รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
ของ
บริษัท อมรินทร์ พริน$ ติง$ แอนด์ พับลิชชิ)ง จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้ อง Convention Hall อาคารผู้บริ หาร บริ ษัท
อมริ นทร์ พริ น4 ติ 4ง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) เลขที 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานในทีประชุม ณ ขณะทีเปิ ด
ประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมจํานวน 115 คน นับจํานวนหุ้นได้ 156,396,303
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 78.19 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั4
ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุม
ก่อนเข้ าสู่การประชุมประธานได้ แจ้ งให้ ทีประชุมรับทราบว่า ในปี 2555 ทีผ่านไป การดําเนินงานของบริ ษัท
ประสบความสําเร็ จอย่างดี มีผลการดําเนินงานสูงสุดนับแต่ก่อตังบริ
4 ษัท ซึงเกิดจากความร่วมมือร่ วมใจของทุกฝ่ าย
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม 2556 ทีผ่านมา นายวทัญNู ณ ถลาง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
เสียชีวิตลง โดยนายวทัญNูเป็ นบุคคลทีให้ คําแนะนําการดําเนินงานของบริ ษัทมากว่า 20 ปี ในการนี 4 บริ ษัทได้ ทํา
การแต่งตังนางสาวสุ
4
วภา เจริ ญยิง เข้ าเป็ นกรรมการแทนตามวาระทีเหลืออยูข่ องนายวทัญNู ณ ถลาง โดยนางสาว
สุวภา เจริ ญยิงจะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทด้ วย จากนันประธานได้
4
มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ผู้จดั การส่วนสรรหาและพัฒนาบุคคลากร ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เป็ น
ผู้ดําเนินการประชุม
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมเกียวกับการทีบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม คําถาม และเสนอรายชื อบุคคลเพื อคัดเลื อกเข้ าเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ แล้ ว ตังแต่
4 วันที 27 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2556 เมือครบกํ าหนดตามระยะเวลา
ดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอรายชือบุคคลเพือคัดเลือกเป็ นกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้ าแต่อย่างใด สําหรับการประชุมในครัง4 นี 4 บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสได้ ซกั ถามประเด็น
คําถามเกียวกับระเบียบวาระต่างๆ ได้ อย่างเต็มที ในกรณีทีมีคําถามทีไม่เกี ยวข้ องกับวาระ เพือความรวดเร็ วของ
การประชุม ขอให้ มีการซักถามและจะมีการชี 4แจงภายหลังการประชุมในวาระสุดท้ ายเสร็ จสิ 4นแล้ ว จากนันนางสาว
4
ธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ แนะนํากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและผู้เข้ าร่วมประชุมอืนๆ ให้ ทีประชุมได้ รับทราบ ดังนี 4
กรรมการบริ ษัททีเข้ าร่วมประชุม ประกอบไปด้ วย
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท,กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสมชาย ภคภาสวิวฒ
ั น์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นางสุภาวดี โกมารทัต
กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสุภาพ น้ อยอํา
กรรมการ

7. นายสมรรถ เรื องณรงค์
8. นางสาวสุวภา เจริ ญยิง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบ
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สํ า หรั บ กรรมการบริ ษั ท ที ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุม มี 1ท่ า น ได้ แ ก่ นายเจริ ญ จิ ต ต์ ณ สงขลา ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึงท่านได้ แจ้ งให้ บริ ษัท
ทราบว่า ในวันนี 4ท่านประสบกับอาการป่ วย จึงไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้
นอกจากนี 4 ยังมี บุคคลที ได้ รับการเสนอชื อเพื อขออนุมัติให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทเพิมในการ
ประชุมครัง4 นี 4 จํานวน 2 คน ได้ เข้ าร่วมประชุมด้ วย ได้ แก่ นายโชคชัย ปั ญจรุ่งโรจน์ และนายอําพล รวยฟูพนั ธ์
สําหรับผู้บริ หารและบุคคลอืนทีได้ เข้ าร่วมประชุมในครัง4 นี 4 ได้ แก่
1. นายฉันทชาต ธเนศนิตย์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงินของบริ ษัท
2. นางสาวธนารี พิมปรุ
เลขานุการบริ ษัท และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินของบริ ษัท
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริ ษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
4. นาง สาวธนกร บัวงาม
ตัวแทนจากบริ ษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
5. นางสาวปิ ยะวัน มีสขุ
ทีปรึกษาทางกฎหมายของบริ ษัท จากสํานักงานคุณธรรม
ทนายความ
นางสาวธิ ดารั ตน์ สมานมิตร ได้ แจ้ งต่อที ประชุมว่า มี ผ้ ูถือหุ้นจํ านวน 5 คน ร้ องขอให้ การออกเสี ยง
ลงคะแนนในการประชุมนี 4 กระทํ าโดยการลงคะแนนลับโดยวิธีการใช้ บตั รลงคะแนนที บริ ษัทจัดให้ จึงขอให้ ที
ประชุมลงมติให้ การประชุมครัง4 นี 4ทําการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้ บตั รลงคะแนนทีบริ ษัทจัดให้
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเห็นชอบให้ การประชุมครัง4 นี 4ทําการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้ บตั ร
ลงคะแนนทีบริ ษัทจัดให้ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
158,998,771
99.9217
ไม่เห็นด้ วย
81,526
0.0512
งดออกเสียง
43,100
0.0271
รวม
159,123,397
100.0000
เมือทีประชุมเห็นชอบแล้ ว นางสาวธิดารั ตน์ สมานมิตร จึงชี 4แจงและขอทําการตกลงต่อทีประชุมเกียวกับ
การลงมติในแต่ละวาระว่าให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ บตั รลงคะแนนทีบริ ษัทจัดให้ สําหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าหนึงหุ้น
มีสิทธิลงคะแนนได้ หนึงเสียง ซึงสอดคล้ องกับข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
4 4 ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนน
เสียงทีไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
4
ส่วนผู้ถือหุ้นทีทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ า
ร่วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน4 บริ ษัทได้ นําคะแนน เห็นด้ วย ไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในเครื องคอมพิวเตอร์ เพือลงมติตามวาระ
