รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561
ของ
บริ ษทั อมริ นทร์พริ้นติ้ ง แอนด์ พับลิ ชชิ่ ง จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิ กา
ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ ริ หาร บริ ษทั อมรินทร์พริ้นติ้ ง แอนด์ พับลิชชิ่ ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่ งชัน เขตตลิ่ งชัน กรุงเทพมหานคร
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ ริหาร
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิง่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษทั เป็ นประธานในทีป่ ระชุม ณ ขณะทีเ่ ปิ ดประชุม
มีผถู้ อื หุน้ มาด้วยตนเองจานวน 56 ราย นับจานวนหุ้นได้ 227,145,671 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาเข้า
ร่วมประชุมจานวน 15 ราย นับจานวนหุ้นได้ 611,870,416 หุ้น รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 71 ราย นับจานวนหุ้นได้
839,016,087 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 84.0460 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิ ด
การประชุม จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุ การบริษัท กล่าวแนะนากรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และผูเ้ ข้าร่วมประชุมอืน่ ๆ ให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ ดังนี้
กรรมการบริ ษทั ที่ เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์
3. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสุวทิ ย์ จินดาสงวน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัท
ภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
5. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บรมานันท์
6. นายปราโมทย์ พรประภา
กรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
7. นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
8. นายกาพล ปุญโสณี
กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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10. นายโชคชัย ปญั จรุง่ โรจน์
11. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง

กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
กรรมการผู้ จ ัด การใหญ่ บริ ษั ท อมริ น ทร์ มี เ ดี ย แอนด์
คอมเมิรซ์ จากัด

บริษทั มีจานวนกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ 11 ท่าน และเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครบทัง้ 11 ท่านคิดเป็ น
ร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด
ผูบ้ ริ หารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครังนี
้ ้ ได้แก่
1. นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
2. นางสาวธนารี พิมปรุ
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
3. นายฉันทชาต ธเนศนิตย์
เลขานุ การบริษทั และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยบัญชี และ
การเงิน
4. นางศศิธร พงษ์อดิศกั ดิ ์
ผูส้ อบบัญชี ตัวแทนจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี
จากัด
5. นางสาวกนกกร พรสวัสดิ ์
ทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั
6. นางสาวปิยะนุช นิตเิ กษตรสุนทร
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ตัวแทนจากบริษทั อีวาย
คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จากัด
7. นางสาวปิยะวัน มีสขุ
ทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั
8. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข
ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั ดีเอ็น36 จากัด
ก่อนเริม่ การประชุ ม นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุ การบริษทั ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบเกี่ยวกับการที่
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคาถาม และเสนอรายชื่อบุ คคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็ น
กรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้ าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2561 แต่เมือ่ ครบกาหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม
หรือเสนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ คัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
ต่อมา นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษทั ได้ ชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมทราบข้อปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญเกีย่ วกับการ
ประชุมและการลงมติดงั นี้
สาหรับขัน้ ตอนของการประชุม ทัง้ ในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้
ถือหุน้ ในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
 การออกเสียงลงคะแนนในทีป
่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือโดยให้นับ
หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
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ผูด้ าเนินการประชุมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษทั ฯ จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ทุก
ท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ติ ามทีเ่ สนอ
ในการลงคะแนนเสียง หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่
เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทาเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตร
ลงคะแนน และขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพือ่ นาไปตรวจ
นับคะแนน สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั หลังเสร็จสิน้ การประชุม เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การลงคะแนน
การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบ
ให้กบั เจ้าหน้าที่ เพือ่ นาไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข หรือแบบ ค ซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่าว ได้นาส่งให้กบั เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษทั จะ
นาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และส่วนที่
เหลือจะถือเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีก่ าหนดไว้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 แบ่ง
ออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1.
วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 บริษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
ทีง่ ดออกเสียง
2.
วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึ่งมาประชุ มและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 บริษัทฯ จะคานวณฐานคะแนน
เสียงโดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุม ทีอ่ อกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง
3.
วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9 และ 10 บริษัทฯ จะคานวณฐาน
คะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุม ทีอ่ อกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง
4.
วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย ได้แก่ วาระที่
6 บริษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมและไม่
รวมส่ว นของผู้ถือหุ้นที่ม สี ่ว นได้เ สีย ที่ออกเสีย ง เห็น ด้ว ย ไม่เ ห็นด้ว ย และงดออกเสีย ง ทัง้ นี้
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย ปรากฏในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
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ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพือ่ รับทราบผลการดาเนินงานของ
บริษทั นอกจากนี้ ในส่วนของวาระที่ 7 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนด
ออกจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2561 ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อ
ความโปร่งใส โดยใช้การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับทีก่ ล่าวไปข้างต้น
กรณีทถ่ี อื เป็ นบัตรเสีย
 บัตรลงคะแนนทีท
่ าเครือ่ งหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียง
ของผูร้ บั มอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศทีแ่ ต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้
 การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถ
้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้ลงนามกากับ
 บัตรลงคะแนนทีล
่ งคะแนนเกินกว่าเสียงทีม่ อี ยู่
เพือ่ ไม่ให้ทป่ี ระชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมทีท่ าการพิจารณา จึงจะขอดาเนินการเพือ่
พิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผล
ของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมซักถามและแสดง
ความเห็นในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระนัน้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่
ต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุ ล ให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้ เพื่อการ
บันทึกรายงานการประชุม
สาหรับท่านผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ าภายหลังการประชุมเริม่ ขึน้ แล้ว ท่านยังคงมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ
ในวาระทีม่ าเข้าร่วมประชุมทัน และวาระทีเ่ หลืออยูเ่ ท่านัน้

