รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริ ษทั อมริ นทร์พริ้นติ้ ง แอนด์ พับลิ ชชิ่ ง จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิ กา
ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริ หาร บริ ษทั อมริ นทร์พริ้นติ้ ง แอนด์ พับลิ ชชิ่ ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่ งชัน เขตตลิ่ งชัน กรุงเทพมหานคร
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ ริหาร
บริษทั 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 33 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 189,434,809 หุน้ และรับมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาเข้า
ร่วมประชุมจานวน 18 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 661,374,370 หุ้น รวมผูถ้ ือหุ้นจานวน 51 ราย นับจานวนหุ้นได้
850,809,179 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.23 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิ ดการ
ประชุม จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุ การบริษทั กล่าวแนะนากรรมการบริษทั
ผูบ้ ริหาร และผูเ้ ข้าร่วมประชุมอืน่ ๆ ให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ ดังนี้
กรรมการบริ ษทั ที่ เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแล
บรรษัทภิบาล
2. รองศาสตราจารย์ ดร สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
3. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสุวทิ ย์ จินดาสงวน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกากับดูแล
บรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
5. ศาสตราจารย์ ดร นันทวัฒน์ บรมานันท์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการความยังยื
่ น
และบริหารความเสีย่ ง และกรรมการตรวจสอบ
6. นายปราโมทย์ พรประภา
กรรมการอิสระและกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
7. นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
กากับดูแลบรรษัทภิบาล
8. นายกาพล ปุญโสณี
กรรมการ กรรมการความยังยื
่ นและบริหารความ
เสีย่ ง และกรรมการบริหาร
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9. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์

10. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง

กรรมการบริ ษทั ที่ ไม่เข้าร่วมประชุม
นายโชคชัย ปญั จรุง่ โรจน์

กรรมการ กรรมการความยังยื
่ นและบริหารความ
เสีย่ ง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั อมรินทร์ ออมนิเวิรส์ จากัด

กรรมการ

ทัง้ นี้ คณะกรรมการของบริษทั ประกอบไปด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 11 ท่านและเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
จานวน 10 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 90.91 ของกรรมการทัง้ หมด
ผู้บริ หารและบุคคลอื่นที่ ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ได้แก่
1. นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
และรักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท อมริน ทร์
เทเลวิชนั ่ จากัด
2. นายฉันทชาต ธเนศนิตย์
เลขานุ การบริษทั และผูช้ ่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
3. นางสาวธนารี พิมปรุ
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
4. นางศศิธร พงษ์อดิศกั ดิ ์
ผูส้ อบบัญชี ตัวแทนจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จากัด
5. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข
ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั ดีเอ็น 36 จากัด
6. นางสาวณัชชา ศรีสพุ รวิชยั
ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั ดีเอ็น 36 จากัด
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษทั ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอ
วาระการประชุม เสนอคาถาม และเสนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ คัดเลือกเข้าเป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้าได้ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เมื่อครบกาหนดตาม
ระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ น
กรรมการเป็ นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
ต่อมา นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุ การบริษทั ได้ ชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมทราบเกีย่ วกับขัน้ ตอนการประชุม
ทัง้ ในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
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การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือโดยให้นับ
หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
 ผูด
้ าเนินการประชุมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ทุก
ท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ติ ามทีเ่ สนอ
 ในการลงคะแนนเสียง หากผูถ
้ อื หุน้ ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่
เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทาเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตร
ลงคะแนน และขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนาไปตรวจ
นับคะแนน สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั หลังเสร็จสิน้ การประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การลงคะแนน
 การนับ คะแนนเสีย งในที่ประชุ ม จะนับ ตามวาระการประชุมทีล ะวาระตามใบลงคะแนนที่ท่า นได้ส่ งมอบ
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 2562 แบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 7 บริษทั จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้
ถือหุน้ ซึง่ ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ด
ออกเสียง
2. วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน จานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
วาระที่ 8 บริษทั จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุม ทีอ่ อก
เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9 บริษทั จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุม ทีอ่ อกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง


ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริษทั
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กรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสีย
 บัตรลงคะแนนทีท
่ าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน 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 จึงจะขอดาเนินการเพื่อ
พิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการ
ลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามและแสดง
ความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีต่ ้องการ
ซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้ เพื่อการบันทึกรายงานการ
ประชุม


สาหรับท่านผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ าภายหลังการประชุมเริม่ ขึน้ แล้ว ท่านยังคงมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ
ในวาระทีม่ าเข้าร่วมประชุมทัน และวาระทีเ่ หลืออยูเ่ ท่านัน้
ก่อนเริม่ การประชุม ประธานได้แ ถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับ
คะแนนของผูถ้ อื หุน้ ในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในทีป่ ระชุมจานวน 3 ท่าน เพื่อเป็ น
ตัว แทนผู้ถือหุ้น มาเป็ น กรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่า งไรก็ตามไม่ ม ีผู้ถือ หุ้น ท่ า นใดเสนอตัว เป็ น
อาสาสมัครดังกล่าว อย่างไรก็ดี เพื่อความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนน นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี รองประธาน
กรรมการ เสนอให้บริษทั จัดตัวแทนของบริษทั จานวน 1 คน เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนเสียง ซึ่ง
บริษทั ได้จดั ให้มบี ุคคลเข้าร่วมสังเกตการณ์จานวน 2 ท่าน ได้แก่ นางอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี เข้าร่วมตรวจสอบ
การนับคะแนน ร่วมกับ นางสาวณัชชา ศรีสพุ รวิชยั ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั ดีเอ็น 36 จากัด
หลังจากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางสาวชยามน พีรพรพิศาล เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนิ นการ
ประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2561
ผูด้ าเนินการประชุมได้แถลงให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
ซึ่งประชุมขเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ในการนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของ
บริษทั www.amarin.com และ บริษทั ได้สง่ สาเนารายงานการประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาล่วงหน้าแล้ว ตามสิง่
ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม
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ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มกี ารจดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็ นจริง จึง
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2561
เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
และออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน (เสียง)
864,115,029
0
0
0