ไว้ แล้ ว ทังนี
4 4 หากไม่มีผ้ ใู ดมีความเห็นเป็ นอืน ถือว่ามีการตกลงกันตามทีได้ ชี 4แจง

เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ านหรื อเห็นเป็ นอย่างอืน นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงได้ ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี 4
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วาระที) 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื)อวันที) 20 เมษายน
2555
นางสาวธิดารั ตน์ สมานมิตร ได้ กล่าวชี 4แจงต่อทีประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2555 ซึงได้ จดั ประชุมขึ 4นเมือวันที 20 เมษายน 2555 นัน4 บริ ษัทได้ ส่งสําเนารายงานการประชุม ไปพร้ อมกับหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม แล้ ว อี ก ทัง4 บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ดัง กล่ า วในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท คื อ เว็ บ ไซต์
www.amarin.com เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษาล่วงหน้ าแล้ ว
สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อที ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ได้ มีการจดบันทึกอย่างถูกต้ องตรงตาม
ความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
153,396,786
96.3158
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
5,867,658
3.6842
รวม
159,264,444
100.0000
วาระที) 2 พิจ ารณารั บ ทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษั ทในรอบปี บั ญชี 2555 รั บ รองรายงาน
ประจําปี 2555 และแผนงานประจําปี 2556
นางสาวธิดารั ตน์ สมานมิตร ได้ กล่าวชี 4แจงต่อทีประชุมว่า บริ ษัทได้ ส่งรายละเอียดเกียวกับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2555 ให้ กับผู้ถือหุ้นทราบแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครั ง4 นี 4 และบริ ษัทได้ จัดเผยแพร่
รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบโดยทัวกันอีกด้ วย
ประธานได้ รายงานให้ ทีประชุมรับทราบเกียวกับภาพรวมของธุรกิจของบริ ษัทว่า แม้ วา่ ในภาพรวมภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 จะมีอตั ราการขยายตัวทีดี แต่ในส่วนภาคการผลิตส่วนใหญ่ได้ รับผลกระทบ
จากปั จจัยต่าง ๆ ทังภายในประเทศ
4
และจากต่างประเทศ ได้ แก่ นโยบายค่าแรง 300 บาทในพื 4นที 7 จังหวัด การ
เพิมขึน4 ของค่าสาธารณูปโภค และวิกฤติหนี ส4 าธารณะในสหภาพยุโรป ทีผ่านมา บริ ษัทได้ ให้ ความสํ าคัญ และ
ตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึ 4น ทําให้ ผลกระทบทีเกิดขึ 4นจากปั จจัยต่าง ๆ จึงมีไม่มาก และส่งผลให้
บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจผ่านช่วงเวลาดังกล่าวได้ ด้วยดี
ในปี 2555 บริ ษัทมี รายได้ รวมจากทุกสายงานธุรกิ จรวม 2,179.60 ล้ านบาท เพิมขึน4 จากปี 2554 เป็ น
จํานวน 268.24 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึ 4นร้ อยละ 14.03 และมีกําไรสุทธิจํานวน 349.01 ล้ านบาท เพิมขึ 4น
จากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 113.40 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึ 4นร้ อยละ 47.90 คิดเป็ นกํ าไรสุทธิ ต่อหุ้น
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เท่ากับ 1.75 บาท สาเหตุสําคัญทีส่งผลให้ กําไรสุทธิเพิมขึ 4นมาจากยอดขายในหลายธุรกิจของบริ ษัทเพิมขึ 4น และ
อัตราภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลทีลดลงจากร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 23
จากนันประธานได้
4
มอบหมายให้ นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัท เป็ น
ผู้รายงานผลการดําเนินงานในแต่ละสายงานธุรกิจ พร้ อมกับชี 4แจงแผนการดําเนินงานในอนาคต ดังนี 4
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์ ได้ กล่าวรายงานต่อทีประชุมถึงผลการดําเนินงานในปี 2555 ทีผ่าน
มาถือว่าบริ ษัทประสบความสําเร็ จในการดําเนินงานเป็ นอย่างมาก กล่าวโดยสรุ ป สามารถแบ่งเป็ นความสําเร็ จใน
แต่ละสายงานธุรกิจ ได้ เป็ นดังนี 4
สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ บริ ษัทประสบความสําเร็ จในการลดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานลง ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทกลับสามารถเพิมยอดจําหน่ายจนสร้ างรายได้ จากการดําเนินงานให้ เพิมขึ 4นมากขึ 4น จนสามารถสร้ างผลกําไร
ให้ แก่บริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี
สายงานนิ ตยสาร แม้ ว่าจะมี เ ทคโนโลยี เ ข้ ามามี บ ทบาทและส่ง ผลกระทบในเชิ ง ลบต่อ ธุ รกิ จ การผลิ ต
นิตยสารโดยทัวไป ทําให้ งานนิตยสารในท้ องตลาดและทัวโลกประสบปั ญหา แต่สายงานนิตยสารของบริ ษัทยังคง
รักษาฐานผู้อา่ นรวมเอาไว้ ได้
สายงานหนังสื อเล่ม บริ ษัทสามารถผลิตหนังสื อเล่มออกจํ าหน่ายได้ ตามเป้าหมายที วางไว้ และมี ยอด
จําหน่ายทีเพิมขึ 4นในอัตราร้ อยละ 20 ของยอดจําหน่ายในปี ทีผ่านมา ซึงถือเป็ นยอดจําหน่ายทีมีอตั ราการเติบโตที
สูงมากเมือเทียบกับยอดจําหน่ายหนังสือเล่มของตลาดโดยรวมทีมีอตั ราการเติบโตอยู่เพียงประมาณร้ อยละ 5-7
เท่านัน4
นางระริ น อุ ทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์ ได้ กล่าวให้ ทีประชุมได้ รับทราบถึงแผนการดําเนินงานสําหรับปี
2556 ว่าบริ ษัทได้ วางกลยุทธ์หลักในการประกอบธุรกิจคือ การรวมกลุ่มกันของของแต่ละสายงานธุรกิจภายในของ
บริ ษัทเข้ าด้ วยกัน เพือสร้ างความผูกพันกับผู้บริ โภคในรู ปแบบ 360 องศา สร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า เพือให้
ลูกค้ าสามารถจดจําสินค้ าหรื อบริ การต่างๆ ของบริ ษัท และเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทได้ อย่างยังยืน สําหรับกลยุทธ์ หลัก
ในแต่ละสายงานธุรกิจมี ดังนี 4
สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ จะยังคงนโยบายหลักในการลดค่าใช้ จ่ายต่อไป เนืองจากผลกระทบจากนโยบาย
ของรัฐบาลในเรื องการกํ าหนดค่าแรงขันตํ
4 า 300 บาท ทําให้ บริ ษัทต้ องปรับตัว ด้ วยการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการ
ผลิตให้ มีความสูญเสียหรื อสิ 4นเปลืองในขันตอนต่
4
างๆ ของการผลิตให้ น้อยทีสุด รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ 4น นอกจากนี 4 ยังจะมีการเพิมขีดความสามารถในเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ในสายงาน
