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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ของ 

บริษทั อมรินทรพ์รินติง แอนด์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 

เมือวนัที 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา  

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษทั อมรินทรพ์รินติง แอนด์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน)  

เลขที 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิงชนั เขตตลิงชนั กรงุเทพมหานคร 

 

 ประชุมเมอืวนัที 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ริหาร 

บริษทั อมรินทร์พรินติง แอนด์ พบัลิชชงิ จํากดั (มหาชน) เลขที 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิงชนั เขตตลิงชนั 

กรุงเทพมหานคร มนีางเมตตา อุทกะพนัธุ์ ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานในทีประชมุ ณ ขณะทีเปิดประชุม 

มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจํานวน 19 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 180,871,018 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น          

มาเขา้ร่วมประชุมจํานวน 14 ราย นบัจํานวนหุน้ได ้640,544,507 หุน้ รวมผูถ้ือหุน้จํานวน 33 ราย นับจํานวนหุน้ได้ 

821,415,525 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 82.28 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิด  

การประชุม จากนันประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนํา         

กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และผูเ้ขา้ร่วมประชมุอนืๆ ใหท้ปีระชมุไดร้บัทราบ ดงันี 

กรรมการบริษทัทีเข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย 

1. นางเมตตา อุทกะพนัธ์ุ   ประธานกรรมการ และกรรมการกํากบัดูแล 

บรรษทัภบิาล 

2. รองศาสตราจารย์ ดร สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ  

และกรรมการความยงัยนืและบรหิารความเสยีง 

3. นายฐาปน สริิวฒันภกัด ี   รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

4. ศาสตราจารย์ ดร นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์ ประธานคณะกรรมการความยงัยนืและบรหิาร 

ความเสยีง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

5. นายสวุทิย์ จนิดาสงวน   ประธานคณะกรรมการกํากบัดูแลบรรษทัภบิาล 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

6. นายปราโมทย์ พรประภา   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทน กรรมการอสิระ  

และกรรมการกํากบัดูแลบรรษัทภิบาล 

7. นายนรรตัน์ ลิมนรรตัน์   รองประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการ 

      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

กรรมการกํากบัดูแลบรรษทัภบิาล 
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8. นายกาํพล ปุญโสณี    กรรมการ กรรมการบรหิาร 

และกรรมการความยงัยนืและบริหารความเสยีง  

9. เรอือากาศโทกมลนยั ชยัเฉนียน  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

10. นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุง่โรจน์  กรรมการ กรรมการบรหิาร 

กรรมการความยงัยนืและบรหิารความเสยีง  

และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการผูอํ้านวยการใหญ่ 

11. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง   กรรมการ กรรมการบรหิาร  

รองกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ ของบรษิทัฯ และ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมรินทร์ ออมนิเวร์ิส จํากดั 

กรรมการบริษทัทีไม่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย 

 นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์     กรรมการ เนืองจากตดิภาระกจิ 
 

ทงันี คณะกรรมการของบรษิทัประกอบไปดว้ยกรรมการทงัสนิ 12 ท่าน และเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

ประจําปี 2563 จํานวน 11 ท่าน คดิเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทงัหมด 
 

ผู้บริหารและบคุคลอืนทีได้เข้าร่วมประชุมในครงันี ได้แก่  

1. นายศริิ บุญพทิกัษ์เกศ    กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูอํ้านวยการใหญ่  

      ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ของบริษทัฯ และ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชนั 

จํากดั  

2. นายเจรมยั พทิกัษ์วงศ ์   กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการสายงาน  

Living 

3. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย์   เลขานุการบริษทั และผูช้่วยกรรมการผูอํ้านวยการใหญ่ 

ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

4. นางสาวธนารี พมิปรุ    ผูอํ้านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  

5. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส   ผูส้อบบญัช ีตวัแทนจากบริษทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย  

      สอบบญัช ีจํากดั 

6. นางศศธิร พงษ์อดิศกัด ิ   ผูส้อบบญัช ีตวัแทนจากบริษทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย  

      สอบบญัช ีจํากดั 

7. นายเนรมติร ตรงพร้อมสุข   ทปีรึกษากฎหมายจากบรษิทั ดีเอ็น 36 จํากดั 

8. นางสาวณชัชา ศรีสพุรวชิยั   ทปีรึกษากฎหมายจากบรษิทั ดีเอ็น 36 จํากดั 
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ก่อนเริมการประชุม นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทีประชุมทราบเกียวกับ          

การทีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคําถาม และเสนอรายชือบุคคลเพือคัดเลือก       

เขา้เป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้าได ้ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษทัแลว้ ตงัแต่วนัท ี3 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัที              

3 กุมภาพนัธ์ 2563 แต่เมือครบกําหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระ        

การประชุมหรือเสนอรายชอืบุคคลเพอืคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด  

นายฉนัทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบรษิทัได ้ชแีจงให้ทปีระชมุทราบขอ้ปฏบิตัทิสํีาคญัเกยีวกบัการประชมุ

และการลงมติดงันี 

สําหรบัขนัตอนของการประชุม ทงัในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของ      

ท่านผูถ้ือหุน้ ในการประชมุครงันี ดงันี 

 การออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชุม ผูถ้อืหุ้นทุกคนจะมคีะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นทีตนถือโดยให้นับ

หนึงหุน้ต่อหนึงเสยีง 

 ผูด้ําเนินการประชุมทีได้รบัมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผูถ้ือหุ้นท่านใดทีไม่เห็นด้วย         

หรืองดออกเสยีงหรอืไม ่และหากไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดทไีมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะถอืว่าผูถื้อหุน้

ทุกท่านมมีตเิป็นเอกฉนัท์ อนุมตัติามทเีสนอ 

 ในการลงคะแนนเสยีง หากผูถ้ือหุ้นท่านใดที ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสยีง ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น      

ทีไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทําเครืองหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”          

ในบตัรลงคะแนน และขอใหท้่านผูถื้อหุ้นยกมอืขนึเพอืใหเ้จา้หน้าทขีองบริษทัเกบ็บตัรลงคะแนนเพอืนําไป

ตรวจนับคะแนน สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทอีอกเสยีงเหน็ด้วย ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก่้อน และสง่คนืเจา้หน้าที

ของบริษทัหลงัเสรจ็สนิการประชมุ เพอืประโยชน์ในการตรวจนบัคะแนนเสยีง และเพอืให้เกดิความโปร่งใส

ในการลงคะแนน 

 การนบัคะแนนเสยีงในทปีระชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนทีท่านได้ส่งมอบ

ใหก้บัเจา้หน้าท ีเพอืนําไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะ

แบบ ข หรอืแบบ ค ซงึผูร้บัมอบฉนัทะดงักล่าว ไดนํ้าสง่ใหก้บัเจ้าหน้าทบีนัทกึคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัท   

จะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสยีงทงัหมดทีเข้าร่วมประชุม      

และสว่นทเีหลอืจะถอืเป็นคะแนนเสยีงทเีห็นดว้ยในวาระนันๆ 

 การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีกําหนดไว้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2563    

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. วาระทตีอ้งผา่นมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ได้แก่ วาระที 1, 3, 4, 5 และ 6 บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของ         

ผูถ้ือหุ้นซึงมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของ       

ผูถ้ือหุน้ทีงดออกเสยีง 
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2. วาระทีต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมสีทิธ ิ  

ออกเสยีงลงคะแนน จํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุ้นซึงมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ 

วาระที 7 บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นทังหมดทีมาประชุม         

ทอีอกเสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 
 

ยกเว้น ในวาระท ี2 จะไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน เนืองจากเป็นวาระเพอืรบัทราบผลการดําเนินงาน

