
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 
ของ 

บริษัทอมรินทร์ พริ $นติ $ง แอนด์ พับลิชชิ)ง จาํกัด (มหาชน) 
 

ประชมุเมื
อวนัที
 18 เมษายน 2557 เวลา 14.20 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 129 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 160,779,339 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.39 ของหุ้นที
จําหนา่ยได้ทั 4งหมด ครบเป็นองค์ประชมุ ประธานจึงกลา่วเปิดการประชมุ  

ก่อนเข้าสู่การประชมุประธานได้แจ้งให้ที
ประชมุรับทราบวา่ ในปี 2556 ที
ผา่นไป การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทยงัคงมีอตัราการขยายตวัในระดบัที
นา่พอใจ เมื
อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกบัปีก่อน แม้วา่จะมีปัจจยัภายนอก
ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง ผลกระทบตอ่เนื
องจากการปรับคา่แรงขั 4นตํ
าทําให้มี
การปรับราคาสินค้าตา่ง ๆ  และความผนัผวนของอตัราแลกเปลี
ยน นอกจากนี 4 มีอีกหลายสิ
งที
เกิดขึ 4นในรอบปีที

ผา่นมาซึ
งจะมีการกลา่วถึงโดยเฉพาะในสว่นของโครงการทีวีดจิิตอล ที
บริษัทย่อยของบริษัทชนะการะประมลูชอ่ง
รายการหมวดหมูท่ั
วไปแบบความคมชดัสงู จากนั 4นประธานได้มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ผู้จดัการ
สว่นสรรหาและพฒันาบคุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบคุคล เป็นผู้ ดําเนินการประชมุ  

นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้แจ้งให้ที
ประชมุเกี
ยวกบัการที
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม คําถาม และเสนอรายชื
อบุคคลเพื
อคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว ตั 4งแตว่นัที
  15 พฤศจิกายน 2556  ถึงวนัที
 7 กมุภาพนัธ์ 2557  เมื
อครบกําหนดตามระยะเวลาดงักล่าว 
ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชมุหรือเสนอรายชื
อบคุคลเพื
อคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าแตอ่ย่างใด สําหรับการประชมุในครั 4งนี 4 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสได้ซกัถามประเด็นคําถาม
เกี
ยวกับระเบียบวาระต่างๆ ได้อย่างเต็มที
 ในกรณีที
มีคําถามที
ไม่เกี
ยวข้องกับวาระ เพื
อความรวดเร็วของการ
ประชมุ ขอให้มีการซกัถามและจะมีการชี 4แจงภายหลงัการประชมุในวาระสดุท้ายเสร็จสิ 4นแล้ว จากนั 4นนางสาวธิดา
รัตน์  สมานมิตร ได้แนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ เข้าร่วมประชมุอื
นๆ ให้ที
ประชมุได้รับทราบ ดงันี 4 

กรรมการบริษัทที
เข้าร่วมประชมุ ประกอบไปด้วย 
1. นางเมตตา  อทุกะพนัธุ์  ประธานคณะกรรมการบริษัท,กรรมการสรรหาและพิจารณา 

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

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

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

ทนายความ 
นอกจากนี 4 บริษัทฯ ได้เชิญที
ปรึกษาการเงินอิสระ ซึ
งเป็นผู้จดัทําข้อมลูสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระที
 

11 คือ บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสวุภา เจริญยิ
ง นางสาวสนุนัท์ เลิศสีทอง นางสาว
จนัทิรา บริุประเสริฐ นางสาวณิณา เตปันวงศ์ และนางสาวอภิชญา เตชาทิตย์ 
 นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้แถลงตอ่ที
ประชมุว่าเพื
อความโปร่งใสในการประชมุและการตรวจนบั
คะแนนของผู้ ถือหุ้นในการลงมติในแตล่ะวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมคัรในที
ประชมุจํานวน 3 ท่าน เพื
ออาสา
เป็นกรรมการตรวจสอบคะแนน อย่างไรก็ตามมีผู้ ถือหุ้นเพียงท่านเดียวที
สมคัรใจเข้าเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน 
คือ  นางสาวสภุาวดี  แดงวงศ์เจริญพร ซึ
งเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายหนึ
ง  

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 161,542,314 99.8730 
ไมเ่ห็นด้วย 205,500 0.1270 
งดออกเสียง - - 
รวม 161,747,814 100.0000 

 
  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
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เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น บนัทกึรวมไว้ในเครื
องคอมพิวเตอร์เพื
อลงมติตาม
วาระไว้แล้ว ทั 4งนี 4 หากไมมี่ผู้ใดมีความเห็นเป็นอื
น ถือวา่มีการตกลงกนัตามที
ได้ชี 4แจง  
 เมื
อไมมี่ผู้ ถือหุ้นคดัถ้านหรือเห็นเป็นอยา่งอื
น นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร จงึได้ดําเนินการประชมุตาม
ระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี 4 
 

วาระที) 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 เมื)อวันที) 19 เมษายน 
2556 

นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้กลา่วชี 4แจงตอ่ที
ประชมุวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2556 ซึ
งได้จดัประชมุขึ 4นเมื
อวนัที
 19 เมษายน 2556 นั 4น บริษัทได้ส่งสําเนารายงานการประชมุ ไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมแล้ว อีกทั 4งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์
www.amarin.com เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาลว่งหน้าแล้ว  

สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ได้มีการจดบนัทึกอย่างถกูต้องตรงตาม
ความเป็นจริง จงึเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว”  

ที
ประชมุพิจารณาแล้วมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 161,725,814 99.9864 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 22,000  0.0136 
รวม 161,747,814 100.0000 

 
วาระที)  2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2556 รับรองรายงาน

ประจาํปี 2556 และแผนงานประจาํปี 2557 

นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้กล่าวชี 4แจงต่อที
ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี
ยวกบัผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2556 ให้กับผู้ ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั 4งนี 4 และบริษัทได้จดัเผยแพร่
รายงานดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั
วกนัอีกด้วย  

ประธานได้รายงานให้ที
ประชมุรับทราบเกี
ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที
ผ่านมาว่า ผล
การดําเนินการโดยภาพรวมของบริษัทยงัคงอยู่ในระดบัที
น่าพอใจในระดบัหนึ
ง แม้ว่าบริษัทจะมียอดขายและกําไร
สทุธิลดลงก็ตาม เนื
องจาก ปัจจยัภายนอกตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง ผลกระทบ
ตอ่เนื
องจากการปรับคา่แรงขั 4นตํ
าทําให้มีการปรับราคาสินค้าตา่ง ๆ  และความผนัผวนของอตัราแลกเปลี
ยน มีผล
ตอ่การดําเนินธุรกิจอยา่งยากลําบาก  อีกทั 4ง บริษัทมีการเริ
มดําเนินการธุรกิจใหม่ คือ โทรทศัน์ดาวเทียม ซึ
งมีผลตอ่
ผลประกอบการในไตรมาสที
 4 อนัเป็นชว่งเวลาที
บริษัทสร้างรายได้สงูที
สดุในรอบปี เนื
องจากไตรมาสที
 4 บริษัทจะ
มีรายได้จากคา่โฆษณาและจากงานรับจ้างพิมพ์สงูมากกวา่ชว่งเวลาอื
นๆ   
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ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมจากทกุสายงานธุรกิจรวม 2,088 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากบั 91 

ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 4.71 และมีกําไรสุทธิเท่ากับ  285 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลา
เดียวกนั  65 ล้านบาท  คดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 19 คดิเป็นกําไรสทุธิตอ่หุ้นเทา่กบั 1.43 บาท  

นอกจากนี 4ยังมีเรื
องสําคญัที
ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบคือ ในวนัที
 26 ธันวาคม 2556 บริษัทได้เข้าร่วม
ประมลูโครงการทีวีดิจิตอล ผ่านบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั และสามารถชนะการประมลูใน
ชอ่งรายการหมวดหมูท่ั
วไปแบบความคมชดัสงู หรือที
เรียกวา่ “HD” ได้ในมลูคา่ 3,320 ล้านบาท ซึ
งเป็นราคาตํ
าสดุ
ของหมวด มีระยะเวลาสมัปทาน 15 ปี นบัเป็นอีกก้าวกระโดดที
มีผลตอ่การพฒันาของบริษัท เพราะจะทําให้เนื 4อหา
รายการตา่งๆ ของบริษัทได้มีโอกาสเผยแพร่ในช่องรายการทีวีดิจิตอล ทําให้บริษัทมีสื
อที
ครบวงจร ทนัยคุสมยั และ
ช่วยส่งเสริมธุรกิจเก่าให้มีความแข็งแกร่งมากขึ 4น อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาที
เริ
มต้นลงทนุใน 3 ปีแรก บริษัท 
อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั อาจจะยงัไม่มีกําไรเนื
องจากธุรกิจดงักล่าวมีการใช้เงินลงทนุตั 4งต้นสงู แตก็่คาดว่าเมื
อทกุ
อย่างลงตวั ประกอบกบัประเทศไม่มีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจของประเทศกลบัมาอยู่ในภาวะปกติ ก็จะเป็น
ผลทําให้ธุรกิจดจิิตอลทีวี ประสบผลสําเร็จ เพิ
มชอ่งทางในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทมากยิ
งขึ 4น  

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

นางระริน  อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กลา่วรายงานตอ่ที
ประชมุถึงผลการดําเนินงานในปี 2556 ที
ผ่าน
มาถือว่าบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินงานเป็นอย่างมาก กล่าวโดยสรุป สามารถแบง่เป็นความสําเร็จใน
แตล่ะสายงานธุรกิจ ได้เป็นดงันี 4 

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ โดยภาพรวมจะมีผลการดําเนินงานตํ
ากว่าที
ได้คาดการณ์ไว้ ดังที
ประธานได้
รายงานต่อที
ประชุมแล้ว สาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอกเสียเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงาน
ในชว่ง 9 เดือนแรก เมื
อเทียบกนัปีตอ่ปี และตดัการลงทนุในโครงการทีวีดจิิตอลออกไป ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าแท้จริง
แล้วผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นบวก   

