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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ 

บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา  

ณ ห้อง Convention Hall  อาคารผู้บริหาร บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรงุเทพมหานคร 

 
 ประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร   

บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหานคร นางเมตตา  อุทกะพนัธุ์ ประธานกรรมการบรษิทัเป็นประธานในทีป่ระชุม ณ ขณะทีเ่ปิดประชุม  
มผีูถ้อืหุน้มาด้วยตนเองจ านวน 5 ราย นับจ านวนหุน้ได้ 175,060,570 หุ้น และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มา    
เขา้ร่วมประชุมจ านวน 27 ราย นับจ านวนหุน้ได ้655,665,211 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้จ านวน 32 ราย นับจ านวนหุน้ได ้
830,725,781 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 83.22 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าว       
เปิดการประชมุ จากนัน้ประธานไดม้อบหมายใหน้ายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์เลขานุการบรษิทั กล่าวแนะน า กรรมการ 
และผูบ้รหิารของบรษิทั ผูส้อบบญัชแีละบุคคลทีม่สีว่นเขา้รว่มในการประชมุครัง้นี้ 

นายฉันทชาต ธเนศนิตย ์เลขานุการบรษิทั กล่าวแนะน า กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั ผูส้อบบญัชี
และบุคคลทีม่สี่วนเขา้ร่วมในการประชุมครัง้นี้ และกล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากท่านประธานมคีวามห่วงใยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID - 19 ในปัจจุบนั จงึมดี ารใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารบางส่วน 
รวมถงึผูส้อบบญัชจีงึเขา้รว่มประชมุในครัง้นี้ผา่นโปรแกรม Zoom  ตามรายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

กรรมการบริษทัท่ีมาประชุมด้วยตนเอง  

1. นางเมตตา อทุกะพนัธุ์   ประธานกรรมการ  
และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

2. นายสวุทิย ์จนิดาสงวน   ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ                 
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

3. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์   รองประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการ
      กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
4. นายก าพล ปุญโสณ ี    กรรมการ กรรมการบรหิาร 

และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
 
 
 
 



2 
 

5. นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปัญจรุง่โรจน์  กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ กรรมการ   
กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน             
และกรรมการบรหิาร    

 

กรรมการบริษทัท่ีเข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom  

1. รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ  
และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 

2. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี   รองประธานกรรมการ  
และประธานคณะกรรมการบรหิาร 

3. ศาสตราจารย ์ดร นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์ ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิาร 
ความเสีย่ง กรรมการอสิระ  และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายปราโมทย ์พรประภา   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
คา่ตอบแทน กรรมการอสิระ  
และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

5. เรอือากาศโทกมลนยั ชยัเฉนียน  กรรมการ 
6. นายโชคชยั ปัญจรุง่โรจน์    กรรมการ   
7. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง   กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั อมรนิทร ์ออมนิเวริส์  

จ ากดั กรรมการ กรรมการบรหิาร  
และรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

 
ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิทัประกอบไปดว้ยกรรมการทัง้สิน้ 12 ท่าน และเขา้ร่วมประชุมทัง้ 12 ท่าน 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารของบริษทัท่ีมาประชุมด้วยตนเอง ได้แก่  

1. นายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่  
จ ากัด  กรรมการบริหาร  และ รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

2. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์   เลขานุการบรษิทั และผูช้่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
      ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

3. นางสาวธนาร ีพมิปรุ    ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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ผู้บริหารของบริษทัท่ีเข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom 

1. นายเจรมยั พทิกัษ์วงศ ์   กรรมการผูจ้ดัการสายงาน Living กรรมการบรหิาร 
 

ผู้สอบบญัชีของบริษัท จากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั ท่ีเข้าประชุมผ่านโปรแกรม 
Zoom  
 

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส    
2. นางศศธิร พงษ์อดศิกัดิ ์    
3. นางสาวณชัชา อูว่ฒันสมบตั ิ         

   
ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั จาก บริษทั ดีเอน็ 36 จ ากดั มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1. นายเนรมติร ตรงพรอ้มสขุ    
2. นางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั    

 
ก่อนเริ่มการประชุม นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ             

การทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุ เสนอค าถาม และเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่คดัเลอืกเขา้เป็น
กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  ตัง้แต่วนัที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึงวันที ่             
3 กุมภาพนัธ์ 2564 แต่เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาดงักล่าว ไม่ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใด ขอเสนอวาระการ
ประชมุหรอืเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อยา่งใด  

นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  ข้อปฏิบัติที่ส าคญัเกี่ยวกับ         
การประชมุและการลงมตดิงันี้ 

ส าหรบัขัน้ตอนของการประชุม ทัง้ในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสยีง และสิทธิของ        
ทา่นผูถ้อืหุน้ ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

 การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอืโดยใหน้ับ
หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

 ผูด้ าเนินการประชมุทีไ่ดร้บัมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่า จะมผีูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอื
งดออกเสยีงหรอืไม่ และหากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง บรษิัทจะถอืว่าผูถ้อืหุ้น    
ทกุทา่นมมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัติามทีเ่สนอ 