ก่อนเริ่มการประชุ ม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุ มว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุ มและการตรวจนับ
คะแนนของผูถ้ อื หุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในทีป่ ระชุมจานวน 3 ท่าน เพื่อเป็ น
ตัวแทนผูถ้ อื หุน้ มาเป็ นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตามมีผถู้ อื หุน้ จานวน 2 ท่าน คือ นางสาว
ปิยะวรรณ มีสขุ ทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั และผูร้ บั มอบฉันทะจากนายสมพล เทียนสุวรรณ และ นางสาวสุวจี
จรัสภัคโชค ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง เสนอตัวเพือ่ เป็ นอาสาสมัครเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ
หลังจากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผูด้ าเนิ นการ
ประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม
2560
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 ซึง่ ได้
จัดประชุมขึน้ เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นัน้ บริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษทั คือ
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เว็บไซต์ www.amarin.com นอกจากนี้บริษทั ยังได้ส่งสาเนารายงานการประชุม เพือ่ ให้ ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาล่วงหน้า
แล้ว ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ได้มกี ารจดบันทึก
อย่างถูกต้องตรงตามความเป็ นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 2/2560
เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ และ
ออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนคน (ราย)
78
0
0
78

คะแนน (เสียง)
840,481,431
0
0
840,481,431

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
100.0000

วาระที่ 2

พิ จ ารณารับ ทราบผลการด าเนิ นงานของบริ ษัท ในรอบปี บัญ ชี 2560 รับ รองรายงาน
ประจาปี 2560 และแผนงานประจาปี 2561
ผู้ดาเนินการประชุม ได้กล่ าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2560 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทราบแล้วตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ และบริษทั
ได้จดั ให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษทั คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ
โดยทัวกั
่ นอีกด้วย
ต่อมาประธานได้ชแ้ี จงผลการดาเนินงานในปี 2560 ที่ผา่ นมาว่าปี 2560 ถือเป็ นปี แห่งการเปลีย่ นแปลงที่
สาคัญของบริษัท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ของบริษัท จากการเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุ นของ
บริษัท วัฒนภักดี จากัด และการขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื เดิม การดาเนินการข้างต้นนอกจากจะช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและสภาพคล่องของบริษทั แล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความมันใจให้
่
แก่คู่คา้ ผูถ้ อื หุ้น
ตลอดจนพนักงาน และการต่อยอดทางธุรกิจในส่วนอืน่ ๆ สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภ าพเพิม่ ขึน้ ในส่วนของการ
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ร่วมมือในการดาเนินธุรกิจต่างๆ กับกลุ่มผูถ้ อื หุ้นใหม่ยงั มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า จะสัมฤทธิผล
ส่งผลดีตอ่ การดาเนินงานของบริษทั ในอนาคต
ประธานได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า การดาเนินงานธุรกิจของบริษทั ทัง้ 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานธุรกิจโรง
พิมพ์ สายงานนิตยสาร สายงานหนังสือเล่ม สายงานนิวมีเดีย และสายงานครีเอทีฟแอนด์อเี ว้นท์
ในรอบปีทผ่ี า่ นมามีการพัฒนาการทีส่ าคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้
- สายงานโรงพิ มพ์ มีการปรับปรุงสายการผลิต โดยมีการสังซื
่ อ้ เครือ่ งพิมพ์ใหม่จานวน 3 เครื่อง เข้ามา
ทดแทนเครื่องพิมพ์เดิมทีม่ อี ายุการใช้งานมานาน ซึ่งทาให้บริษทั มีความสามารถในการพิมพ์งานที่ม ี
คุณภาพ และสามารถรองรับการพิมพ์งานได้หลากหลายกว่าสายการผลิตเดิม อีกทัง้ ลดการสูญเสีย
โอกาสในช่วงเวลาทีม่ กี ารซ่อมบารุงลง
- สายงานนิ ตยสาร บริษัท ได้ท าการปรับ เปลี่ย นจานวนนิตยสารให้ม คี วามเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองกับกลุม่ ลูกค้าให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยในเดือนธันวาคม บริษทั ฯ มีการออกนิตยสารทัง้ สิน้ 10 หัว
- สายงานหนังสือเล่ม ในปี 2560 มีการออกหนังสือใหม่ทงั ้ สิน้ 405 ปก และมีการออกหนังสือปกใหม่ท่ี
เป็ นการแปลจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้
- สายงานนิ วมีเดีย และสายงานครีเอที ฟแอนด์อีเว้นท์ จากการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ของสือ่ ต่างๆ
ของบริษทั ฯ ให้มคี วามทันสมัย ถือว่าในปี 2560 สื่อโฆษณาประเภทดิจทิ ลั ของบริษทั ไม่ว่าจะเป็ นสือ่
โฆษณาทางเว็บไซต์ตา่ ง ๆ ของบริษทั ฯ หรือสือ่ โฆษณาออนไลน์อน่ื ๆ ของบริษทั มีผลการดาเนินการ
เป็ นทีน่ ่าพอใจ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษทั ยังคงมีการจัดงานแสดงสินค้าทีส่ าคัญ ได้แก่
- งานบ้านและสวนแฟร์ มิดเยียร์ จัดขึน้ ในช่วงเดือนกรกฏาคม ทีศ่ นู ย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
- งานบ้านและสวนแฟร์ 2017 ซึง่ จัดขึน้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ทีช่ าเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทอง
ธานี
- งานอมรินทร์เบบี้แอนด์คดิ ส์แฟร์ จัดขึน้ 2 ครัง้ ทีศ่ ูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการจัดใน
ต่างจังหวัดอีก 7 ครัง้ นอกจากนี้มกี ารจัดงานสุดสัปดาห์ Shopping Market อีก 4 ครัง้
ในส่วนของบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด บริษทั ย่อย ซึง่ ประกอบธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั และบริษทั ถือหุน้ อยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 จากจุดเริม่ ต้นทีม่ งุ่ หมายการเป็ นสือ่ ทีด่ ี เป็ นผูผ้ ลิตงานทีม่ คี ุณภาพ ในปี ทผ่ี า่ นมามีการพัฒนา
เนื้อหารายการอย่างต่อเนื่อง ปจั จุบนั ถือว่าการดาเนินการได้เริม่ สัมฤทธิผลในระดับหนึ่ง สิง่ ที่สะท้อนที่สาคัญคือ
การได้รบั การจัดอันดับความนิยมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 ช่องรายการอมรินทร์ทวี ี เอชดี ได้รบั การจัด
อันดับความนิยม 1 ใน 10 ของกลุม่ ผูช้ มทีม่ รี ะดับอายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไป ระดับทัวประเทศ
่
และถือเป็ นช่องรายการที่
มีอตั ราการขยายตัวของความนิยมเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 มากทีส่ ดุ
6