ทั 4งนี 4 แม้ว่าธุรกิจสายงานโรงพิมพ์จะมีผลประกอบการโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที
 4 ลดลง แต่ธุรกิจนี 4ก็
สามารถสร้างผลกําไรขั 4นต้นได้ดีขึ 4น ซึ
งเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนที
มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้กระดาษ หมึก ค่าซ่อม อันเป็นผลมาจากการพยายามของทีมช่างวิศวกรในการหา
วิธีการต่าง ๆ มาช่วยในการลดต้นทุน ซึ
งวิธีการหลายอย่างเป็นเทคนิคเฉพาะของบริษัทเท่านั 4น ไม่มีโรงพิมพ์อื
น
สามารถทําได้ 

สายงานนิตยสาร บริษัทยงัคงดํารงความเป็นผู้ นําในธุรกิจสายงานนี 4อย่างตอ่เนื
องตอ่ไป ทั 4งในแง่ของตลาด
ผู้อา่นและตลาดโฆษณา ซึ
งแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ออกนิตยสารใหม่ๆ เพิ
มขึ 4นมาในสภาวะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที
ผิดปกตินี 4 แต่ว่านิตยสารในแต่ละเล่มบริษัทจะมีการผลิต “BOOKAZINE” หรือนิตยสารฉบบัพิเศษเพิ
มขึ 4นมา 
ประกอบกับบริษัทมีข้อได้เปรียบในการวางแผงจําหน่ายนิตยสารฉบบัพิเศษดงักล่าวโดยมีความหลากหลายของ
สถานที
วางแผงจําหน่ายและระยะเวลาวางแผงจําหน่ายที
สามารถวางแผงได้นาน ทําให้เพิ
มโอกาสทางด้านการ
จําหนา่ยให้แก่บริษัทมากขึ 4น ทั 4งยอดการจําหนา่ยเลม่นิตยสารและการจําหนา่ยโฆษณาด้วย       
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สายงานหนงัสือเล่ม บริษัทสามารถผลิตหนงัสือเล่มออกจําหน่ายได้ตามเป้าหมายที
วางไว้ เพราะในปีที


ผา่นมาสามารถทํารายได้เพิ
มขึ 4นในอตัราร้อยละ 7 ซึ
งสงูกวา่ท้องตลาดรวมโดยทั
วไปซึ
งติดลบกว่าร้อยละ 10 และมี
หนงัสือที
สามารถจําหนา่ยได้สงูถึงระดบั 5 แสนเลม่ ได้แก่หนงัสือ 108 มงคลพระบรมราโชวาท 

สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ บริษัทมีการเพิ
มจากจดังานแฟร์ขึ 4นอีก 3 ครั 4ง จากปีก่อน 3 ครั 4งเป็นทั 4งหมด 6 
ครั 4ง มีการเกิดขึ 4นใหมข่องงาน อมรินทร์เบบี 4แอนด์คิดส์แฟร์ (Amarin Baby & Kids) 2 ครั 4ง งานบ้านและสวนแฟร์ มี
การจดั 2 ครั 4ง และงานเฮลท์ คซีูน แอนด์ บิวตี 4 เฟสติวลั (Health Cuisine & Beauty Festival) อีก 2 ครั 4ง ซึ
งถือว่า
ประสบความสําเร็จทกุครั 4ง 

ส่วนการเกิดขึ 4นของอมรินทร์แอคทีฟ ทีวี ซึ
งขณะนี 4ได้ปิดไปแล้วตั 4งแตเ่มื
อประมาณเดือนมกราคม 2557 ที

ผา่นมา เพื
อเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินงานโครงการทีวีดิจิตอล ซึ
งแม้ว่าผลประกอบการในปีแรกของส่วน
นี 4จะติดลบ แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ
มต้นที
ทําให้บริษัทสั
งสมประสบการณ์ด้านธุรกิจทีวี อันนํามาซึ
งการก้าวเข้าสู่
โครงการทีวีดจิิตอลในปัจจบุนั 

 นางระริน  อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที
ประชุมได้รับทราบถึงแผนการดําเนินงาน
สําหรับปี 2557 ว่า ในเบื 4องต้นได้วางวิสยัทศัน์ของบริษัทไว้ว่า “อมรินทร์มุ่งสู่อนัดบั 1 ใน 3 ขององค์กรชั 4นนําใน
ภูมิภาคอาเซียน ที
มอบสาระ ความรู้ ความรื
นรมย์ ด้วยรูปแบบที
ครบวงจร เพื
อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกค้า 
ควบคูก่บัการทํางานที
ดี มีความสขุ และสามคัคีเป็นหนึ
งเดียวในปี 2018” 

และมีพนัธกิจที
ตั 4งเป้าหมายไว้สําหรับปี 2557 ไว้ดงันี 4  
ประการแรก คือเพิ
มรายได้ในอตัราร้อยละ 15 ภายใต้การตลาดยุคดิจิตอล ซึ
งเป้าหมายที
วางไว้นี 4 เป็น

เป้าหมายที
ตั 4งอยูบ่นพื 4นฐานของภาวการณ์ปกต ิ
ประการที
สอง คือ สร้างความผกูพนัธ์กบัลกูค้า มีส่วนแบง่การตลาดเป็นอนัดบัหนึ
งในสินค้าหรือบริการแต่

ละประเภทของบริษัท 
ประการที
สาม คือ มุง่เน้นเพิ
มประสิทธิภาพของบคุลากรให้สงูขึ 4น 
ในสว่นของกลยทุธ์หลกัของบริษัท คือ การร่วมประสานความร่วมมือของเครือข่ายทั 4งหมดของบริษัทในการ 

นําเสนอสินค้าหรือบริการทั 4งหมดให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร รวมถึงการค้นหาสิ
งแปลกใหม่เพื
อส่งเสริมการ
ดําเนินงานให้แก่องค์กร 

โครงการหลกัในแตล่ะสายงานธุรกิจมี ดงันี 4 
สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ จะยังคงนโยบายหลกัในการบริหารต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายต่อไปโดยเฉพาะการใช้

กระแสไฟฟ้าซึ
งจะมีการกระบวนการที
ช่วยลดคา่ใช้จ่ายเกี
ยวกบักระแสไฟฟ้าลงไปมาก รวมตลอดทั 4งมุ่งเน้นในการ
ลดคา่ใช้จ่ายสิ 4นเปลืองอื
น ๆ นอกจากนี 4ได้มีการวางเป้าหมายในการเพิ
มงานส่วนที
เป็นดิจิตอลพริ 4นติ 4ง (DIGITAL 
PRINTING) ซึ
งเป็นเครื
องพิมพ์ที
รองรับการพิมพ์งานสําหรับตลาดที
ต้องการความรวดเร็วและมีจํานวนไม่มาก ซึ
ง
ลูกค้าหลักในกลุ่มนี 4ได้แก่กลุ่มสํานักพิมพ์ แม้กระทั
งงานพิมพ์ของบริษัทเอง เช่นการพิมพ์ซํ 4านวนิยายที
ไม่ได้
ต้องการมุง่เน้นปริมาณมากนกั ก็จะชว่ยเพิ
มโอกาสในการหารายได้ให้กบับริษัทมากขึ 4น 

ประการต่อมา จะมีการเพิ
มขีดความสามารถในเชิงคณุภาพ มุ่งเน้นผลิตงานคณุภาพ คิดค้นรูปแบบการ
ผลิตใหม่ๆ เพื
อตอบสนองความต้องการของลกูค้า อนัเป็นวิธีการเป็นการเฉพาะของบริษัทเอง อีกส่วนงานคือส่วน
งานอมรินทร์พบัลิชชิ
ง เซอร์วิส (AMARIN PUBLISHING SERVICE) คืองานรับจ้างผลิตให้กบัองค์กรภายนอก ซึ
ง
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เป็นตลาดที
มีการเติบโตสงูมาก เนื
องจากบริษัทมีจุดแข็งในการผลิตคอนเท้นท์ สร้างความสนใจให้แก่ลกูค้าเป็น
อยา่งมาก นอกจากนี 4บริษัทยงัมุง่เน้นการเปิดตลาดสูภ่มูิภาคอาเซียน (AEC) อีกด้วย   

สายงานนิตยสาร ปีนี 4บริษัทไมมี่นโยบายในการเพิ
มหวันิตยสารใหม่ แตจ่ะมุ่งเน้นในเรื
อง ENGAGEMENT 
และเรื
อง ONLINE เนื
องจากผู้บริโภคในปัจจบุนันิยมบริโภคสื
อที
หลากหลายมากขึ 4น โดยเฉพาะสื
อออนไลน์ตา่งๆ 
บริษัทเองก็จะพฒันาการดําเนินงานเพื
อรองรับกบัความนิยมดงักล่าว ซึ
งบริษัทก็ตั 4งเป้าหมายที
จะเป็นอนัดบัหนึ
ง
ของแตล่ะกลุม่ธุรกิจ     

สายงานหนังสือเล่ม บริษัทจะมีการตั 4งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ 4นมาเรียกว่า “ด่วนได้ เร็วดี” เพื
อวิเคราะห์
กระแสความสนใจหรือความนิยมของผู้คนในสงัคม ซึ
งในปัจจบุนักระแสตา่งๆ มีการเปลี
ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย
จะมีการประสานงานกับบริษัท  อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด เมื
อทราบความต้องการของตลาดก็จะผลิตหนงัสือ
ขึ 4นมาโดยเฉพาะด้วยความรวดเร็วทนักบักระแสความนิยมของสงัคมในชว่งนั 4นๆ ได้  

นอกจากนี 4บริษัทยงัมีโครงการที
เกิดขึ 4นใหม่ ดงัที
ได้รับทราบโดยทั
วไปแล้วก็คือ โครงการทีวีดิจิตอล ซึ
งจะ
รายงานรายละเอียดให้ที
ประชมุได้รับทราบตอ่ไปในวาระที
 11    

เมื
อผู้บริหารได้รายงานให้ที
ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานในปีที
ผา่นมาและนําเสนอแผนงานในอนาคต
เสร็จสิ 4นแล้ว นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร จงึได้แจ้งให้ที
ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ ซึ
งในวาระ
นี 4มีความเห็นของคณะกรรมการว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผล
การดําเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พริ 4นติ 4ง แอนด์ พบัลิชชิ
ง จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2556 และรับทราบแผนงาน
ประจําปี 2557 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 2556 และรับทราบแผนงานประจําปี 2557 ของบริษัท อมรินทร์ พริ 4นติ 4ง แอนด์ พบัลิชชิ
ง จํากดั (มหาชน) 
ตามที
เสนอแล้ว 

