รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2565
ของ
บริษทั อมรินทร์พริ้นติ้ ง แอนด์ พับลิชชิ่ ง จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิ กา
ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ ริหาร บริษทั อมรินทร์พริ้นติ้ ง แอนด์ พับลิ ชชิ่ ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่ งชัน เขตตลิ่ งชัน กรุงเทพมหานคร
ประ ชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 28 เม ษา ยน 2565 เว ลา 14.00 นา ฬิ ก า ณ ห้ อ ง Convention Hall อา คารผู้ บ ริ ห า ร
บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็ นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิ ดประชุ มมีผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง
จ านวน 20 ราย นั บ จ านวนหุ้น ได้ 182,990,641 หุ้น และผู้ร ับ มอบฉั น ทะจากผู้ถือ หุ้น มาเข้า ร่ ว มประชุ ม จ านวน 11 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 645,837,372 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจานวน 31 ราย นับจานวนหุ้นได้ 828,828,013 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 83.03
ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด โดยทีม่ จี านวนผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 25 ราย และมีจานวนหุน้ รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายทัง้ หมดของบริษทั จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุม จากนัน้ ประธาน
ได้มอบหมายให้นางสาวอังคนางค์ ใหม่มงคล ชีแ้ จงขัน้ ตอนการประชุมทัง้ ส่วนของการลงคะแนนเสียงและสิทธิของท่านผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมครัง้ นี้ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทราบ
นางสาวอังคนางค์ ใหม่ มงคล กล่า วแนะนา กรรมการ และผู้บ ริห ารของบริษัท ผู้สอบบัญ ชีแ ละบุค คลที่เ ข้า ร่ว ม
การประชุ ม ในครัง้ นี้ และกล่ า วต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า เนื่ อ งจากท่ า นประธานมีค วามห่ ว งใยในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติด เชื้อ ไวรัส COVID - 19 ในปั จ จุ บ ัน จึง มีด าริใ ห้ก รรมการบางส่ ว นเข้า ร่ ว มประชุ ม ในครัง้ นี้ ผ่ า นโปรแกรม Zoom
ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กรรมการบริษทั ที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์
ประธานกรรมการ
และกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
2. นายสุวทิ ย์ จินดาสงวน
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกาพล ปุญโสณี
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุง่ โรจน์
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
5. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั อมรินทร์ ออมนิเวิรส์ จากัด
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กรรมการบริษทั ที่เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
2. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
รองประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร
3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการตรวจสอบ
4. นายปราโมทย์ พรประภา
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
5. นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
6. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน
กรรมการ
7. นายโชคชัย ปั ญจรุ่งโรจน์
กรรมการ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทัง้ 12 ท่าน คิดเป็ น
ร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย
1. นายศิริ บุญพิทกั ษ์เกศ
กรรมการบริหาร รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด
2. นายเจรมัย พิทกั ษ์วงศ์
กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ สายธุรกิจ Media & Event
3. นายอมร อึง้ สกุลปรีชา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ของบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด
4. นางสาวธนารี พิมปรุ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
2. นางศศิธร พงษ์อดิศกั ดิ ์
3. นางสาวณัชชา อู่วฒ
ั นสมบัติ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทั จาก บริษทั ดีเอ็น 36 จากัด มาร่วมประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย
1. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข
2. นางสาวณัชชา ศรีสพุ รวิชยั
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ก่อ นเริ่ม การประชุม นางสาวอัง คนางค์ ใหม่ ม งคล ได้แ จ้ง ให้ท่ีป ระชุ ม ทราบเกี่ย วกับการที่บริษัท ได้เ ปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม เสนอคาถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้าได้
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 แต่เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลา
ดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด
นางสาวอังคนางค์ ใหม่มงคล ได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมทราบข้อปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญเกีย่ วกับการประชุมและการลงมติดงั นี้
สาหรับขัน้ ตอนของการประชุม ทัง้ ในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น
ในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้









การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือโดยให้นับหนึ่งหุน้
ต่อหนึ่งเสียง
ผู้ดาเนิน การประชุม ที่ไ ด้รบั มอบหมาย จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่ า จะมีผู้ถือหุ้นท่ า นใดที่ไ ม่เ ห็น ด้วย หรือ
งดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ติ ามทีเ่ สนอ
ในการลงคะแนนเสีย ง หากผู้ถื อ หุ้น ท่ า นใดที่ ไ ม่ เ ห็น ด้ว ย หรือ ประสงค์ ง ดออกเสีย ง ขอให้ท่ า นผู้ถื อ หุ้ น
ที่ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย หรือ ประสงค์ ง ดออกเสีย ง ท าเครื่อ งหมายลงในช่ อ ง “ไม่ เ ห็น ด้ ว ย” หรือ “งดออกเสีย ง”
ในบัตรลงคะแนน และขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนาไป
ตรวจนับคะแนน สาหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้ า ที่
ของบริษัทหลังเสร็จสิน้ การประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการลงคะแนน
การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนทีท่ ่านได้ส่งมอบให้กบั
เจ้าหน้าที่ เพื่อนาไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ
แบบ ค ซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่าว ได้นาส่งให้กบั เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษทั จะนาคะแนนเสียง
ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็ น
คะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
การนั บ ผลการลงคะแนนตามวาระการประชุ ม ที่ก าหนดไว้ ใ นการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2565
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. วาระที่ต้ อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนน
ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 บริษทั จะคานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
ซึ่ง มีสิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนเห็น ด้ว ยและไม่ เ ห็น ด้ว ยเท่ า นั น้ โดยไม่ ร วมคะแนนเสีย งของผู้ถือ หุ้น ที่
งดออกเสียง
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7
บริษทั จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมทีอ่ อกเสียง เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
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ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสีย งลงคะแนน เนื่ องจากเป็ น วาระเพื่อรับ ทราบผลการดาเนิน งาน
ของบริษทั
นอกจากนี้ในส่วนของวาระที่ 6 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระประจาปี 2565 ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส
โดยเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยใช้การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับทีก่ ล่าวไปข้างต้น
กรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสีย
o บัต รลงคะแนนที่ทาเครื่อ งหมายเกิน กว่ า หนึ่ง ประเภทในคราวเดีย วกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสีย งของ

ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศทีแ่ ต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
o การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถ้ อื หุน
้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้ลงนามกากับ
o บัตรลงคะแนนทีล่ งคะแนนเกินกว่าเสียงทีม่ อี ยู่
 เพื่อ ไม่ ใ ห้ท่ีป ระชุ ม ต้ อ งรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุ ม ที่ท าการพิจ ารณา จึง จะขอด าเนิ น การ
เพื่อ พิจ ารณา ในวาระการประชุ ม ถัด ไป เมื่อ พิจ ารณาในวาระการประชุ ม ถัด ไปแล้ว เสร็จ จะย้อ นกลับ มา
แจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบ
 ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานทีป่ ระชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความเห็น
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากการแพร่กระจายของเชือ้ โรค COVID - 19 จากการสัมผัส และการใช้
ไมโครโฟนร่วมกัน ขอความร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม
ข้อสงสัยในแต่ละวาระ งดการใช้ไมโครโฟนในทุกกรณี โดยขอให้จดคาถามในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้
โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็ นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็ นผู้รบั มอบฉันทะ เมื่อเขียน
คาถามเสร็จขอให้ยกมือขึน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บรวบรวมคาถาม และนาส่งให้ผดู้ าเนินการประชุมอ่านคาถาม เพื่อให้
กรรมการหรือฝ่ ายจัดการของบริษทั ตอบคาถามของผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กาหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการคัดเลือกคาถามทีไ่ ม่ซ้าซ้อน และกาหนดระยะเวลาตอบคาถาม หากมีคาถามทีย่ งั คงค้าง บริษทั จะเผยแพร่
คาตอบทางเว็บไซต์ของบริษทั พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครัง้ นี้
 สาหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ
ในวาระทีม่ าเข้าร่วมประชุมทัน และวาระทีเ่ หลืออยู่เท่านัน้
ก่ อ นเริ่ม การประชุ ม ประธานได้แ ถลงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า เพื่อ ความโปร่ ง ใสในการประชุ ม และการตรวจนับ คะแนน
ของผูถ้ อื หุน้ ในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในทีป่ ระชุมจานวน 3 ท่าน เพื่อเป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ มาเป็ น
กรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่ า งไรก็ต าม มีผู้ถือ หุ้น จ านวน 2 ท่ า น ได้แ ก่ นางปุ ณ ยวีร์ วรธ ารงสิท ธิ ์ และ
นางสาวชลธิชา สุขเพชร์ อาสาสมัครเป็ นกรรมการตรวจนับ คะแนน โดยเป็ น ผู้ต รวจสอบการนับคะแนนในครัง้ นี้ ร่ว มกับ
นางสาวณัชชา ศรีสพุ รวิชยั ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั ดีเอ็น 36 จากัด
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หลังจากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอังคนางค์ ใหม่มงคล เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนิ นการประชุม”)
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่
27 เมษายน 2564 ซึง่ บริษทั ได้สง่ สาเนารายงานการประชุม ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั “คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
ประจาปี 2564 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มกี ารจดบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ได้เผยแพร่ใน Website ของบริษทั ตัง้ แต่
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม ได้เ ปิ ด โอกาสให้ ท่ีป ระชุ ม เสนอข้อ คิด เห็น หรือ แก้ไ ขรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2564
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ
ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ก่อนการลงมติผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้
ทีป่ ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
829,552,083
100.0000
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
829,552,083
100.0000
รวม
อนึง่ ในขณะทีม่ ีการลงมติในวาระนี้มี ผู้ถือหุ้น และผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้น
ภายหลังจากการเริม่ ประชุมอีกจานวน 3 ราย ถือหุน้ รวมจานวน 724,070 หุน้
วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี บัญชี 2564 และแผนงานประจาปี 2565

