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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2565 

ของ 
บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 

เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา  
ณ ห้อง Convention Hall  อาคารผูบ้ริหาร บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรงุเทพมหานคร 
 

 ประชุ ม เมื่ อ วันที่  28 เมษายน  2565 เ ว ลา  14.00 นาฬิกา  ณ ห้อ ง  Convention Hall อาคารผู้บ ริห า ร                 
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร        
มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุ มมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   
จ านวน 20 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 182,990,641 หุ้น และผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจ านวน 11 ราย          
นับจ านวนหุ้นได้ 645,837,372 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 31 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 828,828,013 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 83.03     
ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด โดยทีม่จี านวนผูถ้อืหุน้เกนิกว่า 25 ราย และมจี านวนหุน้รวมกนัเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้  
ทีจ่ าหน่ายทัง้หมดของบรษิทั จงึครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ประธานจงึกล่าวเปิดการประชุม จากนัน้ประธาน
ไดม้อบหมายใหน้างสาวองัคนางค ์ใหม่มงคล ชีแ้จงขัน้ตอนการประชุมทัง้สว่นของการลงคะแนนเสยีงและสทิธขิองท่านผูถ้อืหุน้
ในการประชุมครัง้นี้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบ 

นางสาวอังคนางค์ ใหม่มงคล กล่าวแนะน า กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบญัชีและบุคคลที่เข้าร่วม       
การประชุมในครัง้นี้ และกล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากท่านประธานมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ            
โรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ในปัจจุบัน จึงมีด าริให้กรรมการบางส่วนเข้าร่วมประชุมในครัง้นี้ผ่านโปรแกรม Zoom           
ตามรายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

กรรมการบริษทัท่ีมาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
1. นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์  ประธานกรรมการ  

  และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
2. นายสวุทิย ์จนิดาสงวน  กรรมการอสิระ 

  ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
   กรรมการตรวจสอบ  
   และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายก าพล ปุญโสณี  กรรมการ กรรมการบรหิาร  

  และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
4. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปัญจรุง่โรจน์  กรรมการ กรรมการบรหิาร 

  กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง   
  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
  และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

5. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง  กรรมการ กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมรนิทร ์ออมนิเวริส์ จ ากดั 
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กรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุมผา่นโปรแกรม Zoom ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
2. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี  รองประธานกรรมการ  

  และประธานคณะกรรมการบรหิาร 
3. ศาสตราจารย ์ดร.นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์  กรรมการอสิระ  

  ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
  และกรรมการตรวจสอบ  

4. นายปราโมทย ์พรประภา  กรรมการอสิระ 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

5. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์  กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบรหิาร  
  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

   และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล   
6. เรอือากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน  กรรมการ   
7. นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมการ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ 12 ท่าน และเขา้ร่วมประชุมทัง้ 12 ท่าน คดิเป็น 
รอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีมาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
1. นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ  กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่  

 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั 

2. นายเจรมยั พทิกัษ์วงศ ์ กรรมการบรหิาร 
 และกรรมการผูจ้ดัการ สายธุรกจิ Media & Event  

3. นายอมร อึง้สกุลปรชีา ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  
 ของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั 

4. นางสาวธนาร ีพมิปรุ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัจากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั ท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส  
2. นางศศธิร พงษ์อดศิกัดิ ์
3. นางสาวณชัชา อู่วฒันสมบตั ิ   

ท่ีปรกึษากฎหมายของบริษทั จาก บริษทั ดีเอน็ 36 จ ากดั  มารว่มประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
1. นายเนรมติร ตรงพรอ้มสขุ    
2. นางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั 
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ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวองัคนางค์ ใหม่มงคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาส          
ใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม เสนอค าถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเขา้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้าได ้
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัแลว้ ตัง้แต่วนัที่ 3 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2565 แต่เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลา
ดงักล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด  

นางสาวองัคนางค ์ใหม่มงคล ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญัเกีย่วกบัการประชุมและการลงมตดิงันี้ 

ส าหรบัขัน้ตอนของการประชุม ทัง้ในส่วนของการลงคะแนนเสยีง การนับคะแนนเสยีง และสทิธขิองท่านผู้ถือหุ้น      
ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอืโดยใหน้ับหนึ่งหุน้
ต่อหนึ่งเสยีง 

 ผู้ด าเนินการประชุมที่ได้รบัมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ         
งดออกเสยีงหรอืไม่ และหากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืหุน้ทุกท่าน   
มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัติามทีเ่สนอ 

 ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น              
ที่ไม่ เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ท าเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง ”                
ในบตัรลงคะแนน และขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นยกมอืขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบรษิัทเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน าไป  
ตรวจนับคะแนน ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ออกเสยีงเห็นด้วย ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่      
ของบรษิัทหลงัเสรจ็สิน้การประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสยีง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส       
ในการลงคะแนน 

 การนับคะแนนเสยีงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทลีะวาระ ตามใบลงคะแนนทีท่่านได้ส่งมอบให้กบั
เจา้หน้าที ่เพื่อน าไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข หรอื
แบบ ค ซึง่ผูร้บัมอบฉันทะดงักล่าว ไดน้ าส่งใหก้บัเจา้หน้าทีบ่นัทกึคะแนนไวแ้ลว้ โดยบรษิทัจะน าคะแนนเสยีง    
ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม และส่วนที่เหลอืจะถือเป็น
คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

 การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565            
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน        

ไดแ้ก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้  
ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่            
งดออกเสยีง 