ธุรกิจโรงพิมพ์จะมุ่งเน้ นงานพิมพ์ทีมีคณ
ุ ภาพ คือ งานพิมพ์ปกแข็ง งานสวยงาม งานพรี เมียม ซึงยังเป็ นทียังคงมี
อัตราการเติบโตทีสูงอยู่ ดังนัน4 หากมี การลงทุนเกี ยวกับเครื องจักรทีใช้ ในงานพิมพ์ แล้ ว จะต้ องมุ่งเน้ นลงทุนให้
สอดคล้ องกับแนวทางการสร้ างงานพิมพ์คณ
ุ ภาพดังกล่าว โดยในปี นี 4จะมีการเพิมเครื องพิมพ์ทีมีประสิทธิ ภาพใน
การพิมพ์ สูง และสามารถรับงานพิมพ์ได้ เพิมมากขึ 4น ทังในส่
4 วนลูกค้ าโดยทัวไปหรื อลูกค้ าทีเป็ นสํ านักพิมพ์ อืนๆ
ด้ วยกัน ทังจะมี
4 การรับบริ การจัดพิมพ์ตามความต้ องการของลูกค้ าในทุกขันตอนกระบวนการของงานพิ
4
มพ์ ตังแต่
4
ขันตอนการออกแบบงานพิ
4
มพ์ตลอดไปจนถึงการจัดจําหน่ายสิงพิมพ์ให้ กับลูกค้ า ในกรณี ทีลูกค้ าทีไม่ต้องการรับ
บริ การงานพิมพ์แต่ต้องการเผยแพร่ งานเขียนในรู ปแบบสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึงบริ ษัทก็ได้ พฒ
ั นาระบบสําหรับ
ส่วนงานนี 4ไว้ รองรับความต้ องการดังกล่าวของลูกค้ าด้ วยเช่นกัน
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สายงานนิตยสาร สําหรับปี 2556 นี 4จะดําเนินการในรูปแบบต่างๆ เพิมเติมเพือเน้ นการสร้ างความผูกพันธ์
ระยะยาวให้ กบั ลูกค้ า ยกตัวอย่างเช่น นิตยสารแพรว ทางบริ ษัทได้ ดําเนินการให้ ลกู ค้ าสามารถอ่านในรู ปแบบของ
สืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นระบบของบริ ษัทเองหรื อระบบของผู้ให้ บริ การสือ
อิเล็กทรอนิกส์อืนๆ ซึงเป็ นพันธมิตรของบริ ษัท ทังบริ
4 ษัทยังได้ เปิ ดเว็บไซต์ของนิตยสารแพรวออกมารองรับให้ กับ
ลูกค้ า ซึงในเบื 4องต้ นได้ รับความสนใจจากลูกค้ าเป็ นอย่างมาก ส่ง ผลให้ บริ ษัทสามารถหารายได้ เพิ มเติม จาก
เว็บไซต์ดงั กล่าวได้ ด้วย นอกจากนี 4 ยังมีการสร้ างความรับรู้ ให้ กับผู้บริ โภคผ่านสือโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม หรื อผ่านการจัดงานกิจกรรมต่างๆ เพือให้ สร้ างความรับรู้ ได้ ตรงตามความนิยมของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายจนก่อให้ เกิดความผูกพันธ์ ทีดีตอ่ ลูกค้ าต่อไป นอกจากนี 4บริ ษัทยังมีแผนในการจัดทํานิตยสารฉบับ
พิเศษสําหรับนิตยสารเล่มต่างๆ ออกมาจําหน่าย ซึงจะสามารถเพิมยอดจําหน่ายนิตยสารและเพิมยอดจําหน่าย
โฆษณาในนิตยสารดังกล่าวได้ ด้วย
สายงานหนังสือเล่ม บริ ษัทมีการวางเป้าหมายจะทําการผลิตหนังสือเล่มออกมาให้ ได้ จํานวน 600 ปกใหม่
เพิมขึ 4นจากปี ทีผ่านมาทีทําได้ 550 ปก รวมถึงจะมีการบริ หารต้ นทุนของสายงานหนังสือเล่มให้ ดียิงขึ 4น นอกจากนี 4
บริ ษัท จะมีการผลิตหนังสือทีบริ ษัทเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิb เอง เพือจะสามารถนําเอางานอันมีลิขสิทธิbดงั กล่าวมาทํา
การต่อยอดทางธุรกิ จได้ สะดวกมากขึน4 นอกจากนี บ4 ริ ษัทจะมี การเปิ ดตลาดต่างประเทศ เน้ นขายลิขสิทธิb ให้ กับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ซึงปั จจุบนั ได้ มีการจําหน่ายออกไปบ้ างแล้ ว และได้ รับการ
ตอบรับทีดีมากจากลูกค้ า ในส่วนของการบริ หารจัดการภายใน ทีจะเป็ นการส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทจะทํา
การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้ อมูลภายในให้ ดียิงขึ 4น กล่าวคือบริ ษัทจะมีการลงทุนจัดทําระบบการจัดเก็บข้ อมูลและ
เนื 4อหารายการต่างๆ ของบริ ษัท (Amarin Content Warehouse) เพือความสามารถในการจัดเก็บ ใช้ งาน สืบค้ น
ข้ อมูลหรื อเนื 4อหารายการต่างๆ ได้ อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดีด้วย
สายงานแอ็กทีฟอมริ นทร์ บริ ษัทมีการจัดตังหน่
4 วยงานทีเรี ยกว่าแอ็กทีฟอมริ นทร์ (Activ Amarin) ขึ 4นมา ซึง
ประกอบไปด้ วยหน่วยงานทีมีอยูแ่ ล้ ว แต่สาเหตุทีจัดกลุ่มธุรกิจขึ 4นมาใหม่ เพือให้ สามารถออกไปให้ บริ การกับลูกค้ า
ได้ สะดวกยิงขึ 4น ทังเป็
4 นการสร้ างภาพลักษณ์ทีชัดเจนของธุรกิจดังกล่าวของบริ ษัท ทังนี
4 4 ประกอบไปด้ วย กลุ่มธุรกิจ
ท่องเที ยว (Travel) กลุ่ม ธุรกิ จ เทรนนิ ง (Training) กลุ่ม นิ วมี เ ดี ย (New media) กลุ่ม ครี เ อที ฟ แอนด์ อีเ ว้ นต์
(Creative&Event) และกลุม่ ธุรกิจโทรทัศน์ (Television)
กลุ่มธุรกิจท่องเทียว บริ ษัทจะมีการจัดนําเทียวไปต่างประเทศ โดยแบ่งเป็ นสองกลุ่ม ได้ แก่ อมริ นทร์ ทวั ร์
(Amarin Tour) จะเป็ นการนําเทียวทีมีราคาสูง เน้ นกลุ่มลูกค้ าทีมีความสามารถในการจ่ายเงินสูง และเฟสทีฟทัวร์
(Festive Tour) จะซึงเป็ นการนําเทียวทีลดระดับราคาลงมาจากกลุ่มอมริ นทร์ ทัวร์ เน้ นกลุ่มลูกค้ าทีเป็ นคนรุ่ นใหม่
เน้ นกิน เทียว ช็อป สนุก อย่างมีสไตล์
กลุม่ เทรนนิง (Training) จะประกอบไปด้ วยกลุม่ เด็ก บ้ าน อาหาร สุขภาพ ฝึ กทักษะ ปี นี 4จะเพิมเรื องการรับ
บริ การเทรนนิงให้ กบั องค์กรภายนอก ซึงปี นี 4ทางบริ ษัทมีแผนทีจะรุกในส่วนนี 4มากขึ 4น
กลุ่มครี เอทีฟแอนด์อีเว้ นต์ (Creative&Event) ปี นี 4จะเพิมการจัดงานแฟร์ ให้ มากขึ 4นจากปี 2555 มีการจัด
งานแฟร์ จํานวน 3 งาน ในปี 2556 นี 4 จะเพิมขึ 4นเป็ น 6 งาน ได้ แก่ งานอมริ นทร์ เบบี 4 แอนด์ คิดส์ แฟร์ ซึงเป็ นงาน
ใหม่ ทีจัดเป็ นปี แรก โดยจัด 2 ครัง4 งานบ้ านและสวนแฟร์ จะจัดจํานวน 2 ครัง4 นอกจากนี 4 ยังมีงานHealth , Cuisine
& Beauty Festival บริ ษัทจะจัดจํานวน 2 ครัง4
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กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์ (Television) ปั จจุบนั บริ ษัทมีการจัดทํารายการโทรทัศน์ทีเผยแพร่ ออกอากาศอยู่ใน
ช่องฟรี ทีวี 2 รายการ คือ รายการเรื องเด็ก ๆ ออกอากาศผ่านทาง ช่อง 7 และรายการบ้ านและสวน Fine day
ออกอากาศทางช่อง 9 นอกจากนี 4 เมือเดือนมกราคม 2556 ทีผ่านมา บริ ษัทเปิ ดดําเนินการช่องโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมขึ 4นมา 1 ช่อง ชือ “ช่องอมริ นทร์ แอ็กทีฟ ทีวี” ปั จจุบนั ได้ ออกอากาศผ่านดาวเทียม ในระบบ C-Band และ
จะขยายเป็ นออกอากาศผ่านระบบ Ku-Band ในอนาคตอันใกล้ นี 4 เนื 4อหารายการในช่องรายการโทรทัศน์ดงั กล่าว
จะนําเสนอเรื องราวทีเป็ นปั จจัย 5 สําหรับผู้คนโดยทัวไป ได้ แก่ เรื องราวเกี ยวกับบ้ าน อาหาร สุขภาพ แฟชัน และ
ธรรมะ
เมือผู้บริ หารได้ รายงานให้ ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในปี ทีผ่านมาและนําเสนอแผนงานในอนาคต
