รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ของ
บริ ษทั อมริ นทร์พริ้นติ้ ง แอนด์ พับลิ ชชิ่ ง จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2564 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 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ ริหาร
บริษทั อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิง่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพมหานคร นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษทั เป็ นประธานในทีป่ ระชุม ณ ขณะทีเ่ ปิ ดประชุม
มีผถู้ อื หุน้ มาด้วยตนเองจานวน 5 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 175,060,570 หุ้น และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มา
เข้าร่วมประชุมจานวน 27 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 655,665,211 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ จานวน 32 ราย นับจานวนหุน้ ได้
830,725,781 หุ้น คิดเป็ น ร้อยละ 83.22 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่า ว
เปิ ดการประชุม จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษทั กล่าวแนะนา กรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ผูส้ อบบัญชีและบุคคลทีม่ สี ว่ นเข้าร่วมในการประชุมครัง้ นี้
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุ การบริษทั กล่าวแนะนา กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ผูส้ อบบัญชี
และบุคคลทีม่ สี ่วนเข้าร่วมในการประชุมครัง้ นี้ และกล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากท่านประธานมีความห่วงใยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID - 19 ในปั จจุบนั จึงมีดาริให้กรรมการ ผูบ้ ริหารบางส่วน
รวมถึงผูส้ อบบัญชีจงึ เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ผา่ นโปรแกรม Zoom ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กรรมการบริ ษทั ที่ มาประชุมด้วยตนเอง
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์
2. นายสุวทิ ย์ จินดาสงวน

3. นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์

4. นายกาพล ปุญโสณี

ประธานกรรมการ
และกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
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5. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุง่ โรจน์

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ กรรมการ
กรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหาร

กรรมการบริ ษทั ที่ เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
2. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
รองประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร
3. ศาสตราจารย์ ดร นันทวัฒน์ บรมานันท์
ประธานคณะกรรมการความยังยื
่ นและบริหาร
ความเสีย่ ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายปราโมทย์ พรประภา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
และกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
5. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนียน
กรรมการ
6. นายโชคชัย ปั ญจรุง่ โรจน์
กรรมการ
7. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั อมรินทร์ ออมนิเวิรส์
จากัด กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ทัง้ นี้ คณะกรรมการของบริษทั ประกอบไปด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทัง้ 12 ท่าน
คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด
ผู้บริ หารของบริ ษทั ที่ มาประชุมด้วยตนเอง ได้แก่
1. นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ

2. นายฉันทชาต ธเนศนิตย์
3. นางสาวธนารี พิมปรุ

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่
จ ากั ด กรรมการบริ ห าร และ รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุ การบริษทั และผูช้ ่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ผู้บริ หารของบริ ษทั ที่ เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom
1. นายเจรมัย พิทกั ษ์วงศ์

กรรมการผูจ้ ดั การสายงาน Living กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท จากบริ ษทั เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ที่ เข้าประชุมผ่านโปรแกรม
Zoom
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
2. นางศศิธร พงษ์อดิศกั ดิ ์
3. นางสาวณัชชา อูว่ ฒ
ั นสมบัติ
ที่ ปรึกษากฎหมายของบริ ษทั จาก บริ ษทั ดีเอ็น 36 จากัด มาร่วมประชุมด้วยตนเอง
1. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข
2. นางสาวณัชชา ศรีสพุ รวิชยั
ก่ อ นเริ่ม การประชุ ม นายฉั น ทชาต ธเนศนิ ต ย์ เลขานุ ก ารบริษัท ได้แ จ้ ง ให้ท่ีป ระชุ ม ทราบเกี่ย วกับ
การทีบ่ ริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม เสนอคาถาม และเสนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ คัดเลือกเข้าเป็ น
กรรมการบริษัทเป็ น การล่ว งหน้ า ได้ ผ่า นทางเว็บ ไซต์ข องบริษัทแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธัน วาคม 2563 ถึงวัน ที่
3 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใด ขอเสนอวาระการ
ประชุมหรือเสนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ คัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
นายฉัน ทชาต ธเนศนิ ตย์ เลขานุ การบริษัทได้ช้แี จงให้ท่ปี ระชุม ทราบ
การประชุมและการลงมติดงั นี้