 ในการลงคะแนนเสยีง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรอืประสงค์งดออกเสยีง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น       
ทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืประสงคง์ดออกเสยีง ท าเครือ่งหมายลงในชอ่ง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง”     
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ในบตัรลงคะแนน และขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ยกมอืขึน้ เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน าไป
ตรวจนบัคะแนน ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคนืเจา้หน้าที่
ของบรษิทัหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ เพือ่ประโยชน์ในการตรวจนบัคะแนนเสยีง และเพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใส
ในการลงคะแนน 

 การนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุมจะนับตามวาระการประชุมทลีะวาระ ตามใบลงคะแนนทีท่่านได้ส่งมอบ
ใหก้บัเจา้หน้าที ่เพือ่น าไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะ
แบบ ข หรอืแบบ ค ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะดงักล่าว ไดน้ าสง่ใหก้บัเจา้หน้าทีบ่นัทกึคะแนนไวแ้ลว้ โดยบรษิทัจะ
น าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม และ       
สว่นทีเ่หลอืจะถอืเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

 การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564     
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่
1. วาระทีต่้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไดแ้ก่ วาระที ่1, 3, 4, 5 และ 6 บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของ      
ผูถ้อืหุน้ซึ่งออกเสยีงลงคะแนนเหน็ด้วยและไม่เหน็ด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้     
ทีง่ดออกเสยีง 

2. วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ   
ออกเสยีงลงคะแนน จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ไดแ้ก ่วาระที ่7 บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุม         
ทีอ่อกเสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 
ยกเว้น ในวาระที ่2 จะไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพือ่รบัทราบผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั  
กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย 

o บตัรลงคะแนนทีท่ าเครือ่งหมายเกนิกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดยีวกนั ยกเวน้การลงคะแนนเสยีง
ของผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ให้คสัโตเดยีนในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ 

o การแกไ้ขหรอืขดีฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดล้งนามก ากบั 
o บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 

 เพือ่ไมใ่หท้ีป่ระชมุตอ้งรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมทีท่ าการพจิารณา จงึจะขอด าเนินการเพื่อ
พจิารณาในวาระการประชุมถดัไป เมื่อพจิารณาในวาระการประชุมถดัไปแล้วเสร็จจะยอ้นกลบัมาแจ้ง        
ผลของการลงคะแนนของวาระการประชมุกอ่นหน้าใหก้บัทา่นผูถ้อืหุน้ทราบ 

 ก่อนลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม  และแสดง
ความเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม  
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อย่างไรกด็ ีเพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการแพร่กระจายของเชือ้โรค COVID - 19 จากการสมัผสั และ
การใชไ้มโครโฟนร่วมกนั ขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีป่ระสงคจ์ะแสดงความคดิเหน็ 
หรอืสอบถามขอ้สงสยัในแต่ละวาระ งดการใชไ้มโครโฟนในทุกกรณี โดยขอใหจ้ดค าถามในกระดาษ          
ทีบ่รษิทัจดัเตรยีมไวใ้หโ้ดยเขยีนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง หรอืเป็น
ผู้รบัมอบฉันทะ เมื่อเขยีนค าถามเสร็จขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมค าถาม และน าส่งให้
ผูด้ าเนินการประชมุอา่นค าถาม เพือ่ใหก้รรมการหรอืฝ่ายจดัการของบรษิทั ตอบค าถามของผูถ้อืหุน้  
ทัง้นี้  เพื่อ ให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ  และจบภายในเวลาที่ก าหนด                    
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคดัเลอืกค าถามทีไ่ม่ซ ้าซ้อน และก าหนดระยะเวลาตอบค าถาม หากมคี าถาม     
ทีย่งัคงคา้ง บรษิทัจะเผยแพร่ค าตอบทางเว็บไซต์ของบรษิทั พรอ้มกบัการเผยแพร่รายงานการประชุม       
ในครัง้นี้ 

 ส าหรบัทา่นผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีม่าภายหลงัการประชมุเริม่ขึน้แลว้ ทา่นยงัคงมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพาะ
ในวาระทีม่าเขา้รว่มประชมุทนั และวาระทีเ่หลอือยูเ่ทา่นัน้ 
 
ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับ

คะแนนของผูถ้อืหุน้ในการลงมตใินแต่ละวาระ จงึประกาศแจ้งขออาสาสมคัรในทีป่ระชุมจ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็น
ตวัแทนผูถ้อืหุน้มาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรกต็ามไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเป็นอาสาสมคัรเป็น
กรรมการตรวจนบัคะแนน ดงันัน้ นางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั จงึเป็น
ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนในครัง้นี้ 

หลังจากนั ้นประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา  เป็นผู้ด า เนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”) ตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี                

10 กรกฎาคม 2563 

           ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้ถลงใหท้ีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
ซึง่ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 โดยบรษิทัไดส้่งส าเนารายงานการประชุม ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 
พร้อมหนังสือ เชิญประชุม ในครั ้งนี้  และบริษัทได้ เผยแพร่ ร ายงานดังกล่ าว ใน เว็ บไซต์ของบริษัท 
(www.amarin.co.th) แลว้นัน้ 

 
             ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 ไดม้กีารจดบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้ง 
ตรงตามความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  
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ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืเสนอแกไ้ขรายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ 
 
             ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติ

ผูด้ าเนินการประชมุแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผา่นการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

                ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ด้วย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 833,060,368 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 833,060,368 100.0000 
อนึง่ ในขณะทีม่ีการลงมติในวาระนี้มีผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้น 

ภายหลงัจากการเริม่ประชมุอกีจ านวน 7 ราย ถอืหุน้รวมจ านวน 2,334,587 หุน้ 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี 2563 รายงานประจ าปี 2563 
และแผนงานประจ าปี 2564 

 
           ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 จากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อ       

การด าเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากบรษิัทได้รบัผลกระทบจากมาตรการ Lock Down และ        
ก าลงัซื้อที่ลดลง แต่จากการด าเนินธุรกิจสื่อที่ครบวงจร และการร่วมมอืร่วมใจของผู้เกี่ยวขอ้ง บริษัทสามารถ
กลบัมาท าก าไรในครึง่ปีหลงัชดเชยการขาดทนุในชว่งครึง่ปีแรก จงึท าใหผ้ลการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่มบรษิทั         
ไมไ่ดร้บัผลกระทบมากนกั และยงัคงมผีลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่นมา  

           ภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2563 บรษิทัมรีายได้รวม 1,218.14 ล้านบาท ลดลงจาก        
ปี 2562 เท่ากบั 475.17 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 28.06 และมีก าไรสุทธิเท่ากบั 22.08 ล้านบาท ลดลงจาก          
ช่วงระยะเวลาเดยีวกนั 102.08 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 82.21 โดยคดิเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.02 บาท ส าหรบั  
งบการเงนิรวม  มรีายไดร้วม 2,937.11 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เทา่กบั 331.35 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.14 
และมกี าไรสุทธเิท่ากบั 170.67 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงระยะเวลาเดยีวกนั 2.95 ล้านบาท คดิเป็นการเพิม่ขึ้น  
รอ้ยละ 1.76 คดิเป็นก าไรสทุธติ่อหุน้เทา่กบั 0.17 บาท 
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           การด าเนินงานในปี 2563 มีการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์                 
มกีารปรบัเปลีย่นเป็นเครื่องพมิพ ์7 ส ีและไดร้บัใบรบัรอง GMP และ HACCP เพื่อรองรบัการผลติของสายผลติ
บรรจุภณัฑ ์สายงานมเีดยี มกีารปรบัรปูแบบและเนื้อหาของนิตยสารใหม้คีวามเหมาะสม ตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้
ใหด้ยีิง่ขึน้ โดยมกีารออกนิตยสารทัง้สิน้ 7 หวั และออกหนังสอืใหม่ทัง้สิ้น 314 ปก ในส่วนงานแสดงทีส่ าคญัของ     
กลุ่มบรษิทัยงัคงมกีารจดัอยา่งต่อเนื่อง รวม 11 งาน 

           ส าหรบัธุรกจิทวีีดจิิทลั ซึ่งด าเนินการโดยอมรนิทร์ทวีี เอชดี 34 มกีารพฒันาเนื้อหารายการ    
อยา่งต่อเนื่อง และไดร้บัความนิยมจากกลุ่มผูช้มเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั ส่งผลต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานทีม่ี
ก าไรต่อเนื่องเป็นปีที ่2 นบัจากเริม่ด าเนินธุรกจิทวีดีจิทิลั 

           หลังจากนั ้น ประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ และนายศิร ิ               
บุญพทิกัษ์เกศ เป็นผูน้ าเสนอผลการด าเนินงานในปี 2563 แผนงานประจ าปี 2564 ของกลุ่มบรษิทั  

           นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ รายงานใหท้ีป่ระชุม
ทราบ   ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิประจ าปี 2563 ดงันี้ 

           ณ สิน้ปี 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 5,416 ลา้นบาท และมสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 4,221 
ลา้นบาท ซึง่เตบิโตขึน้จากปีทีแ่ลว้เนื่องจากบรษิทัมผีลก าไร และบรษิทัมหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้เลก็น้อย ซึง่เป็นหนี้ทาง
การค้า  ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของบรษิัท ณ ปัจจุบนั บรษิัทและกลุ่มบรษิัทย่อย ไม่มหีนี้กบัทางสถาบนัการเงนิ  
(ยกเวน้ภาระหนงัสอืค า้ประกนัธนาคาร) โดยมสีดัสว่นหนี้สนิต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) เทา่กบั 0.28 เทา่ 

           ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัมีรายไดจ้ากการขายและ
บรกิารเทา่กบั 1,176 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 28 จากปีกอ่น ซึง่เป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-
19 และมกี าไรสทุธจิ านวน 22 ลา้นบาท 

           ในงบการเงนิรวม บรษิทัมรีายได ้2,775 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 11 และมกี าไรสุทธิ
จ านวน 171 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2562 เลก็น้อยประมาณรอ้ยละ 3 

           ในส่วนของก าไรในรูปของกระแสเงนิสด หรอืก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ       
ค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ปี 2563 บรษิทัม ีEBITDA ในงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 145 ล้านบาท และ       
ในงบการเงนิรวมเทา่กบั 534 ลา้นบาท  