ประธานได้ช้แี จงเพิม่ เติมว่า บริษทั ให้ความสาคัญกับนโยบายกากับดูแลกิจการที่ด ี และการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ มาโดยตลอด คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้เน้ นย้ ากับพนักงานจึงได้เ พิม่ นโยบายการแจ้ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพือ่ เปิ ดโอกาสให้พนักงานหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถ
แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงถึงประธานคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล และเลขานุ การบริษทั
นอกจากนี้ ฝา่ ยจัดการอยูร่ ะหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (CAC) ต่อไป
หลังจากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เป็ นผู้น าเสนอรายละเอีย ดผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2560 และมอบหมายให้น างระริน อุท กะพัน ธุ์
ปญั จรุง่ โรจน์ เป็ นผูน้ าเสนอแผนงานประจาปี 2561 และแผนงานของบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด
นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงผล
การดาเนินงานประจาปี 2560 ดังนี้ ในปี 2557 เป็ นปี แรกที่บริษัทได้เข้าไปดาเนินธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ทาให้บริษัทมี
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนอยู่ทป่ี ระมาณ 1.73 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกับค่าเฉลีย่ ของบริษทั ทัวไปในตลาด
่
หลักทรัพย์ แต่เนื่องจากเป็ นปี แรกในการดาเนินงานในธุรกิจดังกล่าว ทาให้ มผี ลการดาเนินงานขาดทุน และทาให้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั เพิม่ ขึน้ โดยในปี 2559 บริษทั มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนอยู่ทป่ี ระมาณ 5.16 เท่า ใน
ปี 2560 จึงมีการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินโดยการเพิม่ ทุน 2 ครัง้ ทาให้สดั ส่วนหนี้สนิ ต่อทุน และภาระหนี้ของ
บริษทั ลดลง หลังจากการเพิม่ ทุน ทาให้ภาระหนี้ลดลงเหลือ 200 ล้านบาท ลดลง 91.3% อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังมี
ค่าใบอนุญาตค้างชาระต่อ กสทช. รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ จานวน 1,049 ล้านบาท
ภายหลังจากการเพิม่ ทุนของบริษทั โดยการเพิม่ ทุนเมือ่ เดือนมีนาคม บริษทั ได้นาไปชาระคืนเงินกู้ ชาระค่า
ใบอนุ ญาต ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ทุน และการเพิม่ ทุนในเดือนสิงหาคม เพื่อชาระคืนเงินกู้ยมื ขยายการลงทุน และ
นาไปเป็ นทุนหมุนเวียน และเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการทีวดี จิ ทิ ลั โดยพักชาระหนี้ค่า
ใบอนุ ญาต 3 ปี เงินทีบ่ ริษทั จะใช้ในการจ่ายค่าใบอนุญาตดังกล่าว บริษทั อาจนาไปขยายธุรกิจอืน่ ๆต่อไป
การลงทุนในปี ท่ผี ่านมา บริษทั ได้ใช้เงินลงทุ นใน ธุรกิจสิง่ พิมพ์โดยใช้ซ้อื เครื่องจักร บริษทั วางแผนทีจ่ ะ
ขยายธุรกิจด้าน Media ในบริษทั อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิรซ์ จากัด ในส่วนของบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่
จากัด บริษทั ได้ซ้อื Content จากต่างประเทศเพิม่ เติม และมีบางส่วนที่นาไปขยายการลงทุน รวมถึงเงินลงทุน
บางส่วนทีเ่ ตรียมไว้สาหรับการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ ABOOK ซึง่ จะกล่าวถึงต่อไปในวาระที่ 6
ต่ อมา นายศิร ิ บุ ญ พิท กั ษ์ เ กศ รองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ฝ่า ยบัญ ชีแ ละการเงิน ได้ร ายงานผลการ
ดาเนินงานรายไตรมาส และรายปี ของบริษทั ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการให้ทป่ี ระชุมทราบ
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หลังจากนัน้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงแผนการดาเนินงาน
ของบริษทั ในปี 2561 ดังนี้
บริษทั ดาเนินนโยบายต่อเนื่อง ในการเป็ น OMNIMEDIA โดยเป็ นสือ่ ครบวงจร ซึง่ มีทงั ้ หมด 5 On คือ On
Print, Online, On Air, On Ground, On Shop
On Print เนื่องจากมีสอ่ื ออนไลน์เข้ามามากขึน้ บริษทั จึงมีการปรับปรุงนิตยสารให้เข้ากับสถานการณ์ และ
ทาให้บริษัทมีผลกาไรที่ดขี ้นึ อย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรก โดยบริษัท พยายามดาเนินการที่จะทาให้หนังสือทุ ก
ประเภทมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุด และเนื่องจากบริษทั สามารถออกหนั งสือที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด ทาให้บธู อมรินทร์มยี อดขายทีส่ งู ทีส่ ดุ ในงานสัปดาห์หนังสือ นอกจากนี้ยงั มีการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรเพิม่
เพื่อใช้ในโรงพิมพ์ สาหรับรองรับงานพรีเมียม และPrint On Demand ซึ่งปจั จุบนั มีความต้องการของตลาดและ
ราคาต่อสินค้าสูงขึน้
On Ground ในปี 2018 มีงานแฟร์เพิม่ ขึน้ อีก 3 งานใหม่
1) งานบ้านและสวนแฟร์ ซีเล็ค จะจัดขึน้ ในเดือนพฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ เป็ นงาน
เกีย่ วกับสินค้าประเภทเฟอร์นเิ จอร์และงานคราฟต์
2) งาน Explorers Fair โดย นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย จะจัดขึน้ ในช่วงเดียวกับงาน
บ้านและสวน mid-year ทีศ่ ูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
3) งาน Thailand Food Show จะจัดขึน้ ในช่วงเดียวกับงานบ้านและสวน mid-year ทีศ่ ูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค
On Line ปจั จุบนั มีการปรับปรุงเรื่อง On Line ในเครือข่ายของอมรินทร์ มี User ทีเ่ ข้ามาอ่าน Content
จานวน 5 แสนคนต่อวัน ผ่าน 12 Website ซึง่ เป็ นฐานข้อมูลทีบ่ ริษทั จะนาไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
เชิงสินค้าและบริการต่างๆได้
On Air ปจั จุบนั อยูใ่ นระดับ Top 7 และมีการเติบโตของเรตติง้ อย่างต่อเนื่อง และในปี น้มี เี ป้าหมายทีจ่ ะ
ผลิตรายการใหม่ๆ และมีการออกอากาศในระบบออนไลน์ควบคูก่ บั การออกอากาศในโทรทัศน์
นอกจากนี้ในปี 2561 บริษทั มีแผนทีจ่ ะทา อมรินทร์ Eco System เพื่อจะเชื่อมโยงลูกค้าทัง้ เครือข่ายของ
อมรินทร์ คน สิง่ ของ บริการต่างๆ เข้าด้วยกัน ผ่าน content ทีม่ คี ุณภาพในเครืออมรินทร์ และการใช้ฐานข้อมูล
เหล่านี้ในการตอบสนองผูใ้ ช้บริการของบริษทั
เมือ่ ผูบ้ ริหารได้รายงานให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานในปี ทผ่ี า่ นมาและนาเสนอแผนงานในอนาคต
เสร็จสิน้ แล้ว ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่า สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ที่
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการ
ดาเนินประจาปี 2560 รายงานประจาปี 2560 และรับทราบแผนงานประจาปี 2561 ของบริษทั ”
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อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่จาต้องให้ทป่ี ระชุมลงมติแต่อย่างใด
ทีป่ ระชุมจึงได้รบั ทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 และรับทราบแผนงานประจาปี 2561
ของบริษทั ตามทีเ่ สนอแล้ว
วาระที่ 3