เสร็ จสิ 4นแล้ ว นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงได้ แจ้ งให้ ทีประชุมได้ ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ ซึงในวาระ
นี ม4 ี ความเห็นของคณะกรรมการว่า “คณะกรรมการบริ ษัทพิ จารณาแล้ วเห็ นสมควรให้ ทีประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการดําเนินงานของ บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น4 ติ 4ง แอนด์ พับลิชชิง จํ ากัด (มหาชน) ประจํ าปี 2555 และ
รับทราบแผนงานประจําปี 2556 ของบริ ษัท อมริ นทร์ พริ น4 ติ 4ง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ตามทีเสนอ”
ทีประชุมจึงได้ รับทราบผลการดําเนินงานของ บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น4 ติ 4ง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
ประจําปี 2555 และรับทราบแผนงานประจําปี 2556 ของบริ ษัท อมริ นทร์ พริ น4 ติ 4ง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
ตามทีเสนอ
อนึง วาระนี ไม่จําต้องให้ทีป ระชุมลงมติ แต่อย่างใด
วาระที) 3 พิจารณาอนุมัติและรั บรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2555 งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สําหรั บปี สิน$ สุดวันเดียวกัน ซึ)งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2555
นางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ รายงานให้ ทีประชุมได้ รับทราบถึงงบแสดง
ฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจํ าปี 2555 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการ
ตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง โดยบริ ษัทมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในรอบปี 2555
รวม 349,015,668.46 บาท ทังนี
4 4 บริ ษัทได้ จดั ส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ศึกษาล่วงหน้ าแล้ ว ซึงสรุ ป
สาระสําคัญได้ ดงั นี 4
งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
2,467.49
ล้ านบาท
หนี 4สินรวม
475.13
ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,992.36
ล้ านบาท
รายได้ รวม
2,179.60
ล้ านบาท
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
349.02
ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (บาท)
1.75
บาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม
2,464.71
ล้ านบาท
หนี 4สินรวม
472.94
ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,991.77
ล้ านบาท
รายได้ รวม
2,179.77
ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
348.43
ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (บาท)
1.74
บาท
สําหรั บวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทที นําเสนอต่อที ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินดุลและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี
2555”
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ ให้ ข้อเสนอแนะต่อทีประชุมว่า วาระที 2 ที
ผ่านมาเป็ นเรื องของการรายงานผลการดําเนินงานทีผ่านมาและนําเสนอแผนการทางธุรกิจต่อไปในอนาคตของ
บริ ษัท เป็ นวาระทีมีความสําคัญมาก บริ ษัทควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นในประชุมได้ ซกั ถามให้ มากกว่านี 4 นอกจากนี 4
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ยังมีประเด็นคําถามเกียวกับงบการเงินดังนี 4
คําถามแรก อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 4ย ซึงปรากฏอยู่ในงบการเงิน รายงานประจําปี ส่วนที 3
หน้ า 14 ทีสูงขึ 4นอย่างก้ าวกระโดดเกิดจากอะไร
คําถามที สอง ค่าใช้ จ่ายที เป็ นต้ นทุนทางการเงิ น ตัง4 แต่ปี 2551 ถึง ปี 2555 จากงบการเงิ น รายงาน
ประจําปี ส่วนที 3 หน้ า 17 มีจํานวนเพิมมากขึ 4น มาจากอะไร
คําถามทีสาม หนี 4สินหมุนเวียนเปรี ยบเทียบปี 2554 กับปี 2555 จากงบการเงิน รายงานประจําปี ส่วนที 3
หน้ า 20 มีการเปลียนแปลงอย่างก้ าวกระโดด ซึงหนี 4สินจากสัญญาเช่าระยะยาว ทีเพิมขึ 4นมาเกิดจากอะไร
คําถามทีสี หนี 4สูญและหนี 4สงสัยจะสูญ จากงบการเงิน รายงานประจําปี ส่วนที 3 หน้ า 23 ทีเพิมมากขึ 4น
เกิดจากอะไร
ก่อนทีจะได้ มีการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นรายนายเฉลิมพล ไวทยางกูร ประธานได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมถึง
ประเด็นเกียวกับการเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามข้ อสงสัยต่างๆ ทีเกียวข้ องกับวาระที 2 ทีผ่านมาว่า บริ ษัทมิได้ ปิดกันการ
4
ซักถามหรื อแสดงความเห็นใดๆ จากผู้ถือหุ้น เพียงแต่ว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิเหมือนการประชุมในทุกครัง4 ทีผ่านมา ด้ วย
ความปรารถนาดี ที ต้ องการให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ ว ในเบื 4องต้ นจึงจะให้ ผ้ ูบริ หารได้ ชี 4แจง
ประเด็นที สํ าคัญๆ ไปก่อน เมือมี การประชุมลงมติครบถ้ วนในทุกวาระแล้ ว จึงจะให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ซักถามข้ อสงสัย
ต่างๆ ในแต่ละวาระได้ อย่างเต็มที ทัง4 นี 4 เพราะมี ผ้ ูถือหุ้นบางส่วนมี เวลาในการเข้ าร่ วมประชุมไม่มากนัก แต่ก็
ต้ องการมีสว่ นร่วมในการลงมติในแต่ละวาระด้ วยเช่นกัน ดังนันเมื
4 อมีการลงมติแล้ วผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวก็สามารถ
กลับก่อนได้ ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามในทีประชุมกันต่อไป บริ ษัทก็เปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามได้
อย่างเต็มที เพราะเห็นว่าข้ อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะใดๆ จากผู้ถือหุ้นย่อมเกิดจากความปรารถนาดีของท่านผู้ถือ
หุ้น บริ ษัทจึงพร้ อมน้ อมรับเพือประโยชน์โดยรวมของบริ ษัทอยูแ่ ล้ ว
นายฉั นทชาต ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงินของบริ ษัท ได้ ตอบข้ อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นรายนายเฉลิมพล ไวทยางกูรว่าประเด็นคําถามทีหนึงถึงคําถามทีสาม เป็ นคําถามทีเกียวเนือง
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กัน จึงขอชี 4แจงว่า ตัวเลขต้ นทุนทางการเงินทีเพิมขึ 4นมานัน4 เป็ นผลมาจากการบริ หารต้ นทุนทางการเงินรู ปแบบ
หนึง เนืองจากการซื 4อทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบการของบริ ษัท มีหลายรู ปแบบ ได้ แก่ การซื 4อเข้ าเป็ นทรัพย์สิน
การเช่า และรู ปแบบของการเช่าซื 4อ ทังนี