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 
บรษิทั จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมทีอ่อกเสยีง เหน็ดว้ย 
ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 
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ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงาน       
ของบรษิทั  
 

นอกจากนี้ในสว่นของวาระที ่6 ซึง่เป็นวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส 
โดยเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ โดยใชก้ารออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดยีวกบัทีก่ล่าวไปขา้งตน้ 
 

กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย 
 

o บตัรลงคะแนนที่ท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกนั ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของ       
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

o การแกไ้ขหรอืขดีฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดล้งนามก ากบั 
o บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 
 

 เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ท าการพิจารณา จึงจะขอด าเนินการ           
เพื่อพิจารณา ในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมา          
แจง้ผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้ทราบ 

 ก่อนลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความเหน็     
ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม  
 

อย่างไรกด็ ีเพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการแพร่กระจายของเชือ้โรค COVID - 19 จากการสมัผสั และการใช้
ไมโครโฟนร่วมกนั ขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะแสดงความคดิเหน็ หรอืสอบถาม     
ขอ้สงสยัในแต่ละวาระ งดการใช้ไมโครโฟนในทุกกรณี โดยขอใหจ้ดค าถามในกระดาษที่บรษิัทจดัเตรยีมไวใ้ห้
โดยเขยีนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รบัมอบฉันทะ เมื่อเขยีน
ค าถามเสรจ็ขอใหย้กมอืขึน้ เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็รวบรวมค าถาม และน าสง่ใหผู้ด้ าเนินการประชุมอ่านค าถาม เพื่อให้
กรรมการหรอืฝ่ายจดัการของบรษิทัตอบค าถามของผูถ้อืหุน้  
 

ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ กระชบั และจบภายในเวลาที่ก าหนด บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์  
ในการคดัเลอืกค าถามทีไ่ม่ซ ้าซอ้น และก าหนดระยะเวลาตอบค าถาม หากมคี าถามทีย่งัคงคา้ง บรษิทัจะเผยแพร่
ค าตอบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั พรอ้มกบัการเผยแพร่รายงานการประชุมในครัง้นี้ 

 ส าหรบัท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลงัการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยงัคงมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพาะ       
ในวาระทีม่าเขา้ร่วมประชุมทนั และวาระทีเ่หลอือยู่เท่านัน้ 

 
ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนน         

ของผูถ้อืหุน้ในการลงมตใินแต่ละวาระ จงึประกาศแจง้ขออาสาสมคัรในทีป่ระชุมจ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้มาเป็น
กรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้น จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นางปุณยวีร์ วรธ ารงสิทธิ ์และ       
นางสาวชลธิชา สุขเพชร์ อาสาสมัครเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในครัง้นี้ร่วมกับ    
นางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั  
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หลงัจากนัน้ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวองัคนางค ์ใหม่มงคล เป็นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 
ตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้จดัขึ้นเมื่อวนัที ่     
27 เมษายน 2564 ซึง่บรษิทัไดส้ง่ส าเนารายงานการประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2564 ไดม้กีารจดบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้ง ไดเ้ผยแพร่ใน Website ของบรษิทัตัง้แต่
วนัที ่11 พฤษภาคม 2564 แลว้จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว”  

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น        
ประจ าปี 2564 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใด ๆ 

ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหท้ี่ประชุมลงมต ิและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ก่อนการลงมติผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้      
ทีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 829,552,083 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

รวม 829,552,083 100.0000 
อนึง่ ในขณะทีม่ีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้น 

ภายหลงัจากการเริม่ประชุมอกีจ านวน 3 ราย ถอืหุน้รวมจ านวน 724,070 หุน้ 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี 2564 และแผนงานประจ าปี 2565 

 ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2564 เป็นอีกปีหนึ่งที่ผลกระทบจากการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ         
COVID - 19 ยงัคงมผีลต่อการด าเนินธุรกจิ ซึ่งในส่วนของบรษิัท และกลุ่มบรษิัทนัน้ แม้ว่าจะได้รบัผลกระทบจากธุรกจิการ    
จดังานแสดง สามารถจดัไดเ้พยีง 4 งาน ลดลงจากทีจ่ดัได ้10 ครัง้ในปีก่อน และการด าเนินการของธุรกจิจดัจ าหน่ายทีป่ฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดของภาครฐั ท าให้ร้านนายอนิทร์ และร้านค้าพนัธมติรที่ตัง้อยู่ในหลายพื้นที่ต้องหยุดด าเนินการในช่วงเดอืน
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กรกฎาคม - สงิหาคม แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทมีการวางแผนในการรบัมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง          
จงึสามารถควบคุมค่าใชจ้่ายไดเ้ป็นอย่างด ีประกอบกบัในส่วนของธุรกจิทวีดีจิทิลัทีส่ามารถสรา้งรายได้  และมผีลก าไรเพิม่ขึน้ 
จงึท าใหปี้ 2564 กลุ่มบรษิทัอมรนิทรม์กี าไรสทุธสิงูกว่าปีก่อนอย่างมนียัส าคญั  

ผลการด าเนินงานปี 2564 

 บรษิทัมรีายไดร้วม 1,077.74 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 11.53 และมกี าไรสทุธเิท่ากบั 3.87 ลา้นบาท 
ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 82.50 จากปี 2563 คดิเป็นก าไรสทุธต่ิอหุน้เท่ากบั 0.004 บาท   

 ส าหรบังบการเงนิรวม มรีายได้รวม 2,960.61 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 0.80 และมกี าไรสุทธิ
เท่ากบั 313.11 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 83.46 คดิเป็นก าไรสทุธต่ิอหุน้เท่ากบั 0.31 บาท  