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
0
0

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากการเริม่ ประชุม
อีกจานวน 5 ราย ถือหุน้ รวมจานวน 13,305,850 หุน้
วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี 2561 รายงานประจาปี 2561
และแผนงานประจาปี 2562
ประธานได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่าในปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศทีข่ ยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผล
จากเศรษฐกิจโลกทีป่ รับตัวดีข้นึ นอกจากนี้ ข้อมูลการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีความเกี่ย วเนื่องกับการ
ดาเนินการของบริษทั มีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 4.0 ซึ่งเป็ นสัญญาณทีด่ เี นื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้ การใช้งบ
โฆษณาผ่านสือ่ ต่าง ๆ มีอตั ราถดถอยลง
ในปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั มีผลประกอบการทัง้ ในส่วนของรายได้และกาไรสุทธิปรับตัวดีขน้ึ เป็ นผลมาจากรายได้
จากการต่อยอดของธุรกิจสิง่ พิมพ์ เช่น สือ่ ออนไลน์ และการจัดงานแฟร์ของบริษทั อีกทัง้ ธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ของบริษทั
ซึง่ ดาเนินการโดยบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด มีผลการดาเนินการดีขน้ึ อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ ช่วงครึง่ ปี
หลัง ได้มกี ารรวมรายได้และผลการดาเนินงานของบริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากัด อันเนื่องมาจากการเข้าถือ
หุน้ ร้อยละ 100 และถือเป็ นบริษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่งของบริษทั
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ผลการดาเนิ นงานปี 2561
งบการเงินรวมของบริษทั มีรายได้รวม 3,626.39 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 เท่ากับ 1,289.20 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 57.63 และมีผลกาไรเท่ากับ 173.90 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงระยะเวลาเดียวกัน
337.84 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 206.08 คิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.17 บาท
การดาเนิ นการในปี 2561
การดาเนินงานธุรกิจของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี า่ นมาบริษทั มีการพัฒนาการทีส่ าคัญดังนี้
- สายงานธุรกิ จโรงพิ มพ์ มีการปรับปรุงสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง และผลจากการดาเนินการดังกล่าว ทา
ให้การใช้กาลังการผลิตของบริษทั อยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี ตี ลอดทัง้ ปี
- สายงานนิ ตยสาร มีการปรับเปลีย่ นจานวน และกาหนดการออกจาหน่ายนิตยสารให้มคี วามเหมาะสม
และสามารถตอบสนองกับกลุม่ ลูกค้าให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยในเดือนธันวาคม บริษทั มีการออกนิตยสารทัง้ สิน้ 8 หัว
- สายงานหนังสือเล่ม ในปี 2561 มีการออกหนังสือใหม่ทงั ้ สิน้ 389 ปก ทัง้ นี้ อัตราการขยายตัวของสาย
งานหนังสือเล่มอยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี กี ว่าตลาดโดยรวมมาก
- สายงานนิ วมีเดีย มีการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ของสือ่ ต่างๆ ของบริษทั ให้มคี วามทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 สือ่ โฆษณาประเภทดิจทิ ลั ของบริษทั เช่น สือ่ โฆษณาบนเว็บไซต์แพรว เว็บไซต์ของกลุ่มบ้านและสวน มี
อัตราผูเ้ ข้าชมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และได้รบั คาสังซื
่ อ้ สือ่ โฆษณาอย่างต่อเนื่องและมีรายได้เติบโตอย่างมีนยั สาคัญ
ในส่วนของการจัดงานแสดง บริษทั ได้จดั งานแสดงเพิม่ ขึน้ อีก 5 งาน ได้แก่ 1. งาน NG Explorer Fair 2.
งาน Thailand Food Show 3. งานกินดีอยู่ดี 4. งานบ้านและสวนซีเล็คท์ และ 5. งานนายอินทร์ สนามอ่านเล่น
ในปี 2561 บริษทั จัดงานแฟร์รวมทัง้ สิน้ 29 งาน
ในส่วนของบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด บริษทั ย่อยซึง่ ประกอบธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั และบริษทั ถือหุน้ อยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีพฒ
ั นาการเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานปี ทผ่ี ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และเป็ นงบการเงินรวมปี แรกทีผ่ ลการดาเนินงานมีกาไร
สุทธิ นับจากการเริม่ ดาเนินการธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ในปี 2557 ซึง่ ทัง้ หมดเกิดจากกการร่วมมือ ร่วมใจของส่วนงานต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นจากท่านผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในทุกสายงานทีย่ งั คงให้ความสาคัญในการบริหาร