4 4 ในส่วนวิธีการเช่าซื 4อจะมีผลทําให้ เกิดดอกเบี 4ยทีนํามาคํานวณเป็ นต้ นทุน
ทางการเงิน ทําให้ ในทางบัญชีบริ ษัทมีหนี 4สินหมุนเวียนเพิมขึ 4นดังกล่าว ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินทีลดลง
นัน4 เป็ นผลต่อเนืองจากการเพิมขึ 4นของต้ นทุนทางการเงินเช่นกัน แต่เนืองจากบริ ษัทมีส่วนของต้ นทุนทางการเงิน
เดิมประมาณ 2 แสนบาท เมือเพิมขึ 4นเป็ นประมาณ 6 แสนบาท จึงทําให้ อตั ราส่วนทางการเงินดังกล่าวลดลง ส่วน
ประเด็นเกียวกับหนี 4สูญและหนี 4สงสัยจะสูญนัน4 บริ ษัทมีหนี 4สูญเพิมขึ 4นจากทีผ่านมาประมาณ 1 ล้ านกว่าบาท ในปี
2555 มีการบันทึกหนี 4สูญและหนี 4สงสัยจะสูญเพิม ส่วนหลักๆ เป็ นผลมาจากการทีมีลกู ค้ างานรับจ้ างพิมพ์รายหนึง
ทีมีการผิดนัดชําระหนี 4 ทําให้ บริ ษัทต้ องใช้ สิทธิตามกฎหมายฟ้องคดีตอ่ ศาลเพือเรี ยกร้ องหนี 4ดังกล่าว ทังนี
4 4 โดยปกติ
แล้ วบริ ษัทมีปัญหาเกียวกับลูกหนี 4ทางการค้ าน้ อยมาก เมือปรากฏลูกหนี 4รายนี 4ขึ 4นมา จึงทําให้ ตวั เลขในส่วนของหนี 4
สูญหรื อหนี 4สงสัยจะสูญจึงสูงขึ 4นดังกล่าว
นายทรงวุ ฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ แสดงความเห็นว่าถึงแม้ บริ ษัทจะมีความ
ประสงค์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นไปสอบถามในช่วงหลังจากการลงมติได้ ก็ตาม แต่การรับรองงบเป็ นเรื องสําคัญไม่ควรจะรวบรัด
ให้ มีการลงมติโดยเร็ ว ควรจะให้ มีการตอบข้ อซักถามกันโดยละเอียดถี ถ้ วนก่อน เพราะการตอบข้ อซักถามของ
บริ ษัท จะมีผลต่อการตัดสินใจลงมติของผู้ถือหุ้นทีอยู่ในทีประชุม นอกจากนี 4นายทรงวุฒิ ได้ มีข้อซักถามเกียวกับ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําปี ส่วนที 3 หน้ า 37-39 ในส่วนทีดิน อาคาร อุปกรณ์ และหน้ า 40 ใน
ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหตุใดตารางทีแสดงจึงมี 3 ตาราง
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ได้ ชี 4แจงว่า ทีปรากฏมีการพิมพ์วา่ 2555 ในหน้ าที 39 และตารางที 3 หน้ า 40
ทีจริ งแล้ ว ตัวเลขทีถูกต้ องคือ 2554 เนืองจากปี 2555 มีงบการเงินรวมเป็ นปี แรก จึงเกิดจากความเข้ าใจผิดพลาด
ในส่วนดังกล่าว จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทีท้ วงติง และขอดําเนินการให้ ถกู ต้ องต่อไป
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามเพิมเติมเกียวกับประเด็นของหนี 4สูญ
และหนี 4สงสัยจะสูญ ทีบริ ษัทได้ ชี 4แจงว่าเกิดจากลูกหนี 4ผิดนัดชําระหนี 4และบริ ษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการฟ้องคดี
เมือปั จจุบนั คดียงั ไม่สิ 4นสุด การทีบริ ษัทนํามาบันทึกเป็ นหนี 4สูญและหนี 4สงสัยจะสูญสามารถทําได้ โดยถูกต้ องตาม
หลักการทางบัญชีหรื อไม่ อย่างไร
นายฉั นทชาต ธเนศนิตย์ ชี 4แจงว่า บริ ษัทได้ บนั ทึกรายการดังกล่าวถูกต้ องตามหลักการทางบัญชีแล้ ว
ทังนี
4 4 ผู้สอบบัญชีก็ได้ ยืนยันกับบริ ษัทว่ากรณีดงั กล่าวสามารถทําได้
เมือผู้บริ หารได้ ตอบข้ อซักถามจนได้ รายละเอียดครบถ้ วน และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิมเติมแล้ ว จึงได้ ให้ ที
ประชุมได้ ลงมติในวาระนี 4
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี 2555 ด้ วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี 4

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
159,518,844
159,518,844

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
100.0000
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วาระที) 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลประจําปี สําหรั บผลการดําเนินงาน ตัง$ แต่
วันที) 1 มกราคม 2555 ถึงวันที) 31 ธันวาคม 2555
นางสาวธิดารั ตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่า เนืองจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี ทีผ่าน
มา มีผลการดําเนินงานทีเป็ นกําไรสุทธิ ดังทีได้ รายงานให้ ทีประชุมได้ รับทราบไปแล้ วในวาระก่อนหน้ านี 4 และบริ ษัท
มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิ ดงั กล่าว จึงขอให้ ทีประชุมอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับงบการเงินประจําปี 2555 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น จํานวน 200 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท
ทังนี
4 4 มีข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลทีผ่านมา ดังนี 4
ปี
เงินปั นผลประจําปี อัตราการจ่ าย(ร้ อยละ)
2555
1.20 บาท/หุ้น
69
2554
0.90 บาท/หุ้น
76
2553
0.80 บาท/หุ้น
65
2552
0.80 บาท/หุ้น
72
2551
0.80 บาท/หุ้น
58
สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555 ตามทีเสนอ ซึงจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกํ าหนดรายชือผู้มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที 29 เมษายน 2556 และปิ ดสมุด
ทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้น ในวันที 30 เมษายน 2556 โดยกํ าหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 10 พฤษภาคม
2556
ที ประชุม พิ จ ารณาแล้ วมี ม ติอนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผลประจํ าปี สํ าหรั บผลการดํ าเนิ นงานตัง4 แต่วันที 1
มกราคม 2555 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2555 ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามอัตราและเงือนไขทีมีการเสนอ มีรายละเอียดดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
159,518,844
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
159,518,844
100.0000
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วาระที) 5 พิจารณาให้ สัตยาบันในการเพิ)มค่ าสอบบัญชีงวดปี 2555 ซึ)งที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2555 อนุมัตเิ มื)อวันที) 20 เมษายน 2555 เป็ นจํานวนเงิน 720,000 บาท โดยเพิ)มค่ าสอบบัญชีงบ
การเงินรวมอีก 30,000 บาท รวมเป็ นเงิน 750,000 บาท
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่าในระหว่างปี 2555 บริ ษัทมีการจัดตังบริ
4 ษัทย่อย คือ
บริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด ซึงบริ ษัทถือหุ้นในบริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ทําให้ บริ ษัทต้ องมีการจัดทํางบการเงิน
รวมสําหรับผลการดําเนินงานปี 2555 ดังนัน4 ในระหว่างปี 2555 จึงมีคา่ สอบบัญชีเพิมขึ 4นอันเนืองมาจากการจัดตัง4
