในปีนี 4จะมีการเพิ
มเครื
องพิมพ์ที
มีประสิทธิภาพใน
การพิมพ์สูง และสามารถรับงานพิมพ์ได้เพิ
มมากขึ 4น ทั 4งในส่วนลูกค้าโดยทั
วไปหรือลูกค้าที
เป็นสํานกัพิมพ์อื
นๆ 
ด้วยกัน ทั 4งจะมีการรับบริการจดัพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้าในทกุขั 4นตอนกระบวนการของงานพิมพ์ ตั 4งแต่
ขั 4นตอนการออกแบบงานพิมพ์ตลอดไปจนถึงการจดัจําหน่ายสิ
งพิมพ์ให้กับลกูค้า ในกรณีที
ลูกค้าที
ไม่ต้องการรับ
บริการงานพิมพ์แตต้่องการเผยแพร่งานเขียนในรูปแบบสื
ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ
งบริษัทก็ได้พฒันาระบบสําหรับ
สว่นงานนี 4ไว้รองรับความต้องการดงักลา่วของลกูค้าด้วยเชน่กนั 
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สายงานนิตยสาร สําหรับปี 2556 นี 4จะดําเนินการในรูปแบบตา่งๆ เพิ
มเติมเพื
อเน้นการสร้างความผกูพนัธ์

ระยะยาวให้กบัลกูค้า ยกตวัอย่างเช่น นิตยสารแพรว ทางบริษัทได้ดําเนินการให้ลกูค้าสามารถอ่านในรูปแบบของ
สื
ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบของบริษัทเองหรือระบบของผู้ ให้บริการสื
อ
อิเล็กทรอนิกส์อื
นๆ ซึ
งเป็นพนัธมิตรของบริษัท ทั 4งบริษัทยงัได้เปิดเว็บไซต์ของนิตยสารแพรวออกมารองรับให้กับ
ลูกค้า ซึ
งในเบื 4องต้นได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทสามารถหารายได้เพิ
มเติมจาก
เว็บไซต์ดงักล่าวได้ด้วย นอกจากนี 4 ยงัมีการสร้างความรับรู้ให้กับผู้บริโภคผ่านสื
อโซเชียลมีเดียตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็น
เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม หรือผ่านการจดังานกิจกรรมต่างๆ เพื
อให้สร้างความรับรู้ได้ตรงตามความนิยมของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายจนก่อให้เกิดความผูกพนัธ์ที
ดีตอ่ลูกค้าต่อไป นอกจากนี 4บริษัทยงัมีแผนในการจดัทํานิตยสารฉบบั
พิเศษสําหรับนิตยสารเล่มต่างๆ ออกมาจําหน่าย ซึ
งจะสามารถเพิ
มยอดจําหน่ายนิตยสารและเพิ
มยอดจําหน่าย
โฆษณาในนิตยสารดงักลา่วได้ด้วย 

สายงานหนงัสือเลม่  บริษัทมีการวางเป้าหมายจะทําการผลิตหนงัสือเล่มออกมาให้ได้จํานวน 600 ปกใหม ่
เพิ
มขึ 4นจากปีที
ผ่านมาที
ทําได้ 550 ปก รวมถึงจะมีการบริหารต้นทนุของสายงานหนงัสือเล่มให้ดียิ
งขึ 4น นอกจากนี 4
บริษัท จะมีการผลิตหนงัสือที
บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิbเอง เพื
อจะสามารถนําเอางานอนัมีลิขสิทธิbดงักล่าวมาทํา
การต่อยอดทางธุรกิจได้สะดวกมากขึ 4น นอกจากนี 4บริษัทจะมีการเปิดตลาดต่างประเทศ เน้นขายลิขสิทธิbให้กับ
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ซึ
งปัจจบุนัได้มีการจําหน่ายออกไปบ้างแล้ว และได้รับการ
ตอบรับที
ดีมากจากลูกค้า ในส่วนของการบริหารจดัการภายใน ที
จะเป็นการส่งเสริมธุรกิจของบริษัท บริษัทจะทํา
การพฒันาระบบการจดัเก็บข้อมลูภายในให้ดียิ
งขึ 4น กลา่วคือบริษัทจะมีการลงทนุจดัทําระบบการจดัเก็บข้อมลูและ
เนื 4อหารายการตา่งๆ ของบริษัท (Amarin Content Warehouse) เพื
อความสามารถในการจดัเก็บ ใช้งาน  สืบค้น
ข้อมลูหรือเนื 4อหารายการตา่งๆ ได้อยา่งสะดวก มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการลกูค้าได้เป็นอยา่งดีด้วย  

สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ บริษัทมีการจดัตั 4งหนว่ยงานที
เรียกวา่แอ็กทีฟอมรินทร์ (Activ  Amarin) ขึ 4นมา ซึ
ง
ประกอบไปด้วยหนว่ยงานที
มีอยูแ่ล้ว แตส่าเหตทีุ
จดักลุ่มธุรกิจขึ 4นมาใหม่ เพื
อให้สามารถออกไปให้บริการกบัลกูค้า
ได้สะดวกยิ
งขึ 4น ทั 4งเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที
ชดัเจนของธุรกิจดงักล่าวของบริษัท ทั 4งนี 4 ประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจ
ท่องเที
ยว (Travel) กลุ่มธุรกิจเทรนนิ
ง (Training) กลุ่มนิวมีเดีย (New media) กลุ่มครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์ 
(Creative&Event)  และกลุม่ธุรกิจโทรทศัน์ (Television)  

กลุ่มธุรกิจท่องเที
ยว บริษัทจะมีการจดันําเที
ยวไปต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ อมรินทร์ทวัร์ 
(Amarin Tour) จะเป็นการนําเที
ยวที
มีราคาสงู เน้นกลุ่มลกูค้าที
มีความสามารถในการจ่ายเงินสงู  และเฟสทีฟทวัร์ 
(Festive Tour) จะซึ
งเป็นการนําเที
ยวที
ลดระดบัราคาลงมาจากกลุ่มอมรินทร์ ทวัร์ เน้นกลุ่มลกูค้าที
เป็นคนรุ่นใหม ่
เน้นกิน เที
ยว ช็อป สนกุ อยา่งมีสไตล์  

กลุม่เทรนนิ
ง (Training) จะประกอบไปด้วยกลุม่เดก็ บ้าน อาหาร สขุภาพ ฝึกทกัษะ ปีนี 4จะเพิ
มเรื
องการรับ
บริการเทรนนิ
งให้กบัองค์กรภายนอก ซึ
งปีนี 4ทางบริษัทมีแผนที
จะรุกในสว่นนี 4มากขึ 4น 

กลุ่มครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์ (Creative&Event)  ปีนี 4จะเพิ
มการจดังานแฟร์ให้มากขึ 4นจากปี 2555 มีการจดั
งานแฟร์ จํานวน 3 งาน ในปี 2556 นี 4 จะเพิ
มขึ 4นเป็น 6 งาน ได้แก่ งานอมรินทร์ เบบี 4 แอนด์ คิดส์ แฟร์ ซึ
งเป็นงาน
ใหม ่ที
จดัเป็นปีแรก โดยจดั 2 ครั 4ง งานบ้านและสวนแฟร์ จะจดัจํานวน 2 ครั 4ง นอกจากนี 4 ยงัมีงานHealth , Cuisine 
& Beauty Festival  บริษัทจะจดัจํานวน 2 ครั 4ง  
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กลุ่มธุรกิจโทรทศัน์ (Television) ปัจจบุนับริษัทมีการจดัทํารายการโทรทศัน์ที
เผยแพร่ออกอากาศอยู่ใน