           ทัง้นี้ ในเดอืนมนีาคม 2564 บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั ม ีRating เฉลีย่ ของกลุ่มผูช้ม      
ทัว่ประเทศ อายุตัง้แต่ 4 ปีขึน้ไปอยู่ที ่0.563 ซึ่งเตบิโตมาโดยตลอด โดยเพิม่ขึน้จากปี 2562 รอ้ยละ 38 และ       
เมือ่เทยีบกบัปี 2561 มอีตัราเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 86  

           หลงัจากนัน้ นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึแผนการ
ด าเนินการของบรษิทัในปี 2564 โดยบรษิทัยงัคงความเป็น OMNI MEDIA OMNI CHANNEL โดยมแีผนการ
ด าเนินงานของสายงานต่างๆ ดงันี้ 

 



8 
 

           On Print  
           บรษิทัไดม้กีารขยายตลาดในธุรกจิบรรจุภณัฑ์ แต่ยงัคงใหบ้รกิารงานพมิพท์ัว่ไปอยู่ โดยจะเน้น

กลุ่มงานพมิพค์ณุภาพ (Premium) และ Print on Demand  
           ในสว่นของธุรกจิกลุ่มหนงัสอืเล่ม บรษิทัมแีผนทีจ่ะออกหนงัสอืประมาณ 500 ปก เนื่องจากตลาด

หนังสือเล่มยงัสามารถเติบโตได้ นอกจากนี้ บริษัทยงัท างานควบคู่กบับริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(ABOOK) ในการขยายช่องทางดจิทิลัใหม้ากขึน้ซึง่ครอบคลุมทัง้ในรปูแบบหนังสอืเล่ม e-book, Audio Book และ 
Video ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัลกัษณะของเนื้อหาทีเ่หมาะกบัแต่ละกลุ่ม 

           บรษิัทยงัคงมสี่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในกลุ่มนิตยสาร และออกนิตยสารได้อย่างต่อเนื่อง   
โดยในการออกนิตยสารจะท าควบคู่กบัช่องทางเวบ็ไซต์และสงัคมออนไลน์ (Social Media) ซึง่มผีูต้ดิตามเตบิโต
มากขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหบ้รษิทัใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ทีเ่ป็นทัง้กลุ่ม End-user และกลุ่ม Advertiser ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 
           On Ground ในปี 2564 ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บรษิทัไม่มแีผนทีจ่ะ

ขยายจ านวนงานแฟร ์แต่จะพยายามจดังานใหค้รบตามจ านวนทีว่างแผนไว้ โดยมกีารปรบัรูปแบบงานแฟร์ให้
คูข่นานกบัการจดังานแฟรอ์อนไลน์ ในรปูแบบของ Hybrid Fair โดยท างานรว่มกบั AMVATA.com ซึง่เป็นเวบ็ไซต์
ของบรษิทั 

 
           On Shop ซึง่เป็นในสว่นของ Commerce Business ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของ ABOOK  
           ปัจจุบนั ABOOK เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหนังสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย มหีนังสอืทีผ่่านการจดั

จ าหน่ายโดยตรงประมาณ 1,700 ปก และมผีูต้ดิตามในสงัคมออนไลน์กว่า 1 ลา้นคน ท าใหฐ้านลกูคา้ขยายกวา้งขึน้ 
           ในปีนี้ บรษิทัมแีผนทีจ่ะปรบัปรุงหน้ารา้นนายอนิทร ์โดยเน้น Localize ใหม้ากขึน้ เช่น การจดั

กลุ่ม Shonen ซึง่เป็นมุมขายหนังสอืกลุ่ม Light Novel  มงังะ และสนิคา้อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะเน้นเป้าหมาย     
กลุ่มลูกคา้ผูช้าย และบางรา้นจะจดัใหม้มีุมเดก็ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกคา้ครอบครวั นอกจากนี้   
ยงัมกีารท าสนิค้า ของนายอนิทร์ที่ผลิตจากโรงพมิพ์ของบรษิทัเอง เช่น สมุดโน้ต กระดาษโน้ต รวมถึงสนิค้า            
ทีอ่อกแบบรว่มกบัผูม้ชี ือ่เสยีง (Celebrity)   

 
           On Line ในปีนี้ ประมาณไตรมาสที ่3 จะมกีารเปิดตวัแอพลเิคชัน่ใหม่ของรา้นนายอนิทร ์ซึง่เป็น            

แอพลเิคชัน่ทีแ่ตกต่างจากคู่แขง่อื่น โดยมกีารจ าหน่ายทัง้หนังสอืเล่ม e-book และ Text to Speech รวมถงึเป็น
ช่องทางในการบรกิารลูกคา้สมัพนัธ์ (CRM) นอกจากนี้จะมกีารเปิดตวัแอพลเิคชัน่อื่นเพิม่เตมิทีส่่งเสรมิการอ่าน      
ซึง่แอพลเิคชัน่ดงักล่าวจะท างานเชือ่มโยงกนัเพือ่เป็นการขยายฐานลกูคา้ในกลุ่มดจิทิลัใหม้ากขึน้อยา่งมนียัส าคญั 