อนึ
ง วาระนี 4ไมจํ่าต้องให้ที
ประชมุลงมตแิตอ่ยา่งใด  

 
วาระที) 3 พจิารณารับรองงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ $นสุดวันเดียวกัน ซึ)งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจาํปี 2556 

นางสาวธนารี  พมิปรุ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้รายงานให้ที
ประชมุได้รับทราบถึงงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2556 ซึ
งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและผ่านการ
ตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีผลกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน
ในรอบปี 2556 รวม 285,076,057.30 บาท ทั 4งนี 4 บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษา
ลว่งหน้าแล้ว ซึ
งสรุปสาระสําคญัได้ดงันี 4 
งบการเงนิรวม   

สินทรัพย์รวม         2,527.44 ล้านบาท 
หนี 4สินรวม               468.75 ล้านบาท 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น          2,058.69 ล้านบาท 
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 รายได้รวม          2,088.63 ล้านบาท 

กําไรสทุธิสว่นที
เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่    285.08 ล้านบาท 
 กําไรตอ่หุ้น (บาท)                1.43  บาท 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม         2,524.99 ล้านบาท 
หนี 4สินรวม        465.34 ล้านบาท 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น     2,059.65 ล้านบาท 
 รายได้รวม     2,090.51 ล้านบาท 

กําไรสทุธิสว่นที
เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่       286.62  ล้านบาท 
 กําไรตอ่หุ้น (บาท)                1.43     บาท 

สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน,งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแส
เงินสด ประจําปี 2556” 
  นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้น ได้มีประเดน็คําถามเกี
ยวกบังบการเงินดงันี 4 

คําถามแรก เนื 4อหาเกี
ยวกับอตัราส่วนวิเคระห์นโยบายทางการเงิน ซึ
งปรากฏอยู่ในงบการเงิน รายงาน
ประจําปีหน้าที
 100 ประเด็นเกี
ยวกับอตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 4ย ซึ
งมีความแตกต่างกนัมากตั 4งแต่ปี 
2554 ระบจํุานวน 3,843.96 เท่า ปี 2555 ระบจํุานวน 1,159.41 เท่า และในปี 2556 ระบจํุานวน 827.32 เท่า ไม่
ทราบวา่มีสาเหตมุาจากอะไร 

คําถามที
สอง จากรายงานประจําปีหน้าที
 113 เรื
องมาตรฐานทางบญัชีใหม่ที
ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ระหว่างปี 
ซึ
งตั 4งแตเ่ดือนมกราคม 2557 ที
ผ่านมาก็มีผลบงัคบัใช้แล้ว ประกอบกบัในรายงานประจําปีหน้าที
 114 มีการระบุ
ว่าฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที
อาจมีต่องบการเงินเมื
อนํามาตรฐานทางบญัชีที
ออก
และปรับปรุงใหมม่าถือปฏิบตั ิจงึมีคําถามวา่กรณีดงักลา่วมีผลกระทบอยา่งไรตอ่บริษัทบ้าง  

คําถามที
สาม เรื
องการตดัหนี 4สญูระหว่างปี จากข้อมลูในรายงานประจําปีหน้า 126 มีประเด็นคําถามว่ามี
กระบวนการฟ้องคดีตอ่ศาลก่อนตดัหนี 4สญูหรือไม ่อยา่งไร   

นายฉันทชาต  ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัท ได้ตอบข้อ
ซกัถามของผู้ ถือหุ้นรายนายเฉลิมพล ไวทยางกรูวา่ 

ประเด็นคําถามที
หนึ
ง ในเรื
องอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 4ย กรณีนี 4จะสอดคล้องกับข้อมูล
เกี
ยวกบัต้นทนุทางการเงินดงัข้อมลูที
ปรากฏในรายงานประจําปี หน้าที
 101 จะปรากฏตวัเลขต้นทนุทางการเงินใน
ปี 2555 จํานวน 5.96 แสนบาท และในปี 2556 จํานวน 6.94 แสนบาท จะเห็นได้ว่าในปี 2556 มิได้มีการเพิ
มขึ 4น
อยา่งมีนยั ซึ
งต้นทนุทางการเงินนี 4 เกิดขึ 4นมาจากการซื 4อทรัพย์สินของบริษัท ดงัที
ได้รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นคราวก่อนว่า บริษัทมีการซื 4อทรัพย์สินด้วยรูปแบบของการเช่าซื 4อ ซึ
งจะมีผลทําให้เกิด
ดอกเบี 4ยที
นํามาคํานวณเป็นต้นทนุทางการเงิน ทั 4งนี 4 โดยข้อเท็จจริงแล้วในปี 2556 บริษัทมีการซื 4อทรัพย์สินเพิ
มไม่
มาก แตม่าจากทรัพย์สินที
ซื 4อตั 4งแตปี่ 2555  แตปี่นั 4นคิดไม่เต็มปีและชําระคา่งวดเช่าซื 4อตอ่เนื
องมาถึงปี 2556 จึง
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ส่งผลต่ออัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี 4ยดังที
ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึ
งในความเป็นจริงแล้วจํานวน
ดอกเบี 4ยที
ชําระมีเป็นจํานวนน้อยแตเ่มื
อคดิเป็นอตัราเทา่ดงัที
ระบจุะมีความแตกตา่งกนัสงู  

ในส่วนประเด็นคําถามเกี
ยวกับการเปลี
ยนแปลงมาตรฐานทางบญัชีที
เปลี
ยนแปลงใหม่ บริษัทได้มีการ
หารือกับผู้ สอบบญัชีมาโดยตลอด ทั 4งนี 4 มาตรฐานทางบญัชีที
เปลี
ยนแปลงใหม่บางส่วนก็มิได้เกี
ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของบริษัท ในส่วนที
มีการเปลี
ยนแปลงและเกี
ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทนั 4นมีผลกระทบต่อ
บริษัทน้อย  

ส่วนคําถามเกี
ยวกบัการตดัหนี 4สูญนั 4น บริษัทมีการดําเนินคดีในทกุรายที
มีประเด็นปัญหาก่อนที
จะมีการ
ตัดหนี 4สูญ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทมีกระบวนการในการควบคุมเกี
ยวกับงานรับจ้างพิมพ์เพื
อจะไม่
ก่อให้เกิดหนี 4สญูอีก 

ผู้ ถือหุ้น ไมร่ะบชืุ
อ มีประเดน็ดงันี 4 
คําถามแรก อยากทราบสัดส่วนรายได้ของนิตยสารรูปเล่มเมื
อเทียบกับนิตยสารดิจิตอล ในปัจจุบนัมี

สดัสว่นอยา่งไร  
คําถามที
สองเป็นคําถามเกี
ยวกับงบการเงิน จากข้อมูลที
ปรากฏในรายงานประจําปีหน้าที
 105 สดัส่วน

กระแสเงินสด เปรียบเทียบปี 2555 กบัปี 2556 มีการเพิ
มขึ 4นมาประมาณ 200 กว่าล้านบาท แตเ่มื
อพิจารณาจาก
หมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้วจงึทราบวา่กระแสเงินสดดงักล่าวเกิดจากเงินลงทนุชั
วคราว จึงมีประเด็นคําถาม
วา่กรณีดงักลา่วมีการลงทนุอยา่งไร 

คําถามที
สามเกี
ยวกบัอตัราสว่นเจ้าหนี 4กบัลกูหนี 4ในหน้าที
 106 เจ้าหนี 4ทางการค้าของปี 2556 เปรียบเทียบ
กบัปี 2555 เพิ
มขึ 4นมาประมาณ 10 ล้านบาท แตใ่นส่วนหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 มีการอธิบายว่า
เจ้าหนี 4ทางการค้าที
เพิ
มขึ 4นดงักล่าว ส่วนใหญ่มาจากหน้าที
 134 ซึ
งระบุว่า “อื
นๆ” จึงอยากจะให้ชี 4แจงว่ากรณี
ดงักลา่วเกิดจากอะไร 

สําหรับคําถามแรก นางระริน อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ ตอบคําถามเกี
ยวกบัสดัส่วนการจําหน่ายระหว่าง
สิ
งพิมพ์กับดิจิตอล ในปัจจุบนัดิจิตอลยงัมีสดัส่วนการจําหน่ายไม่ถึงร้อยละ 5 ของสิ
งพิมพ์ซึ
งยงัถือว่าไม่มากนกั 
แตก็่มีแนวโน้มการเตบิโตขึ 4นทกุปีอยา่งตอ่เนื
อง  

ต่อมานายฉันทชาต  ธเนศนิตย์ ชี 4แจงในส่วนคําถามที
สองเกี
ยวกับกระแสเงินสดและเงินลงทุนชั
วคราว 
จากข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรายงานประจําปี หน้าที
 123 ในส่วนของเงินสดจะปรากฏอยู่ในรูปของ
เงินสดและตั|วแลกเงิน อายไุม่เกิน 3 เดือน ส่วนกรณีของเงินลงทนุชั
วคราวบริษัทจะลงทุนใน เงินฝากประจําอาย ุ 
4-11 เดือน และพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ4-7 เดือน เหตทีุ
มีการนําเอาเงินไปลงทนุในลกัษณะดงักล่าวมีผลจากการเข้า
ประมลูทีวีดจิิตอลของบริษัทเมื
อชว่งระยะเวลาเดือนธนัวาคม 2556 ในช่วงที
มีการประมลูและภายหลงัการประมลู
ยงัไม่มีความชดัเจนของหน่วยงาน กสทช. ว่าจะมีการเรียกเก็บชําระคา่ประมลูเมื
อไหร่ อย่างไร โดยมีการกําหนด
กรอบระยะเวลาคร่าวๆ เอาไว้ว่าอาจจะมีการชําระเงินภายหลงัการประมูลประมาณ 3 เดือน ดงันั 4นบริษัทจึงได้
นําเอาเงินที
เตรียมไว้สําหรับการชําระค่าประมูลโครงการทีวีดิจิตอลไปลงทุนระยะสั 4นเพื
อเป็นการบริหารทาง
การเงินให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

  ส่วนคําถามข้อที
สามเกี
ยวกับเจ้าหนี 4ทางการค้าที
เพิ
มขึ 4น จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 
รายงานประจําปีหน้าที
 134 เจ้าหนี 4อื
นๆ ที
เพิ
มขึ 4นมาประมาณ 10 ล้านบาท โดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นส่วนหนึ
งของ
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เงินรับลว่งหน้าของลกูค้ารายหนึ
งที
มีการจ้างงานพิมพ์บริษัทเป็นจํานวนหลายงานและยงัไม่ระบงุานแตมี่การวาง
มดัจําลว่งหน้าเอาไว้ซึ
งเฉพาะลกูค้ารายนี 4รายเดียวมีจํานวนประมาณ 10 ล้านบาท  
 เมื
อผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามจนได้รายละเอียดครบถ้วน และไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ
มเติมแล้ว จึงได้ให้ที