ของบริษทั  
 

กรณีทีถือเป็นบตัรเสีย 

o บตัรลงคะแนนทีทําเครืองหมายเกนิกวา่หนึงประเภทในคราวเดยีวกนั ยกเวน้การลงคะแนนเสยีง

ของผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศทแีต่งตงัให ้Custodian ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝาก

และดูแลหุน้ 

o การแก้ไขหรอืขดีฆ่าการลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมไิดล้งนามกํากบั 

o บตัรลงคะแนนทีลงคะแนนเกินกว่าเสยีงทมีอียู่ 

 เพอืไม่ให้ทีประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมทีทําการพจิารณา จึงจะขอดําเนินการ    

เพอืพจิารณาในวาระการประชุมถัดไป เมอืพจิารณาในวาระการประชุมถดัไปแล้วเสร็จจะย้อนกลบัมา    

แจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กบัท่านผูถ้ือหุน้ทราบ 

 ก่อนลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานทีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามและแสดง

ความเหน็ในประเดน็ทเีกียวข้องกับวาระนันตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รบัมอบฉันทะ     

ทตี้องการซกัถาม หรอืแสดงความเหน็ กรุณาแจง้ชอืและนามสกุล และระบุว่าเป็นผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง 

หรือรบัมอบฉันทะมาประชมุแทนผูถ้อืหุน้ ให้ทปีระชมุทราบดว้ยทุกครงัเพอืการบนัทึกรายงานการประชุม 

 สําหรบัท่านผู้ถือหุ้นท่านใดทีมาภายหลงัการประชุมเริมขนึแล้ว ท่านยงัคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เฉพาะในวาระทีมาเขา้ร่วมประชมุทนั และวาระทเีหลอือยู่เท่านนั 

 

การแสดงความคิดเหน็หรือสอบถามข้อสงสยั 

1. เพือเป็นการลดความเสียงจากการแพร่กระจายของเชือโรค COVID – 19 ผ่านการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน         

บริษัทของดใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะทีประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือ

สอบถามขอ้สงสยัในแต่ละวาระ จดคําถามในกระดาษทบีริษทัฯ จดัเตรยีมไวใ้ห ้โดยเขยีนชอืและนามสกุล และ

ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ร ับมอบฉันทะ เมือเขียนคําถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึน 

เจา้หน้าทีจะเกบ็รวบรวมคําถามและนําส่งใหผู้ด้ําเนินการประชมุอ่านคําถาม เพอืให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการ

ของบริษทัฯ ตอบคําถามของผูถ้อืหุน้ 
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2. เพอืให้การประชุมเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ กระชบั และจบภายในเวลาทีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ      

ในการคัดเลือกคําถามทีไม่ซําซ้อน และกําหนดระยะเวลาตอบคําถาม หากมีคําถามทียังคงค้าง บริษัทฯ          

จะเผยแพร่คําตอบทาง website ของบริษัท พรอ้มกบัการเผยแพร่รายงานการประชุมในครงันี 

ก่อนเริมการประชุม ประธานได้แถลงต่อทีประชุมว่าเพอืความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับ

คะแนนของผูถ้อืหุน้ในการลงมตใินแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมคัรในทีประชุมจํานวน 3 ท่าน เพอืเป็น

ตวัแทนผูถ้อืหุ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ โดยมผีูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นจํานวน 3 ท่าน คือ  

1) นางสาวอมัพร สบืพงษ์เดช 2) นางสาวมณฑิตา ลมิทรพัย์เจรญิ และ 3) นางสาวจุฑามาศ นําคํา เป็นผูต้รวจสอบ

การนบัคะแนนร่วมกบั นางสาวณชัชา ศรสีุพรวิชยั ทปีรึกษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จํากดั  

หลงัจากนนัประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวทิยา เป็นผูด้ําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนิน  

การประชุม”) ตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี 

 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึงประชุมเมือวนัที                

29 เมษายน 2562 

ผูด้ําเนินการประชุมได้แถลงใหท้ปีระชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2562 ได้จดัขึน

เมอืวนัท ี29 เมษายน 2562 ซงึบรษิัทได้ส่งสําเนารายงานการประชมุ ตามสงิทีส่งมาด้วยลําดับที 1 พร้อมหนังสอื

เชญิประชมุในครงันี และบรษิัทได้เผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบไซต์ของบริษทั (www.amarin.com) แล้วนนั 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชมุสามญั

ผูถ้ือหุ้นประจําปี 2562 เมือวันที 29 เมษายน 2562 ได้มกีารจดบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง         

จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  

 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทปีระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรือแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น

ประจําปี 2562 

 

นายศกัดิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิมเติมในเรืองค่าใชจ่้ายสําหรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการทวีดีจิทิลั 

 

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่า           

ในปี 2562 คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) (ในขณะนนั) ไดอ้อกมาตรการแก้ไขปญัหาการประกอบ ธุรกิจทีวี

ดจิิทลั โดยการยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในงวดที 5 และ 6 ทําให้บริษัทได้รบัประโยชน์จากการ

ยกเวน้ดงักล่าวประมาณ 700 ลา้นบาท โดยบริษทั อมรินทร์ เทเลวชินั จํากดั บริษัทย่อย ต้องชําระค่าใบอนุญาต    

ทีคงเหลืออีกประมาณ 250 ล้านบาท ซึงปจัจุบัน ได้มีการชําระงวดทีคงเหลือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนัน       
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บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชนั จํากัด จึงไม่มีภาระหนีสินในส่วนของค่าใบอนุญาตกับทางคณะกรรมการกิจการ         

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) อกี 

 

เนืองจากไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดมคีําถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นใดๆ เพมิเติม ผูด้ําเนินการประชุมจึงขอให ้       

ทีประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนน ซึงก่อนการลงมติผูดํ้าเนินการประชุมแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า วาระนี      

ตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ทีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีง

เป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 824,364,488  100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 824,364,488  100.0000 

อนึง ในขณะทีมกีารลงมตใินวาระนีมผูีถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุมเพมิขนึภายหลงัจากการเริมประชมุ

อกีจํานวน 8 ราย ถอืหุน้รวมจํานวน 2,948,963 หุน้ 

 

วาระที 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี 2562 รายงานประจาํปี 2562 

และแผนงานประจาํปี 2563 

ประธานได้แถลงต่อทีประชุมว่าในปี 2562 บริษัทมีการพฒันาอย่างต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจสือ           

ทคีรบวงจรและเป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิสอืทีดแีละมคีุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ

บริษัทย่อย แมว่้าปจัจัยภายนอกจะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิ จของบริษัท แต่จากการพฒันาธุรกิจและ          

ต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนืองของบริษทั จงึสง่ผลต่อการดําเนินการในปี 2562 อย่างมนัียสาํคญั 

 

ผลการดําเนินงาน ปี 2562 

งบการเงินรวมของบรษิทั มรีายไดร้วม 3,268.46 ลา้นบาท เพมิขนึจากปี 2561 เท่ากบั 270.22 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราการเพมิขึน 9.01% และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 167.72 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน         

ของปีก่อน คดิเป็นอตัราการลดลง 3.56% คดิเป็นกําไรสทุธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท ทงันีในปี 2561 มกีารบนัทึก

กําไรทรีบัรูข้องสว่นได้เสยี ซงึถือก่อนการเปลยีนแปลงสถานะเป็นบริษทัย่อย จํานวน 58.08 ลา้นบาท ดงันนั 
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 ในกรณีทไีม่รวมผลกําไรจากรายการดงักล่าว ในปี 2562 บรษิทัและบรษิัทย่อยมกีําไรสทุธิเพมิขนึ 51.90 ลา้นบาท 