ช่องฟรีทีวี 2 รายการ คือ รายการเรื
องเด็ก ๆ ออกอากาศผ่านทาง ช่อง 7 และรายการบ้านและสวน Fine day 
ออกอากาศทางช่อง 9 นอกจากนี 4 เมื
อเดือนมกราคม 2556 ที
ผ่านมา บริษัทเปิดดําเนินการช่องโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมขึ 4นมา 1 ชอ่ง ชื
อ “ชอ่งอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี” ปัจจบุนัได้ออกอากาศผ่านดาวเทียม ในระบบ C-Band และ
จะขยายเป็นออกอากาศผ่านระบบ Ku-Band ในอนาคตอนัใกล้นี 4 เนื 4อหารายการในช่องรายการโทรทศัน์ดงักล่าว 
จะนําเสนอเรื
องราวที
เป็นปัจจยั 5 สําหรับผู้คนโดยทั
วไป ได้แก่ เรื
องราวเกี
ยวกบับ้าน อาหาร สขุภาพ แฟชั
น และ
ธรรมะ  

เมื
อผู้บริหารได้รายงานให้ที
ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานในปีที
ผา่นมาและนําเสนอแผนงานในอนาคต
เสร็จสิ 4นแล้ว นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร จงึได้แจ้งให้ที
ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ ซึ
งในวาระ
นี 4มีความเห็นของคณะกรรมการว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
รับทราบผลการดําเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พริ 4นติ 4ง แอนด์ พับลิชชิ
ง จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2555 และ
รับทราบแผนงานประจําปี 2556 ของบริษัท อมรินทร์ พริ 4นติ 4ง แอนด์ พบัลิชชิ
ง จํากดั (มหาชน) ตามที
เสนอ” 

ที
ประชุมจึงได้รับทราบผลการดําเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พริ 4นติ 4ง แอนด์ พบัลิชชิ
ง จํากัด (มหาชน) 
ประจําปี 2555 และรับทราบแผนงานประจําปี 2556 ของบริษัท อมรินทร์ พริ 4นติ 4ง แอนด์ พบัลิชชิ
ง จํากดั (มหาชน) 
ตามที
เสนอ 

อนึ�ง วาระนี�ไม่จําตอ้งใหที้�ประชมุลงมติแต่อย่างใด  
 
วาระที) 3 พจิารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที) 31 ธันวาคม 2555 งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิ $นสุดวันเดียวกัน ซึ)งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจาํปี 2555 

นางสาวธนารี  พมิปรุ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้รายงานให้ที
ประชมุได้รับทราบถึงงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2555 ซึ
งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและผ่านการ
ตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง โดยบริษัทมีผลกําไรสทุธิจากการดําเนินงานในรอบปี 2555 
รวม 349,015,668.46 บาท  ทั 4งนี 4 บริษัทได้จดัส่งรายละเอียดดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ซึ
งสรุป
สาระสําคญัได้ดงันี 4 
งบการเงนิรวม   

สินทรัพย์รวม        2,467.49 ล้านบาท 
หนี 4สินรวม            475.13  ล้านบาท 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น         1,992.36 ล้านบาท 
 รายได้รวม        2,179.60 ล้านบาท 

กําไรสทุธิสว่นที
เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 349.02  ล้านบาท 
 กําไรตอ่หุ้น (บาท)    1.75   บาท  
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม     2,464.71 ล้านบาท 
หนี 4สินรวม     472.94  ล้านบาท 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น         1,991.77 ล้านบาท 
 รายได้รวม     2,179.77 ล้านบาท 

กําไรสทุธิ     348.43   ล้านบาท 
 กําไรตอ่หุ้น (บาท)    1.74      บาท 

สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินดลุและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี 
2555” 
  นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที
ประชมุว่า วาระที
 2 ที

ผ่านมาเป็นเรื
องของการรายงานผลการดําเนินงานที
ผ่านมาและนําเสนอแผนการทางธุรกิจต่อไปในอนาคตของ
บริษัท เป็นวาระที
มีความสําคญัมาก บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในประชมุได้ซกัถามให้มากกว่านี 4 นอกจากนี 4 
นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ยงัมีประเดน็คําถามเกี
ยวกบังบการเงินดงันี 4 

คําถามแรก อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 4ย ซึ
งปรากฏอยู่ในงบการเงิน รายงานประจําปีส่วนที
 3 
หน้า 14 ที
สงูขึ 4นอยา่งก้าวกระโดดเกิดจากอะไร 

คําถามที
สอง ค่าใช้จ่ายที
เป็นต้นทุนทางการเงิน ตั 4งแต่ปี 2551 ถึงปี 2555 จากงบการเงิน รายงาน
ประจําปีสว่นที
 3 หน้า 17 มีจํานวนเพิ
มมากขึ 4น มาจากอะไร 

คําถามที
สาม หนี 4สินหมนุเวียนเปรียบเทียบปี 2554 กบัปี 2555 จากงบการเงิน รายงานประจําปีส่วนที
 3 
หน้า 20 มีการเปลี
ยนแปลงอยา่งก้าวกระโดด ซึ
งหนี 4สินจากสญัญาเชา่ระยะยาว ที
เพิ
มขึ 4นมาเกิดจากอะไร  

คําถามที
สี
  หนี 4สญูและหนี 4สงสยัจะสญู จากงบการเงิน รายงานประจําปีส่วนที
 3 หน้า 23 ที
เพิ
มมากขึ 4น
เกิดจากอะไร 
 ก่อนที
จะได้มีการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นรายนายเฉลิมพล ไวทยางกรู ประธานได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุถึง
ประเดน็เกี
ยวกบัการเปิดโอกาสให้ซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ ที
เกี
ยวข้องกบัวาระที
 2 ที
ผ่านมาว่า บริษัทมิได้ปิดกั 4นการ
ซกัถามหรือแสดงความเห็นใดๆ จากผู้ ถือหุ้น เพียงแตว่่าบริษัทได้ปฏิบตัิเหมือนการประชมุในทกุครั 4งที
ผ่านมา ด้วย
ความปรารถนาดี ที
ต้องการให้การประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ในเบื 4องต้นจึงจะให้ผู้บริหารได้ชี 4แจง
ประเด็นที
สําคญัๆ ไปก่อน เมื
อมีการประชุมลงมติครบถ้วนในทุกวาระแล้ว จึงจะให้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย
ต่างๆ ในแต่ละวาระได้อย่างเต็มที
 ทั 4งนี 4 เพราะมีผู้ ถือหุ้นบางส่วนมีเวลาในการเข้าร่วมประชุมไม่มากนัก แต่ก็
ต้องการมีสว่นร่วมในการลงมตใินแตล่ะวาระด้วยเชน่กนั ดงันั 4นเมื
อมีการลงมติแล้วผู้ ถือหุ้นกลุ่มดงักล่าวก็สามารถ
กลบัก่อนได้ ส่วนผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซกัถามในที
ประชุมกันต่อไป บริษัทก็เปิดโอกาสให้ซกัถามได้
อย่างเต็มที
 เพราะเห็นว่าข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้ ถือหุ้นย่อมเกิดจากความปรารถนาดีของท่านผู้ ถือ
หุ้น บริษัทจงึพร้อมน้อมรับเพื
อประโยชน์โดยรวมของบริษัทอยูแ่ล้ว  