ประชมุได้ลงมตใินวาระนี 4 

ที
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน,งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด 
ประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียด ดงันี 4 

 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 161,752,096 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 161,752,096 100.0000 

 อนึ
ง สําหรับวาระนี 4มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ
มขึ 4นจากวาระที
 1 อีกจํานวน 4 ราย นบัได้
จํานวน 4,282 หุ้น 
 
  วาระที)  4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี สาํหรับผลการดาํเนินงาน ตั $งแต่ 
วันที) 1 มกราคม 2556 ถงึวันที) 31 ธันวาคม 2556 

นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของกําไรสทุธิหลกัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัท เนื
องจากผลการดําเนินงานของบริษัทในปีที
ผ่านมา มีผล
การดําเนินงานที
เป็นกําไรสทุธิ รวมเป็นเงิน 285.05 ล้านบาท ดงัที
ได้รายงานให้ที
ประชมุได้รับทราบไปแล้วในวาระ
ก่อนหน้านี 4 จึงขอให้ที
ประชมุอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับงบการเงินประจําปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปของหุ้น
ปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดงันี 4  

1.จ่ายเป็นหุ้นสามญั จํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ในอตัรา 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม่ (บริษัทมีหุ้นทั 4งสิ 4น 200,000,000 หุ้น) รวมเป็นมลูคา่ทั 4งสิ 4นไม่เกิน 20,000,000 
บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทตอ่หุ้น ทั 4งนี 4 ในกรณีที
ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการ
จดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จา่ยเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจา่ยหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 

2.จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0111111111 บาท (บริษัทมีหุ้นทั 4งสิ 4น 200,000,000 หุ้น) รวม
เป็นเงินปันผลทั 4งสิ 4น  2,222,222.22 บาท 

รวมคดิเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 22,222,222.22 บาท โดยเงินปันผลทั 4งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ที
จ่ายตามอตัรา
ที
กําหนดไว้ โดยจะนําเงินปันผลส่วนที
เป็นเงินสดชําระภาษีหกั ณ ที
จ่ายทั 4งนี 4 มีข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปัน
ผลที
ผา่นมา ดงันี 4 
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ปี เงินปันผลประจําปี % การจา่ย 

2556 0.1111111111 บาท/หุ้น 8% 
2555 1.20 บาท/หุ้น 69% 
2554 0.90 บาท/หุ้น 76% 
2553 0.80 บาท/หุ้น 65% 
2552 0.80 บาท/หุ้น 72% 

 
สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า “คณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 ตามที
เสนอ ซึ
งจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที
มีสิทธิได้รับ
เงินปันผลตามที
ปรากฏรายชื
อ ณ วนักําหนดรายชื
อผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที
 28 เมษายน 2557 และปิดสมุด
ทะเบียนเพื
อรวบรวมรายชื
อผู้ ถือหุ้น ในวนัที
 29 เมษายน 2557 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 12 พฤษภาคม 
2557” 

ที
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตั 4งแต่วันที
 1 
มกราคม 2556 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามอตัราและเงื
อนไขที
มีการเสนอ มีรายละเอียดดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 161,740,296    99.9913 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง         14,000     0.0087 
รวม 161,754,296 100.0000 

    อนึ
ง สําหรับวาระนี 4มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพิ
มขึ 4นจากวาระที
 3 อีกจํานวน 1 ราย นบัได้จํานวน
2,200 หุ้น  
วาระที) 5 พจิารณาอนุมัติการเพิ)มทุนจดทะเบียนเพื)อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุว่า สืบเนื
องมาจากการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้
ถือหุ้น บริษัทจงึต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพื
อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจํานวนไมเ่กิน 20,000,000 หุ้น ดงันั 4น   บริษัทจงึ
ต้องเพิ
มทนุจดทะเบียนจากเดมิ 200,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหมจํ่านวน 20,000,000 หุ้น มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื
อรองรับการจา่ยหุ้นปันผลดงักลา่ว 

สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ “คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้เพิ
มทนุจดทะเบียนของบริษัทเพื
อรองรับการจา่ยหุ้น
ปันผลตามที
มีการเสนอ” 
 ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตักิารให้เพิ
มทนุจดทะเบียนจากเดมิ 200,000,000 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหม ่220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 20,000,000 หุ้น มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื
อรองรับการจา่ยหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มี
รายละเอียด ดงันี 4 
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 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 161,754,296 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 161,754,296 100.0000 

 
วาระที) 6 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ)มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื)อให้สอดคล้องกับ
การเพิ)มทุนจดทะเบียน 

นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุวา่ สืบเนื
องจากการเพิ
มทนุจดทะเบียนเพื
อรองรับการ
จา่ยหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระที
 5 บริษัทต้องแก้ไขเพิ
มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยจะต้อง
แก้ไขสว่นที
ระบเุกี
ยวกบัทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 200 ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท 
 สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ “คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรพิจารณาอนมุตัแิก้ไขเพิ
มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เรื
องทนุจดทะเบียน
เพื
อให้สอดคล้องกบัการเพิ
มทนุจดทะเบียน” 

ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตักิารแก้ไขเพิ
มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เรื
องทนุจด
ทะเบียนเพื
อให้สอดคล้องกบัการเพิ
มทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ
ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย   161,754,296  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม        161,754,296 100.0000 

 
วาระที) 7  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุน เพื)อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุวา่ สืบเนื
องมาจากการเพิ
มทนุจดทะเบียนเพื
อรองรับการ
จ่ายปันผล รายละเอียดตามวาระที
 5 บริษัทต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทนุ เพื
อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น จึงขอเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม่ เพื
อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั 4งนี 4 
ในกรณีที
ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการ
จ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท และให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือบคุคลที

ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียด
อื
น ๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทนุดงักลา่ว 
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สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทนุของบริษัท เพื
อรองรับการจา่ยหุ้นปันผล
ตามที
มีการเสนอ” 

ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทนุของบริษัทจํานวนไมเ่กิน 20,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิในอตัรา 10 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นใหม ่เพื
อรองรับการจา่ยหุ้นปันผล ทั 4งนี 4 
ในกรณีที
ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดมิหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จา่ยเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการ
จา่ยหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท และให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือบคุคลที

ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียด
อื
น ๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทนุดงักล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของคะแนนเสียงของผู้ ถือ
หุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย   161,754,296  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม        161,754,296 100.0000 

 
วาระที) 8 พจิารณาเลือกตั $งกรรมการแทนกรรมการที)ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงต่อที
ประชุมว่า เพื
อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 ซึ
งกําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นในอตัราหนึ
งในสามของจํานวนกรรมการทั 4งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที
สดุกบัส่วนหนึ
งในสาม ซึ
งในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั 4งนี 4มีกรรมการที
ต้องออก
จากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 4 คน ได้แก่ 

1. นางเมตตา  อทุกะพนัธุ์  ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายสมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นางสภุาวดี  โกมารทตั   รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คา่ตอบแทน 
4. นางสภุาพ  น้อยอํ
า   กรรมการและที
ปรึกษาฝ่ายการเงิน 

  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” 
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 ที
ประชมุพิจารณาแล้วเลือกตั 4งกรรมการทั 4ง 4 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง 
โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 4 
 8.1 ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้นางเมตตา  อทุกะพนัธุ์  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 161,753,296 99.9994 
ไมเ่ห็นด้วย            1,000  0.0006 
งดออกเสียง - - 
รวม 161,754,296 100.0000 

 
  8.2 ที
ประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัใิห้นายสมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 161,766,296 99.9994 
ไมเ่ห็นด้วย            1,000   0.0006 
งดออกเสียง - - 
รวม 161,767,296 100.0000 

 อนึ
ง สําหรับวาระนี 4มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพิ
มจากวาระ 8.1 อีกจํานวน 1 ราย นบัได้จํานวน 
13,000 หุ้น 

8.3 ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้นางสภุาวดี  โกมารทตั กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ
งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 161,652,996 99.9293 
ไมเ่ห็นด้วย        114,300   0.0707 
งดออกเสียง - - 
รวม 161,767,296 100.0000 

 
 8.4 ที
ประชมุจงึมีมตอินมุตัใิห้นางสภุาพ  น้อยอํ
า กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ
งด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 161,766,296 99.9994 
ไมเ่ห็นด้วย            1,000   0.0006 
งดออกเสียง - - 
รวม 161,767,296 100.0000 



 14
 
 วาระที)  9 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการประจาํปี 2557 
 นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุว่า การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2557 ได้กระทําโดยคํานงึถึงความเหมาะสมเกี
ยวกบัประเภท ขนาด และ
ความเกี
ยวโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ
งสอดคล้องกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการ
ทําหน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด
ดงัที
ได้สง่ข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบลว่งหน้าแล้ว  
 โดยมีรายละเอียดเกี
ยวกบัคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 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” 

นายเฉลิมพล  ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสงัเกตว่าวาระนี 4ต้องผ่านการลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามมิใช่คะแนนเสียงข้างมาก ทั 4งนี 4 แม้ว่าในข้อเท็จจริงการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากดงักล่าวจะมีคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามก็ตาม แตข่อเสนอแนะให้มีการบนัทึกรายงานการประชมุให้
สอดคล้องตามที
กฎหมายกําหนด 

ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการประจําปี 2557 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ซึ
งมากกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอตัราและ
เงื
อนไขที
มีการเสนอ ดงันี 4 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 161,767,296 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 161,767,296 100.0000 

 
วาระที) 10 พจิารณาแต่งตั $งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2557  

นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุวา่บริษัทได้เปิดโอกาสให้สํานกังานบญัชีหลายแหง่
เสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี คา่ตอบแทนของผู้สอบ
บญัชี จงึเห็นสมควรขอให้ที
ประชมุแตง่ตั 4งผู้สอบบญัชี ประจําปี 2557 ดงันี 4  
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1. นางสาวสลุลิต อาดสวา่ง เลขที
ใบอนญุาต       7517 หรือ 
2. นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ�   เลขที
ใบอนญุาต       6699 หรือ 
3. นางสาววนันิสา งามบวัทอง เลขที
ใบอนญุาต       6838    