ประธานได้แ ถลงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า ในปี 2564 เป็ น อีก ปี ห นึ่ ง ที่ผ ลกระทบจากการเกิด การระบาดของโรคติด เชื้อ
COVID - 19 ยังคงมีผลต่อการดาเนินธุรกิจ ซึ่งในส่วนของบริษัท และกลุ่มบริษัทนัน้ แม้ว่าจะได้รบั ผลกระทบจากธุรกิจการ
จัดงานแสดง สามารถจัดได้เพียง 4 งาน ลดลงจากทีจ่ ดั ได้ 10 ครัง้ ในปี ก่อน และการดาเนินการของธุรกิจจัดจาหน่ ายทีป่ ฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดของภาครัฐ ทาให้ร้านนายอินทร์ และร้านค้าพันธมิตรที่ตงั ้ อยู่ในหลายพื้นที่ต้องหยุดดาเนินการในช่วงเดือน
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กรกฎาคม - สิง หาคม แต่ อ ย่า งไรก็ต าม จากการที่บริษัทมีก ารวางแผนในการรับ มือ สถานการณ์ ท่ีเกิด ขึ้นอย่ างต่ อเนื่ อง
จึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี ประกอบกับในส่วนของธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ทีส่ ามารถสร้างรายได้ และมีผลกาไรเพิม่ ขึน้
จึงทาให้ปี 2564 กลุ่มบริษทั อมรินทร์มกี าไรสุทธิสงู กว่าปี ก่อนอย่างมีนยั สาคัญ
ผลการดาเนิ นงานปี 2564
บริษทั มีรายได้รวม 1,077.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เท่ากับร้อยละ 11.53 และมีกาไรสุทธิเท่ากับ 3.87 ล้านบาท
ลดลงเท่ากับร้อยละ 82.50 จากปี 2563 คิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.004 บาท
สาหรับงบการเงินรวม มีรายได้รวม 2,960.61 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 เท่ากับร้อยละ 0.80 และมีกาไรสุทธิ
เท่ากับ 313.11 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 เท่ากับร้อยละ 83.46 คิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.31 บาท
การดาเนิ นการในปี 2564
การดาเนินงานธุรกิจของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมามีการพัฒนาทีส่ าคัญ ดังนี้
สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ดาเนินการผลิตในส่วนของสายผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่งได้รบั การตอบรับจากลูกค้า
เป็ นอย่างดี
บริษทั มีการออกนิตยสารทัง้ สิน้ 7 หัว และมีการออกหนังสือใหม่ทงั ้ สิน้ 328 ปก และ Digital Book อีก 292 ปก ทาให้
รายได้ของสานักพิมพ์อมรินทร์เติบโตขึน้ สวนทางกับภาพรวมของตลาด
ในส่วนงานแสดงทีส่ าคัญของกลุ่มบริษทั ยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่อง แม้จะลดลงจากปี ก่อน ได้แก่ งานบ้านและสวน
2 ครัง้ งานอมรินทร์เบบีแ้ อนด์คดิ ส์แฟร์ 1 ครัง้ งานเทศกาลงานกิน 1 ครัง้
สาหรับธุรกิจทีวีดจิ ทิ ลั ดาเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ในชื่อช่องอมรินทร์ทีวี
เอชดี 34 นอกเหนือจากการพัฒนาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังพัฒนาช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูก ค้า ในทุ ก กลุ่ ม จึง ท าให้ไ ด้ร ับ ความนิ ย มของกลุ่ ม ผู้ช ม (Rating) เพิ่ม ขึ้น ในปี น้ี จึง สามารถท ารายได้สูง ขึ้น ท าให้
ผลการดาเนินงานของกลุ่มมีกาไรเพิม่ ขึน้
ธุรกิจจัดจาหน่ าย ดาเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย แม้ได้รบั ผลกระทบจาก
มาตรการควบคุ ม และงดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ท่มี ีก ารระบาดรุน แรงของโรคติด ต่ อ ไวรัสโคโรน่ า (COVID - 19)
แต่ บริษัท ได้ปรับ ตัวขยายการขายในช่อ งทางออนไลน์ สูงขึ้นมาก และปรับการจัดการเป็ นระบบ O2O (Offline to Online)
โดยร้านนายอินทร์ปัจจุบนั เปิ ดดาเนินการทัง้ สิน้ 131 ร้าน และในไตรมาส 4 มีการเปิ ดตัว Application Naiin “ร้านหนังสือ
ในมือคุณ” สามารถซือ้ และอ่านหนังสือและ E - book ได้ในทีเ่ ดียว
ในนามของคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิง่ จากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ้น คู่ค้า
พันธมิตร และหน่ วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือ แนะนา และสนับสนุ นการดาเนินงานของ
บริษทั ด้วยดี นอกจากนี้ ขอขอบคุณ กรรมการทุกท่าน ทีไ่ ด้ร่วมกันกาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบายและทิศทาง เมื่อผนวกกับการที่
ผูบ้ ริหารและพนักงานได้ร่วมกัน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แม้ในสถานการณ์ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากภายนอกก็ยงั สามารถรับมือและ
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แก้ไ ขสถานการณ์ ไ ด้เ ป็ น อย่ า งดี นอกจากนี้ จากการดาเนิ น งานของบริษัท ที่ยึด มัน่ ในหลัก ธรรมาภิบ าล รับ ผิด ชอบต่ อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย สังคม และสิง่ แวดล้อม จะส่งผลทาให้บริษทั ก้าวสูเ่ ป้ าหมายอย่างมันคงในระยะยาวต่
่
อไป
ส่วนรายละเอียดของผลการดาเนินงานปี 2564 และแผนงานประจาปี 2565 ได้มอบหมายให้คุณศิริ บุญพิทกั ษ์เกศ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน และคุณระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่
เป็ นผูน้ าเสนอให้แก่ผถู้ อื หุน้
นายศิริ บุ ญ พิท ัก ษ์ เ กศ รองกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญ ชี แ ละการเงิ น รายงานให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบ
ถึงผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินประจาปี 2564 ดังนี้
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิ้น 5,715 ล้านบาท โดยมีเงินสดประมาณ 1,590 ล้านบาท อยู่ในรูปของ
เงินสด และการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 4,414 ล้านบาท
ซึง่ เติบโตขึน้ จากปี ทแ่ี ล้ว เนื่องจากบริษทั มีผลกาไรอย่างต่อเนื่อง และบริษทั มีหนี้สนิ รวม 1,301 ล้านบาท ซึง่ เป็ นหนี้ทางการค้า
ซึง่ เป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ณ ปั จจุบนั บริษทั และกลุ่มบริษทั ไม่มหี นี้กบั ทางสถาบันการเงิน (ยกเว้นภาระหนังสือค้าประกัน
ธนาคาร) โดยมีสดั ส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.29 เท่า
สาหรับ ผลการดาเนิ นงานในปี 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจ การ บริษัทมีรายได้จากการขายและบริก ารเท่ ากับ
1,042 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 11 โดยมีกาไรสุทธิ 4 ล้านบาท ในส่วนของงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้ จาก
การขายและบริการรวม 2,785 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 ร้อยละ 0.4 โดยมีกาไรสุทธิ 313 ล้านบาท เติบโตขึน้ ร้อยละ 83
ในส่ ว นของก าไรในรู ป ของกระแสเงิน สด หรือ ก าไรก่ อ นหัก ดอกเบี้ย ภาษี ค่ า เสื่อ มราคาและค่ า ตัด จ าหน่ า ย
(“EBITDA”) ปี 2564 บริษทั มี EBITDA ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 112 ล้านบาท และมี EBITDA ตามงบการเงินรวม
เท่ากับ 704 ล้านบาท
สาหรับการดาเนินงานของบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด ซึง่ สามารถวัดได้จากความนิยม (Rating) จากกลุ่มผูช้ ม
ซึง่ บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด มีความนิยม หรือ Rating เฉลีย่ ของกลุ่มผู้ชมทัวประเทศอายุ
่
ตงั ้ แต่ 4 ปี ขน้ึ ไป เพิม่ ขึน้
ต่อเนื่องมาทุกปี โดยในปี 2564 บริษทั มีความนิยมเฉลีย่ เท่ากับ 0.591 อยู่ในอันดับที่ 7 เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 ซึง่ มีความนิยม
เฉลีย่ เท่ากับ 0.585 โดยอันดับความนิยมตัง้ แต่อนั ดับที่ 4 ถึง อันดับที่ 7 จะมีความใกล้เคียงกันมาก ซึง่ ในเดือนมีนาคม 2565 นี้
บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด มีความนิยมเฉลีย่ เท่ากับ 0.658 อยู่ในอันดับที่ 5
หลังจากนัน้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ได้กล่าวรายงานให้ท่ปี ระชุมทราบ
ถึงแผนการดาเนิ นการของบริษัทในปี 2565 โดยบริษัทยังคงความเป็ น OMNI MEDIA OMNI CHANNEL โดยมีแ ผนการ
ดาเนินงานของสายงานต่างๆ ดังนี้
On Print
- Printing and Packaging Business เนื่ อ งจากการซบเซาของตลาดนิ ต ยสาร ท าให้บ ริษัท มุ่ ง เน้ น พัฒ นาในด้า น
Print on Demand และ Packaging โดยมีแ ผนขอใบรับ รองต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สิ่ง แวดล้อ มและบรรจุ ภัณ ฑ์
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สาหรับอาหาร เพื่อให้บริษัทสามารถรับงานได้ครอบคลุมครบวงจร ทัง้ งานพิมพ์หนังสือเดิม งาน Packaging และ
Print on Demand โดยจะเพิม่ สัดส่วนงาน Packaging และ Print on Demand ให้มากขึน้
- Publishing Business บริษัท มีแ ผนที่จ ะออกหนัง สือ ประมาณ 450 ปก ครอบคลุ ม ในทุ ก ๆ กลุ่ ม ลูก ค้า เนื่ อ งจาก
ตลาดหนังสือเล่มยังสามารถเติบโตได้อย่างต่ อเนื่อง แตกต่ างจากตลาดนิตยสาร โดยในปี 2565 จะมีการเปิ ดตัว
ส านั ก พิม พ์ (Publishing House) ใหม่ จ านวน 5 ส านั ก พิม พ์ ทัง้ ส านั ก พิม พ์ ท่ีอ อกหนั ง สือ ในรู ป แบบเล่ ม และ
สานักพิมพ์ทอ่ี อกหนังสือในรูปแบบ Digital อย่างเดียว เพื่อรองรับตลาดใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในส่วนของ Digital Expansion (E-book) มีการเติบโตอย่างมาก โดยมีแนวโน้มการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ บริษทั
ให้ความสาคัญ และขยายกาลังการผลิตหนังสือในกลุ่มนี้ ในรูปแบบ E-book, Chapters และ Audio Book
- Media Business ในส่ ว นของนิ ต ยสาร บริษัท มีก ารพัฒ นาปรับ ปรุ ง เนื้ อ หาของนิ ต ยสารให้ท ัน สมัย และตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทีย่ งั อ่านนิตยสาร โดยปั จจุบนั บริษทั ยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด
On Line
- เป็ นธุรกิจทีจ่ ะเข้ามาเติบโตทดแทนนิตยสารดัง้ เดิม เนื่องจากปั จจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีการติดตาม
ข่าวสารผ่า นทาง Website และ Social Media จากแบรนด์ต่างๆ ในเครืออมรินทร์ โดยเน้ น Total Online Media
Solution
On Ground
- Fair Business ในปี 2565 บริษทั มีแผนจัดงานต่าง ๆ รวมจานวน 16 งาน เนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการป้ องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID - 19
- นอกจากนี้ บริษทั ยังมีบริการรับจัดงานให้กบั บุคคลภายนอก
On Shop
- Commerce Business โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากัด (“ABOOK”) ซึ่งเป็ น
ผูด้ าเนินการร้านนายอินทร์ ทีม่ สี าขาครอบคลุมทัวประเทศ
่
- ปั จ จุ บ ัน ABOOK เป็ น ผู้จ ัด จาหน่ า ยหนัง สือ ที่ใ หญ่ ท่ีสุด ในประเทศไทย มีห นัง สือ ที่ผ่ า นการจัด จ าหน่ า ยโดยตรง
ประมาณ 2,000 ปก และมีผตู้ ดิ ตามในสังคมออนไลน์กว่า 1 ล้านคน
- นอกจากนี้ยงั มีการขายสินค้า Lifestyle อื่นๆ นอกจากหนังสือ เช่น กลุ่มสินค้าของเล่น ของสะสมของเด็กผูช้ าย สินค้า
ทีเ่ กีย่ วข้องกับหนังสือ เป็ นต้น
- บริษัทยัง คงมีแ ผนที่จ ะขยายสาขาเพิ่ม ขึ้น อย่า งระมัด ระวัง โดยจะเน้ นไปที่การออกงาน Fair และ ร้า น Pop-up
เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าเช่าพืน้ ทีร่ า้ นค้า โดยปี น้ี ร้านนายอินทร์มแี ผนทีจ่ ะจัดงานหนังสือหลายงาน ในรูปแบบต่าง ๆ
- ในส่วนของ Online จะเน้น Offline to Online (O2O) โดยมีการเปิ ดตัว Naiin Application ซึง่ จาหน่ ายทัง้ หนังสือเล่ม
E - book และ Text to Speech นอกจากนี้บริษทั จะมีการเปิ ดตัว Application 1) Prime Skill ซึง่ ให้บริการเกีย่ วกับ
คอร์สเรียนออนไลน์ในรูปแบบวีดโี อ และ 2) MaReads ซึง่ ให้บริการเกีย่ วกับการอ่านแบบรายตอน (Chapters) ซึง่ มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดเติบโตสูงมาก
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On Air
- ปั จจุบนั ช่อง Amarin TV มี Rating เฉลีย่ อยู่ในลาดับที่ 5 ซึง่ เติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจากรายการข่าว
แล้วยังมีรายการละคร ทีไ่ ด้รบั ความนิยมเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้รบั ความสนใจจาก Partner
ในการเช่าเวลาออกอากาศเพิม่ ขึน้
- ในส่ ว นของ Online Platform ซึ่ ง เติ บ โตขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี นั ย ส าคัญ เป็ นแหล่ ง รายได้ ใ หม่ ข องบริ ษั ท
นอกเหนือจากรายได้จากการโฆษณาปกติ
- ในส่วนของ Digital บริษทั มีแผนทีจ่ ะเปิ ดตัว 1) 34HD Application ซึง่ เป็ น Platform ทีส่ ามารถดูช่อง Amarin TV และ
เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ช้สามารถทากิจกรรมร่วมกับช่องได้ (Interactive) ผ่าน Platform ดังกล่าว และ 2) Spotlight ซึง่ เป็ น
ส่วนงาน ทีเ่ น้นข่าวสารเรื่องเกีย่ วกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ผ่านการชมทางเพจ หรือสือ่ ออนไลน์ของบริษทั
เพื่อขยายฐานผูช้ มให้ครอบคลุมทุกกลุ่มมากขึน้
ผู้ดาเนิ น การประชุ ม ได้แ จ้ง ให้ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า บริษัท มีค วามมุ่ ง มัน่ ที่จ ะดาเนิ น ธุ ร กิจ ที่มีค วามโปร่ ง ใส ถู ก ต้อ ง
ตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (Collective Anti-Corruption : CAC) ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมรับทราบ
ผลการดาเนิ นงานประจ าปี 2564 จากรายงานแบบ 56 - 1 One Report และรับ ทราบแผนงานประจ าปี 2565 ของบริษัท
อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จากัด (มหาชน) ตามทีเ่ สนอ”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
นายณัฐกิตติ ์ สุนทรบุระ ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกีย่ วกับ
1. เป้ าหมายของทางธุรกิจของ Amarin TV ในปี 2565 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ Rating และ กาไร
2. แผนธุรกิจในอนาคตของร้านนายอินทร์
นายศิริ บุญพิทกั ษ์เ กศ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อ สอบถามว่า ในส่วนของ
Amarin TV บริษทั จะพยายามเน้นทัง้ การเพิม่ Rating และการเพิม่ ผลกาไร โดยต้องรักษาสมดุลในการลงทุน ซึง่ ต้องมีการ
ลงทุ น ใน Content ใหม่ ๆ เพื่อ ให้มีค วามหลากหลาย นอกจากนี้ จะเน้ น การขยายธุ ร กิจ ไปทางด้า น Online ให้ม ากขึ้น
เพื่อขยายฐานของผูช้ ม ซึง่ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ตอบข้อสอบถามว่า ในปี ท่ี ผ่านมาร้านนายอินทร์
มีการปรับตัวด้านต้นทุนเป็ นอย่างดี โดยในส่วนของธุรกิจ Wholesale จะยังคงรักษาคุณภาพผูจ้ ดั จาหน่ายไว้ ส่วนของ Retails
ยังคงมีแผนที่จะเปิ ดสาขาใหม่อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดภาระทางด้านต้นทุน และจะเน้นการเติบโตทางด้าน Online
ผ่าน Naiin.com และช่องทาง Online ต่างๆ
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิม่ เติม
ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ไม่จาเป็ นต้องให้ทป่ี ระชุมลงมติแต่อย่างใด
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ทีป่ ระชุมจึงได้รบั ทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2564 และรับทราบแผนงานประจาปี 2565 ของบริษทั
ตามทีเ่ สนอแล้ว
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ
และงบกระแสเงิ นสด สาหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564