บริ ษัทย่อยดังกล่าวอีกจํานวน 30,000 บาท ทําให้ คา่ สอบบัญชีในปี 2555 เพิมขึ 4นจากเดิมทีเคยได้ รับการอนุมตั ิ
จากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 จํานวน 720,000 บาท เป็ น 750,000 บาท ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวจึง
จําเป็ นต้ องนํามาให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นนี 4ให้ สตั ยาบัน
สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรอนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบันในการเพิมค่าสอบบัญชีของงวดปี 2555 เนืองจากการจัดตังบริ
4 ษัท
ย่อย ซึงทําให้ ต้องจัดทํางบการเงินรวมตามกฎหมาย”
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการให้ สตั ยาบันในการเพิมค่าสอบบัญชีงวดปี 2555 อีกจํานวน 30,000
บาท รวมเป็ นเงิน 750,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มี
รายละเอียด ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
158,860,955
99.5876
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
657,889
0.4124
รวม
159,518,844
100.0000
วาระที) 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัท และการแก้ ไขเพิ)มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 3 ของบริษัท
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่า เนืองด้ วยบริ ษัทได้ มีนโยบายการขยายธุรกิจเพิมเติม
จึงขอเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท เพือรองรับธุรกิจในอนาคตของ
บริ ษัทโดยเพิมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทอีก 11 ข้ อ เป็ นข้ อที 43-53 ดังทีได้ สง่ รายละเอียดต่างๆ เกียวกับวัตถุประสงค์
ทีเพิมขึ 4นให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษาล่วงหน้ าแล้ วนัน4
นอกจากนี 4 วัตถุประสงค์ของบริ ษัทนัน4 กฎหมายกําหนดให้ ระบุไว้ ในหนังสือบริ คณห์สนธิซงบริ
ึ ษัทได้ จด
ทะเบียนหนังสือบริ คณห์สนธิดงั กล่าวไว้ กบั กระทรวงพาณิชย์แล้ ว เมือมีการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ก็จําเป็ น
จะต้ องมีการอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 3 ในส่วนทีระบุเกียวกับจํานวนข้ อของ
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ด้วย เพือให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
กล่าวคือ จากเดิมระบุวา่ วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีจํานวน 42 ข้ อ แก้ ไขเพิมเติมเป็ น 53 ข้ อ
สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทตังแต่
4 ข้อ 43-53 เพือให้
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สอดคล้ องกับธุรกิจของบริ ษัททังในปั
4 จจุบนั และอนาคต และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3 เป็ น
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีจํานวน 53 ข้ อ
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั กิ ารแก้ ไขวัตถุประสงค์และการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3
ของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสีของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
159,518,844
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
159,518,844
100.0000
วาระที) 7 พิจารณาเลือกตัง$ กรรมการแทนกรรมการที)ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
นางสาวธิ ดารั ตน์ สมานมิตร ได้ ชีแ4 จงต่อที ประชุมว่า เพื อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 ซึงกําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
4
ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม ซึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง4 นี 4มีกรรมการทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน ได้ แก่
1. นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์ กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเจริ ญจิตต์ ณ สงขลา
กรรมการอิสระ,ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมรรถ เรื องณรงค์
กรรมการอิสระ
ทังนี
4 4 รายละเอียดเกียวกับประวัติ ผลงานและการปฏิบตั หิ น้ าทีของกรรมการทัง4 4 คนนัน4 บริ ษัทได้ สง่ ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ ศกึ ษาเป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว
สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเลือกตังกรรมการทั
4
ง4 4 คนทีดํารงตําแหน่งครบวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
อีกวาระหนึง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนืองจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัทต่อไป”
ทีประชุมพิจารณาแล้ วเลือกตังกรรมการทั
4
ง4 4 ท่านกลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง โดยมี
การลงคะแนนเรี ยงเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 4
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7.1 ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ใิ ห้ นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
154,944,986
4,573,858
159,518,844

คิดเป็ นร้ อยละ
97.1327
2.8673
100.0000

7.2 ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ใิ ห้ นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีก
วาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
154,815,986
97.0518
ไม่เห็นด้ วย
4,672,858
2.9293
งดออกเสียง
30,000
0.0188
รวม
159,518,844
100.0000
7.3 ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ใิ ห้ นายเจริ ญจิตต์ ณ สงขลา กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
อีกวาระหนึงด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
153,811,986
96.4225
ไม่เห็นด้ วย
4,576,858
2.8692
งดออกเสียง
1,130,000
0.7084
รวม
159,518,844
100.0000
7.4 ทีประชุมจึงมีมติอนุมตั ใิ ห้ นายสมรรถ เรื องณรงค์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
158,388,844
99.2916
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
1,130,000
0.7084
รวม
159,518,844
100.0000
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วาระที) 8 พิจารณาแต่ งตัง$ กรรมการเข้ าใหม่ เพิ)มเติม