คนหนึ
งคนใด จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 มีอํานาจตรวจสอบ
และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2557 ดงันี 4 

(1) คา่สอบบญัชี บริษัท อมรินทร์พริ 4นติ 4งแอนด์พบัลิชชิ
ง จํากดั (มหาชน) เสนอราคา 850,000 บาท  
(2) คา่สอบบญัชี บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั เสนอราคา  335,000 บาท 
รวมคา่ตอบแทนทั 4งสิ 4น 1,185,000 บาท ซึ
งเพิ
มขึ 4นจากปี 2556 เป็นเงิน 165,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 16.18 
วาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ “คณะกรรมการบริษัท 

สมควรแตง่ตั 4ง บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2557 และกําหนดคา่ตอบแทนตามที

เสนอ” 

ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแตง่ตั 4งนางสาวสลุลิต อาดสว่าง เลขที
ใบอนญุาต 7517 หรือ นายธนะ
วฒุิ พิบลูย์สวสัดิ� เลขที
ใบอนญุาต 6699 หรือนางสาววนันิสา งามบวัทอง เลขที
ใบอนญุาต 6838 คนหนึ
งคนใด 
จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด เป็นผู้ สอบบญัชีประจําปี 2557 มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกําหนดคา่ตอบแทน 1,185,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือ
หุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอตัราและเงื
อนไขที
มีการเสนอ  

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 161,767,296 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 161,767,296 100.0000 

  
วาระที) 11 พจิารณาให้สัตยาบันในการอนุมัตเิข้าทาํรายการ ดาํเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื)อนไขการประมูลตามที)คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กาํหนด และให้สัตยาบันดาํเนินการใด ๆ ที)จาํเป็นและเกี)ยวข้อง
เพื)อให้ได้มาซึ)งใบอนุญาตให้ใช้คลื)นความถี)เพื)อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดจิิตอล ประเภทธุรกิจ
ระดับชาต ิ (“ใบอนุญาต”) ของบริษัท  อมรินทร์ เทเลวิชั)น จาํกัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั)น”) ซึ)งบริษัทถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 99.99 เนื)องจากมีขนาดของรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้อยละ 100 
(รายละเอียดปรากฎในตามสิ)งที)ส่งมาด้วยลาํดับที) 6 และ 7) 
 นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุวา่สืบเนื
องจากการที
บริษัท  อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั 
(“อมรินทร์ เทเลวิชั
น”) ซึ
งบริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 เข้าทํารายการและ ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื
อนไขการประมลูตามที
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
(“คณะกรรมการ กสทช.”) กําหนด และการดําเนินการอื
น ๆ  ที
จําเป็นและเกี
ยวข้องเพื
อให้ได้มาซึ
งใบอนญุาตให้ใช้
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คลื
นความถี
เพื
อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดจิิตอล ประเภทธุรกิจระดบัชาติ (“ใบอนญุาต”) ด้วยมลูคา่ราคา
ประมลูทั 4งสิ 4น 3,320,000,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ
ม) ทั 4งมีการเข้าทําสญัญาเชา่ใช้บริการโครงขา่ยโทรทศัน์
ประเภทที
ใช้คลื
นความถี
ภาคพื 4นดนิในระบบดจิิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชดัสงู กบัสถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก ซึ
งมีคา่ธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายในระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน รวมเป็นคา่ใช้บริการทั 4งสิ 4น
ประมาณ  2,449,680,000 บาท รวมถึงการคาดการณ์งบประมาณเงินลงทนุเพิ
มเตมิในธุรกิจการให้บริการโทรทศัน์ 
เพื
อสร้างสตดูโิอถ่ายทําและจดัซื 4ออปุกรณ์ที
ใช้ในการดําเนินงาน จํานวน 100,000,000 บาท รวมเป็นมลูคา่ของ
รายการทั 4งสิ 4น 5,869,680,000 บาท โดยรายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปของสินทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที
 ทจ. 20/2551 เรื
อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที
มีนยัสําคญัที
เข้าขา่ยเป็นการ
ได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ
งสินทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื
อง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ
งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการสงูสดุซึ
ง
คํานวณในขณะที
คณะกรรมการอนมุตัเิข้าทํารายการดงักลา่วจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ 4นสดุ ณ วนัที
 30 
กนัยายน 2556 เทา่กบัร้อยละ 230.47 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ
งตอบแทน  และมีขนาดรายการสงูสดุซึ
งคํานวณ
จากงบการเงินของบริษัทสิ 4นสดุ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบัร้อยละ 232.24 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ
ง
ตอบแทน  

รายการดงักลา่วข้างต้นจงึมีขนาดรายการเกินกวา่ร้อยละ 100 จงึเข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที
 4 ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจงึมีหน้าที

ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยการได้มาซึ
งสินทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานที
เกี
ยวข้อง 
และดําเนินการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื
อขออนมุตัใินการเข้าตกลงรายการดงักล่าว แตเ่นื
องจากหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื
อนไขการประมลูตามที
คณะกรรมการ กสทช. กําหนดเพื
อให้ได้มาซึ
งใบอนญุาตดงักลา่ว อมรินทร์ 
เทเลวิชั
น มีความจําเป็นต้องชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที
ได้รับหนงัสือแจ้งการเป็นผู้
ชนะการประมลู และเข้าทําสญัญาโครงขา่ยโทรทศัน์กบัสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก ซึ
งกําหนดการดงักลา่ว
เกิดขึ 4นก่อนที
ผู้ ถือหุ้นจะอนมุตักิารเข้าทํารายการ ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 4งที
 1/2557 เมื
อวนัที
 30 มกราคม 
2557 มีมตใิห้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื
อนไขการประมลูตามที
คณะกรรมการ กสทช. กําหนดเพื
อให้
ได้มาซึ
งใบอนญุาตดงักลา่ว จงึจําเป็นต้องให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้สตัยาบนัในการอนมุตัใิห้เข้าทํา
รายการดงักลา่ว 

วาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที
นําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ “คณะกรรมการได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วจะสง่เสริมการขยายธุรกิจ สร้างรายได้ และการเจริญเตบิโตของ
บริษัท อีกทั 4ง ยงัสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทในปัจจบุนั ซึ
งจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ผู้ ถือหุ้น
สมควรให้สตัยาบนัในการอนมุตัเิข้าทํารายการ ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื
อนไขการประมลูตามที

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ กําหนด และให้สตัยาบนั
ดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็นและเกี
ยวข้องเพื
อให้ได้มาซึ
งใบอนญุาตให้ใช้คลื
นความถี
เพื
อให้บริการโทรทศัน์ในระบบ
ดจิิตอล ประเภทธุรกิจระดบัชาต ิ ของอมรินทร์ เทเลวิชั
น ซึ
งบริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 เนื
องจากมีขนาดของ
รายการได้มาหรือจําหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้อยละ 100”  
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นอกจากนี 4 นางระริน  อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี 4แจงเพิ
มเตมิตอ่ที
ประชมุเกี
ยวกบัธุรกิจของอมรินทร์ 

เทเลวิชั
น วา่หากพิจารณาจากมลูคา่รวมของคา่โฆษณาบนสื
อตา่งๆ ทั 4งหมดเปรียบเทียบกนัในปี 2556 รวมทั 4งหมด
ประมาณ 140,000 ล้านบาท แยกเป็นสว่นแบง่การตลาดของสื
อโฆษณาทางโทรทศัน์จะมีมลูคา่ประมาณ 80,000 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 60 ของมลูคา่ทั 4งหมด กรณีดงักลา่วจงึถือว่าการโฆษณาผา่นสื
อโทรทศัน์มี
ความสําคญัในการสร้างรายได้เป็นอยา่งยิ
ง เมื
อมีการผลกัดนัเกี
ยวกบัทีวีดจิิตอลจากคณะกรรมการ กสทช. บริษัท
จงึตดัสินใจเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการทีวีดจิิตอลโดยเฉพาะประเภทมาตรฐานความคมชดัสงู หรือ “HD” เนื
องจาก
บริษัทเล็งเห็นว่าทีวีดจิิตอลประเภท HD มีโอกาสในการสร้างรายได้มากกวา่ประเภทอื
น ทั 4งนี 4 เมื
อได้ดําเนินการใน
โครงการทีวีดจิิตอลดงักล่าวแล้ว บริษัทได้วางกลยทุธ์ในการเผยแพร่ช่องรายการโทรทศัน์ โดยให้ผู้ รับชมสามารถ
รับชมได้จากทกุๆ ชอ่งทาง ไมว่า่จะเป็นรับชมผา่นเครื
องคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์เคลื
อนที
 หรือแท็ปเลต ภายใต้
แนวความคิดที
ว่าอยู่ที
ไหนก็สามารถรับชมทีวีได้ (TV EVERYWHERE) ซึ
งจะเป็นการสง่เสริมการเข้าถึงชอ่งทีวี
ดจิิตอลของบริษัทได้ นอกจากนี 4 การเข้าสูธุ่รกิจทีวีดจิิตอลถือวา่เป็นประโยชน์แก่บริษัทเป็นอยา่งยิ
ง เพราะสามารถ
เสริมศกัยภาพให้กบัองค์กร ทําให้บริษัทมีการให้บริการแก่ลกูค้าได้อยา่งครบวงจร ข้อได้เปรียบสําคญัของบริษัทคือ
บริษัทมีทั 4งลกูค้าในกลุม่ที
เป็นตวัแทนจําหนา่ยสื
อโฆษณาหรือเอเจนซี
 และกลุม่ลกูค้าซึ
งเป็นเจ้าของสินค้าหรือ
บริการโดยตรง ถึงแม้วา่การเกิดขึ 4นของชอ่งทีวีดจิิตอลตา่งๆ ที
มีเพิ
มมากขึ 4นหลายชอ่งนั 4น จะทําให้อตัราคา่โฆษณา
ตอ่นาทีลดลง แตก่รณีดงักลา่วก็มีข้อดีเชน่เดียวกนั กลา่วคือเมื
ออตัราคา่โฆษณาตอ่นาทีลดลง ก็เป็นการเพิ
ม
โอกาสในการเข้าถึงสื
อโฆษณาในชอ่งทีวีดจิิตอลให้แก่กลุม่ลกูค้าในจํานวนที
มากขึ 4นเชน่เดียวกนั ด้วยเหตทีุ
บริษัท
เองมีความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่ลกูค้าทั 4งเอเจนซี
และลกูค้าตรง ก็จะเป็นข้อได้เปรียบอยา่งยิ
งของบริษัท นอกจากนี 4
การที
บริษัทมีสื
ออื
นๆ อยูใ่นมือด้วย ก็จะสามารถวางกลยทุธ์ในการนําเอาสื
อตา่งๆ จําหนา่ยรวมกนัไปกบัสื
อ
โทรทศัน์ได้ด้วยเชน่กนั 