ผู้ดาเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายศิริ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผู้ อานวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เป็ นผูน้ าเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาปี 2564
นายศิริ บุ ญ พิท ัก ษ์ เ กศ รองกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญ ชีแ ละการเงิน ได้ ร ายงานให้ ท่ีป ระชุ ม ได้
รับ ทราบถึง งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ประจ าปี 2564 ซึ่ง ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในรอบปี 2564
รวม 313,112,654 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ส่ง รายงานประจาปี 2564 ให้แก่ผู้ถอื หุ้นได้ศกึ ษาล่วงหน้าแล้วตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
ลาดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึง่ รายละเอียดแสดงในหน้า 161 - 240 ของแบบ 56 - 1 One Report ซึง่ สรุปสาระสาคัญ
ได้ดงั นี้
(หน่ วย: ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
กาไรจากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงิ นรวม
ปี 2563

ปี 2564

5,416.33
1,195.18
998.28
4,221.16

5,715.04
1,300.66
998.28
4,414.38

2,775.50
1,853.83
921.67
161.61
182.72
5.08
170.67

2,784.56
1,730.30
1,054.25
176.06
308.65
3.99
313.11

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
% เพิ่ ม (ลด)

% เพิ่ ม (ลด)

ปี 2563

ปี 2564

5.51%
8.83%
0.00%
4.58%

6,618.76
387.73
998.28
6,231.03

6,530.33
415.23
998.28
6,115.10

(1.34%)
7.09%
0.00%
(1.86%)

0.33%
(6.66%)
14.38%
8.94%
68.92%
(21.38%)
83.46%

1,176.45
889.78
286.68
41.69
24.56
1.16
22.08

1,042.43
804.18
238.25
35.30
4.82
0.41
3.87

(11.39%)
(9.62%)
(16.89%)
(15.32%)
(80.35%)
(64.62%)
(82.50%)