ข้อปฏิบ ัติท่สี าคัญเกี่ย วกับ

สาหรับ ขัน้ ตอนของการประชุม ทัง้ ในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับ คะแนนเสีย ง และสิทธิของ
ท่านผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
 การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือโดยให้นับ
หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
 ผูด้ าเนินการประชุมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่า จะมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผูถ้ อื หุ้น
ทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ติ ามทีเ่ สนอ
 ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
ทีไ่ ม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทาเครือ่ งหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
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ในบัตรลงคะแนน และขอให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนาไป
ตรวจนับคะแนน สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่
ของบริษทั หลังเสร็จสิน้ การประชุม เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการลงคะแนน
 การนับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนทีท่ ่านได้ส่งมอบ
ให้กบั เจ้าหน้าที่ เพือ่ นาไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข หรือแบบ ค ซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่าว ได้นาส่งให้กบั เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษทั จะ
นาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และ
ส่วนทีเ่ หลือจะถือเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
 การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุม ที่กาหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. วาระทีต่ ้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 บริษทั จะคานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
ทีง่ ดออกเสียง
2. วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน จานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ได้แก่ วาระที่ 7 บริษทั จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุม
ทีอ่ อกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพือ่ รับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริษทั
กรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสีย
o บัตรลงคะแนนทีท่ าเครือ่ งหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียง
ของผูร้ บั มอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศทีแ่ ต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้
o การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้ลงนามกากับ
o บัตรลงคะแนนทีล่ งคะแนนเกินกว่าเสียงทีม่ อี ยู่
 เพือ่ ไม่ให้ทป่ี ระชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมทีท่ าการพิจารณา จึงจะขอดาเนินการเพื่อ
พิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้ง
ผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบ
 ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานทีป่ ระชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดง
ความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ตามความเหมาะสม
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อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากการแพร่กระจายของเชือ้ โรค COVID - 19 จากการสัมผัส และ
การใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ขอความร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะแสดงความคิดเห็น
หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ งดการใช้ไมโครโฟนในทุกกรณี โดยขอให้จดคาถามในกระดาษ
ทีบ่ ริษทั จัดเตรียมไว้ให้โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็ น
ผู้ร บั มอบฉัน ทะ เมื่อเขีย นคาถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึ้น เจ้า หน้ า ที่จ ะเก็บ รวบรวมคาถาม และน าส่งให้
ผูด้ าเนินการประชุมอ่านคาถาม เพือ่ ให้กรรมการหรือฝ่ ายจัดการของบริษทั ตอบคาถามของผูถ้ อื หุน้
ทั ง้ นี้ เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กระชั บ และจบภายในเวลาที่ ก าหนด
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคัดเลือกคาถามทีไ่ ม่ซ้าซ้อน และกาหนดระยะเวลาตอบคาถาม หากมีคาถาม
ทีย่ งั คงค้าง บริษทั จะเผยแพร่คาตอบทางเว็บไซต์ของบริษทั พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุม
ในครัง้ นี้
 สาหรับท่านผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ าภายหลังการประชุมเริม่ ขึน้ แล้ว ท่านยังคงมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ
ในวาระทีม่ าเข้าร่วมประชุมทัน และวาระทีเ่ หลืออยูเ่ ท่านัน้
ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้แถลงต่อที่ประชุม ว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับ
คะแนนของผูถ้ อื หุน้ ในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในทีป่ ระชุมจานวน 3 ท่าน เพื่อเป็ น
ตัวแทนผูถ้ อื หุน้ มาเป็ นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตามไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเป็ นอาสาสมัครเป็ น
กรรมการตรวจนับคะแนน ดังนัน้ นางสาวณัชชา ศรีสพุ รวิชยั ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั ดีเอ็น 36 จากัด จึงเป็ น
ผูต้ รวจสอบการนับคะแนนในครัง้ นี้
หลั ง จากนั ้น ประธานได้ ม อบหมายให้ น ายชาญวิ ท ย์ ฉั น ทเลิ ศ วิ ท ยา เป็ นผู้ ด าเนิ น การประชุ ม
(“ผู้ดาเนิ นการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2563

ผูด้ าเนินการประชุมได้แถลงให้ทป่ี ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
ซึง่ ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยบริษทั ได้ส่งสาเนารายงานการประชุม ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 1
พร้ อ มหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ในครั ้ง นี้ และบริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ร ายงานดั ง กล่ า วในเว็ บไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.amarin.co.th) แล้วนัน้
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท “คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มกี ารจดบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
ตรงตามความเป็ นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือ เสนอแก้ไขรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม จึง ขอให้ท่ีป ระชุ ม ลงมติ และออกเสีย งลงคะแนน ซึ่ง ก่ อ นการลงมติ
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ด้วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
833,060,368
100.0000
เห็นด้วย
0
0
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
บัตรเสีย
833,060,368
100.0000
รวม
อนึ ง่ ในขณะทีม่ ีการลงมติใ นวาระนี้ ม ี ผู้ร ับ มอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้น ลงทะเบีย นเข้า ร่ว มประชุม เพิม่ ขึ้น
ภายหลังจากการเริม่ ประชุมอีกจานวน 7 ราย ถือหุน้ รวมจานวน 2,334,587 หุน้
วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี 2563 รายงานประจาปี 2563
และแผนงานประจาปี 2564