คดิเป็นอตัราการเพมิขนึรอ้ยละ 44.81 

 

การดาํเนินการในปี 2562 

การดําเนินงานธุรกจิของบรษิัท ในรอบปีทีผา่นมามกีารพฒันาการทสีาํคญั ดงันี 

- สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ มกีารปรบัปรุงสายการผลิตงานพิมพ์อย่างต่อเนือง และมีการพฒันา

ธุรกจิในการเรมิสายการผลิตบรรจุภณัฑ์ 

- สายงานมีเดีย บรษิทัมกีารปรบัเปลยีนจํานวน และกําหนดการออกจําหน่ายนิตยสารให้มคีวามเหมาะสม 

และสามารถตอบสนองกบักลุ่มลกูคา้ใหด้ยีิงขนึ โดยในเดอืนธนัวาคม บริษทัมกีารออกนิตยสารทงัสนิ 8 หวั  

- สายงานหนังสือเล่ม ในปี 2562 มกีารออกหนังสอืใหมท่งัสนิ 302 ปก  

- สายงานมีเดียคอมเมิร์ช เป็นการพฒันาธุรกิจช่องทางการขายสนิค้าเพิมเติม นอกเหนือจากการ        

ขายสนิคา้ในร้านนายอินทร์ โดยพฒันาแพลตฟอร์ม E-Marketplace ใชช้อืว่า AMVATA.com 

 

ในส่วนของการจัดงานแสดงทีสําคัญยังคงมีการจัดอย่างต่อเนือง ซึงปี 2562 บริษัทได้จัดงานแสดง       

รวมทงัสนิ 16 งาน โดยมกีารขยายงานแสดงเพมิขนึจํานวน 2 งาน ได้แก่ Healthy in Trends by ชวีจิต และ      

งานมหกรรมนิยายนานาชาต ิ

ในรอบปีทีผ่านมา ธุรกิจทีวีดิจิทัล ได้มีการพฒันาเนือหารายการอย่างต่อเนือง และได้รบัการตอบรับ     

จากกลุ่มผูช้มเป็นอย่างด ีสง่ผลให ้ช่องอมรนิทร์ทวี ีเอชด ีได้รบัการจดัอนัดบัความนิยมเป็นอนัดบัท ี7   

 ผลการดําเนินงานปีทผีา่นมา มกีารพฒันาทดีขีนึอย่างต่อเนือง ซึงเกดิจากการร่วมมอืร่วมใจของส่วนงาน

ต่างๆ ทงัจากท่านผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในทุกสายงาน ทําใหผ้ลการดําเนินงานของบริษทัดขีนึ

อย่างต่อเนือง  

นอกจากนี บรษิัทยงัไดส้รรค์สร้างโครงการต่างๆ เพอืมอบคืนแก่สงัคม ไดแ้ก่ โครงการเป็นตวัแทนในการ

รบับริจาคเงิน และสิงของเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพืนทีจงัหวดัอุบลราชธานี โครงการ “ผลบุญ” เป็นการ      

มอบความอาลยัใหแ้ก่ผูว้ายชนมผ์่านพวงหรดีทอีอกแบบโดยศลิปิน พร้อมทงับริจาคหนงัสอืเตม็มูลค่าของพวงหรีด

ใหแ้ก่หน่วยงานทขีาดแคลน รวมถงึโครงการ “สง่ความรู้ สรา้งความสุข” ทดีําเนินการต่อเนืองเป็นปีท ี2 เป็นตน้ 

หลังจากนัน ประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ และนายศริิ บุญพทิักษ์เกศ     

เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอียดผลการดําเนินงานในปี 2562 และแผนงานประจําปี 2563 ของกลุ่มบริษทัฯ 

นายศริิ บุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอํ้านวยการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงิน รายงานให้ทีประชุมทราบ   

ในรายละเอียดผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ดงันี 
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ผลการดําเนินงานในปี 2562 งบการเงินรวมของบริษัท มสีินทรัพย์รวม 5,284 ล้านบาท ส่วนของหนีสนิ 

1,111 ล้านบาท และส่วนของทุน 4,173 ล้านบาท คิดเป็น D/E เท่ากับ 0.27 เท่า โดยช่วง 2 ปี ทีผ่านมาจนถึง

ปจัจุบนั บริษทัไมม่ภีาระหนีทมีดีอกเบยีกบัสถาบนัการเงนิใดๆ   

งบการเงินรวมของบริษัท ปี 2562 มรีายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 3,104 ล้านบาท เพิมขึน        

คดิเป็นรอ้ยละ 11 เนืองจากมกีารปรบัโครงสร้างการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่มบรษิทั ทําให้กําไรสุทธติามงบการเงนิ

เฉพาะกิจการลดลง แต่ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิรวม 168 ล้านบาท เติบโตขึนร้อยละ 45              

เมอืเปรียบเทยีบกบัปี 2561 ซงึกําไรสุทธจิากการดําเนินงานรวม 116 ลา้นบาท (ไม่รวมรายได้จากรายการพิเศษ   

ทีมีการบนัทึกกําไรจากการเขา้ถือหุ้นในบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด จํานวน 58 ล้านบาทในปี 2561) 

นอกจากนี บริษัทยังมกําไรก่อนดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) หรือกําไรสุทธิ            

ในรูปกระแสเงนิสดสูงถงึ ประมาณ 588 ลา้นบาท 

ในสว่นของบริษทั อมรินทร์ เทเลวชินั จํากดั (“อมรนิทร์ทวี”ี) มกีารเตบิโตทางธุรกิจอย่างต่อเนือง โดยในปี 

2562 บริษทัมรีายไดจ้ากการขายและบริการรวม 988 ล้านบาท เติบโตขนึร้อยละ 13 และมกีําไรสุทธิเป็นปีแรก   

รวมทงัสนิ 76 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปี 2561 ซงึยงัมผีลขาดทุนสทุธิ 32 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเติบโต

ถงึรอ้ยละ 338 ทางดา้นอนัดบัความนิยม (Rating) อมรนิทร์ทวีมีอีนัดับความนิยมเพมิขนึอย่างต่อเนืองจาก 0.303 

ในเดือนธันวาคม ปี 2561 ในอันดับที 9 เพิมขึนเป็น 0.419 ในเดือนธันวาคม ปี 2562 อยู่ในอันดับที 7 และ         

ในเดือนมถุินายน 2563 อมรินทร์ทวีไีดร้บัอนัดบัความนิยมสงูสดุนับแต่บรษิทัไดดํ้าเนินธุรกจิทวีดีจิิทลั โดยมอีนัดบั      

ความนิยมเป็นอนัดบัที 4 ของผูป้ระกอบการธุรกจิทวีดีจิิทลั โดยมอีนัดบัความนิยมเฉลยีเท่ากบั 0.711  

หลงัจากนนั นางระริน อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานใหท้ีประชมุทราบถงึแผนการดําเนินการ

ของบริษัทในปี 2563 โดยบริษัทยังคงความเป็น OMNI MEDIA OMNI CHANNEL และต่อยอดไปยงัการขาย       

ทเีชอืมโยงกบัสอืต่างๆ ดว้ย เพอืให้ลูกคา้ได้รบัการบรกิารทีครบวงจร โดยมแีผนการดําเนินงานของสายงานต่างๆ 

ดงันี 

 

On Print โดยธุรกจิงานพมิพ ์บริษทัได้มกีารขยายงานจาก Printing ไปสู่งาน Packaging ตงัแต่ปลายปี 