ผูด้ าเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายสุวทิ ย์ จินดาสงวน ตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในฐานะ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายสุ วิ ทย์ จิ น ดาสงวน ได้แ ถลงต่ อ ที่ป ระชุ มว่ า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณางบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุด วัน เดีย วกัน อย่า งถี่ถ้ว นแล้ว
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามหลักบัญชี และข้อกาหนดตามกฎหมายและ
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีท่ใี ห้ความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข จึงได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนามา
เสนอขออนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจาปี 2564 ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ครัง้ นี้”
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจาปี 2564”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ
ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ก่อนการลงมติผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้
ทีป่ ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มีรายละเอียด ดังนี้
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
829,553,413
100.0000
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
829,553,413
100.0000
อนึง่ ในขณะทีม่ ีการลงมติในวาระนี้มี ผู้ถือหุ้น และผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้น
ภายหลังจากวาระที ่ 2 อีกจานวน 2 ราย นับได้จานวน 1,330 หุน้
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี และจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับ
ผลการดาเนิ นงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดาเนินการประชุมได้ช้แี จงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดาเนินงานปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี
กาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 3,865,099 บาท และมีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม จานวน 313,112,654 บาท
และไม่มยี อดขาดทุนสะสม
คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นชอบให้จดั สรรกาไรสุทธิของบริษัท เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน
200,000.00 บาท ซึง่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 56
ซึ่งกาหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจ าปี ส่วนหนึ่ งไว้เป็ น ทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุท ธิประจาปี
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หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเสนอ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ นส่วนของการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.19 บาท รวมเป็ นเงิน
189,673,502.10 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสองบาทสิบสตางค์) โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้พจิ ารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดาเนินการของบริษัท
ได้เ ป็ น อย่ า งดี เมื่อ ค านวณการจ่ า ยเงิน ปั น ผลตามอัต ราข้า งต้น แล้ว จะคิด เป็ น ร้อ ยละ 60.58 ของก าไรสุท ธิป ระจ าปี ข อง
งบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ของบริษทั
ทัง้ นี้ ผู้ดาเนิ น รายการได้ข อให้ นายศิริ บุ ญ พิท ัก ษ์ เ กศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญ ชีแ ละการเงิน
ให้รายละเอียดต่อผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติม
นายศิริ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ในวาระนี้เป็ นการ
ขออนุมตั ิ
1) การจัดสรรกาไรสุทธิของบริษัท เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 200,000.00 บาท ตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยปั จจุ บ ัน บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กช าระแล้ ว 998,281,590 บาท และมี ทุ น ส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 50,580,000 บาท เมื่อ รวมทุ น สารองตามกฎหมายที่ข อให้มีก ารจัด สรรเพิ่ม ในครัง้ นี้ จะท าให้บ ริษัท มีทุ น สารอง
ตามกฎหมายจานวน 50,780,000 บาท
2) การจ่ า ยเงิ น ปั นผลประจ าปี จ านวน 189,673,502.10 บาท ซึ่ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60.58 ของก าไรสุ ท ธิ
ประจ าปี ข องงบการเงิน รวม ซึ่ง สอดคล้อ งกับ นโยบายการจ่ า ยเงิน ปั น ผลไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 60 ของก าไรสุ ท ธิห ลัง หัก
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลในช่วงปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผลย้อนหลัง 4 ปี
กาไร (ขาดทุน)สุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
เงินปั นผลจ่าย (บาทต่อหุน้ )
จานวนเงินปั นผลจ่ายรวม (ล้านบาท)
% Dividend Payout Ratio (ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม)

ปี 2561
172.68
0.17
0.07
69.88
40.47%

ผลการดาเนิ นงาน
ปี 2562
ปี 2563
167.72
170.67
0.17
0.17
0.12
0.12
119.79
119.19
71.43%
70.19%

ปี 2564
313.11
0.31
0.19
189.67
60.58%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั “พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรร
กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย จานวน 200,000 บาท และพิจารณาอนุ มตั ิ
การจ่ า ยเงิ น ปั นผลประจ าปี 2564 จากก าไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวม ในอัต ราหุ้ น ละ 0.19 บาท รวมเป็ นเงิน ปั นผล
189,673,502.10 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสองบาทสิบสตางค์) ตามทีเ่ สนอ”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
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ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ
ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ก่อนการลงมติผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้
ทีป่ ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี และจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
829,553,413
100.0000
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
829,553,413
100.0000
อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้นภายหลังจากวาระที ่ 3
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565

ผู้ดาเนินการประชุม ได้ช้ีแจงต่ อที่ป ระชุ มว่า เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กาหนดให้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาเนินการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ตามแนวทาง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
ในตลาดทุน และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้
เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจาปี 2565
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
เลขทีใ่ บอนุญาต 4439
(เป็ นผูล้ งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี )
และ/หรือ
2. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์
เลขทีใ่ บอนุญาต 8802
(ซึง่ เป็ นผูล้ งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ปี 2560 - 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี )
และ/หรือ
3. นางสาวกนกอร ภูรปิ ั ญญวานิช
เลขทีใ่ บอนุญาต 10512
(ยังไม่เคยทาการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั )
และ/หรือ
4. นางสาวนาฎศศิน วัฒนไพศาล
เลขทีใ่ บอนุญาต 10767
(ยังไม่เคยทาการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั )
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หลังจากนัน้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ท่ปี ระชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากความเป็ นอิสระ เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี
ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ นกลาง มีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้พจิ ารณา เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์
นางสาวกนกอร ภูรปิ ั ญญวานิช
นางสาวนาฎศศิน วัฒนไพศาล

เลขทีใ่ บอนุญาต
เลขทีใ่ บอนุญาต
เลขทีใ่ บอนุญาต
เลขทีใ่ บอนุญาต

4439 และ/หรือ
8802 และ/หรือ
10512 และ/หรือ
10767

เป็ นผู้ ส อบบัญ ชีข องบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ย ในอัต ราค่ า สอบบัญ ชี 1,550,000 บาท ซึ่ง เป็ นอัต ราที่เ หมาะสม
โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษทั ทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน
ทัง้ นี้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ท่าน ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย
กับ บริษั ท บริ ษั ท ย่ อ ย ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ และบุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งแต่ อ ย่ า งใด ในปี ที่ ผ่ า นมา ได้ ป ฏิบ ัติ ห น้ า ที่
ด้ว ยความรับ ผิด ชอบ สามารถสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิน ของบริษัท ได้ต ามก าหนดเวลา
สาหรับประวัติ ประสบการณ์ และความรับผิดชอบในปั จจุบนั ของผูส้ อบบัญชีทงั ้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ลาดับที่ 3
หน้า 28 - 31 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท “ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลัน่ กรองอย่า งเหมาะสมและ
เห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ตามทีเ่ สนอจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
ประจาปี 2565 จานวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท)”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ
ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่าน
การลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มีม ติอ นุ ม ัติ แ ต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีป ระจ าปี 2565 และก าหนดค่ า ตอบแทนตามที่เ สนอ
ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
829,553,413
100.0000
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
829,553,413
100.0000
อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้นภายหลังจากวาระที ่ 4
วาระที่ 6