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 จากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลต่ อ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากบริษัทได้รบั ผลกระทบจากมาตรการ Lock Down และ
กาลังซื้อที่ลดลง แต่จากการด าเนิน ธุรกิจสื่อที่ครบวงจร และการร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ย วข้อง บริษัทสามารถ
กลับมาทากาไรในครึง่ ปี หลังชดเชยการขาดทุนในช่วงครึง่ ปี แรก จึงทาให้ผลการดาเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษทั
ไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก และยังคงมีผลการดาเนินงานอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับปี ทผ่ี า่ นมา
ภาพรวมของผลการดาเนินงานในปี 2563 บริษทั มีรายได้รวม 1,218.14 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2562 เท่ากับ 475.17 ล้า นบาท คิด เป็ น ร้อยละ 28.06 และมีกาไรสุทธิเ ท่า กับ 22.08 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงระยะเวลาเดียวกัน 102.08 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 82.21 โดยคิดเป็ นกาไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.02 บาท สาหรับ
งบการเงินรวม มีรายได้รวม 2,937.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 331.35 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.14
และมีกาไรสุทธิเท่ากับ 170.67 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 2.95 ล้านบาท คิดเป็ น การเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 1.76 คิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.17 บาท
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การด าเนิ น งานในปี 2563 มีก ารพัฒ นาที่ส าคัญ ดัง นี้ สายงานโรงพิม พ์ แ ละบรรจุ ภ ัณ ฑ์
มีการปรับเปลีย่ นเป็ นเครื่องพิมพ์ 7 สี และได้รบั ใบรับรอง GMP และ HACCP เพื่อรองรับการผลิตของสายผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ สายงานมีเดีย มีการปรับรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสารให้มคี วามเหมาะสม ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้า
ให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยมีการออกนิตยสารทัง้ สิน้ 7 หัว และออกหนังสือใหม่ทงั ้ สิ้น 314 ปก ในส่วนงานแสดงทีส่ าคัญของ
กลุ่มบริษทั ยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่อง รวม 11 งาน
สาหรับธุรกิจทีวีดจิ ิทลั ซึ่งดาเนินการโดยอมรินทร์ทวี ี เอชดี 34 มีการพัฒนาเนื้อหารายการ
อย่างต่อเนื่อง และได้รบั ความนิยมจากกลุ่มผูช้ มเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ส่งผลต่อรายได้และผลการดาเนิน งานทีม่ ี
กาไรต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2 นับจากเริม่ ดาเนินธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั
หลั ง จากนั ้น ประธานได้ ม อบหมายให้ น างระริ น อุ ท กะพัน ธุ์ ปั ญจรุ่ ง โรจน์ และนายศิ ร ิ
บุญพิทกั ษ์เกศ เป็ นผูน้ าเสนอผลการดาเนินงานในปี 2563 แผนงานประจาปี 2564 ของกลุ่มบริษทั
นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ทป่ี ระชุม
ทราบ ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินประจาปี 2563 ดังนี้
ณ สิน้ ปี 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 5,416 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 4,221
ล้านบาท ซึง่ เติบโตขึน้ จากปี ทแ่ี ล้วเนื่องจากบริษทั มีผลกาไร และบริษทั มีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ซึง่ เป็ นหนี้ทาง
การค้า ซึ่งเป็ น ธุรกรรมปกติของบริษัท ณ ปั จจุบนั บริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย ไม่มหี นี้กบั ทางสถาบันการเงิน
(ยกเว้นภาระหนังสือคา้ ประกันธนาคาร) โดยมีสดั ส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.28 เท่า
สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั มีรายได้จากการขายและ
บริการเท่ากับ 1,176 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากปี กอ่ น ซึง่ เป็ นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 และมีกาไรสุทธิจานวน 22 ล้านบาท
ในงบการเงินรวม บริษทั มีรายได้ 2,775 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11 และมีกาไรสุทธิ
จานวน 171 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 เล็กน้อยประมาณร้อยละ 3
ในส่วนของกาไรในรูปของกระแสเงิน สด หรือ กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่า เสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่ าย (“EBITDA”) ปี 2563 บริษทั มี EBITDA ในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 145 ล้านบาท และ
ในงบการเงินรวมเท่ากับ 534 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด มี Rating เฉลีย่ ของกลุ่มผูช้ ม
ทัวประเทศ
่
อายุตงั ้ แต่ 4 ปี ขน้ึ ไปอยู่ท่ี 0.563 ซึ่งเติบโตมาโดยตลอด โดยเพิม่ ขึน้ จากปี 2562 ร้อยละ 38 และ