จากนั 4นมีการเปิดตวัอย่างเนื 4อหารายการโทรทศัน์ตา่งๆ ที
จะมีการเผยแพร่ให้แก่ผู้ รับชมผา่นชอ่งรายการทีวี
ดจิิตอลของบริษัทให้ที
ประชมุได้รับชม 

ตอ่มานางระริน  อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี 4แจงเพิ
มเตมิเกี
ยวกบัที
มาของเนื 4อหารายการหรือคอนเท้นท์
ที
จะนํามาเผยแพร่ออกอากาศภายในช่องรายการของบริษัทวา่ จะมีทั 4งรายการที
บริษัทผลิตเอง และรายการในสว่น
ที
ซื 4อมาจากตา่งประเทศ รวมตลอดถึงการร่วมผลิตกบัพนัธมิตรทางการค้าอีกสว่นหนึ
งด้วย 

ผู้ ถือหุ้น ไมร่ะบชืุ
อ ได้สอบถามเกี
ยวกบัชอ่งทีวีดจิิตอลของบริษัทวา่เมื
อมีการออกอากาศแล้ว ประเทศที
อยู่
ในเขตประชาคมอาเซียนสามารถรับชมได้หรือไม ่  และสถานที
ซึ
งใช้เป็นสถานีสง่ของทีวีดจิิตอลดงักลา่ว ใช้สถานที

ใดเป็นสถานที
ดําเนินการ  

นายชีวพฒัน์ ณ ถลาง ได้ชี 4แจงเกี
ยวกบัการสง่ออกอากาศว่า ในปัจจบุนัจะมีการออกอากาศโดยกฎของ 
คณะกรรมการ กสทช. คือหลกัเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทศัน์ที
ให้บริการเป็นการทั
วไป หรือที
เรียกวา่ Must 
carry ซึ
งเป็นกฎที
บงัคบัให้โครงขา่ยตา่งๆ ต้องออกอากาศชอ่งรายการทีวีดจิิตอลที
ได้รับการประมลู สําหรับ
สญัญาณภาพที
ออกไปตา่งประเทศโดยผา่นดาวเทียมไทยคม โดยหลกัการแล้วประเทศอื
นๆ ที
อยูใ่นรัศมีของ
โครงขา่ยดาวเทียมไทยคมก็ยอ่มรับชมได้ แตใ่นบางกรณีรายการโทรทศัน์ที
ออกอากาศก็มีข้อกําหนดให้สามารถ
เผยแพร่ได้เฉพาะในประเทศไทยอนัเป็นข้อห้ามทางลิขสิทธิ� ดงันั 4นการรับชมรายการตา่งๆ เหลา่นั 4นจงึต้องมีการ
เข้ารหสัสญัญาณก่อนจงึจะรับชมได้ โดยติดตั 4งระบบการเข้ารหสัดงักลา่วไว้ในกลอ่งรับชม ดงันั 4น กลอ่งรับ
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สญัญาณที
ผลิตในประเทศเทา่นั 4นที
จะสามารถควบคมุการรับชมได้ สว่นสถานที
ซึ
งใช้เป็นสถานีสง่ บริษัทจะใช้
สถานที
อนัเป็นที
ตั 4งสํานกังานใหญ่ ที
อรุณอมัรินทร์ โดยใช้สถานที
เก่ามาปรับปรุงเพื
อรองรับการดําเนินงานด้าน
กิจการโทรทศัน์ทั 4งหมด 

นายเฉลิมพล  ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามดงันี 4  
กรณีแรก เป็นกรณีของการทําความเห็นของที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ
งทําความเห็นออกมาโดยอาศยั

ข้อมลูในปัจจบุนั ในระยะยาวจงึไมแ่นใ่จวา่โครงการทีวีดจิิตอลจะคืนทนุหรือมีกําไรภายในระยะเวลาที
กําหนดจริง
หรือไม ่ นอกจากนี 4ยงัมีความเห็นวา่ที
ปรึกษาทางการเงินควรทําข้อมลูประมาณการผลประกอบการของโครงการนี 4
ออกมานําเสนอแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร เปรียบเทียบเป็นหลายแนวทางได้แก่ แนวทางในกรณีที
ผลการดําเนินงาน
เป็นปกต ิ กรณีที
ผลการดําเนินงานเลวร้ายที
สดุ และกรณีที
ผลการดําเนินงานดีที
สดุ เพื
อให้เห็นความแตกตา่งของ
แตล่ะสมมตฐิาน 

กรณีที
สอง ได้เสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณาถึงแนวทางในการดําเนินการวา่ จากเดมิบริษัทประกอบ
กิจการสิ
งพิมพ์ในราคาระดบัสงู อนัเป็นการหารายได้จากสื
อโฆษณาซึ
งเจาะลกูค้าเฉพาะกลุม่ แตเ่มื
อประกอบ
กิจการโทรทศัน์แล้วจะเป็นการหารายได้จากลกูค้าโดยทั
วไปในวงกว้าง การวางกลยทุธ์ตา่งๆ จงึต้องปรับเปลี
ยนไป
ให้เหมาะสมกบัสื
อดงักล่าวด้วย 

กรณีที
สาม ได้แสดงความคิดเห็นวา่ เห็นด้วยกบัการที
บริษัทมีแผนงานที
จะขยายฐานลกูค้าไปสูป่ระเทศใน
ประชาคมอาเซียน แตใ่นเบื 4องต้นอยากจะแนะนําให้ขยายไปยงัประเทศเพื
อนบ้านใกล้เคียงก่อนคือกลุม่ประเทศ 
CLMV ได้แก่ประเทศกมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 

จากนั 4นได้มีผู้ ถือหุ้นไมร่ะบชืุ
อ ได้สอบถามเกี
ยวกบัการแพร่ภาพออกอากาศวา่สรุปแล้วประเทศใน
ประชาคมอาเซียนสามารถรับชมชอ่งรายการทีวีดจิิตอลของบริษัทได้หรือไม ่ ทั 4งได้แสดงความคิดเห็นว่าหาก
ดําเนินการให้ประเทศในภมูิภาคอาเซียนรับชมได้แล้ว จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ
งเพราะประชากรของประชาคม
อาเซียนมีเป็นจํานวนมากจงึอาจเป็นการเพิ
มชอ่งทางในการหารายได้ให้กบับริษัทเพิ
มมากขึ 4นได้  

นางระริน  อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี 4แจงผู้ ถือหุ้นกรณีเกี
ยวกบัแพร่ภาพออกอากาศประเทศใน
ประชาคมอาเซียนวา่ โดยเทคนิคแล้วสามารถรับชมได้ในระดบัหนึ
ง อยา่งไรก็ตาม กรณีที
ประชาชนในประเทศ
เหลา่นั 4นสามารถรับชมได้อาจไมส่ง่ผลให้บริษัทสร้างรายได้เพิ
มขึ 4นโดยตรงได้ เนื
องจากรายได้ของการประกอบ
กิจการโทรทศัน์มาจากการจําหนา่ยสื
อโฆษณาภายในประเทศ ปัจจยัที
สง่เสริมการจําหนา่ยสื
อดงักลา่วได้แก่ผล
การสํารวจความนิยมของผู้ชมในแตล่ะรายการหรือเรตติ 4ง ซึ
งจะมีการสํารวจกบัผู้ชมภายในประเทศเป็นหลกั 
อยา่งไรก็ตาม การขยายธุรกิจไปในประชาคมอาเซียนทางบริษัทมีการเตรียมการไว้แล้ว แตจ่ะเป็นการขยายตวัไป
ในแนวทางที
เหมาะสมก่อให้เกิดรายได้อยา่งแท้จริง   

สว่นกรณีของข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นที
ให้บริษัทคํานงึถึงกลยทุธ์ในการเจาะกลุม่ลกูค้าจากเดมิที
เป็น
ลกูค้าเฉพาะกลุม่สู่กลุม่ลกูค้าโดยทั
วไปในวงกว้าง ได้ชี 4แจงวา่กรณีดงักลา่ว เป็นสิ
งที
บริษัทคํานงึถึงมาโดยตลอด
และได้กําหนดแนวทางวางกลยทุธ์ตา่งๆ ไว้รองรับการเปลี
ยนแปลงแล้ว อยา่งไรก็ตามจะนําเอาข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะของผู้ ถือหุ้นที
เป็นประโยชน์ไปประกอบการดําเนินกิจการของบริษัทตอ่ไป 

นายโชคชยั  ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั ได้กล่าวชี 4แจงเพิ
มเตมิตอ่ที

ประชมุเกี
ยวกบัทีวีดจิิตอลว่า ในอนาคตจะมีการวางระบบให้รายการโทรทศัน์สามารถดยู้อนหลงัได้ผา่นช่องทาง
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ตา่งๆที
หลากหลายนอกเหนือจากการรับชมทางโทรทศัน์ โดยเฉพาะการรับชมผ่านโทรศพัท์เคลื
อนที
ประเภท
สมาร์ทโฟน โดยจะนําเอากรณีดงักลา่วไปสง่เสริมการหารายได้จากการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ 
โดยใช้รายการโทรทศัน์เป็นช่องทางในการนําเสนอและจําหนา่ยสินค้าตา่งๆ ของบริษัท โดยอาศยัข้อได้เปรียบจาก
การที
กลุม่บริษัทมีธุรกิจสิ
งพิมพ์ ร้านจําหน่ายหนงัสือ สิ
งพิมพ์ตา่งๆ รวมถึงระบบขนส่งที
พร้อมรองรับสําหรับการทํา
ธุรกิจดงักลา่ว 