พิ จารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบกระแสเงิ นสด สาหรับปี สิ้ นสุดวันเดี ยวกัน ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2560
ผูด้ าเนินการประชุม ได้ขอให้นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
เป็ นผูน้ าเสนองบแสดงฐานะการเงิน, งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาปี 2560
นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมได้รบั
ทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
และผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษทั และบริษทั ย่อย มีผลขาดทุนจากการ
ดาเนินงานในรอบปี 2560 รวม 163,937,376 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษา
ล่วงหน้าแล้วตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุน้

งบการเงิ นรวม
5,579.14
1,678.08
3,901.06
2,237.19
(163.94)
(0.30)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
6,834.34
716.44
6,107.90
1,823.02
195.32
0.35

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาท

โดยท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี อกสารฉบับเต็มแบบ บจ.56-1 และรายงานประจาปี
หน้า 111 – 119 ซึง่ ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั /
นักลงทุนสัมพันธ์
ผูด้ าเนินการประชุ ม ได้แถลงให้ทป่ี ระชุมทราบว่าสาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ที่
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั งิ บแสดงฐานะ
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2560”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
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นายชวลิต วิสราญกุล ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้นาสไลด์รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษทั เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษทั
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษทั รับจะดาเนินการดังกล่าวให้
เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิม่ เติม
ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ก่อนการลงมติผดู้ าเนินการประชุม
แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2560
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนคน (ราย)
79
0
0
79