นายฉันทชาต  ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัท ได้ตอบข้อ
ซกัถามของผู้ ถือหุ้นรายนายเฉลิมพล ไวทยางกรูว่าประเด็นคําถามที
หนึ
งถึงคําถามที
สาม เป็นคําถามที
เกี
ยวเนื
อง
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กนั จึงขอชี 4แจงว่า ตวัเลขต้นทุนทางการเงินที
เพิ
มขึ 4นมานั 4น เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนทางการเงินรูปแบบ
หนึ
ง เนื
องจากการซื 4อทรัพย์สินที
ใช้ในการประกอบการของบริษัท มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การซื 4อเข้าเป็นทรัพย์สิน 
การเชา่ และรูปแบบของการเช่าซื 4อ ทั 4งนี 4 ในส่วนวิธีการเช่าซื 4อจะมีผลทําให้เกิดดอกเบี 4ยที
นํามาคํานวณเป็นต้นทนุ
ทางการเงิน ทําให้ในทางบญัชีบริษัทมีหนี 4สินหมนุเวียนเพิ
มขึ 4นดงักล่าว ในส่วนของอตัราส่วนทางการเงินที
ลดลง
นั 4น เป็นผลตอ่เนื
องจากการเพิ
มขึ 4นของต้นทนุทางการเงินเช่นกัน แตเ่นื
องจากบริษัทมีส่วนของต้นทุนทางการเงิน
เดมิประมาณ 2 แสนบาท เมื
อเพิ
มขึ 4นเป็นประมาณ 6 แสนบาท จึงทําให้อตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวลดลง ส่วน
ประเดน็เกี
ยวกบัหนี 4สญูและหนี 4สงสยัจะสญูนั 4น บริษัทมีหนี 4สญูเพิ
มขึ 4นจากที
ผ่านมาประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ในปี 
2555 มีการบนัทกึหนี 4สญูและหนี 4สงสยัจะสญูเพิ
ม สว่นหลกัๆ เป็นผลมาจากการที
มีลกูค้างานรับจ้างพิมพ์รายหนึ
ง
ที
มีการผิดนดัชําระหนี 4 ทําให้บริษัทต้องใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องคดีตอ่ศาลเพื
อเรียกร้องหนี 4ดงักล่าว ทั 4งนี 4 โดยปกติ
แล้วบริษัทมีปัญหาเกี
ยวกบัลกูหนี 4ทางการค้าน้อยมาก เมื
อปรากฏลกูหนี 4รายนี 4ขึ 4นมา จึงทําให้ตวัเลขในส่วนของหนี 4
สญูหรือหนี 4สงสยัจะสญูจงึสงูขึ 4นดงักลา่ว  
 นายทรงวุฒิ  หวังธรรมคุ้ม ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความเห็นว่าถึงแม้บริษัทจะมีความ
ประสงค์ให้ผู้ ถือหุ้นไปสอบถามในชว่งหลงัจากการลงมตไิด้ก็ตาม แตก่ารรับรองงบเป็นเรื
องสําคญัไม่ควรจะรวบรัด
ให้มีการลงมติโดยเร็ว ควรจะให้มีการตอบข้อซักถามกันโดยละเอียดถี
ถ้วนก่อน เพราะการตอบข้อซักถามของ
บริษัท จะมีผลตอ่การตดัสินใจลงมติของผู้ ถือหุ้นที
อยู่ในที
ประชมุ  นอกจากนี 4นายทรงวฒุิ ได้มีข้อซกัถามเกี
ยวกับ
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน รายงานประจําปีส่วนที
 3 หน้า 37-39 ในส่วนที
ดิน อาคาร อปุกรณ์ และหน้า 40 ใน
สว่นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เหตใุดตารางที
แสดงจงึมี 3 ตาราง 
 นายฉันทชาต  ธเนศนิตย์ ได้ชี 4แจงวา่ ที
ปรากฏมีการพิมพ์วา่ 2555 ในหน้าที
 39 และตารางที
 3 หน้า 40 
ที
จริงแล้ว ตวัเลขที
ถกูต้องคือ 2554 เนื
องจากปี 2555 มีงบการเงินรวมเป็นปีแรก จึงเกิดจากความเข้าใจผิดพลาด
ในสว่นดงักลา่ว จงึขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นที
ท้วงตงิ และขอดําเนินการให้ถกูต้องตอ่ไป 
 นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ
มเติมเกี
ยวกบัประเด็นของหนี 4สญู
และหนี 4สงสยัจะสญู ที
บริษัทได้ชี 4แจงว่าเกิดจากลกูหนี 4ผิดนดัชําระหนี 4และบริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการฟ้องคดี 
เมื
อปัจจบุนัคดียงัไม่สิ 4นสดุ การที
บริษัทนํามาบนัทึกเป็นหนี 4สญูและหนี 4สงสยัจะสญูสามารถทําได้โดยถกูต้องตาม
หลกัการทางบญัชีหรือไม ่อยา่งไร 

นายฉันทชาต  ธเนศนิตย์ ชี 4แจงว่า บริษัทได้บนัทึกรายการดงักล่าวถกูต้องตามหลกัการทางบญัชีแล้ว 
ทั 4งนี 4 ผู้สอบบญัชีก็ได้ยืนยนักบับริษัทวา่กรณีดงักลา่วสามารถทําได้ 

เมื
อผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามจนได้รายละเอียดครบถ้วน และไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ
มเติมแล้ว จึงได้ให้ที

ประชมุได้ลงมตใินวาระนี 4 

ที
ประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2555 ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียด ดงันี 4 
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 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 159,518,844 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 159,518,844 100.0000 

 
  วาระที)  4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี สาํหรับผลการดาํเนินงาน ตั $งแต่ 
วันที) 1 มกราคม 2555 ถงึวันที) 31 ธันวาคม 2555 

นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุว่า เนื
องจากผลการดําเนินงานของบริษัทในปีที
ผ่าน
มา มีผลการดําเนินงานที
เป็นกําไรสทุธิ  ดงัที
ได้รายงานให้ที
ประชมุได้รับทราบไปแล้วในวาระก่อนหน้านี 4 และบริษัท
มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิดงักล่าว จึงขอให้ที
ประชมุอนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลสําหรับงบการเงินประจําปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น จํานวน 200 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท  

ทั 4งนี 4 มีข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลที
ผา่นมา ดงันี 4 
ปี เงนิปันผลประจาํปี อัตราการจ่าย(ร้อยละ) 

2555 1.20 บาท/หุ้น 69 
2554 0.90 บาท/หุ้น 76 
2553 0.80 บาท/หุ้น 65 
2552 0.80 บาท/หุ้น 72 
2551 0.80 บาท/หุ้น 58 

 
สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 ตามที
เสนอ ซึ
งจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที
มีสิทธิได้รับ
เงินปันผลตามที
ปรากฏรายชื
อ ณ วนักําหนดรายชื
อผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที
 29 เมษายน 2556 และปิดสมุด
ทะเบียนเพื
อรวบรวมรายชื
อผู้ ถือหุ้น ในวนัที
 30 เมษายน 2556 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 10 พฤษภาคม 
2556 