           ในส่วนของ AMVATA.com บรษิทัมยีอดขายผ่านช่องทางดงักล่าวเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผูข้ายเขา้ร่วมมากกว่า 1,100 รา้นคา้ ในช่วงครึง่ปีหลงั บรษิทัมแีผนทีจ่ะขยายช่องทางดงักล่าว โดยจดักลุ่มสนิคา้
ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ เช่น สนิคา้กลุ่มบา้นและสวนทีเ่น้นในหมวดบา้นและสวน  สนิคา้กลุ่มแพรว       
เน้นสนิคา้ของผูห้ญงิ เป็นตน้ 
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           On Air บรษิทัไดด้ าเนินการธุรกจิทวีคีวบคู่กบั Online Platform ซึง่อมรนิทรท์วีมียีอดผูช้มผ่าน
ทาง Online Platform เตบิโตขึน้อย่างมนีัยส าคญัในอนาคต Online Platform จะเป็นช่องทางหนึ่งทีส่รา้งรายได้
ใหก้บับรษิทัควบคูก่บัชอ่งทางทวี ี
            หลงัจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บรษิัทได้ลงนามเขา้ร่วมเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (Collective Anti-Corruption : CAC)  และ
ในปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป    

           ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถามและเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  
 
           ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ  

           ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ไม่จ าเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติ           
แต่อยา่งใด 

           ที่ประชุมจึงได้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 และรบัทราบแผนงาน
ประจ าปี 2564 ของบรษิทัตามทีเ่สนอแลว้ 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2563 

 

           ผูด้ าเนินการประชมุ ไดข้อใหน้ายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชี
และการเงนิ เป็นผูน้ าเสนองบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี 2563 

 

           นายศิริ บุญพิทกัษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงนิ ได้รายงาน          
ใหท้ีป่ระชมุไดร้บัทราบถงึงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ประจ าปี 2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัช ีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยมี
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานในรอบปี 2563 รวม 170,668,650 บาท ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัส่งรายงานประจ าปี 2563
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 2 (รายงานประจ าปีหน้า 147 -150) ของหนังสอื
เชญิประชมุ ซึง่สรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2562 ปี 2563 % เพ่ิม (ลด) ปี 2562 ปี 2563 % เพ่ิม (ลด) 

งบแสดงฐานะการเงิน       
สนิทรพัยร์วม 5,284.16 5,416.33 2.50% 6,761.74 6,618.76 (2.11%) 
หนี้สนิรวม 1,111.36 1,195.18 7.54% 430.49 387.73 (9.93%) 
ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 998.28 998.28 0.00% 998.28 998.28 0.00% 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,172.80 4,221.16 1.16% 6,331.26 6,231.03 (1.58%) 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2562 ปี 2563 % เพ่ิม (ลด) ปี 2562 ปี 2563 % เพ่ิม (ลด) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็       
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,103.94 2,775.50 (10.58%) 1,639.02 1,176.45 (28.22%) 
ตน้ทนุขาย 1,975.77 1,853.83 (6.17%) 1,173.24 889.78 (24.16%) 
ก าไรขัน้ตน้ 1,128.17 921.67 (18.30%) 465.77 286.68 (38.45%) 
รายไดอ้ืน่ 164.52 161.61 (1.77%) 54.29 41.69 (23.21%) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 205.21 182.72 (10.96%) 154.38 24.56 (84.09%) 
ตน้ทนุทางการเงนิ 8.90 5.08 (42.94%) 1.90 1.16 (38.87%) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 167.72 170.67 1.76% 124.16 22.08 (82.22%) 

 

           โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  รวมทัง้ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของ          
ฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) ได้ทีเ่อกสารฉบบัเต็มแบบ บจ.56-1            
หน้า 83-90 และรายงานประจ าปีหน้า 56-62 และหน้า 142-251 ซึง่ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทั/นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

            เนื่องจากนายสมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ประชมุโดยผ่านระบบ 
Zoom จึงได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณางบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี ทีแ่สดง
ความเห็นต่องบดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าว่าถูกต้องเป็นไปตาม
ขอ้เทจ็จรงิ และเป็นไปตามหลกับญัชแีละขอ้ก าหนด จงึใหค้วามเหน็ชอบและเหน็สมควรใหค้ณะกรรมการบรษิทั
เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตังิบดงักล่าว 

           ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็สมควรใหท้ี่ประชุม        
ผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด 
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัเดยีวกนั” 

           ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 

           ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ  

           ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติ
ผูด้ าเนินการประชมุแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า วาระนี้ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

           ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด ส าหรบัปี สิน้สุดวนัเดยีวกนั  ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  มรีายละเอยีด ดงันี้ 
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 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 834,094,448 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 834,094,448 100.0000 

อนึง่ ในขณะทีม่ีการลงมติในวาระนี้มีผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้น 
ภายหลงัจากวาระที ่2 อกีจ านวน 6 ราย นบัไดจ้ านวน 1,034,080 หุน้ 
 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตาม 

กฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 
 

           ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 สิน้สุดวนัที ่     
31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงนิรวม บรษิทัมกี าไรสุทธ ิจ านวน 170,668,650 บาท และไม่มยีอดขาดทุนสะสม 
คณะกรรมการบรษิทั จงึพจิารณาเหน็ชอบใหจ้ดัสรรก าไรและจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยใหจ้ดัสรรก าไร   
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,110,000.00 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั     
พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 56 ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่ง
ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่า       
ทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
อนุมตัใินส่วนของการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิ 119,793,790.80 บาท 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อน
ความสามารถในการด าเนินการของบรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ีจงึไดเ้ปลีย่นวธิกีารค านวณการจ่ายเงนิปันผลมาเป็นการ
พจิารณาจากงบการเงนิรวม เมื่อค านวณการจ่ายเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวจะคดิเป็นรอ้ยละ 70.19 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ส าหรบังบการเงนิรวม ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทั  

           ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  “พจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิปันผล 119,793,790.80 
บาท และอนุมตัจิดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,110,000.00 บาท ตามทีเ่สนอ” 

           ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 

           ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ  

           ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติ
ผูด้ าเนินการประชมุแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผา่นการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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           ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี และจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 834,094,460 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 834,094,460 100.0000 

อนึง่ ในขณะทีม่ีการลงมติในวาระนี้มีผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้น 
ภายหลงัจากวาระที ่3 อกีจ านวน 1 ราย นบัไดจ้ านวน 12 หุน้ 
 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

            ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบ
บญัชปีระจ าปี 2564 ของบรษิทัและบรษิัทย่อย ตามแนวทางการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีนตลาดทุนและตาม
กระบวนการทีก่ าหนด และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ี
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัช ีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบและ
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั  

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส   เลขทีใ่บอนุญาต  4439  
(เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2563) และ/หรอื 

2. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  เลขทีใ่บอนุญาต  8802   
(เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562  
รวมระยะเวลา 3 ปี) และ/หรอื 

3. นางสาวนาฎศศนิ  รตันไพศาล เลขทีใ่บอนุญาต  10767   
(ยงัไมเ่คยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 

            ทัง้นี้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั  และผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อทีเ่สนอ
มานัน้ ไมม่คีวามสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัท 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เหน็ชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2564 
เป็นจ านวน 1,550,000 บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนหา้หมืน่บาท) 

             หลงัจากนัน้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ          
และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการ        
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สอบบญัช ีและปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ จงึใหค้วามเหน็ชอบและเหน็สมควรใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่านตามรายชื่อทีเ่สนอขา้งตน้ จากบรษิทั เคพเีอม็จ ี
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิัทย่อย รวมทัง้ได้พิจารณาอตัราค่าตอบแทนของ  
ผู้สอบบญัชดีงักล่าว โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าสอบบัญชขีองบรษิัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสนิทรพัย ์       
ทีใ่กลเ้คยีงกนัเหน็ว่าคา่ตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

            ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงันี้  
1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส หรอื 2. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์หรอื 3. นางสาวนาฎศศนิ  รตันไพศาล คนใด      
คนหนึ่งจากบรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน
ตามทีเ่สนอ” 

              ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 

           ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ  

           ผูด้ าเนินการประชมุจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ผูด้ าเนินการประชมุแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า 
วาระนี้ ตอ้งผา่นการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

           ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส เลขทีใ่บอนุญาต 4439 
หรอื 2. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์เลขทีใ่บอนุญาต 8802 หรอื 3. นางสาวนาฎศศนิ  รตันไพศาล เลขทีใ่บอนุญาต
10767 คนใดคนหนึ่งจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 และก าหนด
ค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน            
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 834,094,460 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 834,094,460 100.0000 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากวาระที ่4 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

                ผูด้ าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้          



14 
 

กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมการที่ครบก าหนด   
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ทา่น ไดแ้ก ่

1. นายสวุทิย ์จนิดาสงวน    
2. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์      
3. นายก าพล ปุญโสณี       
4. นายโชคชยั ปัญจรุง่โรจน์    
ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงาน และการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทัง้ 4 ท่าน บรษิทัได้

สง่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาเป็นการล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 4 ของหนงัสอืเชญิประชมุ 

           ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎระเบียบเกี่ยวข้องอื่น จะไม่ได้ระบุ                
ให้กรรมการที่ได้ร ับการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้  แต่เพื่อให้เป็นไป ตาม            
หลกัธรรมาภบิาล และเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนไดอ้ย่างเป็นอสิระ กรรมการทัง้ 4 ท่านทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ      
ไดข้ออนุญาตทีป่ระชมุเพือ่ออกจากหอ้งประชมุในการพจิารณาวาระนี้ 

           ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รบั          
การเสนอชื่อไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้
บุคคลทัง้ 4 ทา่นทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ซึง่มคีวามเหน็ว่าบุคคล
ทัง้ 4 ทา่นนี้ เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ   
ไม่มลีกัษณะต้องหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั ตามกฎเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ อกีทัง้เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ 
สามารถท าประโยชน์ใหก้บับรษิทัเป็นอย่างดยีิง่ และในช่วงทีผ่่านมาไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัและ
กรรมการชดุยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดตีลอดมา” 

           ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 

           ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ  

           ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้มกีารลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ด าเนินการประชุมแจ้ง         
ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

           ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไปอกี
วาระหนึ่ง โดยมกีารลงคะแนนเรยีงเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

            6.1 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหน้ายสุวทิย ์จนิดาสงวน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 834,124,323 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 834,124,323 100.0000 

 อนึง่ ในขณะทีม่ีการลงมติในวาระนี้มีผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
เพิม่ขึน้ ภายหลงัจากวาระที ่5 อกีจ านวน 2 ราย นบัไดจ้ านวน 29,863 หุน้ 

 
            6.2 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหน้ายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 834,124,323 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 834,124,323 100.0000 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากวาระที ่6.1 
 