คะแนน (เสียง)
840,501,451
0
0
840,501,451

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
100.0000

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้นภายหลังจากวาระที ่ 1 อีก
จานวน 1 ราย นับได้จานวน 20,020 หุน้
วาระที่ 4
พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม ได้ช้ีแ จงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า บริษัท ได้เ ปิ ด โอกาสให้ส านั ก งานบัญ ชีห ลายแห่ ง เสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
บริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี จึง
เห็นสมควรขอให้ทป่ี ระชุมแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2561 ดังนี้
1. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์
เลขทีใ่ บอนุ ญาต
8802 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขทีใ่ บอนุ ญาต
4439 หรือ
3. นางสาวสุรรี ตั น์ ทองอรุณแสง เลขทีใ่ บอนุ ญาต
4409
คนหนึ่งคนใด จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 มีอานาจตรวจสอบและ
ลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบ
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บัญชีทงั ้ 3 ท่านตามรายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุค คลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยไม่มผี สู้ อบบัญชีท่านใดเป็ นผูล้ งนามใน
รายงานของผู้ส อบบัญ ชีเ ป็ น เวลา 5 ปี ติด ต่ อ กัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เ ห็น ชอบให้ก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2561 ดังนี้
- ค่าสอบบัญชี บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จากัด (มหาชน) เสนอราคา 1,500,000 บาท
วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ดังนี้ 1.นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์ หรือ 2.นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือ 3.นางสาว
สุรรี ตั น์ ทองอรุณแสง คนใดคนหนึ่งจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561
และกาหนดค่าตอบแทนตามทีเ่ สนอ”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
เนื่องจากไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูด้ าเนินการประชุ มจึงขอให้มกี ารลงมติใน
วาระนี้ ซึง่ ก่อนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ 1. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์ เลขที่ใบอนุ ญาต 8802 หรือ 2.
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขทีใ่ บอนุ ญาต 4439 หรือ 3. นางสาวสุรรี ตั น์ ทองอรุณแสง เลขทีใ่ บอนุ ญาต 4409
คนใดคนหนึ่ ง จากบริษัท เคพีเ อ็ม จี ภู ม ิไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชีป ระจ าปี 2561 และก าหนด
ค่าตอบแทนตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนคน (ราย)
79
0
0
79