2562 ปจัจุบนับรษิทัมกีารให้บรกิาร 4 สว่นหลกัคือ  

1) Creaprint หรือ งานพมิพห์นงัสอื  

2) Creapack งานพมิพแ์ละผลติ Packaging โดยบริษทัไดร้บัใบรบัรอง GMP และ HACCP สาํหรบัการทํา 

Packaging ทเีกยีวกบัอาหาร เพอืทจีะรองรบังาน Premium และเพมิยอดขายใหส้งูขนึ  

3) Creatia การบริการสร้างสรรค์งานผลงานให้ลูกค้า เช่น งานเขียน งานพิมพ์ VDO E-Book หรือ 

Website ซงึสามารถให้บรกิารลูกคา้ได้อย่างครบวงจร  

4) Print on Demand โดยในไตรมาสท ี4 บริษทัจะมกีารออกแอพลเิคชนัทชีอืวา่ Neramit  
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ในสว่นของธุรกจิกลุ่มหนังสอืเล่ม บรษิัทมกีารออกหนังสอืเพมิขนึเป็น 400 ปก แมใ้นช่วงทีผ่านมาร้านค้า

รายย่อยจะได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 แต่ยอดซือหนังสอืยงัคงมอียู่อย่างต่อเนือง บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาส     

ในการผลิตและเพมิยอดขายใหก้บัสํานกัพมิพ ์นอกจากนี บริษัทได้รบัสิทธิในการทํา E-Book และเริมดําเนินการ 

Audio Book เพอืเป็นช่องทางสําหรบัลูกคา้ในการเลือกใช ้และสําหรบัหนังสือกลุ่ม How to มแีผนงานทีจะจดัทํา 

Video Class เพอืเสริมขอ้มูลเพมิเตมิในการเรยีนรู ้และสร้าง Community เพอืพดูคุยกบัผูส้อนไดอี้กชอ่งทางหนึง 

กลุ่มนิตยสาร บริษัทยังคงส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ประมาณร้อยละ 85 โดยเน้นการ     

Pre-Order นิตยสาร ซงึทําใหบ้ริษทัสามารถรูย้อดสงัจองล่วงหน้าและลดโอกาสการคืนนิตยสารจากหน้ารา้น  

 

On Line ปจัจุบนัธุรกิจ On Line ของบริษัทอยู่ในรูปแบบของ Total Online Media Solution เช่น 

Website Facebook, Video ในเครือ ขอ้ดีของ On Line สามารถกลบัมาดูซําได ้จงึเป็นการสร้างโอกาสของรายได้

อย่างต่อเนือง 

 

On Ground ในปี 2563 เดิมบริษัทมีแผนทีจะจัดงานทงัหมด 13 ครัง เนืองจากได้รับผลกระทบจาก 

COVID-19 ทําใหใ้นไตรมาส 2 ไม่สามารถจดังานแฟร์ได้ แต่ในครึงปีหลงั มแีผนงานทีจะจดังานอีก 8 ครัง และ

บริษทัไดป้รบัให้เป็นรูปแบบของงานเป็นลกัษณะ Total Hybrid Fair โดยร้านค้าทีออกบูทกับบริษัท จะมีการขาย

สนิค้าผ่านช่องทาง AMVATA.com ด้วย และลูกค้าสามารถเลือกซือของผ่านทางเว็บไซต์ หรือหน้างานแฟร์       

ตามชอ่งทางทสีะดวก โดยจะยงัคงได้รบัโปรโมชนัเดียวกนัทัง 2 ช่องทาง จึงเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ใหญ่ขึน 

นอกจากนี บรษิัทยงัเก็บขอ้มูลแบบ Real time เพอืเป็นประโยชน์แกบ่รษิทัและรา้นคา้ในการปรบัปรุงงานครงัต่อไป 

 

On Shop ปจัจุบนับรษิทัมรีา้นนายอนิทร์จํานวน 142 สาขา และร้านเครือข่ายจํานวน 536 สาขา โดยมี

การขยายการขายสนิคา้ในรา้นไปสูส่นิคา้ Life Style ทมีคีวามเกยีวเนือง เพอืเพมิรายไดต้่อตารางเมตรในรา้นคา้ให้

สงูขนึ และใหก้ารบรกิารทคีรบวงจร ครงึปีหลงัจะมกีารปรบัปรุงเวบ็ไซต์และแอพลเิคชนั Naiin เพอืสามารถรองรบั 

Feature ใหม่ๆ  และใหบ้รกิารไดด้ียงิขนึ โดยลูกค้าสามารถเขา้ถงึหนงัสือในรูปแบบ Digital Platform ได้มากขนึ  

ในชว่งครึงปีหลงับรษิทัมแีผนการจดังานแฟร์ตามอาคารสํานกังานต่างๆ หา้งสรรพสนิคา้ หรือต่างจงัหวดั 

เพอืเพมิรายไดใ้หก้บับรษิทั แมว้า่ชว่งตน้ปีจะไมส่ามารถจดังานมหกรรมหนงัสอืได ้แต่บรษิทัยงัคงมรีายไดจ้ากการ

ขายหนังสอืผา่นเวบ็ไซต์และแอพลเิคชนัของบรษิัท ทงันี รายไดจ้ากการขายดงักล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงยอดขาย    

ทเีคยไดร้บัตามปกติของหน้ารา้น จึงวางแผนทีจะจดังานแฟร์สาํหรบัหนงัสอืเพมิขนึ 

สําหรับ AMVATA.com E Market Place ในเครืออมรินทร์กรุ๊ปปจัจุบัน มีร้านค้าทังหมด 750 ราย        

แบ่งออกเป็น 12 หมวดสนิคา้ โดยบริษัทพยายามจะผลักดนัให้มี Platform การขายทงั Online และ Offline เพอื

ป้ องกนัเหตุการณ์ทไีมแ่น่นอนในอนาคต 
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On Air บริษทัมคีวามมุ่งมนัทีจะรกัษาอันดบัของเรตติง ให้อยู่ในอันดบั Top 5 ภายในปีนี มกีารพฒันา

รายการข่าวเชา้และขา่วเทยีง ให้มเีรตติงทีดี ส่งผลให้บริษัทสามารถทําราคาค่าโฆษณาได้ และมพีนัธมติรเสนอ

รายการใหม่ๆ ทําให้อมรินทร์ทีว ีมีความหลากหลายมากขนึ เป็นการสร้างโอกาสการขาย สร้างรายได้ และนํา 

Content ทมีอียู่มาจดัการใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุ  

 ผูด้ําเนินการประชุมได้ชแีจงต่อทปีระชมุวา่ บริษทัไดล้งนามเขา้ร่วมเพอืประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-Corruption : CAC)  และในปจัจบุนัอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการในขนัตอนต่อไป    

เมอืกรรมการและผูบ้ริหารได้ชแีจงรายละเอยีดต่อทีประชมุครบถว้นแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นซกัถาม 

 

นายศกัดิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิมเติมถึงนิตยสารจํานวน 8 หัว       

วา่ได้แก่อะไรบา้ง และแนะนําให้เพมิเติมขอ้มลูตดิต่อบรษิทัทางเวบ็ไซต์ set.or.th 

 

นางระริน อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ได้ ตอบคําถามผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2563 สํานักพิมพ์ได้ออกนิตยสาร

จํานวน 7 หวั ได้แก่ 1) แพรว 2) สุดสปัดาห์ 3) แพรว Wedding 4) ชวีจิต 5) บ้านและสวน 6) National 