            6.3 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิห้นายก าพล ปุญโสณี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 834,124,323 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 834,123,323 100.0000 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากวาระที ่6.2 
 

            6.4 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหน้ายโชคชยั ปัญจรุง่โรจน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 834,094,623 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

รวม 834,094,623 100.0000 

งดออกเสียง  29,700 0 

บตัรเสีย 0 0 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากวาระที ่6.3 
  

           ภายหลงัการลงคะแนนเสียง ประธานกรรมการบริษัทได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน 
กลบัเข้าห้องประชุม 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2564 

           ผูด้ าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน        
ได้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสม
และเปรยีบเทยีบอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพจิารณาจากการขยายตวัของธุรกจิและการเติบโตของ
บรษิทั     มคีวามเหน็ว่า ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพเิศษ 
(ถา้ม)ี เป็นเงนิไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพเิศษใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
เป็นผูพ้จิารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิทัเป็นส าคญั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ต าแหน่ง 
เงินประจ าต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครัง้) 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ประธานกรรมการ  20,000 20,000 25,000 25,000 
กรรมการ  10,000 10,000 20,000 20,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 ไมม่ ี ไมม่ ี
กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 ไมม่ ี ไมม่ ี
ประธานคณะกรรมการบรหิาร  30,000 30,000 ไมม่ ี ไมม่ ี
กรรมการบรหิาร  20,000 20,000 ไมม่ ี ไมม่ ี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไมม่ ี ไมม่ ี 20,000 20,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  ไมม่ ี ไมม่ ี 15,000 15,000 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล ไมม่ ี ไมม่ ี 20,000 20,000 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  ไมม่ ี ไมม่ ี 15,000 15,000 
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ต าแหน่ง 
เงินประจ าต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครัง้) 
ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื และบรหิารความเสีย่ง ไมม่ ี ไมม่ ี 20,000 20,000 
กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ไมม่ ี ไมม่ ี 15,000 15,000 
หมายเหตุ : ในกรณีทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนส่วนนี้  และบรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรอื
สทิธปิระโยชน์อยา่งอืน่แกก่รรมการ นอกจากทีก่ล่าวในขา้งตน้ 

           ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นเงนิรวม 
4.41 ลา้นบาท 

         ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่าผูถ้อืหุ้น
สมควรอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ตามทีเ่สนอ 
เป็นวงเงนิไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท” 

        ผูด้ าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระนี้ 

        ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ  

        ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมต ิผูด้ าเนินการประชุมแจง้ให้     
ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม        
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

        ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2564      
ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน     
ตามอตัราและเงือ่นไขทีม่กีารเสนอ ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 834,124,323 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 834,124,323 100.0000 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ภายหลงัจากวาระที ่6 
 
วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

            ผูด้ าเนินการประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ซึง่มผีูถ้อืหุน้มคี าถาม ซึง่สรปุไดด้งันี้ 

           นายคเชนท์ พรทวธีรรม ผูถ้อืหุน้ซึ่งได้ส่งค าถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอเีมลล์ ir@amarin.co.th 
สอบถามดงันี้  1) ปี 2564 ธุรกจิสื่อมกีารปรบัราคาโฆษณาคดิเป็นกีเ่ปอรเ์ซนต์เมื่อเทยีบกบัปี 2563 และแนวโน้ม
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ของธุรกจิสื่อในไตรมาส 1 ของ ปี 2564 เป็นอย่างไรเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 4 ของปี 2563 และ 2) บรษิทัมเีงนิสด
คอ่นขา้งเยอะ มแีนวโน้มจะใชเ้งนิสว่นนี้ในการลงทนุหรอืไม ่

           นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้ตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวว่า      
1) ในปีนี้ส่วนใหญ่บรษิทัไม่ไดม้กีารปรบัค่าโฆษณา เนื่องจากสภาพตลาดโดยรวมทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก COVID-
19 ยกเวน้เฉพาะในสว่นของธุรกจิโทรทศัน์ในสว่นรายการทีเ่ป็นไฮไลต ์ทีม่กีารปรบัค่าโฆษณาประมาณรอ้ยละ 10-
20 ทัง้นี้ บรษิทัจะเน้นในเรือ่งการท าตลาดเพือ่ใหล้กูคา้มาใชส้ือ่ของบรษิทัใหม้ากทีสุ่ด และ 2) บรษิทัมกีารวางแผน
ในการลงทนุอยา่งต่อเนื่อง โดยยงัคงพจิารณาลงทนุในธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง เช่นธุรกจิดจิิทลั ธุรกจิบรรจุภณัฑ ์รวมถงึ
ธุรกจิอืน่ทีจ่ะสามารถต่อยอดธุรกจิของบรษิทัไดต้่อไป 

           นายคเชนท ์พรทวธีรรม ผูถ้อืหุน้ และนางสาวนภาพร ชชูยัศร ีผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดส้่งค าถามล่วงหน้า
ผ่านช่องทางอเีมลล์ ir@amarin.co.th เสนอให้บรษิัทพจิารณาเขา้ร่วมกจิกรรม "บรษิัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" 
(Opportunity Day) ทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

           นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้ตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวว่า 
บรษิทัมแีผนทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว แต่ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จงึท าใหช้ะลอการ
ด าเนินการ 