การด าเนินการในปี 2564 

 การด าเนินงานธุรกจิของบรษิทั ในรอบปีทีผ่่านมามกีารพฒันาทีส่ าคญั ดงันี้ 

 สายงานโรงพมิพ์และบรรจุภณัฑ์ ด าเนินการผลิตในส่วนของสายผลติบรรจุภณัฑ์ ซึ่งได้รบัการตอบรบัจากลูกค้า      
เป็นอย่างด ี  

 บรษิทัมกีารออกนิตยสารทัง้สิน้ 7 หวั และมกีารออกหนงัสอืใหม่ทัง้สิน้ 328 ปก และ Digital Book อกี 292 ปก ท าให้
รายไดข้องส านกัพมิพอ์มรนิทรเ์ตบิโตขึน้สวนทางกบัภาพรวมของตลาด    

 ในส่วนงานแสดงทีส่ าคญัของกลุ่มบรษิทัยงัคงมกีารจดัอย่างต่อเนื่อง แมจ้ะลดลงจากปีก่อน ไดแ้ก่  งานบา้นและสวน   
2 ครัง้ งานอมรนิทรเ์บบีแ้อนดค์ดิสแ์ฟร ์1 ครัง้ งานเทศกาลงานกนิ 1 ครัง้  

 ส าหรบัธุรกิจทวีีดจิทิลั ด าเนินการโดยบริษัท อมรนิทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ในชื่อช่องอมรนิทร์ทีว ี    
เอชด ี34 นอกเหนือจากการพฒันาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่องแลว้ ยงัพฒันาช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในทุกกลุ่ม จึงท าให้ได้รับความนิยมของกลุ่มผู้ชม (Rating) เพิ่มขึ้น ในปีนี้จึงสามารถท ารายได้สูงขึ้น ท าให้           
ผลการด าเนินงานของกลุ่มมกี าไรเพิม่ขึน้ 

 ธุรกจิจดัจ าหน่าย ด าเนินการโดยบรษิัท อมรนิทร์ บุ๊ค เซน็เตอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย แม้ได้รบัผลกระทบจาก
มาตรการควบคุม และงดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)         
แต่บริษัทได้ปรบัตัวขยายการขายในช่องทางออนไลน์สูงขึ้นมาก และปรบัการจดัการเป็นระบบ O2O (Offline to Online)      
โดยร้านนายอินทร์ปัจจุบนัเปิดด าเนินการทัง้สิน้ 131 ร้าน และในไตรมาส 4 มีการเปิดตัว Application Naiin “ร้านหนังสอื      
ในมอืคุณ” สามารถซือ้และอ่านหนงัสอืและ E - book ไดใ้นทีเ่ดยีว 

 ในนามของคณะกรรมการบรษิัท อมรนิทรพ์ริ้นติ้ง แอนด์ พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผูถ้ือหุ้น คู่ค้า 
พนัธมติร และหน่วยงานภาครฐั ตลอดจนผู้เกี่ยวขอ้งทุกท่านทีไ่ด้ให้ความร่วมมอื แนะน า และสนับสนุนการด าเนินงานของ
บรษิทัดว้ยด ีนอกจากนี้ ขอขอบคุณ กรรมการทุกท่าน ทีไ่ดร้่วมกนัก าหนดวสิยัทศัน์ นโยบายและทศิทาง เมื่อผนวกกบัการที่
ผูบ้รหิารและพนกังานไดร้่วมกนั ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แมใ้นสถานการณ์ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภายนอกกย็งัสามารถรบัมอืและ
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แก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้  จากการด าเนินงานของบริษัทที่ยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อ              
ผูม้สีว่นไดเ้สยี สงัคม และสิง่แวดลอ้ม จะสง่ผลท าใหบ้รษิทักา้วสูเ่ป้าหมายอย่างมัน่คงในระยะยาวต่อไป  

 ส่วนรายละเอยีดของผลการด าเนินงานปี 2564 และแผนงานประจ าปี 2565 ได้มอบหมายให้คุณศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ 
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และคุณระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่      
เป็นผูน้ าเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบ               
ถงึผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิประจ าปี 2564 ดงันี้ 

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมสีนิทรพัย์รวมทัง้สิ้น 5,715 ล้านบาท โดยมีเงินสดประมาณ 1,590 ล้านบาท อยู่ในรูปของ    
เงนิสด และการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิในอนาคต และมสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 4,414 ลา้นบาท 
ซึง่เตบิโตขึน้จากปีทีแ่ลว้ เน่ืองจากบรษิทัมผีลก าไรอย่างต่อเนื่อง และบรษิทัมหีนี้สนิรวม 1,301 ลา้นบาท ซึง่เป็นหนี้ทางการคา้ 
ซึง่เป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทั ณ ปัจจุบนับรษิทัและกลุ่มบรษิทั ไม่มหีนี้กบัทางสถาบนัการเงนิ (ยกเวน้ภาระหนังสอืค ้าประกนั
ธนาคาร) โดยมสีดัสว่นหนี้สนิต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 0.29 เท่า 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ     
1,042 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 11 โดยมกี าไรสุทธิ 4 ล้านบาท ในส่วนของงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้จาก      
การขายและบรกิารรวม 2,785 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2563 รอ้ยละ 0.4 โดยมกี าไรสทุธ ิ313 ลา้นบาท เตบิโตขึน้รอ้ยละ 83  

ในส่วนของก าไรในรูปของกระแสเงินสด หรือก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
(“EBITDA”) ปี 2564 บรษิทัม ีEBITDA ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 112 ลา้นบาท และม ีEBITDA ตามงบการเงนิรวม
เท่ากบั 704 ลา้นบาท  