เมือ่ เทียบกับปี 2561 มีอตั ราเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 86
หลังจากนัน้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงแผนการ
ดาเนินการของบริษทั ในปี 2564 โดยบริษทั ยังคงความเป็ น OMNI MEDIA OMNI CHANNEL โดยมีแผนการ
ดาเนินงานของสายงานต่างๆ ดังนี้
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On Print
บริษทั ได้มกี ารขยายตลาดในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ แต่ยงั คงให้บริการงานพิมพ์ทวไปอยู
ั่
่ โดยจะเน้น
กลุ่มงานพิมพ์คณ
ุ ภาพ (Premium) และ Print on Demand
ในส่วนของธุรกิจกลุ่มหนังสือเล่ม บริษทั มีแผนทีจ่ ะออกหนังสือประมาณ 500 ปก เนื่องจากตลาด
หนังสือเล่ ม ยังสามารถเติบ โตได้ นอกจากนี้ บริษัทยัง ทางานควบคู่กบั บริษัท อมริน ทร์ บุ๊ ค เซ็น เตอร์ จ ากัด
(ABOOK) ในการขยายช่องทางดิจทิ ลั ให้มากขึน้ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ในรูปแบบหนังสือเล่ม e-book, Audio Book และ
Video ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของเนื้อหาทีเ่ หมาะกับแต่ละกลุ่ม
บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด ในกลุ่มนิตยสาร และออกนิตยสารได้อย่างต่อเนื่อง
โดยในการออกนิตยสารจะทาควบคู่กบั ช่องทางเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึง่ มีผตู้ ดิ ตามเติบโต
มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษทั ให้บริการแก่ลูกค้าทีเ่ ป็ นทัง้ กลุ่ม End-user และกลุ่ม Advertiser ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
On Ground ในปี 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษทั ไม่มแี ผนทีจ่ ะ
ขยายจานวนงานแฟร์ แต่จะพยายามจัดงานให้ครบตามจานวนทีว่ างแผนไว้ โดยมีการปรับรูปแบบงานแฟร์ให้
คูข่ นานกับการจัดงานแฟร์ออนไลน์ ในรูปแบบของ Hybrid Fair โดยทางานร่วมกับ AMVATA.com ซึง่ เป็ นเว็บไซต์
ของบริษทั
On Shop ซึง่ เป็ นในส่วนของ Commerce Business ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของ ABOOK
ปั จจุบนั ABOOK เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายหนังสือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย มีหนังสือทีผ่ ่านการจัด
จาหน่ายโดยตรงประมาณ 1,700 ปก และมีผตู้ ดิ ตามในสังคมออนไลน์กว่า 1 ล้านคน ทาให้ฐานลูกค้าขยายกว้างขึน้
ในปี น้ี บริษทั มีแผนทีจ่ ะปรับปรุงหน้าร้านนายอินทร์ โดยเน้น Localize ให้มากขึน้ เช่น การจัด
กลุ่ม Shonen ซึง่ เป็ นมุมขายหนังสือกลุ่ม Light Novel มังงะ และสินค้าอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะเน้นเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าผูช้ าย และบางร้านจะจัดให้มมี ุมเด็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าครอบครัว นอกจากนี้
ยังมีการทาสินค้า ของนายอินทร์ท่ผี ลิตจากโรงพิมพ์ของบริษทั เอง เช่น สมุดโน้ต กระดาษโน้ ต รวมถึงสินค้า
ทีอ่ อกแบบร่วมกับผูม้ ชี อ่ื เสียง (Celebrity)
On Line ในปี น้ี ประมาณไตรมาสที่ 3 จะมีการเปิ ดตัวแอพลิเคชันใหม่
่ ของร้านนายอินทร์ ซึง่ เป็ น
แอพลิเคชันที
่ แ่ ตกต่างจากคู่แข่งอื่น โดยมีการจาหน่ ายทัง้ หนังสือเล่ม e-book และ Text to Speech รวมถึงเป็ น
ช่องทางในการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) นอกจากนี้จะมีการเปิ ดตัวแอพลิเคชันอื
่ ่น เพิม่ เติมทีส่ ่งเสริมการอ่าน
ซึง่ แอพลิเคชันดั
่ งกล่าวจะทางานเชือ่ มโยงกันเพือ่ เป็ นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มดิจทิ ลั ให้มากขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
ในส่วนของ AMVATA.com บริษทั มียอดขายผ่านช่องทางดังกล่าวเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผูข้ ายเข้าร่วมมากกว่า 1,100 ร้านค้า ในช่วงครึง่ ปี หลัง บริษทั มีแผนทีจ่ ะขยายช่องทางดังกล่าว โดยจัดกลุ่มสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เช่น สินค้ากลุ่มบ้านและสวนทีเ่ น้นในหมวดบ้านและสวน สินค้ากลุ่มแพรว
เน้นสินค้าของผูห้ ญิง เป็ นต้น
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On Air บริษทั ได้ดาเนินการธุรกิจทีวคี วบคู่กบั Online Platform ซึง่ อมรินทร์ทวี มี ยี อดผูช้ มผ่าน
ทาง Online Platform เติบโตขึน้ อย่างมีนัยสาคัญในอนาคต Online Platform จะเป็ นช่องทางหนึ่งทีส่ ร้างรายได้
ให้กบั บริษทั ควบคูก่ บั ช่องทางทีวี
หลังจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้แี จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) และ
ในปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม ได้ช้ีแ จงให้ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า วาระนี้ ไ ม่ จ าเป็ นต้อ งให้ท่ีป ระชุ ม ลงมติ
แต่อย่างใด
ที่ป ระชุ ม จึง ได้ร บั ทราบผลการด าเนิ น งานของบริษัท ประจ าปี 2563 และรับ ทราบแผนงาน
ประจาปี 2564 ของบริษทั ตามทีเ่ สนอแล้ว
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบกระแสเงิ นสด สาหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2563