ต้นทุนการดาเนินการ และร่วมมือร่วมใจในการทางาน ทาให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง
สาหรับการป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ บริษทั มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจทีม่ คี วาม
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อต้านและไม่สนับสนุ นการคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปตาม
หลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี นอกจากนี้บริษทั ยังมีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุ นให้ทงั ้ พนักงานดารงตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็ นพลเมืองทีด่ ขี องประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้ค่คู า้ ของบริษทั ดาเนินธุรกิจที่ ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความ
โปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยังยื
่ น โดยในปี 2561
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บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ น แนวร่ว มปฏิบ ัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจ ริต
(Collective Anti-Corruption : CAC) และในปจั จุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
หลังจากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ เป็ นผูน้ าเสนอแผนงานประจาปี
2562 และแผนงานของบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด ต่อมา นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ ได้กล่าวเริม่ ต้น
ในส่วนของแผนงาน และมอบหมายให้นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูร้ ายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561
นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบผล
การดาเนินงานประจาปี 2561 ดังนี้
งบการเงินรวมของบริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ 4,075 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากผลการดาเนินงานทีม่ กี าไร และมี
หนี้สนิ 2,092 ล้านบาท ซึง่ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นหนี้การค้าทีบ่ ริษทั เข้าไปถือหุน้ ในบริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากัด
(“ABOOK”) ไม่ใช่หนี้ทม่ี ภี าระดอกเบีย้ และมีสดั ส่วนหนี้สนิ ต่อทุนจานวน 0.51 เท่า
บริษทั ไม่มภี าระหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบี้ยเนื่องจากชาระหนี้ ธนาคารครบถ้วนแล้ว แต่ยงั คงมีภาระ L/G ทีใ่ ช้ค้า
ประกันการจ่ายค่าใบอนุ ญาตทีวดี จิ ทิ ลั ทีค่ งค้างชาระ เป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 1,049 ล้านบาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) จึงทา
ให้กลุ่มอมรินทร์ เป็ นบริษทั ทีป่ ลอดหนี้ทม่ี ภี าระดอกเบี้ย และส่วนของทุน ภายหลังจากการเพิม่ ทุนในปี 2560 โดย
จัดสรรให้กบั บุคคลในวงจากัด (“PP”) และ จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม (“RO”) ดังนัน้ ส่วนของทุนจด
ทะเบียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ และกาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้บริษทั มีสว่ นของทุนจานวน 4,075 ล้านบาท
ผลการดาเนินงานปี 2561 งบการเงินรวม 4 บริษทั มีรายได้จากการขายและบริการจานวน 3,327 ล้าน
บาท เติบ โตขึ้น จากปี 2560 ร้อ ยละ 52 มีก าไรสุ ท ธิ 174 ล้ า นบาท เติ บ โตขึ้น จากปี 2560 ร้อ ยละ 206 ใน
ขณะเดียวกัน บริษทั มีกาไรเพิม่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ให้เข้าซือ้ หุน้ เพิม่ เติมจาก
ABOOK ซึง่ บริษทั ได้มกี ารบันทึกกาไรพิเศษจากการซือ้ หุน้ 58 ล้านบาทตามมาตรฐานทางบัญชี
ทัง้ นี้ บริษทั มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,689 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 5 มี
กาไรสุทธิ 169 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 13 เนื่องจากบริษทั มีการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มเพื่อ
ทาให้การดาเนินธุรกิจยืดหยุ่นและคล่องตัวขึน้ ดังนัน้ ธุรกิจเฉพาะกิจการอาจมีกาไรลดลงแต่งบการเงินรวมของ
บริษทั ยังคงมีกาไรทีส่ งู ขึน้
บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด มีรายได้จากการขายและบริการ 879 ล้านบาท ซึง่ เติบโตขึน้ ร้อยละ 71
ขาดทุนสุทธิ 31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 91
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นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติมว่า ในปี 2562
รัฐบาลได้ประกาศมาตรการแก้ไขปญั หาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคม ในเบือ้ งต้นทาให้ลดภาระ
ค่าใบอนุญาตของบริษทั ลงเป็ นจานวน 875 ล้านบาท โดยมีสาระสาคัญ และส่งผลประโยชน์ต่อช่องอมรินทร์ทวี ี ดังนี้
สาระสาคัญในส่วนของที วีดิจิทลั
สามารถคืนใบอนุญาตได้