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานได้ช้แี จงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่า ก่ อนที่ท่ีป ระชุ มจะพิจ ารณาการเลือ กตัง้ กรรมการ แทนกรรมการที่ค รบก าหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อในวาระนี้ทงั ้ 4 ท่าน จะขออนุญาตออกจากห้องประชุมในการพิจารณา
วาระนี้เพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็ นอิสระ ซึง่ ได้แก่
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน

ผู้ดาเนินการประชุมได้ ช้ีแจงต่ อที่ประชุ มว่าเพื่อให้เป็ น ไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมการทัง้ หมด ถ้า จ านวนกรรมการที่จ ะแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ น สามส่ว นไม่ ไ ด้ ก็ใ ห้อ อกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุด
กับส่วนหนึ่งในสาม ทัง้ นี้ เพื่อ ส่งเสริม การปฏิบ ัติตามหลักการก ากับ ดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นเสนอ
รายชื่อ บุ ค คลเข้า รับ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการระหว่ า งวัน ที่ 3 ธัน วาคม 2564 ถึ ง วัน ที่ 3 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ปรากฏว่าไม่มผี ู้ถอื หุ้นท่านใดเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระจานวน 4 ท่าน โดยประวัติย่อ
และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการรวมทัง้ นิยามและกรรมการอิสระของบริษทั มีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั “คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อ ได้พจิ ารณา
อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ บุคคลทัง้ 4 ท่านทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
ให้เ ป็ น กรรมการบริษัท กลับ เข้าดารงต าแหน่ ง กรรมการและกรรมการชุ ด ย่อ ยต่ า งๆ ต่ อ ไปอีก วาระหนึ่ ง ตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน ซึ่ง มีค วามเห็น ว่ า บุ ค คลทัง้ 4 ท่ า นนี้ เป็ น ผู้ท่ีมีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว น
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท
ตามกฎเกณฑ์ข องสานักงานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ อีก ทัง้ เป็ น ผู้ท่ีมีค วามรู้ ความสามารถ
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มีประสบการณ์ อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ สามารถทาประโยชน์ ให้กบั บริษัทเป็ นอย่างดียิ่ง และในช่วงที่ผ่านมา
ได้ป ฏิบ ัติ ห น้ า ที่ใ นฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุ ด ย่ อ ยได้ เ ป็ น อย่ า งดีต ลอดมา โดยเสนอให้พิจ ารณาเลือ กตัง้
เป็ นรายบุคคล”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ
ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้เป็ นรายบุคคลเป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน
และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ได้แก่
6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์
ตาแหน่ งในบริษทั :
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
ซึง่ ก่อนการลงมติผดู้ าเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
829,552,282
99.9999
เห็นด้วย
1,158
0.0001
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
829,553,440
100.0000
อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้น ภายหลังจากวาระที ่ 5 อีกจานวน
1 ราย นับได้จานวน 27 หุน้
6.2 ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
ตาแหน่ งในบริษทั :
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ก่อนการลงมติผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
16

ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
829,553,440
100.0000
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
829,553,440
100.0000
อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้นภายหลังจากวาระที ่ 6.1
6.3 นายฐาปน สิ ริวฒ
ั นภักดี
ตาแหน่ งในบริษทั :
กรรมการ รองประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
829,553,440
100.0000
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
829,553,440
100.0000
อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้นภายหลังจากวาระที ่ 6.2
6.4 เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนี ยน
ตาแหน่ งในบริษทั :
กรรมการ
ซึง่ ก่อนการลงมติผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่ านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิให้เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
829,553,440
100.0000
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
829,553,440
100.0000
อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้นภายหลังจากวาระที ่ 6.3
ภายหลังการลงคะแนนเสียง ประธานกรรมการบริษทั ได้เรียนเชิ ญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 7

พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2565

ผู้ด าเนิ น การประชุ ม ได้ ช้ีแ จงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า บริษัท ได้ ก าหนดนโยบายและเกณฑ์ ใ นการก าหนดค่ า ตอบแทน
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยไว้ชดั เจนและโปร่งใส โดยคานึงถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับประเภท ขนาด การดาเนินงาน
ของบริษทั และสอดคล้องหรือเทียบเคียงได้กบั บริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่า น โดยกรรมการที่ได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่ าง ๆ
จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิม่ ขึน้ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโต
ของบริษทั ซึง่ นับตัง้ แต่ทไ่ี ด้มกี ารปรับค่าตอบแทนกรรมการครัง้ ล่าสุดเมื่อปี 2560 ธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยมีการขยายตัว
และเติบโตเพิม่ ขึน้ ปริมาณงานและความรับผิดชอบของกรรมการจึงเพิม่ มากขึน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้พิจ ารณากลัน่ กรององค์ป ระกอบค่ า ตอบแทนในเบื้อ งต้ น และน าเสนอให้ท่ีป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท พิจ ารณาให้
ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2565 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็ นเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2564 ที่ได้กาหนดไว้ไ ม่เกิน 5 ล้านบาท โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปรากฏ
รายละเอีย ดตามสิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ยล าดับ ที่ 5 ที่ไ ด้จ ัด ส่ ง ให้ท่ า นผู้ถือ หุ้น พร้อ มกับ หนัง สือ บอกกล่ า วเรีย กประชุ ม ครัง้ นี้ แ ล้ว
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เงิ นประจาตาแหน่ ง
(บาท/เดือน)
ปี 2565
ปี 2564
30,000
20,000
20,000
10,000
40,000
30,000
30,000
20,000