ผูด้ าเนินการประชุม ได้ขอให้นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน เป็ นผูน้ าเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาปี 2563
นายศิร ิ บุ ญพิทกั ษ์ เ กศ รองกรรมการผู้ อานวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีแ ละการเงิน ได้ร ายงาน
ให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชี และผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถู กต้อง โดยบริษทั และบริษทั ย่อยมี
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานในรอบปี 2563 รวม 170,668,650 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ส่งรายงานประจาปี 2563
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาล่วงหน้าแล้วตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยหมายเลข 2 (รายงานประจาปี หน้า 147 -150) ของหนังสือ
เชิญประชุม ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
(หน่ วย: ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

งบการเงิ นรวม
ปี 2562

ปี 2563

5,284.16
1,111.36
998.28
4,172.80

5,416.33
1,195.18
998.28
4,221.16

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
% เพิ่ ม (ลด)
2.50%
7.54%
0.00%
1.16%

ปี 2562

ปี 2563

6,761.74
430.49
998.28
6,331.26

6,618.76
387.73
998.28
6,231.03

% เพิ่ ม (ลด)
(2.11%)
(9.93%)
0.00%
(1.58%)
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(หน่ วย: ล้านบาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อน่ื
กาไรจากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงิ นรวม
ปี 2562

ปี 2563

3,103.94
1,975.77
1,128.17
164.52
205.21
8.90
167.72

2,775.50
1,853.83
921.67
161.61
182.72
5.08
170.67

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
% เพิ่ ม (ลด)
(10.58%)
(6.17%)
(18.30%)
(1.77%)
(10.96%)
(42.94%)
1.76%

ปี 2562

ปี 2563

1,639.02
1,173.24
465.77
54.29
154.38
1.90
124.16

1,176.45
889.78
286.68
41.69
24.56
1.16
22.08

% เพิ่ ม (ลด)
(28.22%)
(24.16%)
(38.45%)
(23.21%)
(84.09%)
(38.87%)
(82.22%)

โดยท่า นผู้ถือหุ้น สามารถดูร ายละเอีย ดเพิ่ม เติม รวมทัง้ คาอธิบ ายและการวิเ คราะห์ข อง
ฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ได้ทเ่ี อกสารฉบับเต็มแบบ บจ.56-1
หน้า 83-90 และรายงานประจาปี หน้า 56-62 และหน้า 142-251 ซึง่ ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั /นักลงทุนสัมพันธ์
เนื่องจากนายสมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมโดยผ่านระบบ
Zoom จึงได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ จิน ดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดทีไ่ ด้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ทีแ่ สดง
ความเห็น ต่ อ งบดัง กล่ า วแบบไม่ม ีเ งื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ า ว่ า ถูกต้อ งเป็ น ไปตาม
ข้อเท็จจริง และเป็ นไปตามหลักบัญชีและข้อกาหนด จึงให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษทั
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั งิ บดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ปี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม จึ ง ขอให้ท่ีป ระชุ ม ลงมติ และออกเสีย งลงคะแนน ซึ่ง ก่ อ นการลงมติ
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้
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คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

834,094,448

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

834,094,448

100.0000

เห็นด้วย

รวม

อนึ ง่ ในขณะทีม่ ีการลงมติใ นวาระนี้ ม ี ผู้ร ับ มอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้น ลงทะเบีย นเข้า ร่ว มประชุม เพิม่ ขึ้น
ภายหลังจากวาระที ่ 2 อีกจานวน 6 ราย นับได้จานวน 1,034,080 หุน้
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลประจาปี และจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย สาหรับผลการดาเนิ นงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่าจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวม บริษทั มีกาไรสุทธิ จานวน 170,668,650 บาท และไม่มยี อดขาดทุนสะสม
คณะกรรมการบริษทั จึงพิจารณาเห็นชอบให้จดั สรรกาไรและจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย โดยให้จดั สรรกาไร
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 1,110,000.00 บาท ซึง่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 56 ซึง่ กาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่ง
ไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
อนุ มตั ใิ นส่วนของการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวมเป็ นเงิน 119,793,790.80 บาท
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พ ิจ ารณาจากผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท และบริษัท ย่ อ ย ซึ่ง สามารถสะท้อ น
ความสามารถในการดาเนินการของบริษทั ได้เป็ นอย่างดี จึงได้เปลีย่ นวิธกี ารคานวณการจ่ายเงินปั นผลมาเป็ นการ
พิจารณาจากงบการเงินรวม เมื่อคานวณการจ่ายเงินปั นผลจานวนดังกล่าวจะคิดเป็ นร้อยละ 70.19 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี สาหรับงบการเงินรวม ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท “พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุ้น
พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวมเป็ นเงินปั นผล 119,793,790.80
บาท และอนุมตั จิ ดั สรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน 1,110,000.00 บาท ตามทีเ่ สนอ”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม จึ ง ขอให้ท่ีป ระชุ ม ลงมติ และออกเสีย งลงคะแนน ซึ่ง ก่ อ นการลงมติ
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี และจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้
คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