ที
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตั 4งแต่วันที
 1 
มกราคม 2555 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามอตัราและเงื
อนไขที
มีการเสนอ มีรายละเอียดดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 159,518,844 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 159,518,844 100.0000 
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  วาระที) 5 พจิารณาให้สัตยาบันในการเพิ)มค่าสอบบัญชีงวดปี 2555 ซึ)งที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2555 อนุมัตเิมื)อวันที) 20 เมษายน 2555 เป็นจาํนวนเงนิ 720,000 บาท โดยเพิ)มค่าสอบบัญชีงบ
การเงนิรวมอีก 30,000 บาท รวมเป็นเงนิ 750,000 บาท 
 นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุว่าในระหวา่งปี 2555 บริษัทมีการจดัตั 4งบริษัทย่อย คือ
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั ซึ
งบริษัทถือหุ้นในบริษัทยอ่ยร้อยละ 99.99 ทําให้บริษัทต้องมีการจดัทํางบการเงิน
รวมสําหรับผลการดําเนินงานปี 2555 ดงันั 4น ในระหว่างปี 2555 จงึมีคา่สอบบญัชีเพิ
มขึ 4นอนัเนื
องมาจากการจดัตั 4ง
บริษัทย่อยดงักลา่วอีกจํานวน 30,000 บาท ทําให้คา่สอบบญัชีในปี 2555 เพิ
มขึ 4นจากเดมิที
เคยได้รับการอนมุตัิ
จากที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 จํานวน 720,000 บาท เป็น 750,000 บาท คา่สอบบญัชีดงักลา่วจงึ
จําเป็นต้องนํามาให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นนี 4ให้สตัยาบนั   

สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ “คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนมุตักิารให้สตัยาบนัในการเพิ
มคา่สอบบญัชีของงวดปี 2555 เนื
องจากการจดัตั 4งบริษัท
ยอ่ย ซึ
งทําให้ต้องจดัทํางบการเงินรวมตามกฎหมาย” 
 ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการให้สตัยาบนัในการเพิ
มคา่สอบบญัชีงวดปี 2555 อีกจํานวน 30,000 
บาท รวมเป็นเงิน 750,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มี
รายละเอียด ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 158,860,955 99.5876 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 657,889 0.4124 
รวม 159,518,844 100.0000 

 
วาระที) 6 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ)มเตมิหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 3 ของบริษัท 
นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุวา่ เนื
องด้วยบริษัทได้มีนโยบายการขยายธุรกิจเพิ
มเตมิ 

จงึขอเสนอที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ
มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท เพื
อรองรับธุรกิจในอนาคตของ
บริษัทโดยเพิ
มวตัถปุระสงค์ของบริษัทอีก 11 ข้อ เป็นข้อที
 43-53 ดงัที
ได้สง่รายละเอียดตา่งๆ เกี
ยวกบัวตัถปุระสงค์
ที
เพิ
มขึ 4นให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาลว่งหน้าแล้วนั 4น 
 นอกจากนี 4 วตัถปุระสงค์ของบริษัทนั 4น กฎหมายกําหนดให้ระบไุว้ในหนงัสือบริคณห์สนธิซึ
งบริษัทได้จด
ทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิดงักลา่วไว้กบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื
อมีการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัท ก็จําเป็น
จะต้องมีการอนมุตัใิห้แก้ไขเพิ
มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 ในส่วนที
ระบเุกี
ยวกบัจํานวนข้อของ
วตัถปุระสงค์และรายละเอียดของวตัถปุระสงค์ด้วย เพื
อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ
มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
กลา่วคือ จากเดมิระบวุา่วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 42 ข้อ แก้ไขเพิ
มเตมิเป็น 53 ข้อ 
 สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ “คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิ
มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทตั 4งแตข้่อ 43-53 เพื
อให้
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สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัททั 4งในปัจจบุนัและอนาคต และแก้ไขเพิ
มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เป็น
วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 53 ข้อ  

ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตักิารแก้ไขวตัถปุระสงค์และการแก้ไขเพิ
มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงมากกวา่สามในสี
ของคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 159,518,844 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 159,518,844 100.0000 

 
วาระที) 7 พจิารณาเลือกตั $งกรรมการแทนกรรมการที)ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงต่อที
ประชุมว่า เพื
อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 ซึ
งกําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นในอตัราหนึ
งในสามของจํานวนกรรมการทั 4งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที
สุดกับส่วนหนึ
งในสาม ซึ
งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั 4งนี 4มีกรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหนง่ตามวาระจํานวน 4 คน ได้แก่ 

1. นางระริน  อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายชีวพฒัน์ ณ ถลาง  กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา   กรรมการอิสระ,ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสมรรถ  เรืองณรงค์  กรรมการอิสระ 

  ทั 4งนี 4 รายละเอียดเกี
ยวกบัประวตั ิผลงานและการปฏิบตัหิน้าที
ของกรรมการทั 4ง 4 คนนั 4น บริษัทได้สง่ให้ผู้
ถือหุ้นได้ศกึษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
 สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ “คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตั 4งกรรมการทั 4ง 4 คนที
ดํารงตําแหนง่ครบวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ
ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เนื
องจากบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ มี
ความรู้ ความสามารถ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทตอ่ไป” 
 ที
ประชมุพิจารณาแล้วเลือกตั 4งกรรมการทั 4ง 4 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง โดยมี
การลงคะแนนเรียงเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 4 
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 7.1 ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้นางระริน  อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 154,944,986 97.1327 
ไมเ่ห็นด้วย 4,573,858 2.8673 
งดออกเสียง - - 
รวม 159,518,844 100.0000 

 
  7.2 ที
ประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัใิห้นายชีวพฒัน์  ณ ถลาง กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 154,815,986 97.0518 
ไมเ่ห็นด้วย 4,672,858 2.9293 
งดออกเสียง 30,000 0.0188 
รวม 159,518,844 100.0000 

 
 7.3 ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ
งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 153,811,986 96.4225 
ไมเ่ห็นด้วย 4,576,858 2.8692 
งดออกเสียง 1,130,000 0.7084 
รวม 159,518,844 100.0000 

 
 7.4 ที
ประชมุจงึมีมตอินมุตัใิห้นายสมรรถ  เรืองณรงค์ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ
ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 158,388,844 99.2916 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 1,130,000 0.7084 
รวม 159,518,844 100.0000 
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วาระที) 8 พจิารณาแต่งตั $งกรรมการเข้าใหม่เพิ)มเตมิ 
นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุว่า ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทั 4งสิ 4น 9 คน 

แตเ่นื
องจากธุรกิจของบริษัทมีการเตบิโตมากขึ 4นประกอบกบับริษัทมีการขยายธุรกิจออกไปนอกเหนือจากธุรกิจเดิม
ที
มีอยู่แล้ว จึงสมควรที
จะหาผู้ มีความรู้ ความสามารถเข้าเป็นกรรมการเพิ
มเติม เพื
อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ
ของบริษัทดงักลา่ว บริษัทจงึเห็นสมควรเสนอชื
อกรรมการบริษัทเพิ
มเตมิอีก 2 คน ได้แก่ 
 1.นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท 
  ปัจจบุนันายโชคชยั  ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้บริหารของบริษัท ดํารงตําแหนง่รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และ
กรรมการผู้จดัการสายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั
น จํากดั  
 2. นายอําพล  รวยฟพูนัธ์  เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท 
 รายละเอียดเกี
ยวกบัประวตั ิและการทํางานที
ผา่นมาของผู้ได้รับการเสนอชื
อเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ
บริษัททั 4งสองคนดงักลา่ว บริษัทได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
            วาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ “คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัแิตง่ตั 4ง นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ และนายอําพล  
รวยฟพูนัธ์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ
มเตมิ เนื
องจากบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ จะสามารถนําประสบการณ์ที
ผา่นมาชว่ยเสริมธุรกิจใหม ่ๆ และงานด้าน
การตลาดของกลุม่บริษัท” 
  ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตั 4งนายโชคชยั  ปัญจรุ่งโรจน์และนายอําพล  รวยฟูพนัธ์ เข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการบริษัทเพิ
มเตมิ โดนการลงมตเิลือกตั 4งเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียง ดงันี 4 