Geographic และ 7) room  

เมอืผูบ้รหิารไดร้ายงานใหท้ปีระชมุรบัทราบผลการดาํเนินงานในปีทผีา่นมาและนําเสนอแผนงานในอนาคต 

เสร็จสนิแล้ว ผูดํ้าเนินการประชุมได้ชีแจงให้ทีประชุมทราบว่า สําหรบัวาระนีไม่จําเป็นต้องให้ทีประช ุมลงมต ิ       

แต่อย่างใด 

ทปีระชุมจงึไดร้บัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทั ประจําปี 2562 และรบัทราบแผนงานประจําปี 2563 

ของบรษิทัตามทีเสนอแล้ว 

 

วาระที 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

และงบกระแสเงินสด สําหรบัปีสินสุดวนัเดียวกัน ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

ประจาํปี 2562 

 

ผูด้ําเนินการประชุม ไดข้อใหน้ายศริิ บุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอํ้านวยการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงิน 

เป็นผูนํ้าเสนองบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจําปี 2562 

นายศริิ บุญพิทกัษ์เกศ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ฝ่ ายบญัชแีละการเงิน ได้รายงานให้ทีประชุม   

ได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบจาก    

ผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย             

มกีําไรเบ็ดเสร็จจากการดําเนินงานในรอบปี 2562 รวม 167,717,335 บาท ทงันี บริษัทได้จัดส่งรายละเอียด
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ดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสงิทีส่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสอืเชิญประชุม ซึงสรุป

สาระสาํคญัได้ดงันี 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 ปี 2562 % เพิม (ลด) ปี 2561 ปี 2562 % เพิม (ลด) 

งบแสดงฐานะการเงิน       

สนิทรพัย์รวม 6,167.45 5,284.16 (14.32%) 6,800.77 6,761.74 (0.57%) 

หนีสนิรวม 2,092.49 1,111.36 (46.89%) 523.79 430.49 (17.81%) 

สว่นของผูถ้ือหุน้ 4,074.96 4,172.80 2.40% 6,276.98 6,331.26 0.86% 

ทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ 998.28 998.28 0.00% 998.28 998.28 0.00% 

     

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 ปี 2562 % เพิม (ลด) ปี 2561 ปี 2562 % เพิม (ลด) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็       

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,798.96 3,103.94 10.90% 1,689.42 1,639.02 (2.98%) 

ตน้ทุนขาย 1,985.91 1,975.77 (0.51%) 1,181.69 1,173.24 (0.71%) 

กําไรขนัตน้ 813.05 1,128.17 38.76% 507.73 465.77 (8.26%) 

รายไดอ้นื       

   -กําไรจากการรบัรูส้ว่นได้เสยี   

    ในกจิการทเีกยีวขอ้งกนัซงึถอื  

    กอ่นการเปลยีนแปลงสถานะ 

    เป็นบริษทัย่อย  

58.08 - (100.00%) - - - 

   -อนื ๆ 141.20 164.52 16.52% 58.88 54.29 (7.80%) 

กําไรจากการดําเนนิงาน 246.46 205.21 (16.74%) 216.99 154.38 (28.85%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 32.38 8.90 (72.50%) 7.90 1.90 (75.90%) 

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 173.90 167.72 (3.56%) 169.08 124.16 (26.57%) 

      

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิมเติม เกียวกับคําอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis-MD&A) ได้ทีเอกสารฉบบัเต็มแบบ บจ.56-2 หรือรายงานประจําปี      

ใน หน้า 76 - 83 และรายละเอียดงบการเงินในหน้า 176 - 279 หรือในแบบ บจ.56-1 ซึงได้มีการเปิดเผยไว ้          

บนเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัในส่วนของนักลงทุนสมัพนัธ์ 
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หลงัจากนนั รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงให้     

ทีประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ         

งบกระแสเงินสด ประจําปี 2562 ของบริษัทอย่างถีถ้วนแล้วว่าเป็นไปตามขอ้เท็จจริง จึงเห็นสมควรให้อนุมตั ิ       

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสดประจําปี 2562 ตามทเีสนอ 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจําปี 2562” 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทปีระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรือสอบถามเกยีวกบัวาระนี 

นายศักดิช ัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามถึงเงินลงทุนระยะยาวอืนๆ                

วา่เป็นสนิทรพัย์ประเภทใด และบรษิทัมแีผนการลงทุนในอนาคตสําหรบัสนิทรพัย์สว่นนีอย่างไร 

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ได้ชีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเงินลงทุนระยะยาวดังกล่าว เป็นเงินสดทีได้ร ับ        

จากการเพมิทุน และไดส้ํารองไวเ้พอืชําระค่าใบอนุญาตทีวดีิจิทลั ซึงต่อมาบริษัทไม่มคีวามจําเป็นต้องใช้เงินสด

ดงักล่าว จงึไดนํ้าไปแสวงหาผลตอบแทนทางการเงนิทดีกีวา่การฝากเงินกบัสถาบนัการเงนิ และมรีะดบัความเสยีง

ในระดบัทยีอมรบัได ้โดยไดนํ้าไปลงทุนซอืหุ้นกู ้บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ซึงไดผ้ลตอบแทนในอตัรา

รอ้ยละ 3 ทงันี หุน้กูด้งักล่าวจะครบกําหนดในเดอืนมนีาคมปี 2564 ซงึเมอืครบกําหนดไถ่ถอน กจ็ะมกีารพจิารณา

โครงการขยายงาน รวมทงัการมองหาทางเลือกในการลงทุนทีมคีวามเสยีงตํา และได้รับผลตอบแทนทีเหมาะสม

ต่อไป 

นายศกัดชิยั สกุลศรีมนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชมุด้วยตนเองสอบถามเพมิเตมิถงึค่าใชจ้่ายทคีงคา้งจ่ายสําหรบั

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถแีละประกอบกิจการโทรคมนาคมในงบการเงินปี 2562 และในงบการเงินมกีารบนัทึก  

ค่าความนิยม ซงึในอนาคตการบนัทึกค่าความนิยมจะมกีารเปลยีนแปลงหรือไม ่อย่างไร 

นายศริิ บุญพทิกัษ์เกศ ชแีจงให้ผูถ้อืหุ้นทราบว่า ตามทีได้มกีารชแีจงในวาระที 1 ซึงบริษัทได้รบัยกเว้น

การจ่ายค่าใบอนุญาตฯ คงเหลือในงวดที 5 และ 6 จึงทําให้หนีสนิและสินทรัพย์ของบริษัทในปี 2562 ลดลง        

โดยในรายงานประจําปีหน้า 244 แสดงถึงรายละเอยีดค่าใบอนุญาต และการตดัจําหน่ายตามระยะเวลา จึงมมีูลค่า

ใบอนุญาตคงเหลอื ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ตามทแีสดงไวใ้นงบการเงนิ โดยปจัจุบนับรษิทัไมม่ภีาระคงคา้งใดๆ 

ทตี้องจ่ายค่าใบอนุญาตฯ ใหแ้ก่ กสทช. อีก 

สําหรับในส่วนค่าความนิยมซึงเป็นสินทรัพย์ของบริษัท เกิดขึนจากการเข้าซือหุ้นบริษัท อมรินทร์          

บุ๊ค เซน็เตอร์ จํากดั (ABOOK) ซงึในการเขา้ซอืหุ้นได้มกีารประเมนิราคาตามวิธีการทีใชก้นัทวัไปในการซือขาย

กจิการ โดยใชป้ระมาณการกระแสเงินสดในอนาคต แต่ในทางมาตรฐานทางบญัชี จะมกีารบันทึกบัญชใีนราคา

ตลาดของสนิทรพัย์ทมีอียู่จรงิของ ABOOK ซงึสว่นต่างดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าความนิยม ซึงจะมกีารพิจารณา   