834,094,460

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

834,094,460

100.0000

เห็นด้วย

รวม

อนึ ง่ ในขณะทีม่ ีการลงมติใ นวาระนี้ ม ี ผู้ร ับ มอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้น ลงทะเบีย นเข้า ร่ว มประชุม เพิม่ ขึ้น
ภายหลังจากวาระที ่ 3 อีกจานวน 1 ราย นับได้จานวน 12 หุน้
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564

ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2564 ของบริษทั และบริษัทย่อย ตามแนวทางการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีในตลาดทุนและตาม
กระบวนการทีก่ าหนด และเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
เลขทีใ่ บอนุญาต 4439
(เป็ นผูล้ งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ปี 2563) และ/หรือ
2. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์
เลขทีใ่ บอนุญาต 8802
(เป็ นผูล้ งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ปี 2560 - 2562
รวมระยะเวลา 3 ปี ) และ/หรือ
3. นางสาวนาฎศศิน รัตนไพศาล เลขทีใ่ บอนุญาต 10767
(ยังไม่เคยทาการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั )
ทัง้ นี้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ตามรายชื่อทีเ่ สนอ
มานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่ า วแต่อย่า งใด จึงมีความเป็ น อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงิน ของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2564
เป็ นจานวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมืน่ บาท)
หลังจากนัน้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ท่ปี ระชุมทราบว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พ ิจ ารณาคัด เลือ กผู้ส อบบัญชีจ ากความเป็ นอิส ระ เป็ นผู้ ม ีค วามรู้ค วามสามารถ
และมีความเข้า ใจธุ ร กิจ ของบริษัทเป็ น อย่า งดี ประกอบวิช าชีพ ด้ว ยความเป็ น กลาง มีความเชี่ย วชาญในการ
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สอบบัญชี และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ จึงให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษทั เสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 3 ท่านตามรายชื่อทีเ่ สนอข้างต้น จากบริษทั เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษัทย่อย รวมทัง้ ได้พ ิจารณาอัตราค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบั ญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพ ย์
ทีใ่ กล้เคียงกันเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสม
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั “คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือ 2. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์ หรือ 3. นางสาวนาฎศศิน รัตนไพศาล คนใด
คนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทน
ตามทีเ่ สนอ”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ
ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึง่ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขทีใ่ บอนุญาต 4439
หรือ 2. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์ เลขทีใ่ บอนุ ญาต 8802 หรือ 3. นางสาวนาฎศศิน รัตนไพศาล เลขทีใ่ บอนุ ญาต
10767 คนใดคนหนึ่งจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนด
ค่ า ตอบแทนตามที่เ สนอ ด้ว ยคะแนนเสีย งเป็ นเอกฉั น ท์ ข องผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนน
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

834,094,460

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

834,094,460

100.0000

เห็นด้วย

รวม

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 4
วาระที่ 6

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 ซึง่ กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ในอัตราหนึ่ งในสามของจ านวนกรรมการทัง้ หมด ถ้า จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกใ ห้ตรงเป็ นสามส่ว นไม่ได้
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ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้มกี รรมการที่ ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่
1. นายสุวทิ ย์ จินดาสงวน
2. นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์
3. นายกาพล ปุญโสณี
4. นายโชคชัย ปั ญจรุง่ โรจน์
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทัง้ 4 ท่าน บริษทั ได้
ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาเป็ นการล่วงหน้าแล้วตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม
ถึง แม้ ว่ า พระราชบัญ ญัติ บ ริษัท มหาชนจ ากัด และกฎระเบี ย บเกี่ย วข้อ งอื่น จะไม่ ไ ด้ ร ะบุ
ให้ก รรมการที่ไ ด้ ร ับ การเสนอชื่อ จะต้ อ งออกจากห้อ งประชุ ม ในการพิจ ารณาวาระนี้ แต่ เ พื่อ ให้เ ป็ นไป ตาม
หลักธรรมาภิบาล และเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนได้อย่างเป็ นอิสระ กรรมการทัง้ 4 ท่านทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
ได้ขออนุญาตทีป่ ระชุมเพือ่ ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท “คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ร วมกรรมการที่ได้ร บั
การเสนอชื่อได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้
บุคคลทัง้ 4 ท่านทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการบริษทั กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ มีความเห็นว่าบุคคล
ทัง้ 4 ท่านนี้ เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษทั ตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ อนั เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจ
สามารถทาประโยชน์ให้กบั บริษทั เป็ นอย่างดียงิ่ และในช่วงทีผ่ ่านมาได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั และ
กรรมการชุดย่อยได้เป็ นอย่างดีตลอดมา”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ
ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้เป็ นรายบุคคล ซึ่งผู้ดาเนินการประชุมแจ้ง
ให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
6.1 ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้นายสุวทิ ย์ จินดาสงวน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