ส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั ซึง่สามารถวดัไดจ้ากความนิยม (Rating) จากกลุ่มผูช้ม 
ซึง่บรษิทั อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จ ากดั มคีวามนิยม หรอื Rating เฉลีย่ ของกลุ่มผู้ชมทัว่ประเทศอายุตัง้แต่ 4 ปีขึน้ไป เพิม่ขึน้
ต่อเนื่องมาทุกปี โดยในปี 2564 บรษิทัมคีวามนิยมเฉลีย่ เท่ากบั 0.591 อยู่ในอนัดบัที ่7 เพิม่ขึน้จากปี 2563 ซึง่มคีวามนิยม
เฉลีย่เท่ากบั 0.585 โดยอนัดบัความนิยมตัง้แต่อนัดบัที ่4 ถงึ อนัดบัที ่7 จะมคีวามใกลเ้คยีงกนัมาก ซึง่ในเดอืนมนีาคม 2565 นี้ 
บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั มคีวามนิยมเฉลีย่เท่ากบั 0.658 อยู่ในอนัดบัที ่5  

หลงัจากนัน้ นางระริน อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบ        
ถึงแผนการด าเนินการของบริษัทในปี 2565 โดยบริษัทยังคงความเป็น OMNI MEDIA OMNI CHANNEL โดยมีแผนการ
ด าเนินงานของสายงานต่างๆ ดงันี้ 
 
On Print  

- Printing and Packaging Business เนื่องจากการซบเซาของตลาดนิตยสาร ท าให้บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาในด้าน     
Print on Demand และ Packaging โดยมีแผนขอใบรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์     
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ส าหรบัอาหาร เพื่อให้บริษัทสามารถรบังานได้ครอบคลุมครบวงจร ทัง้งานพิมพ์หนังสอืเดมิ งาน Packaging และ 
Print on Demand โดยจะเพิม่สดัสว่นงาน Packaging และ Print on Demand ใหม้ากขึน้ 

- Publishing Business บริษัทมีแผนที่จะออกหนังสือประมาณ 450 ปก ครอบคลุมในทุกๆ กลุ่มลูกค้า เนื่องจาก   
ตลาดหนังสอืเล่มยงัสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากตลาดนิตยสาร  โดยในปี 2565 จะมีการเปิดตัว
ส านักพิมพ์ (Publishing House) ใหม่ จ านวน 5 ส านักพิมพ์ ทัง้ส านักพิมพ์ที่ออกหนังสือในรูปแบบเล่มและ 
ส านกัพมิพท์ีอ่อกหนงัสอืในรปูแบบ Digital อย่างเดยีว เพื่อรองรบัตลาดใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
ในสว่นของ Digital Expansion (E-book) มกีารเตบิโตอย่างมาก โดยมแีนวโน้มการเตบิโตสงูอย่างต่อเนื่อง ซึง่บรษิทั
ใหค้วามส าคญั และขยายก าลงัการผลติหนงัสอืในกลุ่มนี้ ในรปูแบบ E-book, Chapters และ Audio Book 

- Media Business ในส่วนของนิตยสาร บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาของนิตยสารให้ทันสมัย  และตรงกับ         
ความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ทีย่งัอ่านนิตยสาร โดยปัจจุบนั บรษิทัยงัครองสว่นแบ่งทางการตลาดสงูสดุ 

On Line 

- เป็นธุรกจิทีจ่ะเขา้มาเตบิโตทดแทนนิตยสารดัง้เดมิ เน่ืองจากปัจจุบนัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลงไป มกีารตดิตาม
ข่าวสารผ่านทาง Website และ Social Media จากแบรนด์ต่างๆ ในเครืออมรินทร์ โดยเน้น Total Online Media 
Solution 

On Ground  

- Fair Business ในปี 2565 บรษิทัมแีผนจดังานต่าง ๆ รวมจ านวน 16 งาน เนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการป้องกนั
การแพร่ระบาดของ COVID - 19  

- นอกจากนี้ บรษิทัยงัมบีรกิารรบัจดังานใหก้บับุคคลภายนอก 

On Shop  

- Commerce Business โดยอยู่ในความรบัผิดชอบของ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั (“ABOOK”) ซึ่งเป็น
ผูด้ าเนินการรา้นนายอนิทร ์ทีม่สีาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ 

- ปัจจุบัน ABOOK เป็นผู้จ ัดจ าหน่ายหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีหนังสือที่ผ่านการจัดจ าหน่ายโดยตรง
ประมาณ 2,000 ปก และมผีูต้ดิตามในสงัคมออนไลน์กว่า 1 ลา้นคน 

- นอกจากนี้ยงัมกีารขายสนิคา้ Lifestyle อื่นๆ นอกจากหนงัสอื เช่น กลุ่มสนิคา้ของเล่น ของสะสมของเดก็ผูช้าย สนิคา้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนงัสอื เป็นตน้ 

- บริษัทยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยจะเน้นไปที่การออกงาน Fair และ ร้าน Pop-up       
เพื่อช่วยลดตน้ทุนค่าเช่าพืน้ทีร่า้นคา้ โดยปีนี้ รา้นนายอนิทรม์แีผนทีจ่ะจดังานหนงัสอืหลายงาน ในรปูแบบต่าง ๆ  