8.1 ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตั 4งนายโชคชยั  ปัญจรุ่งโรจน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
เพิ
มเตมิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 159,515,344 99.9978 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 3,500 0.0022 
รวม 159,518,844 100.0000 

 
  8.2 ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตั 4งนายอําพล  รวยฟูพนัธ์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
เพิ
มเตมิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 158,358,344 99.2725 
ไมเ่ห็นด้วย 1,130,000 0.7084 
งดออกเสียง 30,500 0.0191 
รวม 159,518,844 100.0000 
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 วาระที)  9 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการประจาํปี 2556 
 นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุวา่ การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2556 ได้กระทําโดยคํานงึถึงความเหมาะสมเกี
ยวกบัประเภท ขนาด และ
ความเกี
ยวโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ
งสอดคล้องกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการ
ทําหน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด
ดงัที
ได้สง่ข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบลว่งหน้าแล้ว  
 โดยมีรายละเอียดเกี
ยวกบัคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ดงันี 4 

1. ไมมี่ผลตอบแทนสําหรับกรรมการที
เป็นพนกังานของบริษัท 
2. กรณีกรรมการที
ไมเ่ป็นพนกังานของบริษัท บริษัทจะจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท  
3. กรณีกรรมการบคุคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนั 4น บริษัทจะจา่ยคา่ตอบแทนเดือนละ 

30,000 บาท  และคา่เบี 4ยประชมุครั 4งละ 20,000 บาท 
วาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนตามที
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที
เสนอ” 

ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอตัราและเงื
อนไขที
มีการเสนอ ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 153,643,186 96.3166 
ไมเ่ห็นด้วย 4,000 0.0025 
งดออกเสียง 5,871,658 3.6809 
รวม 159,518,844 100.0000 

 
วาระที) 10 พจิารณาแต่งตั $งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2556  

นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุวา่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สํานกังานบญัชีหลายแหง่
เสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกสํานกังานสอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี คา่ตอบแทนของผู้สอบ
บญัชี จงึเห็นสมควรขอให้ที
ประชมุแตง่ตั 4งผู้สอบบญัชี ประจําปี 2556 ดงันี 4  

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

คนหนึ
งคนใดจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 มีอํานาจตรวจสอบ
และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2556 ได้แก่ 

(1) คา่สอบบญัชี บริษัท อมรินทร์พริ 4นติ 4งแอนด์พบัลิชชิ
ง จํากดั (มหาชน) จํานวน 830,000 บาท  
(2) คา่สอบบญัชี บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั จํานวน 190,000 บาท 
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รวมค่าตอบแทนทั 4งสิ 4น 1,020,000 บาท ซึ
งเพิ
มขึ 4นจากปี 2555 เป็นเงิน 220,000 บาท เพิ
มขึ 4นใน

อตัราร้อยละ 27.50  
วาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ “คณะกรรมการบริษัท 

สมควรแตง่ตั 4ง บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2556 และกําหนดคา่ตอบแทนตามที

เสนอ” 
 นายเกรียงมาศ พันธ์ุชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นเกี
ยวกบัการซกัถามในแตล่ะ
วาระวา่ บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเรียงตามวาระไป เพราะการมาซกัถามภายหลงั เมื
อได้มีการลง
มตไิปแล้วตามที
บริษัทดําเนินการนั 4น จะไมก่่อให้เกิดประโยชน์อะไรตอ่ที
ประชมุมากนกั นอกจากนี 4นายเกรียงมาศ 
พนัธุ์ชยั ได้สอบถามเกี
ยวกบัคา่สอบบญัชีวา่เหตใุดจงึมีอตัราที
เพิ
มขึ 4นเป็นอยา่งมาก เมื
อเทียบกบัปี 2555  
 นายฉันทชาต  ธเนศนิตย์ ได้ชี 4แจงว่าเหตทีุ
เพิ
มขึ 4นโดยหลกั มาจากคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย คือ
บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั
น จํากดั ซึ
งหากไปเปรียบเทียบกบัปี 2555 ทางผู้สอบบญัชีได้ดําเนินการตรวจสอบบญัชีของ
บริษัทย่อยดงักลา่วเพียงไตรมาสเดียว คือไตรมาส 4 และมีรายการประมาณ 1.5 เดือนเทา่นั 4น  อยา่งไรก็ตามในปี 
2556 ผู้สอบบญัชีจะต้องทําการตรวจสอบบริษัทย่อยดงักลา่วทั 4งปี คา่ตอบแทนจงึคดิจากการทํางานทั 4งปี จงึดู
เหมือนวา่เพิ
มมากขึ 4น แตห่ากคิดคํานวณทั 4งปีแล้วการเพิ
มดงักลา่วมิได้เพิ
มขึ 4นอยา่งมีนยัสําคญัแตอ่ยา่งใด 
 ประธานได้ชี 4แจงเพิ
มเตมิวา่โดยปกตกิารคดัเลือกบริษัทผู้สอบบญัชีในแตล่ะปีนั 4น จะเปิดโอกาสให้หลายๆ 
บริษัทเข้ามาเสนอราคา ซึ
งเมื
อได้คดัเลือกจากหลายบริษัทแล้ว บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิ จํากดั ได้เสนอราคา
ตํ
าสดุและเมื
อเทียบกบัคณุภาพการทํางานแล้วบริษัทเห็นวา่คุ้มคา่เหมาะสมกบัราคาดงักลา่ว จงึได้ตกลงเลือก 
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตอ่ไป  
 ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื)อ) ได้สอบถามวา่โดยปกติคา่สอบบญัชี จะมีการเพิ
มทกุปีหรือไม่ และเป็นไปได้หรือไม่
วา่บริษัทจะทําการยืนราคาเดมิ หรือขอตอ่รองราคาคา่สอบบญัชีให้ลดลง เพราะเห็นวา่บริษัทแบกรับคา่ใช้จ่ายอยู่
หลายด้านแล้ว  
 ประธานได้ชี 4แจงวา่ โดยปกตคิา่สอบบญัชีของบริษัทก็เพิ
มทกุปี แตเ่ป็นการเพิ
มในอตัราน้อยมาก แตปี่นี 4ที