นางสาวธิดารั ตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่า ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวนทังสิ
4 4น 9 คน
แต่เนืองจากธุรกิจของบริ ษัทมีการเติบโตมากขึ 4นประกอบกับบริ ษัทมีการขยายธุรกิจออกไปนอกเหนือจากธุรกิจเดิม
ทีมีอยู่แล้ ว จึงสมควรทีจะหาผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ าเป็ นกรรมการเพิมเติม เพือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ของบริ ษัทดังกล่าว บริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอชือกรรมการบริ ษัทเพิมเติมอีก 2 คน ได้ แก่
1.นายโชคชัย ปั ญจรุ่งโรจน์
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั นายโชคชัย ปั ญจรุ่งโรจน์ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การใหญ่และ
กรรมการผู้จดั การสายงานแอ็กทีฟอมริ นทร์ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด
2. นายอําพล รวยฟูพนั ธ์
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
รายละเอียดเกียวกับประวัติ และการทํางานทีผ่านมาของผู้ได้ รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัททังสองคนดั
4
งกล่าว บริ ษัทได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษาเป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว
วาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั แิ ต่งตัง4 นายโชคชัย ปั ญจรุ่งโรจน์ และนายอําพล
รวยฟูพนั ธ์ เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทเพิมเติม เนืองจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ด้านการบริ หารธุรกิจ จะสามารถนําประสบการณ์ทีผ่านมาช่วยเสริ มธุรกิจใหม่ ๆ และงานด้ าน
การตลาดของกลุม่ บริ ษัท”
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังนายโชคชั
4
ย ปั ญจรุ่ งโรจน์และนายอําพล รวยฟูพนั ธ์ เข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทเพิมเติม โดนการลงมติเลือกตังเป็
4 นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี 4
8.1 ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังนายโชคชั
4
ย ปั ญจรุ่ งโรจน์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
เพิมเติม ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
159,515,344
99.9978
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
3,500
0.0022
รวม
159,518,844
100.0000
8.2 ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังนายอํ
4
าพล รวยฟูพนั ธ์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
เพิมเติม ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
158,358,344
99.2725
ไม่เห็นด้ วย
1,130,000
0.7084
งดออกเสียง
30,500
0.0191
รวม
159,518,844
100.0000
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วาระที) 9 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนสําหรั บกรรมการประจําปี 2556
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่า การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2556 ได้ กระทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกียวกับประเภท ขนาด และ
ความเกียวโยงกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท ซึงสอดคล้ องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการ
ทําหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด
ดังทีได้ สง่ ข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบล่วงหน้ าแล้ ว
โดยมีรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ดังนี 4
1. ไม่มีผลตอบแทนสําหรับกรรมการทีเป็ นพนักงานของบริ ษัท
2. กรณีกรรมการทีไม่เป็ นพนักงานของบริ ษัท บริ ษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
3. กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบด้ วยนัน4 บริ ษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ
30,000 บาท และค่าเบี 4ยประชุมครัง4 ละ 20,000 บาท
วาระนี 4 มี ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทที นํ าเสนอต่อที ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ นสมควรอนุ มั ติ กํ า หนดค่ า ตอบแทนตามที คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วตามทีเสนอ”
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงือนไขทีมีการเสนอ ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
153,643,186
96.3166
ไม่เห็นด้ วย
4,000
0.0025
งดออกเสียง
5,871,658
3.6809
รวม
159,518,844
100.0000
วาระที) 10 พิจารณาแต่ งตัง$ ผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2556
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ สํานักงานบัญชีหลายแห่ง
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสํานักงานสอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ ทีประชุมแต่งตังผู
4 ้ สอบบัญชี ประจําปี 2556 ดังนี 4
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
เลขทีใบอนุญาต 7517 หรื อ
2. นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิb
เลขทีใบอนุญาต 6699 หรื อ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง
เลขทีใบอนุญาต 6838
คนหนึงคนใดจากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 มีอํานาจตรวจสอบ
และลงนามรับรองงบการเงินของบริ ษัทและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2556 ได้ แก่
(1) ค่าสอบบัญชี บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น4 ติ 4งแอนด์พบั ลิชชิง จํากัด (มหาชน) จํานวน 830,000 บาท
(2) ค่าสอบบัญชี บริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด จํานวน 190,000 บาท

15

รวมค่าตอบแทนทังสิ
4 4น 1,020,000 บาท ซึงเพิมขึ 4นจากปี 2555 เป็ นเงิน 220,000 บาท เพิมขึ 4นใน
อัตราร้ อยละ 27.50
วาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
สมควรแต่งตัง4 บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2556 และกําหนดค่าตอบแทนตามที
เสนอ”
นายเกรี ยงมาศ พันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ แสดงความคิดเห็นเกียวกับการซักถามในแต่ละ
วาระว่า บริ ษัทควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามเรี ยงตามวาระไป เพราะการมาซักถามภายหลัง เมือได้ มีการลง
มติไปแล้ วตามทีบริ ษัทดําเนินการนัน4 จะไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์อะไรต่อทีประชุมมากนัก นอกจากนี 4นายเกรี ยงมาศ