ประโยชน์ ต่อช่อง
ประโยชน์ทางอ้อม ทาให้จานวนช่องน้อยลง

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดสุดท้ายของราคา
ขัน้ ต่าหรือราคาเริม่ ต้น และสองงวดสุดท้ายของราคาที่
เกินกว่าขัน้ ต่า
a. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่าย (MUX) ตลอด
ระยะเวลาทีเ่ หลือ

ลดภาระค่าใบอนุญาต 875 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ )
และภาระ LG (1,049 ล้านบาท)
ลดภาระค่าใช้จ่าย 169.9 ล้านบาท/ปี รวมประมาณ
1,515 ล้านบาท

b. ทา Rating โดยผ่านองค์กรกลาง

ได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จา่ ย

หลังจากนัน้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงแผนการดาเนินงาน
ของบริษทั ในปี 2562 โดยภาพรวมบริษทั ยังคงความเป็ น OMNI-MEDIA OMNI-CHANNEL และจะเพิม่ ความ
ชัดเจนมากขึน้ ในด้าน OMNI-CHANNEL และมีแผนการดาเนินงานของสายงานต่างๆ ดังนี้
On Print ในธุรกิจกลุ่มหนังสือเล่ม (Pocket Book) ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษทั ยังคงมุ่งมันจะ
่
ขยายจานวนปกของหนังสือในการนาเสนอในตลาด แต่ยงั คงมุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการตามกลุ่มของลูกค้า
โดยบริษทั มีการเปิ ดตัวเว็บไซต์ใหม่ คือ www.mareads.com เป็ นเว็บไซต์ทเ่ี ปิ ดโอกาสให้ผใู้ ช้เข้ามาเขียน อ่าน และ
ซื้อขายนิยายในระบบโดยใช้ coins ซึง่ ในอนาคตสามารถ Plug- in การ Print On demand ต่อไปได้ สาหรับกลุ่ม
หนังสือแบบเรียน (Text Book) ในปี 2562 บริษัท ออกแบบเรีย น 2 วิช า คือ วิช าคณิตศาสตร์ และ วิช า
ภาษาอังกฤษ
ส่วนของโรงพิมพ์ มีการขยายตลาดงานเพิม่ เติมในปี น้ี โดย อมรินทร์ พับลิชชิง่ เซอร์วสิ เป็ นหน่วยงานที่
รับผลิตหนังสือ ในปี 2562 นี้ จะเริม่ ขยายการให้บริการในทางดิจทิ ลั ด้วย เช่น วีดโี อ เว็บไซต์ กล่าวคือ การเปลีย่ น
หนังสือเป็ นรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ รองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากทีส่ ดุ ส่วนทีส่ อง คือการขยายงานแบบ
Premium Packaging เป็ นการติดตัง้ เครือ่ งจักรเสริมให้แก่เครือ่ งจักรเดิม เพือ่ ให้รองรับงานพิมพ์แบบ Packaging
ได้
Print on demand - เว็บไซต์ www.neramitthailand.com จะมีการพัฒนาต่อให้เป็ นแอพลิเคชันในปี
่
2562
เพือ่ ให้บุคคลทัวไปสามารถสั
่
งท
่ า Photobook อัลบัม้ รูป หนังสือส่วนตัว รวมถึงการสังพิ
่ มพ์สติกเกอร์ เพือ่ รองรับ
ตลาด SME
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ปจั จุบนั มีนิตยสารทัง้ สิน้ 8 ปก ซึง่ เป็ นอันดับ 1 ของนิตยสารในแต่ละหมวดหมู่ รวมกันมี Market Share
ั บนั
ถึงร้อยละ 80 ของตลาดนิตยสารในปจจุ
On Line บริษทั ได้ลงทุน Data Management Platform (“DMP”) โดยมีผเู้ ข้าใช้ในแต่ละเดือนจานวน 130
ล้านคนต่อเดือน ซึง่ ระบบ DMP ดังกล่าว จะเก็บข้อมูลความสนใจของผูใ้ ช้แต่ละรายจากการเข้าอ่านบทความต่างๆ
เพือ่ จัดกลุ่มลูกค้าและโฆษณาในรูปแบบของดิจทิ ลั ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ในปี 2562 บริษทั จะมีการออก Platform ใหม่ ชื่อว่า AMARIN Creator เพื่อให้บุคคลทัวไปสามารถเขี
่
ยน
งาน ซึ่ง จะผ่ า นการตรวจสอบจากบรรณาธิก ารของเครือ อมริน ทรก่ อ นเผยแพร่ อ อกไป ซึ่ง ผู้เ ขีย น จะได้ ร ับ
ค่าตอบแทนด้วย นอกจากนี้ บริษทั ยังมุ่งลงทุนพัฒนาและให้ความสาคัญกับการผลิตวีดโี อทีเ่ ป็ นปจั จัยหลักในการ
นาเสนอเนื้อหาต่างๆ ซึง่ จะส่งผลในแง่ของรายได้ ผูช้ ม และเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั อีกด้วย
On Ground ในปี 2561 มีการจัดงานแสดงสินค้าใหม่รวมทัง้ สิน้ 5 งาน ในปี 2562 ยังไม่มงี านแสดงสินค้า
ใหม่เพิม่ เติม แต่จะมุ่งเน้นการพัฒนางานเดิม โดยการเพิม่ พืน้ ที่ หรือเพิม่ ความถีข่ องงาน ให้งานแสดงสินค้าแต่ละ
งานมีความแข็งแรงและมีการเติบโตทีด่ ขี น้ึ
On Air ในปี น้ี บริษทั จะขยายหมวดหมูข่ องรายการทีจ่ ะนาเสนอในช่อง AMTV เพิม่ เติม ได้แก่ เกมโชว์
รายการกีฬา และละคร
On Shop โดยเน้นทีช่ อ่ งทางดิจทิ ลั จะมีการปรับปรุง Naiin Digital Platformซึง่ จะรวบรวมการซือ้ ขาย
หนังสือเล่ม หนังสือเสียง รวมถึง Print On demand โดยใช้สอ่ื ทีบ่ ริษทั มีให้เกิดประโยชน์ และมีชอ่ งทางเพิม่ เติม
ดังนี้
- Amarin Shopping เป็ นรายการทีวชี อปปิ้ ง เริม่ ดาเนินรายการเมือ่ เดือนมกราคม
- AMVATA.com เป็ น Market Place โดยบริษทั เชิญชวนให้สนิ ค้าทุกประเภท ขายบนเว็บไซต์ กลุ่มสินค้า
หลักๆ คือ กลุ่ม Lifestyle เช่น บ้านและสวน เด็ก แฟชัน่ และสุขภาพ ความแตกต่างของ AMVATA กับเว็บไซต์
อืน่ ๆ คือ บริษทั ผลักดันสินค้าภายในเว็บ AMVATA ให้ขน้ึ ไปอยูใ่ นสือ่ ทัง้ หมดของบริษทั โดยมีแถบแสดงสินค้า และ
ใช้ DMP ในการจัดหมวดหมูค่ วามสนใจของผูอ้ า่ นกับสินค้าชนิดนัน้ ๆ ซึง่ ผูใ้ ช้บริการสามารถกดสังซื
่ อ้ สินค้าได้ทนั ที
คาดว่าจะสามารถเปิ ดใช้ได้ในกลางปี 2562 นี้
เมือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารได้ชแ้ี จงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม
นายชัยธัช ชีพอารนัย ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับ AMVATA และสินค้าที่
นามาขายนัน้ เป็ นของบริษทั เองหรือไม่
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นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์ ชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่าเว็บไซต์ www.amvata.com เป็ นสือ่ กลางทีส่ ามารถ
เข้าไปค้นหาและสังซื
่ อ้ สินค้าได้ ส่วนสินค้าทีน่ ามาขายนัน้ ไม่ใช่ของบริษทั เป็ นสินค้าทีเ่ ปิดรับทัวไปจากในตลาด
่
เมือ่ ผูบ้ ริหารได้รายงานให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานในปี ทผ่ี า่ นมาและนาเสนอแผนงานในอนาคต
เสร็จสิน้ แล้ว ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่า สาหรับวาระนี้ไม่จาต้องให้ทป่ี ระชุมลงมติแต่อย่างใด
ทีป่ ระชุมจึงได้รบั ทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561 และรับทราบแผนงานประจาปี 2562
ของบริษทั ตามทีเ่ สนอแล้ว
วาระที่ 3