เพิ
มขึ 4นสงูเพราะบริษัทต้องมีการทํางบการเงินรวมจงึต้องมีการเพิ
มคา่สอบบญัชีขึ 4นมา อย่างไรก็ตามบริษัทขอ
ยืนยนัว่าคา่สอบบญัชีที
บริษัทได้นําเสนอนี 4ถือวา่เป็นคา่สอบบญัชีที
ราคาไมแ่พง เมื
อเทียบเคียงกบัราคาใน
ท้องตลาดทั
วไป ดงันั 4น จงึถือวา่เป็นอตัราที
เหมาะสมแล้ว  
 นายทรงวุฒ ิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้แสดงความคดิเห็นวา่ การเพิ
มคา่สอบบญัชี
เป็นเรื
องปกติที
เกิดขึ 4นได้ ขึ 4นอยูก่บัเนื 4องานที
ทํา ทั 4งนี 4 ผู้สอบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความละเอียด
ถี
ถ้วนกบัเนื 4องานที
ทํา ไมค่วรก่อให้เกิดความผิดพลาดใดๆ  
 ประธานได้ชี 4แจงวา่ข้อผิดพลาดใดๆ ที
เกี
ยวกบัตวัเลขในงบการเงิน เป็นความผิดพลาดจากภายในของ
บริษัทเอง ซึ
งถือเป็นรายละเอียดปลีกยอ่ยที
ผู้สอบบญัชีหรือคณะกรรมการตรวจสอบคงไมอ่าจเข้ามาตรวจตราให้ได้ 
สว่นนี 4ทางบริษัทจงึขอน้อมรับความผิดพลาดดงักล่าวไว้เอง และจะปรับปรุงแก้ไขไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาดอีก 
 นางนุสรา  อภรัิตนพมิลชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้แสดงความคดิเห็นว่า การเดนิทางเข้ามา
ประชมุที
บริษัทมีความยากลําบาก เนื
องจากเข้าซอยมาลกึ ไมมี่รถประจําทางผา่น ดงันั 4น จงึอยากจะขอความ
กรุณาวา่ หากบริษัทมีรถไปรับสง่ผู้ ถือหุ้นที
ปากซอยทางเข้าบริษัท ได้ด้วยก็จะเป็นการดี 
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 ประธานรับวา่จะนําเรื
องนี 4ไปพิจารณากบัฝ่ายบริหารวา่จะสามารถดําเนินการให้ได้หรือไม ่
 นายเฉลิมพล  ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ผู้สอบบญัชีทั 4งสามทา่น ปัจจบุนัได้
ทําการสอบบญัชีของบริษัทมาแล้วกี
ปี และมีหลกัเกณฑ์ใดวา่ไว้อยา่งไรหรือไม ่ วา่ผู้สอบบญัชีไมค่วรทําหน้าที
สอบ
บญัชีในบริษัทหนึ
งๆ เกินระยะเวลากี
ปี 
 นางสาวธนารี พมิปรุ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชี 4แจงวา่ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั ได้ทํา
หน้าที
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี อยา่งไรก็ตาม ทราบจากผู้สอบบญัชีวา่มีหลกัปฏิบตัิตามหลกัการ
กํากบักิจการที
ดีว่า ผู้สอบบญัชีไมค่วรทําหน้าที
ในบริษัทจดทะเบียนหนึ
งๆ นานติดตอ่กนัเกินกวา่ 5 ปี 
 นางเพญ็ศรี จินตนานนท์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง แสดงความคดิเห็นเกี
ยวกบัการนบัคะแนนว่า
ควรจะมีตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนด้วย เพราะในการประชมุครั 4งนี 4 มีข้อสงัเกตวา่นบั
คะแนนด้วยความรวดเร็วมาก 
 นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ชี 4แจงวา่บริษัทมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการประมวลผลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์จงึทําให้การนบัคะแนนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
 นายเกรียงมาศ พันธ์ุชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้แสดงความคดิเห็นเพิ
มเตมิวา่การตรวจนบั
คะแนนควรมีสกัขีพยาน อาจจะเป็นตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย หรือตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี
ร่วมเป็นสกัขีพยานด้วย บริษัทไมค่วรจะตรวจนบัแตเ่พียงฝ่ายเดียว เพื
อจะทําให้มีการประชมุโดยโปร่งใส ไมมี่ข้อ
ครหาได้  
 ประธานได้กล่าวขอบคณุสําหรับข้อคิดเห็นและคําแนะนําตา่งๆ  และจะนําเอาข้อคดิเห็นทั 4งหลายเหลา่นั 4น
ไปปรับปรุงให้มีการดําเนินการที
ดีตอ่ไป 
 เมื
อผู้บริหารได้ชี 4แจงโดยครบถ้วนและไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ
มเตมิแล้ว จงึได้มีการลงมตใินวาระนี 4 
  ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัแิตง่ตั 4งผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2556 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอตัราและเงื
อนไขที
มีการเสนอ  

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 153,471,086 96.2088 
ไมเ่ห็นด้วย 45,800 0.0287 
งดออกเสียง 6,001,958 3.7625 
รวม 159,518,844 100.0000 

 
วาระที) 11 พจิารณาเรื)องอื)น ๆ (ถ้ามี) 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื
องอื
นใดให้ที
ประชมุพิจาณาอีก 

  นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้แจ้งตอ่ที
ประชมุวา่ เมื
อมีการลงมตใินวาระตา่งๆ ครบถ้วนแล้ว จงึแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่สามารถซกัถามประเดน็ข้อสงสยัหรือแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเรื
องใดๆ ตอ่บริษัทได้ ซึ
งมีผู้
ถือหุ้นซกัถามประเดน็ตา่งๆ โดยสรุป ดงันี 4 
 นายณัฐพล  กรสิทธิกุล  ผู้ รับมอบฉนัทะผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี
ยวกบัธุรกิจโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมของชอ่ง     
อมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี วา่ตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนที
ผา่นมามีรายได้จากคา่โฆษณาเป็นอยา่งไร อตัราคา่โฆษณา
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ตอ่นาทีประมาณเทา่ไหร่ และชอ่งรายการดงักลา่วจะเริ
มทํากําไรได้เมื
อไหร่ และในระยะยาวประมาณ 3-5 ปี
ข้างหน้าคาดวา่ธุรกิจนี 4จะมีสดัสว่นรายได้เมื
อเทียบกบัธุรกิจอื
นๆ ของบริษัทแล้วเป็นอยา่งไร 
 นางระริน  อุทกะพันธ์ุ ปัญรุ่งโรจน์  ชี 4แจงว่าชอ่งอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี เริ
มออกอากาศเมื
อวนัที
 1 
มกราคม 2556 ที
ผา่นมา ซึ
งโดยสว่นใหญ่ลกูค้าจะมีการวางแผนการซื 4อสื
อโฆษณากนัในประมาณเดือนตลุาคม
ของทกุปี เพื
อวางแผนซื 4อสื
อในปีถดัไป การออกอากาศชอ่งรายการโทรทศัน์ดงักล่าวจงึไมส่อดคล้องกบัการวาง
แผนการซื 4อสื
อโฆษณาของลกูค้า จงึคาดหวงัเกี
ยวกบัเม็ดเงินโฆษณาในปีแรกคอ่นข้างลําบาก ทั 4งนี 4 เหตผุลที
บริษัท
จําเป็นต้องเร่งออกอากาศชอ่งรายการโทรทศัน์ในชว่งเวลาดงักลา่ว เนื
องมาจากเงื
อนไขในการขอใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรทศัน์ จากสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ซึ
งเปิดโอกาสให้ยื
นขอใบอนญุาตในชว่งต้นปีที
ผ่านมา อยา่งไรก็ตามในชว่งไตรมาส
แรกชอ่งรายการก็เริ
มมีรายได้เข้ามาแล้ว ดงันั 4นในชว่งแรกนี 4จงึเป็นชว่งเริ
มต้นที
บริษัทจะมุง่เน้นเกี
ยวกบัผลิต
รายการที
มีคณุภาพ เพื
อเพิ
มยอดผู้ชม รวมถึงการติดตอ่เคเบลิโอเปอเรเตอร์ และเจ้าของกลอ่งรับสญัญาณ
ดาวเทียมตา่งๆ เพื
อเพิ
มชอ่งทางในการรับชมให้มากที
สดุ คาดวา่ธุรกิจนี 4จะถึงจดุคุ้มทนุในชว่งราวประมาณ 2-3 ปี  
นอกจากนี 4บริษัทก็ได้ติดตามสถานการณ์และศกึษาข้อมลูเกี
ยวกบัธุรกิจทีวีดจิิทลัอยา่งใกล้ชิด หากมีความเป็นไป
ได้บริษัทก็มีความสนใจที
จะเข้าประมลูเพื
อประกอบกิจการทีวีดจิิทลัเชน่กนั ในสว่นของอตัราคา่โฆษณานั 4น 
เบื 4องต้นบริษัทกําหนดไว้ประมาณ 25,000 บาทตอ่นาที สําหรับแผนงานในระยะยาวประมาณ 3-5 ปีนั 4น บริษัท
คาดการณ์วา่รายได้ของธุรกิจที
ไมใ่ชก่ารพิมพ์และหนงัสือ ซึ
งธุรกิจโทรทศัน์จะรวมอยู่ในสว่นนี 4จะมีสดัส่วนรายได้อยู่
ประมาณอยูใ่นอตัราร้อยละ 25-30 ของรายได้รวมทั 4งหมด  
 นายณัฐพล  กรสิทธิกุล ผู้ รับมอบฉันทะผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ
มเตมิเกียวกบัธุรกิจทีวีดจิิทลัว่า ถ้าหาก
บริษัทสนใจเข้าประมลูคาดว่าบริษัทจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ และจะนําเงินจากไหนมาลงทนุ และหากประมลูมา
ได้จริงจะนําเอาเนื 4อหารายการจากไหนมาออกอากาศ 
 นางระริน อุทกะพันธ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี 4แจงวา่งบประมาณในการลงทนุเรื
องทีวีดจิิทลั นา่จะประมาณการ
ไว้ถึง 1,000 ล้านบาท ขึ 4นอยูก่บักฎเกณฑ์ของ กสทช. ซึ
งปัจบุนัก็ยงัไมช่ดัเจน สว่นในเรื
องของแหลง่เงินทนุนั 4น 
บริษัทมีเงินสดอยู่ประมาณ 500 ล้านบาท สว่นอื
นๆ อาจจะหามาจากสถาบนัการเงิน หรือใช้เครื
องมือทางการเงิน
ใดๆ ที
บริษัทสามารถใช้ได้จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สว่นเนื 4อหารายการก็อาจจะมาจาก
หลายแหลง่ ทั 4งผลิตขึ 4นใหม ่หรือจากช่องอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี แล้วแตก่รณี 
 นายนเรศศักดิF เหล่าสงวนเอก ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเกี
ยวกบัธุรกิจบ้านโมดลูา่ร์ วา่ผล
การดําเนินงานเป็นอยา่งไรบ้าง คาดว่าปีนี 4ผลการดําเนินงานเป็นอยา่งไร และคาดการณ์สําหรับอนาคต 5 ปี ไว้
อยา่งไร 
 นางระริน  อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี 4แจงวา่บ้านโมดลูา่ร์ กําลงัอยูใ่นชว่งทํางานให้ลกูค้า มีผู้จองและ
สั
งซื 4อมาจากงานบ้านและสวนแฟร์ครั 4งที
ผา่นมาเป็นจํานวนหนึ
ง ขณะนี 4อยูร่ะหว่างการทํางานให้ลกูค้า แม้ว่าจะ
ได้รับการตอบรับที
ดีแตบ่ริษัทก็เน้นทํางานแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยจะเน้นทํางานที
มีคณุภาพเพื
อสร้างความพงึ
พอใจให้กบัลกูค้า ทั 4งงบประมาณที
ลงทนุในสว่นงานนี 4ก็ไมไ่ด้สงูมาก จงึหวงัวา่ธุรกิจนี 4จะพฒันาและมีคณุภาพจน
สร้างให้เกิดความเตบิโตแก่บริษัทอยา่งยั
งยืน 
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 นายนรา  ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี 4 