วดัการดอ้ยค่าทุกปี หาก ABOOK มผีลประกอบการทดีีกจ็ะไมม่ผีลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยมดงักล่าว 
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 นายนรรตัน์ ลิมนรรตัน์ ชแีจงต่อผูถ้อืหุน้เพมิเติมวา่ รายการและมลูค่าของค่าใบอนุญาตการประกอบธุรกจิ

ทวีดีจิทิลัในงบการเงิน จะเป็นการลงเตม็มูลค่าของใบอนุญาตฯ และจะมกีารตัดจ่ายหรือเฉลียค่าใชจ้่ายตามอายุ

ใบอนุญาต ซงึเป็นไปตามมาตรฐานทางบญัช ีโดยค่าใบอนุญาตฯ นี ปจัจุบนับริษัทได้ชําระครบถ้วนแล้ว ซึงไม่มี

ภาระหนีใบอนุญาตฯ คงค้าง แต่ในส่วนของงบกําไรขาดทุนของทุกๆ ปี จะมีค่าใชจ้่ายตดัจ่ายดงักล่าวซึงไม่ม ี     

การจ่ายชําระเงนิใดๆ ดงันนัจึงทําให้บริษัทจะมีกําไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดค่อนข้างสูง ปจัจุบนับริษัทมีเงินสด  

คงเหลอือยู่ประมาณ 1,000 ลา้นบาท ซงึจะมกีารพจิารณาหาโอกาสในการลงทุนต่อไป 

 

เนืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคีําถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ เพมิเตมิ 

ผูด้ําเนินการประชุมจงึขอใหท้ปีระชมุลงมต ิและออกเสยีงลงคะแนน ซงึก่อนการลงมตผิูด้ําเนินการประชุม

แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า วาระนี ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม               

และออกเสยีงลงคะแนน 

ทีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2562 

ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผูถ้อืหุ้นซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอียด ดงันี 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 824,755,393 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 55,700 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 824,811,093 100.0000 

อนึง ในขณะทีมกีารลงมติในวาระนีมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิมขนึภายหลงัจากวาระที 2        

อกีจํานวน 6 ราย นบัไดจ้ํานวน 446,605 หุน้ 

 

วาระที 4   พิจารณาอนุมติัการจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรทุนสํารองประจําปี 2562 รับทราบ            

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 

ผูด้ําเนินการประชุมได้ชแีจงต่อทปีระชมุวา่จากผลการดํานินงานสําหรบัปี 2562 สนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

2562 ของบริษทั งบการเงินรวมมกํีาไรสทุธิ จํานวน 167,717,335 บาท และ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท    

มกีําไรสุทธิจํานวน 124,157,474 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นชอบ       

ให้จดัสรรกําไรและจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย โดยให้จดัสรรกําไรเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 

6,210,000.00 บาท ซงึสอดคล้องกบัพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ 56 ซงึกําหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของ
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กําไรสทุธิประจําปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมจีํานวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน  

พร้อมทงันําเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้ือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล  โดยคณะกรรมการบริษัท    

ได้พจิารณาจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 119,793,790.80 บาท 

เมอืวนัท ี12 พฤษภาคม 2563 แล้ว เพอืลดผลกระทบทอีาจเกดิขนึกบัผูถ้อืหุน้ จากการเลอืนประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

จากวนัทกีําหนดไวเ้ดมิ และรบัทราบการงดจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2562 

ทงันี การคํานวณการจ่ายเงินปนัผลดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาจากผลการดําเนินงาน      

ของบริษทัและบริษทัย่อย ซงึสามารถสะทอ้นความสามารถในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงได้

เปลียนวิธีการคํานวณการจ่ายเงินปนัผลมาพิจารณาจากงบการเงินรวม เมอืคํานวณการจ่ายเงินปนัผลตามที          

มกีารจ่ายเงินปนัผลระหวา่งกาล จะคดิเป็นร้อยละ 71.43 ของกําไรสทุธิประจําปีสาํหรบังบการเงนิรวม และร้อยละ 

96.49 ของกําไรสทุธปิระจาํปีสาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ซงึสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผล        

ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลของบรษิัท  

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  “คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหที้ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติจ ัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,210,000.00 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปนัผล      

ระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท/หุน้ รวมเป็นเงนิ 119,793,790.80 บาท เมอืวนัท ี12 พฤษภาคม 

2563 และรบัทราบการงดจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2562 ตามทเีสนอ”  

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทปีระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรือสอบถามเกยีวกบัวาระนี 

นายศกัดชิยั สกุลศรีมนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชมุด้วยตนเองเสนอแนะเพมิเตมิถึงการจดัลําดบัวาระเพืออนุมตัิ

การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปนัผลประจําปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปนัผล     

ระหวา่งกาล ทเีกดิจากผลการดําเนินงานในปี 2562 เพอืให้ผูถ้อืหุ้นเขา้ใจโดยทวักนั 

นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข ทีปรึกษากฎหมายของบริษัท ชแีจงให้ทีประชุมเข้าใจตรงกนัว่า ในวาระนี     

เป็นการพจิารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ประจําปี 2562 และรายงานให ้       

ทปีระชุมผูถ้ือหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลนีมาจาก

ผลการดําเนินงานทเีกดิขนึในปี 2562 และรบัทราบการงดจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2562 

เนืองจากไม่มีผูถ้ือหุ้นใดมีคําถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูดํ้าเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติ        

ในวาระนี ซึงก่อนการลงมต ิผูด้ําเนินการประชุมแจ้งใหท้ปีระชุมทราบว่า วาระนี ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรทุนสํารองประจําปี  2562 ด้วย     

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน และรับทราบการจ่ายเงินปนัผล    

ระหวา่งกาล รวมถงึการงดจ่ายเงินปนัผลประจําปี 2562 มรีายละเอยีดดงันี 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 824,821,093 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 824,821,093 100.0000 

อนึง ในขณะทีมกีารลงมติในวาระนีมผูี้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิมขนึภายหลงัจากวาระที 3        

อกีจํานวน 1 ราย นบัไดจ้ํานวน 10,000 หุน้ 

 

วาระที 5   พิจารณาอนุมติัการแต่งตงัผู้ตรวจสอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 

 ผู้ดํา เนินการประชุมได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า  บริษัทได้เปิดโอกาสให้สํานักงานบัญชีหลายแห่ง                 

เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญช ี        

ของบริษทั และบริษทัย่อย โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญช ีค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัช ีจงึเห็นสมควรขอใหท้ปีระชุมแต่งตงัผูส้อบบญัช ีประจําปี 2563 ดงันี  

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส เลขทีใบอนุญาต       4439  และ/หรอื 

(ยงัไม่เคยทําการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 

2. นางสาวสุรรี ัตน์ ทองอรุณแสง เลขทีใบอนุญาต       4409 และ/หรอื 

(ยงัไม่เคยทําการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 

3. นางศศธิร พงศอ์ดิศกัด ิ เลขทีใบอนุญาต       8802  

(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2561          

รวมระยะเวลา 3 ปี) 

คนหนึงคนใด จากบริษัท เคพเีอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจําปี 2563 มอีํานาจ

ตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทงันี บรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั 

และผูส้อบบัญชทีงั 3 ท่าน ไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืสว่นไดเ้สยีกบับริษทั บรษิัทย่อย ผูบ้ริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น               