- ในส่วนของ Online จะเน้น Offline to Online (O2O) โดยมกีารเปิดตวั Naiin Application ซึง่จ าหน่ายทัง้หนังสอืเล่ม 
E - book และ Text to Speech นอกจากนี้บรษิทัจะมกีารเปิดตวั Application 1) Prime Skill ซึง่ใหบ้รกิารเกีย่วกบั   
คอรส์เรยีนออนไลน์ในรูปแบบวดีโีอ และ 2) MaReads ซึง่ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการอ่านแบบรายตอน (Chapters) ซึง่มี
สว่นแบ่งทางการตลาดเตบิโตสงูมาก 
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On Air  

- ปัจจุบนัช่อง Amarin TV ม ีRating เฉลีย่อยู่ในล าดบัที ่5 ซึง่เตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจากรายการข่าว
แลว้ยงัมรีายการละคร ทีไ่ดร้บัความนิยมเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นกนั นอกจากนี้ ยงัไดร้บัความสนใจจาก Partner 
ในการเช่าเวลาออกอากาศเพิม่ขึน้ 

- ในส่วนของ Online Platform ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องและมีนัยส าคัญ เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัท 
นอกเหนือจากรายไดจ้ากการโฆษณาปกต ิ 

- ในสว่นของ Digital บรษิทัมแีผนทีจ่ะเปิดตวั 1) 34HD Application ซึง่เป็น Platform ทีส่ามารถดชู่อง Amarin TV และ
เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชส้ามารถท ากจิกรรมร่วมกบัช่องได ้(Interactive) ผ่าน Platform ดงักล่าว และ 2) Spotlight ซึง่เป็น
สว่นงาน ทีเ่น้นขา่วสารเรื่องเกีย่วกบัเศรษฐกจิ การเงนิ และการลงทุน ผ่านการชมทางเพจ หรอืสือ่ออนไลน์ของบรษิทั 
เพื่อขยายฐานผูช้มใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มมากขึน้ 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้อง         
ตามกฎหมายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ (Collective Anti-Corruption : CAC) ซึง่ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป  
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมรบัทราบ     
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 จากรายงานแบบ 56 - 1 One Report และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2565 ของบริษัท 
อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ตามทีเ่สนอ” 

 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามและเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  

นายณฐักติติ ์สนุทรบุระ ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเกีย่วกบั 
1.  เป้าหมายของทางธุรกจิของ Amarin TV ในปี 2565 ในสว่นทีเ่กีย่วกบั Rating และ ก าไร 
2.  แผนธุรกจิในอนาคตของรา้นนายอนิทร ์

นายศิริ บุญพิทกัษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อสอบถามว่า ในส่วนของ 
Amarin TV บรษิทัจะพยายามเน้นทัง้การเพิม่ Rating และการเพิม่ผลก าไร โดยต้องรกัษาสมดุลในการลงทุน ซึง่ต้องมกีาร
ลงทุนใน Content ใหม่ๆ เพื่อให้มีความหลากหลาย นอกจากนี้  จะเน้นการขยายธุรกิจไปทางด้าน Online ให้มากขึ้น          
เพื่อขยายฐานของผูช้ม ซึง่สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ตอบขอ้สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาร้านนายอนิทร ์     
มกีารปรบัตวัดา้นตน้ทุนเป็นอย่างด ีโดยในสว่นของธุรกจิ Wholesale จะยงัคงรกัษาคุณภาพผูจ้ดัจ าหน่ายไว ้ส่วนของ Retails 
ยงัคงมแีผนที่จะเปิดสาขาใหม่อย่างระมดัระวงั เพื่อไม่ให้เกดิภาระทางด้านต้นทุน และจะเน้นการเติบโตทางด้าน Online     
ผ่าน Naiin.com และช่องทาง Online ต่างๆ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ เพิม่เตมิ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ไม่จ าเป็นตอ้งใหท้ีป่ระชุมลงมตแิต่อย่างใด 
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ทีป่ระชุมจงึไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2564 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2565 ของบรษิทั
ตามทีเ่สนอแลว้ 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                 

และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรยีนเชญิให้นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงิน   
เป็นผูน้ าเสนองบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี 2564 

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้         
รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี  2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี               
และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสทุธจิากการด าเนินงานในรอบปี 2564                                 
รวม 313,112,654 บาท ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัส่งรายงานประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นได้ศกึษาล่วงหน้าแล้วตามสิง่ทีส่่งมาด้วย
ล าดบัที ่2 ของหนังสอืเชญิประชุม ซึง่รายละเอยีดแสดงในหน้า 161 - 240 ของแบบ 56 - 1 One Report ซึง่สรุปสาระส าคญั
ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2563 ปี 2564 % เพ่ิม (ลด) ปี 2563 ปี 2564 % เพ่ิม (ลด) 

งบแสดงฐานะการเงิน       
สนิทรพัยร์วม 5,416.33 5,715.04 5.51% 6,618.76 6,530.33 (1.34%) 
หนี้สนิรวม 1,195.18 1,300.66 8.83% 387.73 415.23 7.09% 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 998.28 998.28 0.00% 998.28 998.28 0.00% 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,221.16 4,414.38 4.58% 6,231.03 6,115.10 (1.86%) 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็       
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,775.50 2,784.56 0.33% 1,176.45 1,042.43 (11.39%) 
ตน้ทุนขาย 1,853.83 1,730.30 (6.66%) 889.78 804.18 (9.62%) 
ก าไรขัน้ตน้ 921.67 1,054.25 14.38% 286.68 238.25 (16.89%) 
รายไดอ้ื่น 161.61 176.06 8.94% 41.69 35.30 (15.32%) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 182.72 308.65 68.92% 24.56 4.82 (80.35%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ 5.08 3.99 (21.38%) 1.16 0.41 (64.62%) 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 170.67 313.11 83.46% 22.08 3.87 (82.50%) 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้รยีนเชญินายสุวทิย์ จนิดาสงวน ตวัแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเหน็ในฐานะ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายสุวิทย์ จินดาสงวน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน         
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวนัเดียวกนัอย่างถี่ถ้วนแล้ว 
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คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่างบการเงนิดงักล่าว มคีวามถูกต้องตามหลกับญัช ีและขอ้ก าหนดตามกฎหมายและ     
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีี่ให้ความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไข จงึได้ให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อน ามา
เสนอขออนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด ประจ าปี 2564 ในการประชุมผู้ถือหุ้น   
ครัง้นี้”  