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครัง)้
ปี 2565
ปี 2564
25,000
25,000
20,000
20,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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เงิ นประจาตาแหน่ ง
(บาท/เดือน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
30,000
30,000
กรรมการบริหาร
20,000
20,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไม่มี
ไม่มี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไม่มี
ไม่มี
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
ไม่มี
ไม่มี
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
ไม่มี
ไม่มี
ประธานคณะกรรมการความยังยื
่ น และบริหารความเสีย่ ง
ไม่มี
ไม่มี
กรรมการความยังยื
่ นและบริหารความเสีย่ ง
ไม่มี
ไม่มี
หมายเหตุ : ในกรณีกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนส่วนนี้
ตาแหน่ ง

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครัง)้
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000
15,000

สาหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในปี 2564 รวมทัง้ สิน้ 4,055,000 บาท
ซึง่ ไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล
สาหรับปี 2564 ปรากฏในหน้า 117 - 118 ของแบบ 56 - 1 One Report ปี 2564
ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษัท
“คณะกรรมการบริษัท ได้พิจ ารณาและมีม ติเ ห็น ชอบกับ ข้อ เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน และเห็น สมควรเสนอให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุ ม ัติก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2565 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 7 ล้านบาท”
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกีย่ วกับวาระนี้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดมีคาถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ
ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ตามอัตราและเงื่อนไขทีม่ กี ารเสนอ ดังนี้
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
829,553,340
99.99999
เห็นด้วย
100
0.00001
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
829,553,440
100.00000
อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้นภายหลังจากวาระที ่ 6
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วาระที่ 8

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ผูด้ าเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม
นายคเชนทร์ พรทวีธรรม ผูถ้ อื หุน้ ได้สง่ คาถามล่วงหน้าผ่านทาง IR@amarin.co.th ดังนี้
1. ในปี 2565 บริษทั ตัง้ ประมาณการรายได้ในแต่ละธุรกิจเท่าไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัท จะพยายาม
รักษาการเติบโตของรายได้ไม่ให้ต่ า กว่าร้อยละ 20 โดย มีแผนงานในการดาเนินธุรกิจที่กระจายตัวให้มีความหลากหลาย
ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ให้มคี วามใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสีย่ งจากการ
พึง่ พารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของบริษทั
2. เนื่องจากบริษทั มีเงินสดค่อนข้างสูง บริษทั มีแผนจะลงทุนธุรกิจใหม่อย่างไร
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ว่า เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของ COVID - 19 และเศรษฐกิจ โลกซึ่ง มีค วามไม่ แ น่ น อน บริษัท จึง พยายามรัก ษาเงิน สดไว้ โดยยัง คง
มีแ ผนที่จ ะลงทุ น ในธุ ร กิจ Packaging อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง ส านั ก พิม พ์ และธุ ร กิจ ทีวีดิจิท ัล บริษั ท มีแ ผนลงทุ น ด้ า น
Content ต่าง ๆ เพื่อขยายตลาดและรองรับการเติบโต ตลอดจนมีการพิจารณาต่อยอดธุรกิจอื่นๆ ของบริษทั ด้วย
3. เสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณามาออก Opportunity Day เพื่อให้ขอ้ มูลกับนักลงทุน
นายศิริ บุ ญ พิท ัก ษ์ เ กศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญ ชีแ ละการเงิน ตอบข้อ ซัก ถามของผู้ถือ หุ้น ว่ า
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ดีขน้ึ บริษทั จะพิจารณาการไปออก Opportunity Day
4. บริษทั มีแนวทางในการเพิม่ สภาพคล่องของหุน้ ในตลาดอย่างไร
นางระริน อุ ท กะพัน ธุ์ ปั ญ จรุ่ ง โรจน์ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ตอบข้อ ซัก ถามของผู้ถือ หุ้น ว่ า เนื่ อ งจากการ
เพิม่ สภาพคล่องของหุน้ อยู่นอกเหนืออานาจของคณะกรรมการ โดยบริษทั จะพยายามดาเนินการเพื่อให้บริษทั มีผลประกอบการ
ทีด่ ี เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผถู้ อื หุน้ ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ ก็ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้ให้การสนับสนุ นบริษทั และผูบ้ ริหาร
เป็ นอย่างดีเสมอมา
คุณสุม นา รุ จิช าญสิริ ผู้รบั มอบฉันทะจากสมาคมส่ง เสริม ผู้ลงทุ นไทย สอบถามว่า จากพฤติก รรมของผู้บ ริโ ภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อนิตยสารและหนังสือของบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทมีกลยุทธ์ในการปรับรูปแบบ
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอย่างไร
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ว่าในส่วนของนิตยสาร บริษัทยังคงครองส่วนแบ่งทางตลาดสูงสุด และมีการปรับตัวอยู่เสมอ รวมถึงการทา E - Magazine
และ Media Online ซึ่งได้รบั ผลตอบรับค่อนข้างดีและเติบโตอย่างต่ อเนื่อง เนื่องจากกลยุทธ์ของบริษัทคือ OMNI MEDIA
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OMNI CHANNEL โดยไม่พ่งึ พาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็ นหลัก บริษัทจึงมีการออกผลิตภัณฑ์ และ Channel ใหม่ๆ
ตลอดจนการจัดงาน Fair ร่วมกับแต่ละแบรนด์ เพื่อขยายฐานลูกค้าทัง้ Online และ On Ground
นายศิริ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามเพิม่ เติมว่า ในส่วนของ
Amarin TV มีการขยายงานทางด้านออนไลน์มากขึน้ มีการเปิ ดตัว Application 34 HD เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บ ริโ ภค ในการรับ ชมคอนเท้น ท์ใ น OTT หรือ Social Platform ผ่า น Device ต่ าง ๆ เช่ น โทรศัพ ท์มือถือ และแท็บ เล็ต
ทีเ่ พิม่ มากขึน้
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน
และปิ ดการประชุมเวลา 15.53 น.

ลงชื่อ_______________________________ประธานทีป่ ระชุม
(นางเมตตา อุทกะพันธุ)์

ลงชื่อ

ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นายศิริ บุญพิทกั ษ์เกศ)
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