ต่องบการเงินของบริษทั นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี  

ของบริษทัประจําปี 2563 ดงันี  
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 - ค่าสอบบญัช ีบริษทั อมรินทร์พรนิติง แอนด์ พบัลชิชงิ จํากดั (มหาชน) เสนอราคา 1,550,000 บาท  

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ท.จ.28/2563 กําหนดว่าในกรณีทีบริษัทไม่สามารถ          

จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี เพือแต่งตังผู้สอบบัญชไีด้ เนืองจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19            

ใหบ้รษิัทสามารถสง่งบการเงนิไตรมาสท ี1 ปี 2563 ซงึผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชทีีไดร้บัความเหน็ชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. และได้รบัการแต่งตังจากบริษัทได้ ซึงทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 1/2563 เมอืวนัท ี        

26 กุมภาพนัธ์ 2563 มมีตแิต่งตงัผูส้อบบญัชจีาก บริษัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั ตามรายชอืข้างต้น 

ดงันนั บริษทัขา้งตน้นีจงึไดทํ้าหน้าทสีอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 1/2563  

 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตังผู้สอบบัญชี ดังนี  

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส เลขทีใบอนุญาต 4439 หรือ 2. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง เลขทีใบอนุญาต       

4409 หรือ 3. นางศศธิร พงศอ์ดิศกัดิ เลขทีใบอนุญาต 8802 คนใดคนหนึงจากบริษทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัชี 

จํากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2563 และกําหนดค่าตอบแทนตามทเีสนอ” 

   ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทปีระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรือสอบถามเกยีวกบัวาระนี 

นายศักดิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามถึงหมายเหตุเกียวกับค่าบริการ 

Benchmarking Study จํานวน 550,000 บาท ทบีรษิทัจ่ายใหก้บั บรษิทั สํานกัภาษี เคพเีอม็จี ภูมไิชย จํากดั  

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ได้ชีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเพือให้สอดคล้องกับกฎหมายการกําหนดราคาโอน              

ทีครอบคลุมถึงการศึกษาบริษัท/ ธุรกรรมพงึเปรียบเทียบในประเทศไทย (Benchmarking Study) บริษัทจึงได้

ว่าจ้าง บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด ซึงเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย        

สอบบญัช ีจํากดั และเป็นรายการทแียกออกจากค่าสอบบญัชปีระจําปี 2563  

นายนรรตัน์ ลิมนรรตัน์ ชแีจงเพมิเติมวา่ ตามกฎหมาย การแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละการกาํหนดคา่สอบบญัชี

จะตอ้งได้รบัการอนุมตัิจากทปีระชมุผูถ้อืหุ้น โดยค่าบรกิาร Benchmarking Study นนั เป็นการดําเนินการตามปกติ

ของบริษทั และนํามาชแีจงให้ผูถ้อืหุ้นทราบเพอืความโปร่งใส 

เนืองจากไม่มีผูถ้ือหุ้นใดมีคําถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูดํ้าเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติ        

ในวาระนี ซึงผูด้ําเนินการประชุมแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า วาระนี ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก    

ของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ทีประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิแต่งตงั 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขทีใบอนุญาต 4439 หรือ  

2. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง เลขทีใบอนุญาต 4409 หรือ 3. นางศศธิร พงศ์อดิศกัดิ เลขทีใบอนุญาต 8802    

คนใดคนหนึงจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จําก ัด เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี  2563 และกําหนด

ค่าตอบแทนตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน          

ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี 
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 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 824,821,093 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 824,821,093 100.0000 

 อนึง ในขณะทีมกีารลงมตใินวาระนีไมม่ผีูถ้ือหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุเพมิขนึภายหลงัจากวาระท ี4 

 

วาระที 6  พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ผูด้ําเนินการประชุมได้ชแีจงต่อทปีระชมุวา่ เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคบั

ของบริษัท ขอ้ 16 ซึงกําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในอัตรา    

หนึงในสามของจํานวนกรรมการทงัหมด ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้ทีสุดกบัส่วนหนึงในสาม ซึงในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครงันีมีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่ง      

ตามวาระจํานวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นางเมตตา อุทกะพนัธ์ุ   ประธานกรรมการ 

กรรมการกํากบัดูแลบรรษทัภบิาล 

2. นายปราโมทย์ พรประภา    กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการกํากบัดูแลบรรษทัภบิาล 

3. นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุง่โรจน์   กรรมการ 

กรรมการความยงัยนืและบรหิารความเสยีง 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการบรหิาร 

และกรรมการผูอํ้านวยการใหญ่ 

4. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง   กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

รองกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ 

 

ทงันี รายละเอยีดเกยีวกบัประวตั ิผลงาน และการปฏิบตัหิน้าทขีองกรรมการทงั 4 ท่าน บรษิทัฯ ได้ส่งให ้ 

ผูถ้ือหุน้ไดศ้กึษาเป็นการล่วงหน้าแลว้ตามสงิทีสง่มาดว้ยหมายเลข 4 ของหนังสอืเชญิประชมุ 
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ถึงแม้ว่าพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจํากัด และกฎระเบียบทีเกียวข้องอืน จะไม่ได้ระบุให้กรรมการ        

ทไีดร้บัการเสนอชอืจะตอ้งออกจากหอ้งประชมุในการพจิารณาวาระนี แต่เพอืให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและ

เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงไดอ้ย่างเป็นอสิระ ซงึตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 47 กําหนดใหก้รณีประธาน

กรรมการไมอ่ยู่ในทปีระชมุ ใหร้องประธานกรรมการทําหน้าทแีทน ดงันนั นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ีจงึเป็นประธาน

ในทปีระชมุสาํหรบัวาระนี 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการทีได้รบัการเสนอชอื 

เหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาเลอืกตงับุคคลทงั 4 ท่านทไีด้รบัการเสนอชอืให้เป็นกรรมการบริษัท 

กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง กรรมการและกรรมการชดุย่อยต่างๆ ต่อไปอกีวาระหนึง ตามความเห็นของคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซงึมคีวามเหน็ว่าบุคคลทงั 4 ท่านนี เป็นผูท้ีมคุีณสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้าม แต่งตงัให้เป็นกรรมการบริษัท        

ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทังเป็นผู้ทีมีความรู้ 

ความสามารถ มปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกจิ สามารถทําประโยชน์ใหก้บับริษทัเป็นอย่างดยีงิ 

และในชว่งทผี่านมาได้ปฏบิตัิหน้าทใีนฐานะกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา” 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทปีระชมุเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกยีวกบัวาระนี 

เนืองจากไม่มีผูถ้ือหุ้นใดมีคําถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูดํ้าเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมต ิ      

ในวาระนีเป็นรายบุคคล ซงึผูด้ําเนินการประชุมแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า วาระนี ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ทปีระชุมพจิารณาแลว้เลือกตงักรรมการทงั 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง 

โดยมกีารลงคะแนนเรยีงเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี 

 6.1 ทีประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิให้นางเมตตา อุทกะพนัธุ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท      

อกีวาระหนึง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 788,149,302 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0  

รวม 788,149,302 100.0000 

งดออกเสียง 36,671,791 - 

บตัรเสีย 0 0 

 อนึง ในขณะทีมกีารลงมตใินวาระนีไมม่ผีูถ้ือหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุเพมิขนึภายหลงัจากวาระท ี5 
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 6.2 ทีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัิใหน้ายปราโมทย์ พรประภา กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  

อกีวาระหนึง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 824,821,093 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 824,821,093 100.0000 

 อนึง ในขณะทีมกีารลงมตใินวาระนีไมม่ผีูถ้ือหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุเพมิขนึภายหลงัจากวาระท ี6.1 