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด ประจ าปี 2564” 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ  

ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหท้ี่ประชุมลงมต ิและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ก่อนการลงมติผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้       
ทีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และ
งบกระแสเงนิสด ส าหรบัปี สิน้สดุวนัเดยีวกนั  ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 829,553,413 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวม 829,553,413 100.0000 
อนึง่ ในขณะทีม่ีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้น 

ภายหลงัจากวาระที ่2 อกีจ านวน 2 ราย นบัไดจ้ านวน 1,330 หุน้ 
 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรบั   
ผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการด าเนินงานปี 2564 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทม ี  
ก าไรสทุธ ิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 3,865,099 บาท และมกี าไรสทุธ ิตามงบการเงนิรวม จ านวน 313,112,654 บาท 
และไม่มยีอดขาดทุนสะสม  

 คณะกรรมการบรษิัท จงึพจิารณาเห็นชอบให้จดัสรรก าไรสุทธขิองบรษิัท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
200,000.00 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 56 
ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี        
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หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และเสนอ  
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัใินส่วนของการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท รวมเป็นเงนิ 
189,673,502.10 บาท (หนึ่งรอ้ยแปดสบิเกา้ลา้นหกแสนเจด็หมื่นสามพนัหา้รอ้ยสองบาทสบิสตางค)์ โดยคณะกรรมการบรษิทั
ได้พจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการด าเนินการของบรษิัท       
ได้เป็นอย่างดี เมื่อค านวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้วจะคิดเป็นร้อยละ 60.58 ของก าไรสุทธิประจ าปีของ          
งบการเงนิรวม ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล
ของบรษิทั   

 ทัง้นี้ ผู้ด าเนินรายการได้ขอให้ นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน           
ใหร้ายละเอยีดต่อผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิ  

 นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ แถลงต่อทีป่ระชุมว่า ในวาระนี้เป็นการ
ขออนุมตั ิ 

1)  การจดัสรรก าไรสุทธขิองบริษัท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 200,000.00 บาท ตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 998,281,590 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมาย            
จ านวน 50,580,000 บาท เมื่อรวมทุนส ารองตามกฎหมายที่ขอให้มีการจัดสรรเพิ่มในครัง้นี้ จะท าให้บริษัทมีทุนส ารอง         
ตามกฎหมายจ านวน 50,780,000 บาท 

2)  การจ่ายเงินปันผลประจ า ปี  จ านวน 189,673,502.10 บาท ซึ่งคิดเ ป็นร้อยละ 60.58 ของก าไรสุทธ ิ         
ประจ าปีของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลังหัก                     
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลในช่วงปีทีผ่่านมา ดงันี้  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 4 ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ก าไร (ขาดทุน)สทุธติามงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 172.68 167.72 170.67 313.11 
ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 0.17 0.17 0.17 0.31 
เงนิปันผลจ่าย (บาทต่อหุน้) 0.07 0.12 0.12 0.19 
จ านวนเงนิปันผลจ่ายรวม (ลา้นบาท) 69.88 119.79 119.19 189.67 
% Dividend Payout Ratio (ของก าไรสทุธติามงบการเงนิรวม) 40.47% 71.43% 70.19% 60.58% 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  “พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการจดัสรร
ก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย จ านวน 200,000 บาท และพิจารณาอนุมตัิ    
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 จากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผล 
189,673,502.10 บาท (หนึ่งรอ้ยแปดสบิเกา้ลา้นหกแสนเจด็หมื่นสามพนัหา้รอ้ยสองบาทสบิสตางค)์ ตามทีเ่สนอ” 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 
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ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ  

ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหท้ี่ประชุมลงมต ิและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ก่อนการลงมติผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้       
ทีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี และจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ดว้ยคะแนนเสยีง
เป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 829,553,413 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวม 829,553,413 100.0000 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่3 

 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565  

 ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ.  2535    
มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 49 ก าหนดให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดเงนิค่าตอบแทนในการประชุมสามญั       
ผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการคดัเลอืกผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 ตามแนวทาง การหมุนเวยีนผู้สอบบญัช ี   
ในตลาดทุน และได้เสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี      
จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งต่อไปนี้
เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัประจ าปี 2565 

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส  เลขทีใ่บอนุญาต   4439  
 (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี) 
 และ/หรอื 
2. นางศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์   เลขทีใ่บอนุญาต  8802   

(ซึง่เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี) 
และ/หรอื 

3. นางสาวกนกอร ภูรปัิญญวานิช  เลขทีใ่บอนุญาต 10512  
 (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั)  
 และ/หรอื 
4. นางสาวนาฎศศนิ วฒันไพศาล  เลขทีใ่บอนุญาต  10767   
 (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั)  
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 หลงัจากนัน้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า  คณะกรรมการตรวจสอบ       
ไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากความเป็นอสิระ เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมคีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ี
ประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นกลาง มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ โดยไดเ้สนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทให้พจิารณา เพื่อเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น พจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีจากบรษิทั เคพเีอม็จ ี  
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ประกอบดว้ย 