834,124,323

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

834,124,323

100.0000

เห็นด้วย

รวม

อนึ ง่ ในขณะทีม่ ีการลงมติใ นวาระนี้ ม ีผู้ร บั มอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้น ลงทะเบีย นเข้า ร่ว มประชุม
เพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 5 อีกจานวน 2 ราย นับได้จานวน 29,863 หุน้
6.2 ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

834,124,323

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

834,124,323

100.0000

เห็นด้วย

รวม

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 6.1
6.3 ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้นายกาพล ปุญโสณี กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

834,124,323

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

834,123,323

100.0000

เห็นด้วย

รวม

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 6.2
6.4 ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้นายโชคชัย ปั ญจรุง่ โรจน์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

834,094,623

100.0000

0

0

834,094,623

100.0000

29,700

0

0

0

ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 6.3
ภายหลังการลงคะแนนเสียง ประธานกรรมการบริ ษัทได้เรียนเชิ ญกรรมการทัง้ 4 ท่ าน
กลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 7

พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2564

ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
และเปรียบเทียบอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของ
บริษทั
มีความเห็นว่า ควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ
(ถ้ามี) เป็ นเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษทั เป็ นสาคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล

เงิ นประจาตาแหน่ ง
(บาท/เดือน)
ปี 2564
ปี 2563
20,000
20,000
10,000
10,000
30,000
30,000
20,000
20,000
30,000
30,000
20,000
20,000
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครัง้ )
ปี 2564
ปี 2563
25,000
25,000
20,000
20,000
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000
15,000
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เงิ นประจาตาแหน่ ง
ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท/เดือน)
(บาท/ครัง้ )
ประธานคณะกรรมการความยังยื
่ น และบริหารความเสีย่ ง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
20,000
20,000
กรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
15,000
15,000
หมายเหตุ : ในกรณีทเ่ี ป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนส่วนนี้ และบริษทั ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือ
สิทธิประโยชน์อย่างอืน่ แก่กรรมการ นอกจากทีก่ ล่าวในข้างต้น
ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นเงินรวม
4.41 ล้านบาท
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท “คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ อื หุ้น
สมควรอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วตามทีเ่ สนอ
เป็ นวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท”
ตาแหน่ ง

ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ
ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2564
ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ตามอัตราและเงือ่ นไขทีม่ กี ารเสนอ ดังนี้
คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ

834,124,323

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

834,124,323

100.0000

เห็นด้วย

รวม

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

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ผูด้ าเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ มีคาถาม ซึง่ สรุปได้ดงั นี้