พิ จารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบกระแสเงิ นสด สาหรับปี สิ้ นสุดวันเดี ยวกัน ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2561
ผูด้ าเนินการประชุม ได้ขอให้นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
เป็ นผูน้ าเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาปี 2561
นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมได้รบั
ทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
และผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษทั และบริษทั ย่อย มีผลกาไรสุทธิจาก
การดาเนินงานในรอบปี 2561 รวม 173,901,516 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้
ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้

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

งบการเงิ นรวม
6,167.45
2,092.49
4,074.96
3,526.39
173.90
0.17

(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
6,800.77
523.79
6,276.98
1,748.30
169.08
0.17

โดยท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี อกสารฉบับเต็มแบบ บจ.56-1 และรายงานประจาปี
หน้า 176 - 267 ซึ่งได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั /
นักลงทุนสัมพันธ์
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หลังจากนัน้ รองศาตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ ววิ ฒ
ั น์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงให้ท่ี
ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ
กระแสเงินสดประจาปี 2561 ของบริษทั อย่างถีถ่ ว้ นแล้วว่าเป็ นไปตามข้อเท็จจริง จึงเห็นสมควรให้รบั รองงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาปี 2561 ตามทีเ่ สนอ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2561”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิม่ เติม
ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ก่อนการลงมติผดู้ าเนินการประชุม
แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2561
ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน (เสียง)
865,873,452
0
55,700
0

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
0
0

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้นภายหลังจากวาระที ่ 1 อีก
จานวน 9 ราย นับได้จานวน 1,814,123 หุน้
วาระที่ 4
พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม ได้ช้ีแ จงต่อ ที่ป ระชุม ว่ า บริษัท ได้เ ปิ ด โอกาสให้ส านั ก งานบัญ ชีห ลายแห่ ง เสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
บริษทั ย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี จึง
เห็นสมควรขอให้ทป่ี ระชุมแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 ดังนี้
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1. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์
เลขทีใ่ บอนุญาต
8802 และ/หรือ
(เป็ นผูล้ งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560-2561 รวม
ระยะเวลา 2 ปี )
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขทีใ่ บอนุญาต
4439 และ/หรือ
(ยังไม่เคยทาการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั )
3. นางสาวสุรรี ตั น์ ทองอรุณแสง เลขทีใ่ บอนุญาต
4409
(ยังไม่เคยทาการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั )
คนหนึ่งคนใด จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 มีอานาจตรวจสอบและ
ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบ
บัญชีทงั ้ 3 ท่านตามรายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยไม่มผี สู้ อบบัญชีท่านใดเป็ นผูล้ งนามใน
รายงานของผู้ส อบบัญชีเ ป็ น เวลา 5 ปี ติด ต่อ กัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เ ห็น ชอบให้กาหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2562 ดังนี้
- ค่าสอบบัญชี บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จากัด (มหาชน) เสนอราคา 1,550,000 บาท
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษัท “คณะกรรมการบริษัท เห็น สมควรแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี ดัง นี้
1. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์ หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือ 3. นางสาวสุรรี ตั น์ ทองอรุณแสง คนใดคน
หนึ่งจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทนตามที่
เสนอ”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี 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 ์ เลขทีใ่ บอนุ ญาต 8802 และ/หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขทีใ่ บอนุญาต 4439 และ/หรือ 3. นางสาวสุรรี ตั น์ ทองอรุณแสง เลขทีใ่ บอนุ ญาต
4409 คนใดคนหนึ่งจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนด
ค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน (เสียง)
865,929,152
0
0
0

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
0
0

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 3
พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี และจัด สรรก าไรเพื่ อ เป็ นทุ น ส ารองตาม
กฎหมาย ส าหรับผลการด าเนิ นงาน ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม
2561
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า จากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31ธันวาคม
2561 ของบริษทั (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีกาไรสุทธิสาหรับจ่ายเงินปนั ผล จานวน 169,078,366.00 บาท และ
ไม่มยี อดขาดทุน สะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จ่ายเงินป นั ผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึง
พิจารณาเห็นชอบให้จดั สรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 8,460,000.00 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 56 ซึง่ กาหนดให้บริษทั
ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้จ่ายเงิน
ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงิน 69,879,711.30 บาท คิดเป็ นร้อยละ 41 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ของบริษทั สาเหตุทบ่ี ริษทั จ่ายเงินปนั ผลต่ ากว่านโยบายการจ่ายเงินปนั ผลเนื่องจากบริษทั มีความต้องการสารอง
เงินสาหรับการลงทุนและการขยายงานในปี 2562
วาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผล
ประจาปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท/หุน้ รวมเป็ นเงินปนั ผล 69,879,711.30 บาท จากผลการดาเนินงานปี
2561 และจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน 8,460,000.00 บาท ตามทีเ่ สนอ”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
เนื่องจากไม่มผี ู้ถอื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติใน
วาระนี้ ซึง่ ก่อนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน (เสียง)
865,929,152
0
0
0

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
0
0

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 4
วาระที่ 6
พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น จะไม่ได้ระบุให้กรรมการที่
ได้ร บั การเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ แต่เพื่อส่งเสริม ให้ผู้ถือหุ้น สอบถาม และ
ลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็ นอิสระมากขึน้ กรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ ทัง้ 4 ท่านจึงขออนุ ญาตจากประธานเพื่อขอ
ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัวคราวก่
่
อนการพิจารณาวาระนี้ ซึง่ ประธานได้อนุ ญาตให้กรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอ
ชือ่ ทัง้ 4 ท่านออกจากห้องประชุมได้
ต่อมาผูด้ าเนินการประชุมได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 ซึง่ กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่ งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ท่สี ุด กับส่ว นหนึ่ งในสาม ซึ่งในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ นี้ ม ีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์
2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
3. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
4. นางระริน อุทกะพันธ์ ปญั จรุง่ โรจน์