คะแนน (เสียง)
840,501,451
0
0
840,501,451

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
100.0000
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วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ งดการจ่ายเงิ นปันผลประจาปี สาหรับผลการดาเนิ นงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่าบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั แต่เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยยังประสบภาวะขาดทุน
บริษัทจึงยังมีความต้องการกันสารองเงินไว้ใช้ในการลงทุน และเป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ ในการนี้จงึ ขอให้ท่ี
ประชุมอนุ มตั ิงดการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับงบการเงินประจาปี 2560 และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัท
มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 56 กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่า ทุ นสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุ น จดทะเบีย น โดยบริษัท ได้จดั สรรเงินสารองตาม
กฎหมายจานวน 9,800,000 บาท
สาหรับ วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นาเสนอต่อที่ประชุ มผู้ถอื หุ้นว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุ มตั งิ ดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2560 และจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย ตามทีเ่ สนอ”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
เนื่องจากไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูด้ าเนินการประชุ มจึงขอให้มกี ารลงมติใน
วาระนี้ ซึง่ ก่อนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ ดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้
จานวนคน (ราย)
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
79
840,501,451
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0
0
งดออกเสียง
0
0
0
รวม
79
840,501,451
100.0000
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั อมรินทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ จากัด (ABOOK)
จานวน 81,000 หุ้น หรือคิ ดเป็ นร้อยละ 81.00 ของทุนชาระแล้วของ ABOOK ในราคาหุ้น
ละ 5,500.00 บาท คิ ดเป็ นมูลค่าทัง้ สิ้ น 445.50 ล้านบาทจากผูถ้ ือหุ้นเดิ มของ ABOOK ซึ่ง
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
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ผูด้ าเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษทั มีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABOOK ซึง่ ประกอบธุรกิจ
ด้านสิง่ พิมพ์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจัดจาหน่ายสิง่ พิมพ์ในรูปแบบต่างๆ จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ ABOOK ซึง่ เป็ นบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ในปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน ABOOK ในสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของทุนชาระ
แล้วของ ABOOK โดยภายหลังการเข้าทารายการ บริษัทฯ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน ABOOK ร้อยละ 100 เนื่องจาก
พิจารณาว่าการได้มาซึง่ ABOOK ซึง่ เป็ นการลงทุนในกิจการทีส่ ามารถเสริมศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ จะทา
ให้บริษัท มีช่องทางการจัดจาหน่ าย และส่งต่อ เนื้อหาที่ห ลากหลาย ทัง้ หน้ า ร้านนายอินทร์ จานวน 158 สาขา
ครอบคลุมทัวประเทศ
่
การขายส่ง การขายตรงยังหน่ วยงานต่างๆ การขายแบบหน่ วยขายเคลื่อนที่ การขายสินค้า
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ อีกทัง้ เป็ นการลงทุ นที่สอดคล้องกับกลยุท ธ์ของบริษัท ที่ต้องการเป็ นผู้
ให้บริการสื่อ Content และช่องทางที่หลากหลายอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังเป็ นการลดความเสีย่ งเรื่องผูจ้ ดั
จาหน่ ายสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งในปจั จุบนั มีอยู่เพียงรายเดียว รวมถึงช่วยลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์จากเดิมทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 19.00
สาหรับ วาระนี้ มีค วามเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่นาเสนอต่อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือหุ้นว่า พิจ ารณาแล้ว
เห็นสมควรอนุ มตั ติ ามทีเ่ สนอ เนื่องจากการซือ้ หุน้ ABOOK มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั เนื่องจาก
เป็ นการเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจจัดจาหน่ ายเพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการให้บริการอย่างครบวงจรมากขึน้ อีกทัง้ เป็ น
การลงทุนในกิจการเพือ่ เสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ โดยอาศัยฐานข้อมูลสือ่ หน้าร้านและระบบออนไลน์ ทา
ให้เกิดการประสานประโยชน์ (Synergy) ภายในกลุม่ บริษทั ส่งผลให้บริษทั ฯ มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีด่ จี ากการ
ลงทุน
คุณกนกกร พรสวัสดิ ์ ทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมถึงรายละเอียดการเข้าซือ้ หุน้
สามัญ ของ ABOOK โดยได้ชแ้ี จงประโยชน์ต่อบริษทั ในการเข้าทารายการ คือ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรใน
การเป็ น “OMNIMEDIA” และ “OMNICHANNEL” ในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจบริษทั มีความครบวงจรมากขึน้ ทัง้ งาน
พิมพ์ สานักพิมพ์ จัดจาหน่าย และลดความเสีย่ งเรือ่ งช่องทางการจัดจาหน่าย ทัง้ นี้สามารถใช้ขอ้ มูลทางการตลาด
เพือ่ บริหารงานขายและขยายธุรกิจของอมรินทร์ได้ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน มีชอ่ งทางการ
สือ่ สารทางการตลาดร่วมกันกับ ABOOK เพิม่ เติม ในการจัด Event รายการโทรทัศน์ และโครงการต่างๆ รวมทัง้ มี
ความโปร่งใสในเรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างอมรินทร์และ ABOOK
คุณสุลกั ษณา อาจอานวยวิภาส ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ตัวแทนจากบริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิ
เซส จากัด ให้ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าทารายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 5) และให้ความเห็นต่อทีป่ ระชุมเพิม่ เติมว่า
จากการวิเคราะห์ขอ้ ดี และข้อด้อยรวมถึงประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการเข้าทารายการ มีความเห็นว่าการเข้า
ลงทุนใน ABOOK มีความสมเหตุสมผล และมูลค่าทีม่ กี ารเสนอซือ้ หุน้ ABOOK ในราคา 5,500 บาทต่อหุน้ มีความ
สมเหตุสมผล เพราะอยูใ่ นช่วงของราคาประเมินทีไ่ ด้จดั ทา และผูถ้ อื หุน้ ควรอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าว
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ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
นายวิเชียร ฐิตโิ ชติรตั นา ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางของอุตสาหกรรมและกิจการ
ร้านหนังสือ ABOOK ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าว่าเป็ นอย่างไร และวิธกี ารประเมินมูลค่าหุน้ ABOOK
นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ กรรมการบริหาร ได้ช้แี จงถึงแนวทางในการดาเนินงานในอนาคต เนื่องจากมีการ
ปิดสาขาทีไ่ ม่ได้ทากาไร และเหลือเพียงสาขาทีท่ ากาไรให้กบั บริษทั ในอนาคตคาดว่าจะมีการปรับปรุงรูปแบบร้าน
นายอินทร์เป็ นร้านทีค่ รบวงจรมากขึน้ ซึง่ สามารถทากาไรให้กบั บริษทั ได้ และไม่ได้ขายเพียงหนังสือเท่านัน้ เพื่อเป็ น
การต่อยอดทางธุรกิจ ผลจากการปิ ดสาขาในอนาคตจะทาให้ผลขาดทุนลดลง และการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ ABOOK
ร้อยละ 81.00 ทาให้ผถู้ อื หุน้ เห็นความโปร่งใสของโครงสร้างบริษทั มากขึน้ แม้รายได้ของบริษทั จะลดลงจากการปิ ด
สาขาแต่คาดว่าบริษทั จะมีกาไรทีเ่ พิม่ ขึน้ และผลักดันธุรกิจของบริษทั ให้ครบวงจรในทุกด้าน ส่วนเงินทีล่ งทุนไปเป็ น
เงินทีบ่ ริษทั ยังมีสภาพคล่องเหลืออยู่ หนี้ของบริษทั ทีม่ เี ป็ นหนี้ธุรกิจตามปกติ
คุณสุลกั ษณา
อาจอานวยวิภาส ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ตัวแทนจากบริษทั อีวาย คอร์ปอเรท
เซอร์วสิ เซส จากัด ชีแ้ จงว่า ปจั จุบนั ABOOK มี Book Value อยูท่ ่ี 73 ล้านบาท หากมีการปรับปรุงมูลค่าทีด่ นิ เพิม่
350 ล้านบาท เมือ่ หักในส่วนของภาระหนี้สนิ ต่างๆ จะมีสนิ ทรัพย์สทุ ธิทงั ้ หมด 274 ล้านบาท เทียบเคียงเป็ นร้อยละ
81.00 อยูท่ ่ี 222 ล้านบาท (Net Book Value) ในส่วนของการประเมินราคาหุน้ ABOOK ใช้วธิ มี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า ABOOK
ทากาไรในปี 2560 เพิม่ ขึน้ 7.35 ล้านบาท แต่สง่ ผลให้กาไรสะสมเพิม่ ขึน้ จาก 24 ล้านบาท เป็ น 61 ล้านบาท จึง
ขอให้อธิบายรายละเอียดในส่วนกาไรทีเ่ พิม่ ขึน้ มาว่าได้ปรับปรุงส่วนใดบ้าง
และภายหลังจากการเข้าทารายการ
บริษทั จะมีสว่ นต่างของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเท่าไร
นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่าเนื่องจาก ABOOK มีการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายการคิดค่าเสือ่ มราคาในทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นอาคาร เดิมตัดค่าเสือ่ มราคาที่ 20 ปี ซึง่ วิศวกรได้ให้
ความเห็นขณะก่อสร้างอาคารว่าสามารถใช้งานได้ถงึ 30 ปี ทางบริษทั จึงมีการปรับปรุงการใช้งานสินทรัพย์ ทาให้
กาไรสะสม และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ ในเรือ่ งของส่วนต่างของสินทรัพย์นนั ้ ตามนโยบายทางบัญชี บริษทั ต้องมี
การจ้างทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมาเพือ่ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มตี วั ตนอีกครัง้ หนึ่ง และตามมาตรฐานการ
บัญชีในแต่ละปีบริษทั จะต้องมีการวัดความด้อยค่าของสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตน ในกรณีทผ่ี ลการดาเนินการไม่เป็ นไป
ตามทีม่ กี ารประมาณการไว้อย่างมีนยั สาคัญ
เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิม่ เติม ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลง
มติในวาระนี้ ซึง่ ก่อนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนน
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เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสีย งลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มีม ติอ นุ ม ัติก ารเข้า ซื้อหุ้น สามัญ ของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ ค เซ็นเตอร์ จ ากัด
(ABOOK) ตามทีม่ กี ารเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 7