คําถามแรก สอบถามเกี
ยวกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั วา่บริษัทถือหุ้นอยูใ่นอตัราร้อย
ละ 99.99 แล้วมีใครถือหุ้นที
เหลือ 

คําถามที
สอง สอบถามเกี
ยวกบัทีวีดจิิทลั หากบริษัทได้รับสิทธิมาบริษัทจะมีจดุแข็งใดในการแขง่ขนักบั
คูแ่ขง่อื
นๆ ในธุรกิจดงักลา่ว 

คําถามที
สาม สอบถามเกี
ยวกบัการคาดการณ์การเติบโตของบริษัทวา่จะมีในอตัราเท่าไหร่ เนื
องจากมี
คณะกรรมการเพิ
มขึ 4นความคาดหวงัในผลประกอบการย่อมสงูขึ 4น 

นายฉันทชาต  ธเนศนิตย์ ได้ชี 4แจงเกี
ยวกบัประเดน็คําถามแรกวา่ ผู้ ถือหุ้นอื
นของบริษัท อมรินทร์ เทเล
วิชั
นวิชั
น จํากดั เป็นผู้บริหารของบริษัท คือ นางเมตตา  อทุกะพนัธุ์ นางระริน  อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ และนาย
โชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ เพราะตามกฎหมายจะบริษัทจํากดัจะจดัตั 4งขึ 4นได้จะต้องมีผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยสามคนขึ 4นไป  
 นางระริน  อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี 4แจงสว่นประเดน็คําถามที
สองและคําถามที
สามวา่ หากทีวี
ดจิิทลัเกิดขึ 4นจริงบริษัทก็ถือว่ามีความได้เปรียบอยูห่ลายประการ โดยจดุแข็งที
มีมากที
สดุคือการที
บริษัทเป็น
เจ้าของเนื 4อหารายการที
มีคณุภาพเป็นจํานวนมาก ซึ
งเป็นจดุแข็งที
บริษัทจะนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ไมว่า่
การนําไปให้บริการหรือหารายได้ผา่นสื
ออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ หรือนําไปใช้เผยแพร่เพื
อหารายได้ผา่นทางช่อง
รายการโทรทศัน์ได้ด้วย ส่วนเป้าหมายของการดําเนินงานในปีนี 4 ภายหลงัจากที
มีคณะกรรมการบริษัทเพิ
มขึ 4นแล้ว 
บริษัทคาดการณ์ไว้วา่นา่จะมีการอตัราการเติบโตอยูที่
ประมาณร้อยละ 10 
 นายพัชร ทมิาสาร ผู้ รับมอบฉนัทะผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเกี
ยวกบัการประหยดัคา่ใช้จา่ยเกี
ยวกบัพลงังาน
ไฟฟ้า วา่มีวิธีการอยา่งไร และจะมีอตัราการลดลงเป็นอย่างไร 
 นายชีวพัฒน์  ณ ถลาง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ ได้ชี 4แจง
วา่โดยปกตงิานพิมพ์ของบริษัทจะเน้นงานพิมพ์ที
มีคณุภาพซึ
งต้องมีการพิมพ์ในอณุหภมูิที
ตํ
าดงันั 4นในการพิมพ์จงึ
ต้องใช้เครื
องปรับอากาศเพื
อรักษาอณุหภมูิ จงึทําให้สิ 4นเปลืองพลงังานไฟฟ้ามาก อย่างไรก็ตามในปัจจบุนับริษัทได้
ทําการวิจยัและพฒันาจนหาทางพิมพ์งานที
มีคณุภาพเหมือนเดมิแตส่ามารถพิมพ์ในอณุหภมูิปกตไิด้ ไมต้่องอาศยั
เครื
องปรับอากาศอีกตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม กรณีดงักลา่วยงัคงต้องทําแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป จงึคาดวา่ตวัเลขของคา่
พลงังานไฟฟ้าจะลดลงอยา่งเห็นได้ชดัในช่วงครึ
งปีหลงั 
 นายดาํรง สุตาภรัิตน์ ผู้ รับมอบฉันทะผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี
ยวกบัเกี
ยวกบัเครื
องพิมพ์ดจิิทลั วา่บริษัทได้
ตดิตั 4งและดําเนินงานแล้วหรือไม ่ อยา่งไร และแสดงความคดิเห็นเป็นหว่งเกี
ยวกบัคณุภาพการพิมพ์ของเครื
องพิมพ์
ดจิิทลัวา่อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่บริษัทได้ และแนะนําให้บริษัทต้องหาทางจดัหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ด้วย 
 นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง ชี 4แจงวา่ขณะนี 4อยูใ่นระหวา่งการสั
งซื 4อมาจากตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามบริษัทได้
มีการวิเคราะห์เกี
ยวกบัประโยชน์ที
ได้รับจากการใช้งานเครื
องพิมพ์ดจิิทลัดงักลา่วอยา่งละเอียดถี
ถ้วนแล้ว และจะใช้
งานให้เหมาะสมกบัการพิมพ์งานในแตล่ะประเภท และคาดวา่เครื
องพิมพ์ดงักลา่วจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัทได้  
 นายวิรัตน์  ประดษิฐ์เวียงคาํ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเกี
ยวกบัสถานการณ์ของคา่เงิน ที