นายคเชนท์ พรทวีธรรม ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งได้ส่งคาถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมลล์ ir@amarin.co.th
สอบถามดังนี้ 1) ปี 2564 ธุรกิจสื่อมีการปรับราคาโฆษณาคิดเป็ นกีเ่ ปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับปี 2563 และแนวโน้ม
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ของธุรกิจสื่อในไตรมาส 1 ของ ปี 2564 เป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2563 และ 2) บริษทั มีเงินสด
ค่อนข้างเยอะ มีแนวโน้มจะใช้เงินส่วนนี้ในการลงทุนหรือไม่
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า
1) ในปี น้ีส่วนใหญ่บริษทั ไม่ได้มกี ารปรับค่าโฆษณา เนื่องจากสภาพตลาดโดยรวมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID19 ยกเว้นเฉพาะในส่วนของธุรกิจโทรทัศน์ในส่วนรายการทีเ่ ป็ นไฮไลต์ ทีม่ กี ารปรับค่าโฆษณาประมาณร้อยละ 1020 ทัง้ นี้ บริษทั จะเน้นในเรือ่ งการทาตลาดเพือ่ ให้ลกู ค้ามาใช้สอ่ื ของบริษทั ให้มากทีส่ ุด และ 2) บริษทั มีการวางแผน
ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงพิจารณาลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง เช่นธุรกิจดิจิทลั ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึง
ธุรกิจอืน่ ทีจ่ ะสามารถต่อยอดธุรกิจของบริษทั ได้ต่อไป
นายคเชนท์ พรทวีธรรม ผูถ้ อื หุน้ และนางสาวนภาพร ชูชยั ศรี ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้ส่งคาถามล่วงหน้า
ผ่านช่องทางอีเมลล์ ir@amarin.co.th เสนอให้บริษัทพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน"
(Opportunity Day) ทีจ่ ดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า
บริษทั มีแผนทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แต่ดว้ ยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทาให้ชะลอการ
ดาเนินการ
นางสาวสุม นา รุ จิช าญสิร ิ ผู้ร บั มอบฉั น ทะจากสมาคมส่ง เสริม ผู้ล งทุ น ไทย ซึ่งได้ส่ งค าถาม
ล่วงหน้ าผ่านช่องทางอีเมลล์ ir@amarin.co.th สอบถามว่าในการดาเนินงานในอนาคตของบริษัท บริษัทจะให้
ความสาคัญในการพัฒนาธุรกิจในด้านใดในการสร้างรายได้และผลกาไร
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า
บริษทั ยังคงยึดมันแนวทางในการพั
่
ฒนาธุรกิจด้าน OMNI-MEDIA และ OMNI-CHANNEL โดยจะลงทุนในธุรกิจที่
ตลาดให้ความสนใจ (Trend) อย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่ม e-commerce และ Digital Platform รวมถึงกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์
นายณัฐกิติ ์ สุนทรบุระ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามถึงธุรกิจร้านนายอินทร์ และกล่าวชื่นชมการทากิจกรรม
ส่งเสริมการขายของร้านนายอินทร์ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า โดยไม่ตอ้ งรองานสัปดาห์หนังสือ
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุง่ โรจน์ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าในช่วงปี ทผ่ี า่ นมา ร้านนายอินทร์
ได้รบั ผลกระทบค่อนข้างมากจากคาสังปิ
่ ดสถานทีข่ องทางราชการ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคมทีผ่ ่านมา จานวน
ยอดขายและจานวนของสมาชิกทีเ่ ข้ามาซื้อสินค้าจากร้านนายอินทร์ ได้กลับมาเกือบสู่สภาวะปกติ แต่จากการ
ระบาดครัง้ ใหม่ของ COVID-19 ในเดือนเมษายนทาให้ยอดขายชะลอตัว ทัง้ นี้ ที่ผ่านมาร้านนายอินทร์ได้ปรับ
กลยุทธ์โดยส่งเสริมให้นกั อ่านสามารถใช้บริการซือ้ หนังสือและสินค้าผ่าน www.naiin.com ซึง่ ได้รบั การตอบรับทีด่ ี
นายณัฐกิติ ์ สุนทรบุระ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติมว่า 1) บริษทั คาดว่าจะรักษา Rating ของ
ทีวดี จิ ทิ ลั ได้หรือไม่ นอกจากนี้ การปรับตัวของคู่แข่ง จะมีผลต่ อการดาเนินงานของบริษัทหรือไม่ 2) ค่าตัด
จาหน่ายต่อปี ของใบอนุญาตทีวดี จิ ทิ ลั และ 3) ในปี 2564 จะมีการตัง้ สารองด้อยค่าอะไร หรือไม่
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นายศิร ิ บุ ญ พิท ัก ษ์ เ กศ กรรมการผู้ จ ัด การใหญ่ บริษั ท อมริน ทร์ เทเลวิ ช ัน่ จ ากัด และ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า 1) ระดับความนิยม (Rating)
ของช่องอมรินทร์ทวี ี เอชดี มีอตั ราการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มี Rating เฉลีย่ ทัง้ ปี 0.313 เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนหน้าประมาณร้อยละ 12.1 ในปี 2562 มี Rating เฉลีย่ ทัง้ ปี 0.355 เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ประมาณร้อยละ
13.4 และในปี 2563 มี Rating เฉลีย่ ทัง้ ปี เท่ากับ 0.585 เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2562 ถึงร้อยละ 64.8 ซึง่ ในปั จจุบนั
ช่องอมรินทร์ทวี ี เอชดี ก็ยงั คงรักษา Rating อยูใ่ นระดับดังกล่าว นอกจากนี้ ในส่วนของรายได้ของบริษทั บริษทั มี
แผนทีจ่ ะขยายงานทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงผูช้ มให้มากขึน้ อีกทัง้ จะเป็ นช่องทางหนึ่งในการหา
รายได้ในอนาคต 2) ค่าตัดจาหน่ ายใบอนุ ญาตต่อปี ประมาณ 140 ล้านบาท และ 3) ธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ทีด่ าเนินการอยู่ มีการซือ้ ลิขสิทธิ ์เกีย่ วกับ Contents เพือ่ ใช้ในการดาเนินการทัง้ ในส่วนของธุรกิจหนังสือ และธุรกิจ
โทรทัศน์ ทีผ่ า่ นมาจะมีการตัง้ สารองด้อยค่าลิขสิทธิ ์ทีซ่ อ้ื มา ในกรณีทค่ี รบกาหนดอายุและหรือไม่สามารถหารายได้
ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งการตัง้ สารองด้อยค่าดังกล่าวเป็ นปกติธุรกิจ ปั จจุบนั มูลค่าทีท่ าการตัง้ สารองดังกล่าวไม่ม ี
ขนาดทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดซักถามประเด็นเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วม
การประชุมทุกคน และปิ ดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชือ่ _______________________________ประธานทีป่ ระชุม
(นางเมตตา อุทกะพันธุ)์

ลงชือ่

ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นายฉันทชาต ธเนศนิตย์)

19