นอกจากนี 4ยงัได้ชี 4แจงเพิ
มเติมวา่ ปัจจยัสําคญัสําหรับการประกอบกิจการโทรทศัน์คือเนื 4อหารายการหรือ
คอนเท้นท์ ในอนาคตบริษัทมีการวางแผนสําหรับการสร้างกลุม่ศลิปิน ดารา ซึ
งอยูภ่ายใต้สงักดัของบริษัทเอง เพื
อ
รองรับการผลิตเนื 4อหารายการอยา่งครบวงจร อยา่งไรก็ตามการจะไปถึงจดุนั 4นจะต้องมีการดําเนินการไปตามลําดบั
ขั 4นตอน วางรากฐานให้เกิดความพร้อมในแตล่ะขั 4นตอนก่อนจงึจะเริ
มดําเนินการได้ 

ผู้ ถือหุ้น ไมร่ะบชืุ
อ ได้สอบถามเกี
ยวกบัรายได้จากการประกอบกิจการโทรทศัน์ในปี 2557-2559 รวมถึง
อตัราคา่โฆษณาที
จะใช้ในการจําหนา่ยของบริษัท 

นายโชคชยั  ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี 4แจงวา่กรณีของแผนการในการหารายได้จากโครงการทีวีดจิิตอล ในฐานะ
ผู้ รับผิดชอบโดยตรงว่าบริษัทมีความตั 4งใจและพร้อมทุม่เทเพื
อสร้างรายได้ให้มีผลประกอบการดีและคืนทนุโดยเร็ว
ที
สดุ แตบ่างครั 4งกลยทุธ์บางอยา่งก็เป็นความลบัในทางการค้าที
ยงัไมส่ามารถเปิดเผยได้  

ตวัแทนบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี
ยวกบัรายการได้มาซึ
ง
สินทรัพย์ของบริษัท ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุถึงการประมาณการรายได้จากธุรกิจโทรทศัน์นั 4น จะปรากฏอยูใ่นรายงาน
ความเห็นของที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้าที
 27 ซึ
งจะปรากฏตวัเลขการประมาณการรายได้ตั 4งแตปี่ 2557 ถึงปี 
2572 ไว้แล้ว ทั 4งนี 4 เฉพาะประมาณการรายได้ที
ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ปี 2557 ประมาณการไว้จํานวน 230 ล้านบาท ปี 
2558 ประมาณการไว้จํานวน 653 ล้านบาท และปี 2559 ประมาณการไว้จํานวน 801 ล้านบาท ทั 4งนี 4ประมาณการ
รายได้ดงักลา่วมาจากการจดัทําโดยอาศยัข้อมลูที
หลากหลาย จากหลายแหลง่ข้อมลู ทั 4งจากการสมัภาษณ์
ผู้บริหาร รวมตลอดถึงข้อมลูจากบริษัทอื
นๆ ที
อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั ทั 4งนี 4 ปัจจยัที
มีผลโดยตรงตอ่ความเป็นไป
ได้ของประมาณการดงักลา่ว คือ ราคาของการจําหนา่ยเวลาโฆษณาสทุธิตอ่นาที อย่างไรก็ตาม อตัราคา่โฆษณา
ดงักลา่วถือเป็นความลบัทางการค้าที
ยงัไมส่ามารถเปิดเผยได้ดงัที
ผู้บริหารได้ชี 4แจงไป นอกจากนี 4จากกรณีที
มีผู้ ถือ
หุ้นแสดงความคิดเห็นวา่ที
ปรึกษาทางการเงินควรมีการทําการวิเคราะห์ข้อมลูทั 4งทางบวกและทางลบนําเสนอด้วย
นั 4น กรณีดงักลา่วที
ปรึกษาทางการเงินได้ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitive Analysis) ไว้ในหน้าที
 33 เพื
อให้เห็น
สมมตฐิานวา่ในกรณีที
อตัราคา่โฆษณาเพิ
มขึ 4นหรือลดลงจะสง่ผลกระทบอย่างไรตอ่โครงการนี 4แล้ว  

ผู้ ถือหุ้นไมร่ะบชืุ
อ ได้สอบถามวา่ในปัจจบุนับริษัทได้ดําเนินการจําหนา่ยโฆษณาไปแล้วในสดัส่วนเทา่ใด 
จากที
ได้ตั 4งประมาณการไว้ และบริษัทมีวิธีการอยา่งไร ในการซื 4อเนื 4อหารายการให้ได้ในราคาที
ไมส่งูจนเกินไป 

นางระริน อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี 4แจงวา่ในปัจจบุนัตวัแทนจําหนา่ยสื
อโฆษณายงัไมไ่ด้ตอบรับกบั
ผู้ประกอบการรายใดเป็นการเฉพาะ เพราะเป็นชว่งเริ
มทดลองออกอากาศของทีวีดจิิตอล และเป็นชว่งเวลาที
เป็น
การแนะนํารายการให้เป็นที
รับรู้ของตวัแทนจําหนา่ยสื
อโฆษณา สว่นแนวทางในการจดัหาเนื 4อหารายการนั 4น บริษัท
เน้นการจดัทําด้วยทีมงานของบริษัทเอง เพราะสามารถเข้าถึงกลุม่ผู้ชมได้ดีกวา่ สว่นการจดัซื 4อจากตา่งประเทศนั 4น 
บริษัทก็จะดําเนินการอยา่งระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการอาศยัข้อได้เปรียบจากการเป็นชอ่งรายการที

จดัซื 4อเองเพื
อเจรจาตอ่รองให้ได้ราคาที
สมเหตผุลกวา่การเป็นผู้ ซื 4อรายย่อยทั
วไปได้  
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นายสวิุทย์  ศรีวิไลฤทธิ� ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามถึงสดัสว่นรายการที
ผลิตเองกบัรายการ

ซื 4อมาวา่เปรียบเทียบกนัแล้วมีสดัสว่นอยา่งไร นอกจากนี 4ยงัได้สอบถามถึงแนวทางในการบริหารจดัการเนื 4อหา
รายการ กรณีรายการที
เคยออกอากาศในชอ่งรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมอมรินทร์แอ็กทีฟทีวี จะนําเอามา
ออกอากาศในชอ่งทีวีดจิิตอลได้หรือไม ่อยา่งไร นอกจากนี 4รายการที
เคยผลิตออกอากาศในช่องฟรีทีวี เชน่ รายการ
บ้านและสวนซึ
งผลิตและออกอากาศทางชอ่ง 9 อสมท จะยงัคงดําเนินการตอ่ไปหรือไม ่ และมีคําถามเกี
ยวกบัการ
ตดัคา่เสื
อมคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตปีละกวา่ 200 ล้านบาท อนัเป็นการตดัเป็นเส้นตรงเทา่กนัทกุปี 15 ปี ซึ
งอาจจะ
เป็นภาระสําหรับปีแรกๆ การตดัคา่เสื
อมด้วยวิธีนี 4อาจจะทําให้บิดเบือนตอ่ผลประกอบการที
แท้จริงได้ การตดัโดย
วิธีคอ่ยๆ เพิ
มจํานวนขึ 4นไปในแตล่ะปีน่าจะเหมาะสมกวา่ 

นายฉนัทชาต  ธเนศนิตย์ ได้ชี 4แจงประเดน็การตดัคา่เสื
อมราคาคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตนั 4น จําเป็นต้องตดั
เป็นเส้นตรง เพื
อให้สอดคล้องตามมาตรฐานทางบญัชี ประกอบกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท จาก บริษัท สอบบญัชี
ธรรมนิต ิจํากดั ได้ชี 4แจงเสริมวา่การตดัเป็นเส้นตรงจะเป็นวิธีที
เหมาะสมกวา่   

 นายโชคชยั  ปัญจรุ่งโรจน์ ชี 4แจงเกี
ยวกบัการจดัหาเนื 4อหารายการวา่ มีบางส่วนที
บริษัทจดัหาจาก
ตา่งประเทศด้วย เพื
อชว่ยสร้างรูปแบบของชอ่งให้มีความชดัเจนขึ 4นโดยรวมจะมีสดัสว่นประมาณกวา่ร้อยละ 10 
นอกจากนี 4ยงัมีรายการที
ร่วมผลิตกบัผู้ผลิตรายการภายในประเทศอีกประมาณร้อยละ 25 ที
เหลือจะเป็นรายการที

บริษัทผลิตเอง ส่วนกรณีของรายการจากอมรินทร์แอ็กทีฟทีวี ก็มีการนํามาใช้ประโยชน์ในชอ่งทีวีดจิิตอลนี 4ด้วย โดย
มีการเพิ
มเตมิเนื 4อหาบางอย่างเข้าไปให้มีความสดใหมม่ากขึ 4นและเปิดโอกาสให้มีการนําเอาสินค้าเข้าไปอยูใ่น
เนื 4อหารายการได้ ทั 4งนี 4 จากการที
บริษัทได้เข้าไปแนะนํารายการกบัลกูค้าที
เป็นตวัแทนจําหนา่ยสื
อโฆษณา ตา่งก็
เสนอแนะให้บริษัทเน้นรายการที
ผลิตเองเป็นหลกัเพื
อเปิดโอกาสทางการขายเพราะสามารถนําเอาสินค้าหรือบริการ
ของลกูค้าตา่งๆ เข้าไปอยูใ่นเนื 4อหารายการได้ ตา่งจากรายการที
ซื 4อมาจากตา่งประเทศที
จะดําเนินการดงักล่าวได้
ยาก สว่นกรณีที
เดมิบริษัทเคยไปผลิตรายการโทรทศัน์ให้กบัฟรีทีวี ในชว่งเวลาก่อนหน้านี 4ปัจจบุนัทางบริษัทได้ยตุิ
การดําเนินการดงักล่าวและนําเอาบคุลากรกลบัมามุง่เน้นพฒันารายการที
จะนําไปใช้ในชอ่งทีวีดจิิตอล 

นายเฉลิมพล  ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ
มเตมิเกี
ยวกบัการดําเนินงาน
ในโครงการทีวีดจิิตอลว่า เนื
องจากวา่บริษัทเพิ
งเข้ามาสูธุ่รกิจนี 4ยงัไมเ่ป็นที
รู้จกัของประชาชนมากนกั จงึขอให้เน้นใน
เรื
องของการสร้างแบรนด์เพื
อให้เป็นที
รับรู้แก่ประชาชนทั
วไปโดยเร็ว นอกจากนี 4  ยงัเน้นเรื
องการประมาณการ
รายได้ว่าเป็นเพียงตวัเลขประมาณการภายใต้สถานการณ์ปกติแตใ่นขณะนี 4บ้านเมืองไมป่กตก็ิจะยิ
งทําให้ประสบ
ความยากลําบากในการดําเนินการมากขึ 4น จงึขอให้ใช้ความระมดัระวงัในการบริหารจดัการและขอให้กําลงัใจไว้
ด้วย อีกทั 4งได้เสนอแนะให้บริษัทวางแผนสําหรับการเตรียมความพร้อมเพื
อนําเอาบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพื
อระดมทนุในโอกาสตอ่ไป 