ในปัจจบุนัคา่เงินบาทแข็งตวัเป็นอย่างมาก บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่วบ้างหรือไม ่อยา่งไร 
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 นางระริน  อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี 4แจงวา่ บริษัทไมไ่ด้ประกอบกิจการสง่ออกจงึไมไ่ด้รับ
ผลกระทบในเชิงลบ หากแตจ่ะได้รับผลกระทบในเชิงบวก เชน่ การซื 4อเครื
องจกัร การซื 4อลิขสิทธิbจากตา่งประเทศ ซึ
ง
ได้ประโยชน์จากการแข็งตวัของคา่เงินบาท 
 นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิF ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนแอง  สอบถามในประเดน็คําถามตา่งๆ ดงันี 4 

คําถามแรก สอบถามเกี
ยวกบัภาพรวมของการโฆษณาบนนิตยสารว่าเป็นอยา่งไร เพราะเข้าใจวา่ตลาด
โดยรวมนา่จะตกตํ
าลง สว่นของบริษัทเป็นเชน่ไร 
 คําถามที
สอง อยากทราบอตัราการเตบิโตของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์วา่เป็น
อยา่งไร และมีผลกระทบตอ่หนงัสือเลม่และนิตยสารเลม่อยา่งไรบ้าง 
  คําถามที
สาม เกี
ยวกบัเรื
องงานแฟร์ ที
ได้จดัไปเมื
อต้นปี ซึ
งเป็นงานใหมคื่องานอมรินทร์ เบบี 4 แอนด์ คิดส์ 
อยากทราบผลการจดังาน ทั 4งในแง่ผู้ เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการที
เชา่พื 4นที
วา่เป็นอยา่งไรบ้าง 
 คําถามที
สี
 เกี
ยวกบัอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี วา่ขอเสนอแนะว่าในชว่งเริ
มต้นของการประกอบการที
ยงัไมมี่
โฆษณามากนกั ก็ควรจะใช้โฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้าหรือบริการของบริษัทเอง ก็น่าจะเกิดประโยชน์ขึ 4นมาบ้าง 
 นางระริน  อุทกะพันธ์ ปัญรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซกัถามดงันี 4  
 ประเดน็คําถามแรก เกี
ยวกบัภาพรวมของโฆษณาในนิตยสารภาพรวมของตลาดตกตํ
าลงประมาณร้อยละ 
20 แตร่ายได้จากการโฆษณาในนิตยสารของบริษัทไมไ่ด้ตกลง แม้จะได้รับผลกระทบจากนํ 4าทว่มก็ตาม สว่นในปีนี 4
ภาพรวมของตลาดก็ยงัคงตกตํ
าตอ่เนื
อง แตใ่นสว่นของบริษัทก็ยงัคงไมต่กตามไปด้วย เนื
องจากนิตยสารของบริษัท
ได้รับความนิยมในระดบัสงู อยูใ่นระดบัต้นๆ ของนิตยสารแตล่ะประเภทจงึยงัคงได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าอยู่
อยา่งตอ่เนื
อง  
 ประเดน็คําถามที
สอง เกี
ยวกบัเรื
องหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ จะมีตวัเลขการ
เตบิโตที
สงูขึ 4นเป็นอยา่งมาก เนื
องจากได้รับความนิยมมากขึ 4น บริษัทเองก็พยายามปรับตวั สร้างสินค้าและบริการที

สอดคล้องกบัความนิยมของลกูค้า ส่วนผลกระทบที
มีตอ่หนงัสือเลม่หรือนิตยสารเลม่ก็อาจมีบ้าง อยา่งไรก็ตามฐาน
ผู้อา่นเดมิก็ยงันิยมอา่นผา่นหนงัสือเลม่และนิตยสารเลม่อยู่ สว่นที
อา่นผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นฐานลกูค้า
ใหมซ่ึ
งเป็นสว่นที
เพิ
มเตมิเข้ามา 
 ประเดน็คําถามเกี
ยวกบังานแฟร์ที
ได้จดัไปเมื
อชว่งต้นปี ก็ได้รับการตอบรับที
ดีมาก ทั 4งในสว่นของพื 4นที
ซึ
งมี
ผู้ เชา่ไปเตม็พื 4นที
 และผู้ เข้าร่วมงานก็มีความพงึพอใจในระดบัสงู แม้ว่าจะมีบางอยา่งต้องปรับปรุงอยู่บ้างก็ตาม 
 ประเดน็ข้อสดุท้ายเกี
ยวกบัการโฆษณาสินค้าหรือบริการของบริษัทผา่นช่องรายการโทรทศัน์ช่องอมรินทร์ 
แอ็กทีฟ ทีวี นั 4น ถือเป็นข้อเสนอแนะที
ดีมาก บริษัทจะได้นําเอาไปปรับปรุงตอ่ไป 
 นายสมยศ  เรืองวัฒนกุล ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเกี
ยวกบัทิศทางในธุรกิจทอ่งเที
ยวของ
บริษัท และเสนอแนะให้มีเพิ
มชอ่งทางในการประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะผา่นทางเว็บไซต์และให้สามารถสืบค้นใน
อินเทอร์เน็ตได้สะดวกและง่ายยิ
งขึ 4น  
 นายโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และกรรมการผู้จดัการสายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ 
ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุวา่ปัจจบุนับริษัทได้มีการปรับปรุงธุรกิจในสว่นสายงานทอ่งเที
ยว โดยมีการปรับเป็นกลุม่อมรินทร์
ทวัร์ และเฟสทีฟทวัร์ โดยในสว่นของอมรินทร์ทวัร์ จะเน้นกลุม่ลกูค้าระดบัสงูที
มีกําลงัในการจา่ย เน้นหนกัไปในการ
ทอ่งเที
ยวเชิงวฒันธรรมซึ
งเป็นจดุแข็งของบริษัท ได้แก่กลุ่มประเทศอินเดีย เนปาล พม่า กมัพชูา หรือญี
ปุ่ น  เป็นต้น 
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สําหรับในส่วนเฟสทีฟ ทวัร์ จะเน้นกลุม่ลกูค้าที
จํากดัคา่ใช้จา่ยลงมา เพื
อขยายฐานลกูค้าและเป็นช่องทางในการ
เพิ
มรายได้ให้มากขึ 4น นอกจากนี 4 บริษัทได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีการพฒันาที
ดีขึ 4นตามลําดบั 
  

เมื
อไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามประเดน็เพิ
มเตมิ ประธานจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และผู้ เข้าร่วมการประชมุ
ทกุคน และปิดการประชมุเวลา 16.50 นาฬิกา 
 
 
 
 
 
       (นางเมตตา อทุกะพนัธุ์) 

    ประธานที
ประชมุ 
 
 
 
 
(นางอมัพวรรณ์ สวุรรณเรืองศรี) 
    ผู้จดบนัทกึการประชมุ 