  1. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส  เลขทีใ่บอนุญาต   4439 และ/หรอื 
  2. นางศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์   เลขทีใ่บอนุญาต 8802 และ/หรอื 
  3. นางสาวกนกอร ภูรปัิญญวานิช  เลขทีใ่บอนุญาต 10512   และ/หรอื 
  4. นางสาวนาฎศศนิ วฒันไพศาล  เลขทีใ่บอนุญาต 10767   

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในอัตราค่าสอบบัญชี 1,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม            
โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และมขีนาดของสนิทรพัยใ์กลเ้คยีงกนั 

 ทัง้นี้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และผู้สอบบญัชทีัง้ 4 ท่าน ไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืส่วนได้ส่วนเสยี  
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ในปีที่ ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่                   
ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ตามก าหนดเวลา        
ส าหรบัประวตั ิประสบการณ์ และความรบัผดิชอบในปัจจุบนัของผูส้อบบญัชทีัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่3 
หน้า 28 - 31 ในหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมและ
เห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง       
ตามทีเ่สนอจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชี
ประจ าปี 2565 จ านวน 1,550,000 บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนหา้หมื่นบาท)” 

 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ  

ผู้ด าเนินการประชุมจงึขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่าน     
การลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ           
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
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 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 829,553,413 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวม 829,553,413 100.0000 
 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่4 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาการเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่ครบก าหนด       
ออกจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในวาระน้ีทัง้ 4 ท่าน จะขออนุญาตออกจากหอ้งประชุมในการพจิารณา
วาระนี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงไดอ้ย่างเป็นอสิระ ซึง่ไดแ้ก่  

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์    
2. ศาสตราจารย ์ดร.นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์      
3. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี       
4. เรอือากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคับ      
ของบรษิัท ขอ้ 16 ซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในอตัราหนึ่งในสาม     
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุด          
กบัส่วนหนึ่งในสาม ทัง้นี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ    
รายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565             
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ปรากฏว่าไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใดเสนอ   
ชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 

 ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน โดยประวตัิย่อ     
และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูท้ีไ่ด้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการรวมทัง้นิยามและกรรมการอสิระของบรษิทั มรีายละเอยีดปรากฏ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4  

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ไม่รวมกรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อได้พจิารณา
อย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้บุคคลทัง้ 4 ท่านทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ   
ให้เป็นกรรมการบริษัท กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็น             
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่ าบุคคลทัง้ 4 ท่านนี้  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน          
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และไม่มลีกัษณะต้องหา้มแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบรษิัท 
ตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ         
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มปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถท าประโยชน์ให้กบับริษัทเป็นอย่างดยีิ่ง และในช่วงที่ผ่านมา        
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้             
เป็นรายบุคคล” 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ  

 ผู้ด าเนินการประชุมจงึขอให้มกีารลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน    
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีไดแ้ก่ 

6.1 รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 
 ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการอสิระ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 

ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหร้องศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 829,552,282 99.9999 
ไม่เหน็ด้วย 1,158 0.0001 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

รวม 829,553,440 100.0000 

อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น  ภายหลงัจากวาระที ่5 อกีจ านวน         
1 ราย นบัไดจ้ านวน 27 หุน้ 

6.2 ศาสตราจารย ์ดร.นันทวฒัน์ บรมานันท ์
 ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการอสิระ   
  ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
  และกรรมการตรวจสอบ 

ซึง่ก่อนการลงมตผิู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
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 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหศ้าสตราจารย ์ดร.นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั
อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 829,553,440 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวม 829,553,440 100.0000 
 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.1 

6.3  นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 
 ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการ รองประธานกรรมการ   
  และประธานคณะกรรมการบรหิาร 

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก    
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิห้นายฐาปน สริวิฒันภกัดี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง 
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 829,553,440 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

รวม 829,553,440 100.0000 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.2 

6.4  เรอือากาศโท กมลนัย ชยัเฉนียน  
 ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการ  

ซึง่ก่อนการลงมตผิู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
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 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้เรืออากาศโท กมลนัย ชยัเฉนียน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท       
อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.3 

 ภายหลงัการลงคะแนนเสียง ประธานกรรมการบริษทัได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าห้องประชุม 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2565 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ก าหนดนโยบายและเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน      
กรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยไวช้ดัเจนและโปร่งใส โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภท ขนาด การด าเนินงาน
ของบรษิทั และสอดคลอ้งหรอืเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าที่
และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ        
จะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ตามปรมิาณความรบัผดิชอบที่เพิม่ขึน้ รวมถึงพจิารณาจากการขยายตวัของธุรกจิและการเติบโต     
ของบรษิทั ซึง่นบัตัง้แต่ทีไ่ดม้กีารปรบัค่าตอบแทนกรรมการครัง้ล่าสดุเมื่อปี 2560 ธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารขยายตวั
และเตบิโตเพิม่ขึน้ ปรมิาณงานและความรบัผดิชอบของกรรมการจงึเพิม่มากขึน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ได้พิจารณากลัน่กรององค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น และน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้          
ความเหน็ชอบ เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2565 มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพเิศษ (ถ้าม)ี เป็นเงนิไม่เกนิ 7 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2564 ที่ไดก้ าหนดไวไ้ม่เกนิ 5 ล้านบาท โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปรากฏ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครัง้นี้แล้ว           
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ต าแหน่ง 
เงินประจ าต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบี้ยประชมุ 