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการความยังยื
่ น
และบริหารความเสีย่ ง และกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ, กรรมการความยังยื
่ นและบริหารความ
เสีย่ ง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหาร
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ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทัง้ 4 ท่านนัน้ บริษทั ได้ส่งให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาเป็ นการล่วงหน้าแล้วตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั “คณะกรรมการบริษทั โดยการนาเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4
ท่านทีด่ ารงตาแหน่งครบวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริษทั ต่อไป ในส่วนของรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์ ซึง่ ได้ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นเวลา 25 ปี 7 เดือน นับตัง้ แต่เข้ารับตาแหน่งกรรมการอิสระ ซึง่ จะพ้นจากตาแหน่ง
กรรมการตามวาระในปี น้ี เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญด้านบัญชีและการเงิน สามารถให้ความเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั
บริษทั ได้อย่างอิสระแต่ในส่วนของการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ ครัง้ แรกของนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ นี นั ้ เมือ่ พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการอิสระแต่ละคนทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย และสร้างความเจริญเติบโต
ให้กบั บริษทั เป็ นสาคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านและผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตลอดระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคนในระหว่างทีป่ ฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั ซึง่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย
ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์ ได้พสิ จู น์แล้วว่าได้รกั ษาคุณสมบัตคิ วามเป็ นอิสระ และไม่มผี ลประโยชน์ขดั แย้ง และ/หรือ ส่วนได้
เสียอย่างมีนยั สาคัญกับบริษทั แต่อย่างใด”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระ
นี้เป็ นรายบุคคล ซึง่ ก่อนการลงมติผดู้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี
การลงคะแนนเรียงเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
6.1 ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ วิวฒ
ั น์ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน (เสียง)
864,926,994
1,158
0
0

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9999
0.0001
0
0
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อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 5
6.2 ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
865,078,152
100.0000
เห็นด้วย
0
0
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
851,000
0
บัตรเสีย
อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 6.1
6.3 ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั อีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน (เสียง)
865,036,711
0
0
893,741

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
0
0

อนึง่ การลงมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้นภายหลังจากวาระที ่ 6.2 อีกจานวน 1
ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,300 หุน้
6.4 ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้นางระริน อุทกะพันธ์ ปญั จรุง่ โรจน์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน (เสียง)
726,608,489
0
138,387,052
935,241

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
0
0
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อนึง่ การลงมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้นภายหลังจากวาระที ่ 6.3 อีกจานวน 1
ราย นับจานวนหุน้ ได้ 330 หุน้
ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว ประธานได้เรียนเชิ ญกรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้า
ห้องประชุม
วาระที่ 7
พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่
ผูด้ าเนินรายการชี้แจงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า ปจั จุบนั คณะกรรมการของบริษทั มีจานวนทัง้ สิ้น 11 ท่าน
สมควรทีจ่ ะหาผูม้ คี วามรู้ ความสามารถเข้าเป็ นกรรมการเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่ง 1 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พจิ ารณาและเห็นสมควรเสนอชื่อ เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน เป็ นกรรมการของบริษทั รวม
เป็ นกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ 12 ท่าน
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการเพิม่ เติมนัน้ บริษทั ได้ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาเป็ นการล่วงหน้าแล้วตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยหมายเลข 5
ของหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมตั แิ ต่งตัง้ เรืออากาศโท
กมลนัย ชัย เฉนี ยน เป็ น กรรมการบริษัทเพิม่ อีก 1 ท่า น ซึ่ง เรืออากาศโทกมลนัย ชัย เฉนี ยน เป็ น ผู้ม ีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการบริหารธุรกิจจะสามารถนาประสบการณ์ ทผ่ี ่านมาช่วยเสริมธุรกิจใหม่ ๆ
และงานด้านการตลาดของกลุ่มบริษทั ตามทีเ่ สนอ”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติใน
วาระนี้ ซึง่ ก่อนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุ มพิ จ ารณาแล้ ว มีม ติอนุ ม ตั ิแ ต่งตัง้ เรืออากาศโท กมลนัย ชัย เฉนี ย น เป็ น กรรมการบริษัท
เพิม่ เติม จากเดิมมีกรรมการบริษทั 11 ท่าน รวมเป็ นกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ 12 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้
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คะแนน (เสียง)
865,060,633
0
0
870,149

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
0
0

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 6
วาระที่ 8

พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2562

ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณา
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการความยังยื
่ นและบริหารความ
เสีย่ ง สาหรับปี 2562 โดยคานึงถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับประเภท ขนาด และความเกีย่ วโยงกับผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ซึง่ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง ทัง้ นี้ กรรมการ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทาหน้าทีใ่ นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามปริมาณความรับผิดชอบ
ที่เพิ่มขึ้น โดยกาหนดค่าตอบแทนรวมเป็ น วงเงินไม่เ กิน 5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ส่งข้อมู ลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
ล่วงหน้าแล้ว ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 6 ของหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการ
กากับดูแลบรรษัทภิบาล

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

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครัง้ )
25,000
20,000
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
20,000
15,000
20,000
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เงิ นประจาตาแหน่ ง
(บาท/เดือน)
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
ไม่ม ี
ประธานคณะกรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
ไม่ม ี
กรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
ไม่ม ี
หมายเหตุ : ในกรณีทเ่ี ป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนส่วนนี้
ตาแหน่ ง

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครัง้ )
15,000
20,000
15,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั “คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุ มตั ิ
กาหนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วตามทีเ่ สนอ เป็ นวงเงินไม่
เกิน 5 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 มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2562 ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตาม
อัตราและเงือ่ นไขทีม่ กี ารเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน (เสียง)
865,079,782
0
0
851,000