           นางสาวสุมนา รุจิชาญสิริ ผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้ส่งค าถาม
ล่วงหน้าผ่านช่องทางอเีมลล์ ir@amarin.co.th สอบถามว่าในการด าเนินงานในอนาคตของบรษิัท บรษิัทจะให้
ความส าคญัในการพฒันาธุรกจิในดา้นใดในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไร  

           นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้ตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวว่า 
บรษิทัยงัคงยดึมัน่แนวทางในการพฒันาธุรกจิดา้น OMNI-MEDIA และ OMNI-CHANNEL โดยจะลงทุนในธุรกจิที่
ตลาดใหค้วามสนใจ (Trend) อยา่งต่อเนื่อง เชน่ กลุ่ม e-commerce และ Digital Platform รวมถงึกลุ่มบรรจุภณัฑ ์ 

           นายณฐักติิ ์สนุทรบุระ ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึธุรกจิรา้นนายอนิทร ์และกล่าวชื่นชมการท ากจิกรรม
สง่เสรมิการขายของรา้นนายอนิทร ์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ โดยไมต่อ้งรองานสปัดาหห์นงัสอื 

           นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปัญจรุง่โรจน์ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าวว่าในชว่งปีทีผ่า่นมา รา้นนายอนิทร์
ไดร้บัผลกระทบคอ่นขา้งมากจากค าสัง่ปิดสถานทีข่องทางราชการ อย่างไรกต็าม ในเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา จ านวน
ยอดขายและจ านวนของสมาชกิทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้จากร้านนายอนิทร์ ได้กลบัมาเกอืบสู่สภาวะปกติ แต่จากการ
ระบาดครัง้ใหม่ของ COVID-19 ในเดือนเมษายนท าให้ยอดขายชะลอตวั ทัง้นี้ ที่ผ่านมาร้านนายอนิทร์ได้ปรบั       
กลยทุธโ์ดยสง่เสรมิใหน้กัอา่นสามารถใชบ้รกิารซือ้หนงัสอืและสนิคา้ผา่น www.naiin.com ซึง่ไดร้บัการตอบรบัทีด่ ี

           นายณัฐกติิ ์สุนทรบุระ ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพิม่เตมิว่า 1) บรษิทัคาดว่าจะรกัษา Rating ของ         
ทวีดีจิทิลั ได้หรอืไม่ นอกจากนี้ การปรบัตวัของคู่แข่ง จะมผีลต่อการด าเนินงานของบรษิัทหรอืไม่ 2) ค่าตดั
จ าหน่ายต่อปีของใบอนุญาตทวีดีจิทิลั และ 3) ในปี 2564 จะมกีารตัง้ส ารองดอ้ยคา่อะไร หรอืไม่ 
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            นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากัด  และ               
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าวว่า 1) ระดบัความนิยม (Rating) 
ของช่องอมรนิทรท์วี ีเอชด ีมอีตัราการเตบิโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ม ีRating เฉลีย่ทัง้ปี 0.313 เพิม่ขึน้
จากปีก่อนหน้าประมาณรอ้ยละ 12.1 ในปี 2562 ม ีRating เฉลีย่ทัง้ปี 0.355 เพิม่ขึน้จากปี 2561 ประมาณรอ้ยละ 
13.4 และในปี 2563 ม ีRating เฉลีย่ทัง้ปีเท่ากบั 0.585 เพิม่สงูขึน้จากปี 2562 ถงึรอ้ยละ 64.8 ซึง่ในปัจจุบนั            
ชอ่งอมรนิทรท์วี ีเอชด ีกย็งัคงรกัษา Rating อยูใ่นระดบัดงักล่าว นอกจากนี้  ในส่วนของรายไดข้องบรษิทั บรษิทัมี
แผนทีจ่ะขยายงานทางดา้นแพลตฟอรม์ออนไลน์ เพื่อใหเ้ขา้ถงึผูช้มใหม้ากขึน้ อกีทัง้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการหา
รายได้ในอนาคต 2) ค่าตดัจ าหน่ายใบอนุญาตต่อปีประมาณ 140 ล้านบาท และ 3) ธุรกจิของกลุ่มบรษิัท                
ทีด่ าเนินการอยู ่มกีารซือ้ลขิสทิธิเ์กีย่วกบั Contents เพือ่ใชใ้นการด าเนินการทัง้ในส่วนของธุรกจิหนังสอื และธุรกจิ
โทรทศัน์ ทีผ่า่นมาจะมกีารตัง้ส ารองดอ้ยคา่ลขิสทิธิท์ีซ่ ือ้มา ในกรณีทีค่รบก าหนดอายุและหรอืไม่สามารถหารายได้
ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งการตัง้ส ารองด้อยค่าดงักล่าวเป็นปกติธุรกจิ ปัจจุบนัมูลค่าทีท่ าการตัง้ส ารองดงักล่าวไม่มี
ขนาดทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 

           เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามประเดน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูเ้ขา้ร่วม
การประชมุทกุคน และปิดการประชมุเวลา 15.40 น. 
   
 
     

ลงชือ่_______________________________ประธานทีป่ระชมุ 
(นางเมตตา อทุกะพนัธุ)์ 

 
 

 
  ลงชือ่        ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ 

     (นายฉนัทชาต ธเนศนิตย)์ 