 6.3 ทีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัิใหน้างระรนิ อุทกะพนัธ์ุ ปญัจรุ่งโรจน์ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษทัอกีวาระหนึง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 686,434,041 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

รวม 686,434,041 100.0000 

งดออกเสียง 138,387,052 0 

บตัรเสีย 0 0 

 อนึง ในขณะทีมกีารลงมตใินวาระนีไมม่ผีูถ้ือหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุเพมิขนึภายหลงัจากวาระท ี6.2 

 6.4 ทีประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิให้นายชีวพฒัน์ ณ ถลาง กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท      

อกีวาระหนึง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 824,521,093 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

รวม 824,521,093 0 

งดออกเสียง 300,000 0 

บตัรเสีย 0 0 

 อนึง ในขณะทีมกีารลงมตใินวาระนีไมม่ผีูถ้ือหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุเพมิขนึภายหลงัจากวาระท ี6.3 
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ภายหลังการลงคะแนนเสยีงในวาระดงักล่าว รองประธานกรรมการบรษิทัไดเ้รยีนเชญิกรรมการทงั 4 ท่าน 

กลบัเขา้หอ้งประชุม และนางเมตตา อุทกะพนัธุ์ เป็นประธานในทีประชมุในวาระต่อไป 

 

วาระที 7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการประจาํปี 2563 

ผูด้ําเนินการประชุมได้ชแีจงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณา

ค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการบริษทั กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากบัดูแลบรรษัทภบิาลและคณะกรรมการความยงัยนืและบรหิารความเสยีง 

สําหรบัปี 2563 โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกียวกบัประเภท ขนาด และความเกียวโยงกับผลการดําเนินงาน     

ของบริษทัฯ ซงึสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหน้าทีและความรับผดิชอบ  

ของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษทัภบิาล และกรรมการความยงัยนืและบรหิารความเสยีง ทงันี กรรมการ

ทไีดร้บัมอบหมายให้ทําหน้าทใีนคณะกรรมการชุดย่อยตา่งๆ จะได้รบัค่าตอบแทนเพมิตามปรมิาณความรบัผดิชอบ

ทีเพิมขึน โดยกําหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึงบริษัทได้ส่งข้อมูลให้ผูถ้ือหุ้นได้ทราบ

ล่วงหน้าแล้ว ตามสงิทสีง่มาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสอืเชญิประชมุ โดยมรีายละเอยีดดงันี  

ตาํแหน่ง 
เงินประจาํตาํแหน่ง

(บาท/เดือน) 

ค่าเบยีประชมุ 

(บาท/ครงั) 

ประธานกรรมการ  20,000 25,000 

กรรมการ  10,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 ไม่ม ี

กรรมการตรวจสอบ 20,000 ไม่ม ี

ประธานคณะกรรมการบรหิาร  30,000 ไม่ม ี

กรรมการบรหิาร  20,000 ไม่ม ี

ประธานคณะกรรมการสรรหา        

และพจิารณาค่าตอบแทน  

ไม่ม ี 20,000 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ไม่ม ี 15,000 

ประธานคณะกรรมการ 

กํากบัดูแลบรรษทัภบิาล  

ไม่ม ี 20,000 

กรรมการกํากบัดูแลบรรษทัภบิาล  ไม่ม ี 15,000 

ประธานคณะกรรมการความยงัยนื  และบรหิารความ

เสยีง 

ไม่ม ี 20,000 

กรรมการความยงัยนืและบรหิารความเสยีง ไม่ม ี 15,000 

หมายเหตุ : ในกรณีทเีป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนส่วนนี 
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ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตัิ

กําหนดค่าตอบแทนตามทคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามทีเสนอ เป็นวงเงิน   

ไม่เกิน 5 ลา้นบาท” 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทปีระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรือสอบถามเกยีวกบัวาระนี 

เนืองจากไม่มีผูถ้ือหุ้นใดมคํีาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูดํ้าเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติ      

ในวาระนี ซึงก่อนการลงมต ิผูดํ้าเนินการประชมุแจง้ใหท้ปีระชุมทราบว่า วาระนีตอ้งผา่นการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกวา่สองในสามของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ  

ทีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนน

เสยีงเป็นเอกฉนัท์ของของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตรา

และเงอืนไขทมีกีารเสนอ ดงันี 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 824,821,093 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 824,821,093 100.0000 

 อนึง ในขณะทีมกีารลงมตใินวาระนีไมม่ผีูถ้ือหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุเพมิขนึภายหลงัจากวาระท ี6 

 

วาระที 8 พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถ้าม)ี 

 ผูด้ําเนินการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพมิเตมิ 

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ตวัแทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามดงัน ี

1. การถ่ายทอดสดมวยไทย ทางช่องอมรินทร์ทีว ี

2. ตามประกาศของกสทช. เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจยัและพฒันาฯ    

(ฉบบัที 2) ซงึมกีารปรบัลดอตัราการนําสง่เงินรายปีเขา้กองทุนดงักล่าว จะสามารถลดค่าใชจ่้ายของ

บริษทัไดม้ากน้อยเพียงใด 
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นายศริิ บุญพทิกัษ์เกศ ตอบข้อซกัถามของผูถ้อืหุ้น ดงันี  

- เนืองจากสถานการณ์ COVID-19 ในเดอืนมนีาคม ทําให้การจดัการแข่งขนัชกมวยและการถ่ายทําละคร   

ไม่สามารถทําได ้จึงตอ้งยกเลกิการถ่ายทอดสดมวยและการนําละครลงผงัรายการ บริษทัจึงมกีารปรบัแผน

สําหรับธุรกิจทีวี มีการนํารายการมาออกอากาศซํา และเพิมเวลาการออกอากาศรายการข่าว                  

ในบางช่วงเวลา เนืองจากช่วงทีผ่านมาผู้ชมรายการทีวใีห้ความสนใจในรายการข่าวเพมิขนึ ซึงได้ร ับ      

ผลตอบรบัและมีเรตตงิทดี ีหากสถานการณ์คลีคลายลงและภาครฐัผอ่นคลายใหด้ําเนินการจดัการแข่งขนั

ชกมวย และถ่ายทําละครได้ บริษัทก็จะนํารายการดงักล่าวกลับเขา้สู่ผงัรายการต่อไป โดยในสปัดาห์นี 

รายการ ศกึชา้งมวยไทย เกียรติเพชร ได้รับอนุญาตให้จดัการแข่งขนัได้แล้ว ทางบริษัทก็จะกลับมา

ดําเนินการถ่ายทอดสดอีกครงัหนึง โดยจะออกอากาศทุกวนัอาทิตย์ เริมตงัแต่วนัที 12 กรกฎาคม 2563 

เป็นตน้ไป 

 

- ในปี 2563 จะมีการบนัทึกกลบัรายการในส่วนทีตังเป็นค่าใชจ้่ายสําหรับกองทุนทีบันทึกไวใ้นปี 2562 

ประมาณ 10 ล้านบาท และตังแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายสําหรับกองทุนจะลดลงประมาณ                

6-7 แสนบาท/เดือน โดยอตัราการนําสง่เงินรายปีตามประกาศดงักล่าวจะคิดจากรายไดแ้บบขนับนัได 

 

เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามประเดน็เพมิเตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมการประชมุ

ทุกคน และปิดการประชมุเวลา 12.30 น. 

 

     

 

     

ลงชอื_______________________________ประธานทปีระชุม 

(นางเมตตา อุทกะพนัธ์ุ) 

 

 

 

 

 

ลงชอื        ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ 

  (นายฉนัทชาต ธเนศนิตย์) 

 

 

 