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9017
0
0
0.0983

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 7
วาระที่ 9
พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45
ผู้ด าเนิ น การประชุม แถลงให้ท่ีป ระชุม ทราบว่ า ตามที่ม ีการประกาศใช้ป ระกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรือ่ ง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความ
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สะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึง่ ได้มกี ารแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั ไม่จดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามทีผ่ ู้
ถือหุน้ ร้องขอนัน้ ดังนัน้ เพื่อรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของ
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ทีม่ กี ารแก้ไข บริ ษทั จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31
ข้อ 32 และข้อ 45 โดยให้ยกเลิ กข้อความเดิ ม และให้ใช้ข้อความใหม่ดงั ต่อไปนี้ แทน และมอบหมายให้บุคคล
ทีก่ รรมการผูม้ อี านาจของบริษทั มอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อบังคับของ
บริษทั รวมทัง้ แก้ไข และ/หรือเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมข้อความให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยนตามความจาเป็ น
และเหมาะสม โดยทีไ่ ม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั “คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ
การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557
เรือ่ งการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไขตาม
คาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ”
ข้อบังคับที่ เสนอแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ข้อบังคับฉบับปัจจุบนั
ข้อ 31 ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต้ อ งมี
กรรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมด จึ ง จะเป็ นองค์ ป ระชุ ม ในกรณี ท่ี
ประธานกรรมการไม่อ ยู่ใ นที่ป ระชุ ม หรือไม่ ส ามารถ
ปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้ ถ้ า มีร องประธานกรรมการ ให้ร อง
ประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้ า ไม่ ม ีร องประธาน
กรรมการ หรือ มีแ ต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ไ ด้ ให้
กรรมการซึ่ง มาประชุ ม เลือ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น
ประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียง
ข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง เป็ น
เสียงชีข้ าด

ข้อบังคับที่ ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ข้อ 31 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึง
จะเป็ น องค์ป ระชุ ม ในกรณี ท่ีป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ ใ นที่
ประชุ ม หรือ ไม่ ส ามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้ ถ้า มีร องประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี อง
ประธานกรรมการ หรือมีแ ต่ไม่สามารถปฏิบ ัติหน้ าที่ได้ ให้
กรรมการซึง่ มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานใน
ทีป่ ระชุม
ในการประชุ ม คณะกรรมการแต่ ล ะครั ง้
ประธานในที ป่ ระชุมอาจกาหนดให้ กรรมการของบริ ษัท
เข้ า ร่ ว มประชุ ม และด าเนิ นการใด ๆ ในการประชุ ม
ดังกล่ า ว ผ่า นสื อ่ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ก็ได้ ทัง้ นี้ ตามเงือ่ นไข
และข้อกาหนดของกฎหมายที เ่ กีย่ วข้อง
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ ง มีเ สีย งหนึ่ ง ในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบนั

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือ
นัด ประชุ ม ไปยัง กรรมการไม่น้ อ ยกว่ า เจ็ด วัน ก่อ นวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิ หรือ
ประโยชน์ ข องบริษัท จะแจ้งการนัด ประชุม โดยวิธีอ่นื
และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้

ข้อ 45 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ น การประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี่)
เดือน นับ แต่ วนั สิ้น สุด ของรอบปี บ ัญชีของบริษัท การ
ประชุ ม คราวอื่น นอกจากที่กล่ า วแล้ว ให้เ รีย กว่ า การ
ประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ น
การประชุมวิสามัญ เมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควรหรือผู้
ถือหุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า
25 (ยีส่ บิ ห้า) คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ไนสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกัน
ทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการ
ที่จะขอให้เรีย กประชุมไว้ใ ห้ชดั เจนในหนังสือดังกล่า ว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ
จากผูถ้ อื หุน้

ข้อบังคับที่ ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออก
เสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง เป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้ อยกว่ าเจ็ด วัน ก่อนวัน ประชุม เว้น แต่ในกรณี
จาเป็ นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษทั จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธอี น่ื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็
ได้
ในการส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุ ม เพื อ่ จัด ให้ มี ก ารประชุ ม ผ่ า นสื อ่
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ส ามารถด าเนิ นการตามวิ ธี ก าร และ
ระยะเวลาที ก่ ฎหมาย หรือข้อบังคับเกี ย่ วกับการประชุม
นั น้ ได้ กาหนดไว้ หรือจะส่ ง โดยจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์
แทนก็ได้ แต่ ทงั ้ นี้ ต้ องส่งตามระยะเวลา และลงโฆษณา
ทางหนังสือพิ มพ์ตามที ก่ ฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ กาหนด
ไว้ด้วย
ข้อ 45 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี)่ เดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั การประชุมคราวอื่นนอกจาก
ทีก่ ล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรีย กประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เป็ น การ
ประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น
คนหนึ ง่ หรื อหลายคนซึ ง่ มี ห้ ุนนั บรวมกันได้ ไ ม่น้อยกว่ า
ร้อยละ 10 (สิ บ) ของจานวนหุ้นที จ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็ น การประชุ ม วิส ามัญ เมื่อ ใดก็ไ ด้ แต่ ต้ อ งระบุ เ รื อ่ งและ
เหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ใ ห้ช ดั เจนในหนังสือ
ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้ คณะกรรมการต้อ งจัด ให้ม ีก าร
ประชุมผูถ้ ือหุ้นภายใน 45 (สี ส่ ิ บห้ า) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั
หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ที ่ค ณะกรรมการไม่ จ ั ด ให้ มี ก าร
ประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทัง้ หลายที เ่ ข้า ชื อ่ กัน หรือผู้ถื อหุ้นคนอื น่ ๆ รวมกันได้
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบนั

ข้อบังคับที่ ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม
จ านวนหุ้น ตามที บ่ งั คับ ไว้ นั ้น จะเรี ย กประชุ ม เองก็ ไ ด้
ภายใน 45 (สีส่ ิ บห้า) วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือ
หุ้ นที ่ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อง
รับผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที เ่ กิ ดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ทีป่ รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที เ่ ป็ น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสีค่ รัง้ ใด จานวน
ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ ง่ มาประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ตามที ่
ก าหนดไว้ ใ นข้ อบัง คับ ฉบับ นี้ ผู้ถื อ หุ้นตามวรรคสี ต่ ้ อ ง
ร่วมกันรับผิ ดชอบชดใช้ ค่าใช้จ่ายที เ่ กิ ดขึ้นจากการจัดให้
มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริ ษทั

ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระ
นี้ ซึง่ ก่อนการลงมติผดู้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 ของบริษทั
ตามทีม่ กี ารเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน (เสียง)
865,079,774
0
0
851,008

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9017
0
0
0.0983

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 8
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วาระที่ 10

พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผูด้ าเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม
นายฉัตรชัย วงศ์แก้วเจริญ ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ สอบถามดังนี้
1. ละครทีจ่ ะนามาออกอากาศนัน้ จะออกอากาศในช่วงเวลาใด
2. Amarin TV Shopping ผลตอบรับเป็ นอย่างไร
3. อัตราค่าโฆษณาปี 2562 สามารถปรับขึน้ ได้บา้ งหรือไม่
4. Rating ของช่องอมรินทร์ จากทีต่ งั ้ เป้าไว้ 0.45 ในปี น้ีมแี นวโน้มเป็ นอย่างไร
5. การปิ ดปรับปรุงของศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ มีผลกระทบต่อการจัดงานแสดงสินค้าของบริษทั
หรือไม่
นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในข้อ 1, 3 และ 4
ดังนี้
-

ละครจะออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.00 น.- 23.00 น.
เนื่องจากปี 2561 มีการปรับอัตราค่าโฆษณาขึน้ ค่อนข้างมาก และการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงไม่มกี าร
ปรับอัตราโฆษณาขึน้ ในปี น้ี
Rating ในบางช่วงเวลาถึง 0.45 แต่ในภาพรวมทัง้ ปี ยงั ไม่ถงึ และคาดว่าต้องใช้เวลา เนื่องจากการ
แข่งขันสูงและมีผลกระทบในหลายด้าน

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในข้อ 2 และข้อ 5 ดังนี้
-

-

Amarin TV Shopping เริม่ ออกอากาศเมือ่ เดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา ในช่วง 3 เดือนแรก เป็ นช่วงใช้
เวลาในการพัฒนาทีมงานและศึกษากลุ่มผูช้ ม แต่ถอื ว่าผลตอบรับเป็ นทีน่ ่าพอใจ และมีศกั ยภาพทีจ่ ะ
ดาเนินธุรกิจนี้ต่อไป ทัง้ นี้ ยังมีหลายด้านทีย่ งั คงต้องพัฒนา เช่น ฐานข้อมูล และหาสินค้าทีด่ ี มี
คุณภาพ และแตกต่างจากช่องอืน่ ๆ
งานแสดงสินค้าทีจ่ ดั ทีศ่ นู ย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ มีเพียงงานบ้านและสวน ซีเล็คท์ และบริษทั ทราบ
ล่วงหน้าถึงการปิ ดปรับปรุง จึงปรับแผนและสถานทีจ่ ดั งานเป็ น อิมแพ็ค เมืองทองธานีแทน และงาน
แสดงอืน่ ๆ ยังสามารถทีจ่ ะขยายพืน้ ที่ ตลอดจนเพิม่ ความถีข่ องการจัดงานได้ ทัง้ นี้ บริษทั กาลังศึกษา
การจัดงานในต่างจังหวัดเพิม่ เติมในครึง่ ปี หลัง หรือช่วงต้นปี หน้าเป็ นต้นไป

นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษทั ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านหนึ่ง ได้สง่ คาถามให้ชว่ ย
ถามถึง แนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกของร้านนายอินทร์
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นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ว่า บริษทั มีการ
ประชุมความร่วมมือในสมาคมผูพ้ มิ พ์และผูจ้ ดั จาหน่าย โดยจะงดใช้การห่อปกพลาสติกในช่วงครึง่ ปี หลังนี้ ส่วนการ
งดใช้ถุงพลาสติก เนื่องจากถุงพลาสติกของร้านหนังสือนาไปรีไซเคิลค่อนข้างยาก หากงดใช้อาจส่งผลกระทบต่อผู้
ซือ้ สาหรับร้านนายอินทร์ จะเป็ นการเพิม่ คะแนนสะสมให้กบั สมาชิกทีง่ ดรับถุงพลาสติก
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี รองประธานกรรมการ ชีแ้ จงเพิม่ เติมต่อทีป่ ระชุมถึงคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติท่ี 4/2562 ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการทุกรายแจ้งความจานงในการขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ทีวดี จิ ทิ ลั ได้ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นัน้ ว่าอมรินทร์ทวี เี ป็ นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษทั ทีล่ งทุนและใช้
งบประมาณค่อนข้างมาก อีกทัง้ เป็ นสือ่ หลักทีค่ ณะกรรมการ และฝา่ ยจัดการเน้นทีจ่ ะพัฒนา และสร้างการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะศึกษาคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 4/2562 ให้ถถ่ี ว้ น
โดยบริษทั จะทาหนังสือเพือ่ ขอคาชีแ้ จงจากสานักงาน กสทช. เกีย่ วกับประกาศข้อ 13 เรือ่ งวิธกี ารกาหนดเงือ่ นไข
ค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาต เพือ่ ศึกษา หรือทบทวน และเพือ่ ไม่ให้บริษทั พลาดโอกาสใดๆ โดยถือ
ว่าเป็ นการทาหน้าทีใ่ ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี รองประธานกรรมการ ได้ขอให้บริษทั ชีแ้ จงถึงลักษณะของบัตรเสียที่
ปรากฎในวาระที่ 6, 7, 8 และ 9
นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่าบัตร
เสียดังกล่าวมีการแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้ลงนามกากับไว้
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดซักถามประเด็นเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
ทุกคน และปิ ดการประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชือ่ _______________________________ประธานทีป่ ระชุม
(นางเมตตา อุทกะพันธุ)์

ลงชือ่ _______________________________ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นายฉันทชาต ธเนศนิตย์)
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