นายวินยั  สิริศศธิร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีข้อกงัวลเกี
ยวกบัการลงทนุในโครงการทีวีดจิิตอล จะ
สง่ผลกระทบตอ่การจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นหรือไม ่อยา่งไร ทั 4งเสนอแนะให้มีแผนในการนําเอา อมรินทร์ เทเลวิชั
น 
เจ้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในอนาคตเชน่กนั 

นางเมตตา  อทุกะพนัธุ์ ได้ชี 4แจงเกี
ยวกบัการจา่ยเงินปันผลวา่ หากธุรกิจในโครงการทีวีดจิิตอลเป็นไปตาม
แผนที
วางไว้   ก็จะไมก่ระทบกบัการดําเนินกิจการของบริษัทแม ่เพราะอมรินทร์ เทเลวิชั
น ใช้เงินลงทนุจากการกู้ ยืม
สถาบนัการเงินอยูแ่ล้ว ดงันั 4นในแตล่ะปีหากบริษัทยงัคงมีกําไรจากการดําเนินงาน ถึงแม้อมรินทร์ เทเลวิชั
น ยงัคง



 21
ประสบกบัการขาดทนุในชว่งเริ
มต้นของการดําเนินงานอยู่ บริษัทก็สามารถจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ทั 4งนี 4 
ขึ 4นอยู่กบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์บ้านเมืองในชว่งเวลานั 4นๆ วา่เป็นอยา่งไร โดยบริษัทได้เน้นให้
ความสําคญัให้กบัผู้ ถือหุ้นมาโดยตลอด 

ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัใิห้สตัยาบนัในการอนมุตัเิข้าทํารายการ ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื
อนไขการประมลูตามที
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิกําหนด และให้สตัยาบนัดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็นและเกี
ยวข้องเพื
อให้ได้มาซึ
งใบอนญุาตให้ใช้คลื
น
ความถี
เพื
อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดจิิตอล ประเภทธุรกิจระดบัชาติ ของบริษัท  อมรินทร์ เทเลวิชั
น จํากดั ซึ
ง
บริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 เนื
องจากมีขนาดของรายการได้มาหรือจําหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้อยละ 100 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอตัราและเงื
อนไขที
มีการ
เสนอ  

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 161,767,296 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 161,767,296 100.0000 

 
วาระที) 12 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฎ
ในตามสิ)งที)ส่งมาด้วยลาํดับที) 8) 
 นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้ชี 4แจงตอ่ที
ประชมุวา่ สืบเนื
องจากบริษัทมีความต้องการสํารองสภาพคล่อง 
และบริหารต้นทนุทางเงินของบริษัท ดงันั 4น บริษัทจงึได้เสนอแผนระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครั 4งนี 4
ไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี 4 
ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ทกุประเภทชนิดระบชืุ
อ และ/หรือไมร่ะบชืุ
อผู้ ถือ มีและ/หรือไมมี่หลกัประกนั มีและ/หรือ 

ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ�และ/หรือหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ� ทั 4งนี 4ขึ 4นอยูก่บัความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครั 4ง 

วงเงิน  จํานวนหุ้นกู้ ที
จะออกมีมลูคา่ไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายครั 4งเดียวหรือหลายคราว 
ก็ได้ 

สกลุเงิน  เสนอขายในสกลุบาท และ/หรือในสกลุเงินอื
น 
อตัราดอกเบี 4ย ขึ 4นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครั 4ง 
อายขุองหุ้นกู้  ไมเ่กิน 7 ปี นบัจากวนัที
ออกหุ้นกู้ ในแตล่ะครั 4ง 
การไถ่ถอน ผู้ ถือหุ้น และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไมมี่สิทธิ�ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด ทั 4งนี 4 ขึ 4นอยู่กบัเงื
อนไข 
ก่อนกําหนด ของหุ้นกู้ ที
ออกในแตล่ะครั 4ง 
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือตา่งประเทศให้แก่ผู้ลงทนุทั
วไป และ/หรือเสนอขายแก่นกัลงทนุ

โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นกัลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุสภาบนัในประเทศ 
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และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนัในตา่งประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ
กฎระเบียบอื
นๆ ที
เกี
ยวข้องและมีผลบงัคบัใช้ในขณะที
ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

เงื
อนไขพิเศษ ในกรณีที
บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ที
ได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน
เพิ
มเตมิอีกได้ ภายใต้เงื
อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที
ได้ขออนมุตัไิว้ ทั 4งนี 4 เมื
อรวมกบัหุ้นกู้
อื
นๆ จะต้องมีจํานวนเงินสงูสดุไมเ่กินวงเงินที
ได้รับอนมุตัิ 

ทั 4งนี 4 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ และ/หรือ
บคุคลที
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ มอบหมายมี
อํานาจในการกําหนดเงื
อนไขและรายละเอียดตา่งๆ อนัจําเป็นและเกี
ยวเนื
องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น 
การกําหนดชื
อหุ้นกู้  จํานวนเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครั 4ง ประเภทหุ้นกู้  หลกัประกนั (ถ้ามี) ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 
ข้อกําหนด อายขุองหุ้นกู้  ระยะเวลาในการไถ่ถอน สิทธิ�การไถ่ถอนก่อนครบกําหนด อตัราดอกเบี 4ย วิธีการชําระคืน
หุ้นกู้  วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดําเนินการขึ 4นทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตรา
สารหนี 4ไทย หรือตลาดรองอื
น และมีอํานาจในการแตง่ตั 4งที
ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้  หนว่ยงานการจดั
อนัดบัเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที
ปรึกษาทางกฎหมาย นายทะเบียนผู้ ถือหุ้น ตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือที
ปรึกษา
อื
นที
เกี
ยวข้อง หรือบคุคลอื
นใดที
เกี
ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้น อีกทั 4งมีอํานาจลงนามในเอกสารและ
สญัญาตา่งๆ ที
เกี
ยวข้อง ตลอดจนตดิตอ่ให้ข้อมลูดําเนินการยื
นเอกสารตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือหน่วยงานที
เกี
ยวข้อง และดําเนินการอื
นใดตามที
จําเป็นและเกี
ยวเนื
องกบัการ
ออกหุ้นกู้  
 สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทนําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ “คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที
เสนอ” 

 นายเฉลิมพล  ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะวา่บริษัทควรใช้โอกาสนี 4เพื
อขอ
ออกหุ้นกู้ ในรูปแบบลกัษณะของเจเนอรัลแมนเดต (general mandate) โดยได้ขอมตจิากผู้ ถือหุ้นที
เป็นการขอเป็น
วงเงินไว้ลว่งหน้า และมอบอํานาจให้คณะกรรมการพิจารณาในแตล่ะครั 4งตามความเหมาะสม กลไกใหมนี่ 4ชว่ยให้
การระดมทนุมีความยืดหยุน่มากขึ 4นและใช้เวลาไมน่าน 
 นายฉนัทชาต  ธเนศนิตย์ ได้ชี 4แจงวา่บริษัทได้คํานงึถึงวงเงินที
จะใช้เห็นวา่จํานวนเงิน 1,500 ล้านบาท เป็น
จํานวนที
มากเพียงพอแล้ว และเพื
อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดี (Corporate Governance )  จงึ
เป็นการแจ้งขอใช้วงเงินปีตอ่ปี ประกอบกบัการเปลี
ยนวิธีการออกหุ้นกู้ตามที
ผู้ ถือหุ้นเสนอจะต้องมีการเพิ
มวาระ
เพื
อให้มีการลงมติที
เพิ
มมาใหมน่ั 4น ในชั 4นนี 4เห็นว่าการขอออกหุ้นกู้ เดมิเหมาะสมแล้ว จงึคดิวา่ไมจํ่าเป็นต้องออกหุ้น
กู้ ในลกัษณะของเจเนอรัลแมนเดตในโอกาสนี 4แตอ่ยา่งใด  
 เมื
อไมมี่ผู้สอบถามเพิ
มเตมิประธานจงึได้ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นได้ลงมตสํิาหรับวาระนี 4  
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ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอตัราและเงื
อนไขที
มีการเสนอ  
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 161,767,296 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 161,767,296 100.0000 

 
วาระที) 13 พจิารณาเรื)องอื)น ๆ 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื
องอื
นใดให้ที
ประชมุพิจารณาอีก 
นางสาวธิดารัตน์  สมานมิตร ได้แจ้งตอ่ที
ประชมุวา่ เมื
อมีการลงมติในวาระตา่งๆ ครบถ้วนแล้ว จึงแจ้งให้ผู้

ถือหุ้นทราบว่าสามารถซักถามประเด็นข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเรื
องใดๆ ต่อบริษัทได้ ซึ
งมีผู้
ซกัถาม ดงันี 4 

นางเพ็ญศรี  จินตนานนท์ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามเกี
ยวกับโครงการการสร้าง
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition) ภายใต้การดําเนินการ
ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ซึ
งเท่าที
ทราบในปัจจุบนับริษัทยังไม่ได้ลงนามให้
สตัยาบนัในโครงการดงักลา่ว จงึอยากทราบวา่บริษัทมีแนวนโยบายตอ่เรื
องนี 4อยา่งไร 

นายฉันทชาต  ธเนศนิตย์  ได้ชี 4แจงต่อที
ประชุมว่า ในปีที
ผ่านมาที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนุมตัิเพื
อตอบรับเข้าร่วมโครงการดงักล่าวแล้ว ปัจจุบนัอยู่ในขั 4นตอนของการดําเนินการเพื
อลงนามให้สตัยาบนั
ตอ่ไป   

เมื
อไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามประเดน็เพิ
มเตมิ ประธานจึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น และผู้ เข้าร่วมการประชมุ
ทกุคน และปิดการประชมุเวลา 17.15 นาฬิกา 
 
 
 
 
       (นางเมตตา อทุกะพนัธุ์) 

    ประธานที
ประชมุ 
 
 

(นางอมัพวรรณ์ สวุรรณเรืองศรี) 
    ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

 
 