จานวนคน (ราย)
75
2
2
1
80

คะแนน (เสียง)
609,888,234
6,451,686
22,040
6,900
616,368,857

คิ ดเป็ นร้อยละ
98.9486
1.0467
0.0036
0.0011
100.0000

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น จะไม่ได้ระบุให้กรรมการที่
ได้ร บั การเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุ ม ในการพิจารณาวาระนี้ แ ต่ เ พื่อส่งเสริม ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ
ลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็ นอิสระมากขึน้ กรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อทัง้ 4 ท่านจึงขออนุ ญาตจากประธานเพือ่ ขอ
ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัวคราวก่
่
อนการพิจารณาวาระนี้ ซึง่ ประธานได้อนุ ญาตให้กรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอ
ชื่อทัง้ 4 ท่านออกจากห้องประชุมได้
ต่อมาผูด้ าเนินการประชุมได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 ซึง่ กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสุด กับ ส่ว นหนึ่ง ในสาม ซึ่ง ในการประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ นี้ม ีกรรมการที่ต้ องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน ได้แก่
1. นายสุวทิ ย์ จินดาสงวน
2. นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์
3. นายกาพล ปุญโสณี
4. นายโชคชัย ปญั จรุง่ โรจน์

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทัง้ 4 คนนัน้ บริษทั ฯ ได้สง่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาเป็ นการล่วงหน้าแล้วตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 6 ของหนังสือเชิญประชุม
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 คนที่ดารงตาแหน่ งครบวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้
มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ต่อไป”
เมื่อชี้แจงเสร็จสิน้ แล้วผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้เป็ นรายบุคคล ซึ่งก่อนการลงมติ
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 คนกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี
การลงคะแนนเรียงเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
7.1 ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้นายสุวทิ ย์ จินดาสงวน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั อีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนคน (ราย)
คะแนน (เสียง)
เห็นด้วย
78
840,804,551
ไม่เห็นด้วย
1
150,000
งดออกเสียง
0
0
รวม
79
840,954,551
อนึง่ การลงมติในวาระนี้มบี ตั รเสีย 1 ราย จานวน 6,900 หุน้

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9822
0.0178
0
100.0000

7.2 ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั อีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนคน (ราย)
คะแนน (เสียง)
เห็นด้วย
79
840,954,551
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
รวม
79
840,954,551
อนึง่ การลงมติในวาระนี้มบี ตั รเสีย 1 ราย จานวน6,900 หุน้

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
0
100.0000
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7.3 ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้นายกาพล ปุญโสณี กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนคน (ราย)
คะแนน (เสียง)
เห็นด้วย
79
840,954,551
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
รวม
79
840,954,551
อนึง่ การลงมติในวาระนี้มบี ตั รเสีย 1 ราย จานวน 6,900 หุน้

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
0
100.0000

7.4 ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้นายโชคชัย ปญั จรุง่ โรจน์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนคน (ราย)
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
79
840,954,551
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0
0
งดออกเสียง
0
0
0
รวม
79
840,954,551
100.0000
อนึง่ การลงมติในวาระนี้มบี ตั รเสีย 1 ราย จานวน 6,900 หุน้
ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว ประธานได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 8
พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2561
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้แี จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณา
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษทั ฯ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล สาหรับปี 2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม)
โดยคานึงถึงความเหมาะสมเกี่ย วกับ ประเภท ขนาด และความเกี่ย วโยงกับ ผลการดาเนินงานของบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล ทัง้ นี้ กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทาหน้าทีใ่ นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามปริมาณความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึ้น โดยกาหนดค่าตอบแทนรวมเป็ นวงเงินไม่เกิน 4
ล้านบาท ซึง่ บริษทั ได้สง่ ข้อมูลให้ผูถ้ อื หุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 7 ของหนังสือเชิญ
ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล

เงิ นประจาตาแหน่ ง
(บาท/เดือน)
20,000
10,000
30,000
20,000
30,000
20,000
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครัง)้
25,000
20,000
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
20,000
15,000
20,000
15,000

สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถอื หุ้นสมควรอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วตามทีเ่ สนอ เป็ นวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติใน
วาระนี้ ซึง่ ก่อนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2561 ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ตามอัตราและเงือ่ นไขทีม่ กี ารเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนคน (ราย)
77
1
1
1
80

คะแนน (เสียง)
840,474,531
460,000
20,020
6,900
840,961,451

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9421
0.0547
0.0024
0.0008
100.0000
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วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 261,718,005 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิ ม จานวน 1,259,999,595 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 998,281,590 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั ฯ จานวน 261,718,005 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท

ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2560 มีม ติอนุ ม ตั ิใ ห้บ ริษัท ฯ เพิ่ม ทุ นจดทะเบีย นจานวน 839,999,730 บาท จากทุ นจดทะเบีย นเดิม
419,999,865 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 839,999,730
หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ 1.00 บาทต่อหุน้ เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่
ในอัตราจัดสรร 1 หุน้ เดิมต่อ 2 หุน้ ใหม่ในราคาเสนอขาย 4.25 บาทต่อหุน้ และในกรณีทม่ี หี ุน้ เหลือจากการให้สทิ ธิ
จองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะขออนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในคราว
ถัดไป ซึง่ จากการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในวันที่ 4-8 กันยายน 2560 นัน้ มีผถู้ อื หุน้ เดิมมาใช้สทิ ธิจองซื
์ อ้ หุน้
จานวน 578,281,725 หุ้น ซึ่ง ทางบริษัท ฯ ได้ด าเนิน การจดทะเบีย นทุ น ช าระแล้ว ต่ อ กรมพัฒ นาธุ ร กิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมีหุ้นคงเหลือจากการจองซื้อจานวน 261,718,005 หุ้น จึงขอ
อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยตัดหุน้ สามัญทีไ่ ม่ได้ออกจาหน่ ายของ
บริษทั ฯ จานวน 261,718,005 หุน้
สาหรับ วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นาเสนอต่อที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุ มผูถ้ อื หุ้นพิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจานวน 261,718,005 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จานวน 1,259,999,595 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 998,281,590 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั
ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษทั ฯ จานวน 261,718,005 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระ
นี้ ซึง่ ก่อนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามทีม่ กี ารเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 10

จานวนคน (ราย)
78
0
1
1
80

คะแนน (เสียง)
840,934,531
0
22,020
6,900
840,961,451

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9968
0
0.0024
0.0008
100.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

ผูด้ าเนินรายการชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ดังมี
รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. รายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครัง้ นี้ ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ หน้า 7
และ 8 ดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

จานวน 998,281,590 บาท

แบ่งออกเป็ น

998,281,590 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ

1 บาท

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

998,281,590 หุน้

(เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดหมืน่
หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
(เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดหมืน่
หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหุน้ )
(หนึ่งบาท)
(เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดหมืน่
หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหุน้ )
(-)

ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่กรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพือ่ ให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
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เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระ
นี้ ซึง่ ก่อนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจานวน 998,281,590 บาท แบ่งออกเป็ น 998,281,500 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ นหุน้ สามัญทัง้ หมด
ตามทีม่ กี ารเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนคน (ราย)
คะแนน (เสียง)
เห็นด้วย
78
840,934,531
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
1
20,020
บัตรเสีย
1
6,900
รวม
80
840,961,451
อนึง่ การลงมติในวาระนี้มบี ตั รเสีย 1 ราย จานวน 6,900 หุน้

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9968
0
0.0024
0.0008
100.0000

วาระที่ 11
พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ
ผูด้ าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม
นายจักรกฤษณ์ ฉัตรวีระชัยกิจ ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงยอดการจาหน่าย E-Commerce
และ E-Book ของบริษทั
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ว่า ยอดการจาหน่าย E-Book คิดเป็ นร้อย
ละ 3 ของยอดขาย โดยภาพรวมของตลาดเติบโตขึน้ แต่ยงั ไม่สงู มาก
นายวิเชียร ฐิตโิ ชติรตั นา ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต
ของธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั
นายโชคชัย ปญั จรุง่ โรจน์ ชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า หากพิจารณาโดยภาพรวม ธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ของบริษทั ได้รบั
การยอมรับจากบุคคลภายนอกเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากบริษทั มีทรัพยากรทัง้ บุคคล และประสบการณ์ทท่ี างานอย่าง
ยาวนาน จึงสามารถนามาพัฒนาให้เป็ นประโยชน์ทางการค้าได้ และจะพัฒนาเครือข่าย สร้างพันธมิตรและสร้าง
โอกาสในการลงทุนเพือ่ ให้เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ เพือ่ ให้ได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ี
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นายชวลิต วิสราญกุล ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงงบประมาณในการลงทุน Content
เพิม่ เติม
นายโชคชัย ปญั จรุง่ โรจน์ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ว่า สามปีทผ่ี า่ นมาทางช่อง มีการลงทุน Content
ค่อนข้างมากแต่อาจมีขอ้ จากัดเรือ่ งการลงทุน ทาให้ม ี Content ทีย่ งั ไม่หลากหลาย ทัง้ นี้ Content ทีม่ บี างประเภท
สามารถผลักดันให้เรตติง้ ของช่องอมรินทร์ทวี ขี น้ึ มาเป็ นอันดับต้น ๆ ได้ ซึง่ บริษทั เล็งเห็นว่ายังสามารถเพิม่ เติม
Content ทีจ่ ะผลักดันให้อนั ดับของช่องสูงขึน้ ได้ การกาหนดทิศทางของ Content จะต้องประเมินร่วมกันกับทีมขาย
และ Agency โดยรายการทีจ่ ะนาเข้ามาเพิม่ เติมนัน้ จะต้องทารายได้ให้กบั ช่อง และเรตติง้ ของรายการต้องสามารถ
ผลักดันให้ชอ่ งมีอนั ดับสูงขึน้ ได้
นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงเพิม่ เติมต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า
บริษทั ยังประสบปญั หาขาดทุนแต่รายไตรมาสถือว่าขาดทุนน้อยลง ในปี 2561 คาดว่าบริษทั จะมีผลประกอบการ
รวมทีด่ ขี น้ึ กว่าปี 2560
นายสมศักดิ ์ ทรงธรรมากุล ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ร้านหนังสือทัง้ 158 สาขา ทีจ่ ะต้อง
มีการปรับกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานต่างๆ ต้องใช้เวลาเท่าไรจึงจะเห็นถึงความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นรูปธรรม
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ว่า ขณะนี้บริษทั อยูใ่ นระหว่างการศึกษาและประเมิน
การลงทุน เนื่องจากทัง้ 158 สาขา มีสถานทีต่ งั ้ และในแต่ละท้องทีม่ คี วามต้องการทีแ่ ตกต่างกันออกไป
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดซักถามประเด็นเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
ทุกคน และปิดการประชุมเวลา 17.45 น.

ลงชือ่ _______________________________ประธานทีป่ ระชุม
(นางเมตตา อุทกะพันธุ)์
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