(บาท/ครัง้) 
 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 
ประธานกรรมการ  30,000 20,000 25,000 25,000 
กรรมการ  20,000 10,000 20,000 20,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 30,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมการตรวจสอบ 30,000 20,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 829,553,440 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

รวม 829,553,440 100.0000 
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ต าแหน่ง 
เงินประจ าต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบี้ยประชมุ 

(บาท/ครัง้) 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร  30,000 30,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมการบรหิาร  20,000 20,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 
ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื และบรหิารความเสีย่ง ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 
กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 

หมายเหตุ : ในกรณีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนสว่นนี้ 

 ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมกีารจ่ายในปี 2564 รวมทัง้สิน้ 4,055,000 บาท        
ซึง่ไม่เกนิวงเงนิ 5 ลา้นบาท ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
ส าหรบัปี 2564 ปรากฏในหน้า 117 - 118 ของแบบ 56 - 1 One Report ปี 2564 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอ              
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2565 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพเิศษ (ถา้ม)ี เป็นจ านวนเงนิ
ไม่เกนิ 7 ลา้นบาท” 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ  

ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า   
วาระนี้ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม   

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ตามอตัราและเงื่อนไขทีม่กีารเสนอ ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 829,553,340 99.99999 
ไม่เหน็ด้วย 100 0.00001 
งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 
รวม 829,553,440 100.00000 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6 
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วาระท่ี 8 พจิารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ผูด้ าเนินการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ  

 นายคเชนทร ์พรทวธีรรม ผูถ้อืหุน้ ไดส้ง่ค าถามล่วงหน้าผ่านทาง IR@amarin.co.th ดงันี้ 

 1. ในปี 2565 บรษิทัตัง้ประมาณการรายไดใ้นแต่ละธุรกจิเท่าไร 

นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นว่า บรษิัทจะพยายาม
รกัษาการเติบโตของรายได้ไม่ให้ต ่ากว่าร้อยละ 20 โดย มแีผนงานในการด าเนินธุรกจิที่กระจายตวัให้มีความหลากหลาย        
ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระจายโอกาสในการสรา้งรายไดใ้นกลุ่มธุรกจิต่าง ๆ ใหม้คีวามใกลเ้คยีงกนั เพื่อลดความเสีย่งจากการ
พึง่พารายไดจ้ากธุรกจิใดธุรกจิหนึ่งของบรษิทั 

 2. เน่ืองจากบรษิทัมเีงนิสดค่อนขา้งสงู บรษิทัมแีผนจะลงทุนธุรกจิใหม่อย่างไร 

 นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ว่า เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID - 19 และเศรษฐกิจโลกซึ่งมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงพยายามรักษาเงินสดไว้ โดยยังคง             
มีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจ  Packaging อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงส านักพิมพ์ และธุรกิจทีวีดิจิทัล บริษัทมีแผนลงทุนด้าน        
Content ต่าง ๆ  เพื่อขยายตลาดและรองรบัการเตบิโต ตลอดจนมกีารพจิารณาต่อยอดธุรกจิอื่นๆ ของบรษิทัดว้ย 

 3. เสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณามาออก Opportunity Day เพื่อใหข้อ้มลูกบันกัลงทุน 

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า          
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ดขีึน้ บรษิทัจะพจิารณาการไปออก Opportunity Day 

 4. บรษิทั มแีนวทางในการเพิม่สภาพคล่องของหุน้ในตลาดอย่างไร 

 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากการ         
เพิม่สภาพคล่องของหุน้อยู่นอกเหนืออ านาจของคณะกรรมการ โดยบรษิทัจะพยายามด าเนินการเพื่อใหบ้รษิทัมผีลประกอบการ
ทีด่ ีเพื่อสรา้งผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ซึง่กข็อขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนบรษิทัและผูบ้รหิาร
เป็นอย่างดเีสมอมา 

 คุณสุมนา รุจิชาญสริิ ผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภค          
ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อนิตยสารและหนังสอืของบรษิัทมากน้อยเพยีงใด และบรษิัทมีกลยุทธ์ในการปรบัรูปแบบ       
ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคอย่างไร  

 นางระริน อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ตอบข้อซกัถามของผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น      
ว่าในส่วนของนิตยสาร บรษิัทยงัคงครองส่วนแบ่งทางตลาดสูงสุด และมกีารปรบัตวัอยู่เสมอ รวมถึงการท า E - Magazine      
และ Media Online ซึ่งได้รบัผลตอบรบัค่อนข้างดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลยุทธ์ของบริษัทคือ OMNI MEDIA 
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OMNI CHANNEL โดยไม่พึ่งพาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึ่งเป็นหลกั บรษิัทจึงมีการออกผลติภัณฑ์ และ Channel ใหม่ๆ 
ตลอดจนการจดังาน Fair ร่วมกบัแต่ละแบรนด ์เพื่อขยายฐานลกูคา้ทัง้ Online และ On Ground  

นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตอบขอ้ซกัถามเพิม่เตมิว่า  ในส่วนของ 
Amarin TV มกีารขยายงานทางด้านออนไลน์มากขึน้ มกีารเปิดตวั Application 34 HD เพื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ในการรับชมคอนเท้นท์ใน OTT หรือ Social Platform ผ่าน Device ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต          
ทีเ่พิม่มากขึน้ 

 
เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดซกัถามประเดน็เพิ่มเติม ประธานจงึกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เขา้ร่วมการประชุมทุกคน   

และปิดการประชุมเวลา 15.53 น. 
     
 
 
 
   

ลงชื่อ_______________________________ประธานทีป่ระชมุ 
(นางเมตตา อุทกะพนัธุ)์ 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ       ผูจ้ดบนัทกึการประชุม 
               (นายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ) 