พันธุ์ชยั ได้ สอบถามเกียวกับค่าสอบบัญชีวา่ เหตุใดจึงมีอตั ราทีเพิมขึ 4นเป็ นอย่างมาก เมือเทียบกับปี 2555
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ได้ ชี 4แจงว่าเหตุทีเพิมขึ 4นโดยหลัก มาจากค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย คือ
บริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด ซึงหากไปเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ทางผู้สอบบัญชีได้ ดําเนินการตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษัทย่อยดังกล่าวเพียงไตรมาสเดียว คือไตรมาส 4 และมีรายการประมาณ 1.5 เดือนเท่านัน4 อย่างไรก็ตามในปี
2556 ผู้สอบบัญชีจะต้ องทําการตรวจสอบบริ ษัทย่อยดังกล่าวทังปี
4 ค่าตอบแทนจึงคิดจากการทํางานทังปี
4 จึงดู
เหมือนว่าเพิมมากขึ 4น แต่หากคิดคํานวณทังปี
4 แล้ วการเพิมดังกล่าวมิได้ เพิมขึ 4นอย่างมีนยั สําคัญแต่อย่างใด
ประธานได้ ชี 4แจงเพิมเติมว่าโดยปกติการคัดเลือกบริ ษัทผู้สอบบัญชีในแต่ละปี นัน4 จะเปิ ดโอกาสให้ หลายๆ
บริ ษัทเข้ ามาเสนอราคา ซึงเมือได้ คดั เลือกจากหลายบริ ษัทแล้ ว บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ได้ เสนอราคา
ตําสุดและเมือเทียบกับคุณภาพการทํางานแล้ วบริ ษัทเห็นว่าคุ้มค่าเหมาะสมกับราคาดังกล่าว
จึงได้ ตกลงเลือก
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อไป
ผู้ถือหุ้น (ไม่ แจ้ งชื)อ) ได้ สอบถามว่าโดยปกติคา่ สอบบัญชี จะมีการเพิมทุกปี หรื อไม่ และเป็ นไปได้ หรื อไม่
ว่าบริ ษัทจะทําการยืนราคาเดิม หรื อขอต่อรองราคาค่าสอบบัญชีให้ ลดลง เพราะเห็นว่าบริ ษัทแบกรับค่าใช้ จ่ายอยู่
หลายด้ านแล้ ว
ประธานได้ ชี 4แจงว่า โดยปกติคา่ สอบบัญชีของบริ ษัทก็เพิมทุกปี แต่เป็ นการเพิมในอัตราน้ อยมาก แต่ปีนี 4ที
เพิมขึ 4นสูงเพราะบริ ษัทต้ องมีการทํางบการเงินรวมจึงต้ องมีการเพิมค่าสอบบัญชีขึ 4นมา
อย่างไรก็ตามบริ ษัทขอ
ยืนยันว่าค่าสอบบัญชีทีบริ ษัทได้ นําเสนอนี 4ถือว่าเป็ นค่าสอบบัญชีทีราคาไม่แพง
เมือเทียบเคียงกับราคาใน
ท้ องตลาดทัวไป ดังนัน4 จึงถือว่าเป็ นอัตราทีเหมาะสมแล้ ว
นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ แสดงความคิดเห็นว่า การเพิมค่าสอบบัญชี
เป็ นเรื องปกติทีเกิดขึ 4นได้ ขึ 4นอยูก่ บั เนื 4องานทีทํา ทังนี
4 4 ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความละเอียด
ถีถ้ วนกับเนื 4องานทีทํา ไม่ควรก่อให้ เกิดความผิดพลาดใดๆ
ประธานได้ ชี 4แจงว่าข้ อผิดพลาดใดๆ ทีเกียวกับตัวเลขในงบการเงิน เป็ นความผิดพลาดจากภายในของ
บริ ษัทเอง ซึงถือเป็ นรายละเอียดปลีกย่อยทีผู้สอบบัญชีหรื อคณะกรรมการตรวจสอบคงไม่อาจเข้ ามาตรวจตราให้ ได้
ส่วนนี 4ทางบริ ษัทจึงขอน้ อมรับความผิดพลาดดังกล่าวไว้ เอง และจะปรับปรุงแก้ ไขไม่ให้ เกิดข้ อผิดพลาดอีก
นางนุสรา อภิรัตนพิมลชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ แสดงความคิดเห็นว่า การเดินทางเข้ ามา
ประชุมทีบริ ษัทมีความยากลําบาก เนืองจากเข้ าซอยมาลึก ไม่มีรถประจําทางผ่าน ดังนัน4 จึงอยากจะขอความ
กรุณาว่า หากบริ ษัทมีรถไปรับส่งผู้ถือหุ้นทีปากซอยทางเข้ าบริ ษัท ได้ ด้วยก็จะเป็ นการดี
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ประธานรับว่าจะนําเรื องนี 4ไปพิจารณากับฝ่ ายบริ หารว่าจะสามารถดําเนินการให้ ได้ หรื อไม่
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าผู้สอบบัญชีทงสามท่
ั4
าน ปั จจุบนั ได้
ทําการสอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ วกีปี และมีหลักเกณฑ์ใดว่าไว้ อย่างไรหรื อไม่ ว่าผู้สอบบัญชีไม่ควรทําหน้ าทีสอบ
บัญชีในบริ ษัทหนึงๆ เกินระยะเวลากีปี
นางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชี 4แจงว่า บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ได้ ทํา
หน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ ว 3 ปี อย่างไรก็ตาม ทราบจากผู้สอบบัญชีวา่ มีหลักปฏิบตั ิตามหลักการ
กํากับกิจการทีดีว่า ผู้สอบบัญชีไม่ควรทําหน้ าทีในบริ ษัทจดทะเบียนหนึงๆ นานติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี
นางเพ็ญศรี จินตนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง แสดงความคิดเห็นเกียวกับการนับคะแนนว่า
ควรจะมีตวั แทนจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนด้ วย เพราะในการประชุมครัง4 นี 4 มีข้อสังเกตว่านับ
คะแนนด้ วยความรวดเร็ วมาก
นางสาวธิดารั ตน์
สมานมิตร ชี 4แจงว่าบริ ษัทมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการประมวลผลด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ จงึ ทําให้ การนับคะแนนเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ ว
นายเกรี ยงมาศ พันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ แสดงความคิดเห็นเพิมเติมว่าการตรวจนับ
คะแนนควรมีสกั ขีพยาน อาจจะเป็ นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย หรื อตัวแทนจากผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
ร่วมเป็ นสักขีพยานด้ วย บริ ษัทไม่ควรจะตรวจนับแต่เพียงฝ่ ายเดียว เพือจะทําให้ มีการประชุมโดยโปร่งใส ไม่มีข้อ
ครหาได้
ประธานได้ กล่าวขอบคุณสําหรับข้ อคิดเห็นและคําแนะนําต่างๆ และจะนําเอาข้ อคิดเห็นทังหลายเหล่
4
านัน4
ไปปรับปรุงให้ มีการดําเนินการทีดีตอ่ ไป
เมือผู้บริ หารได้ ชี 4แจงโดยครบถ้ วนและไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิมเติมแล้ ว จึงได้ มีการลงมติในวาระนี 4
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตังผู
4 ้ ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงือนไขทีมีการเสนอ
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
153,471,086
96.2088
ไม่เห็นด้ วย
45,800
0.0287
งดออกเสียง
6,001,958
3.7625
รวม
159,518,844
100.0000
วาระที) 11 พิจารณาเรื) องอื)น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจาณาอีก
นางสาวธิดารั ตน์ สมานมิตร ได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า เมือมีการลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้ วนแล้ ว จึงแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าสามารถซักถามประเด็นข้ อสงสัยหรื อแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเรื องใดๆ ต่อบริ ษัทได้ ซึงมีผ้ ู
ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ โดยสรุ ป ดังนี 4
นายณัฐพล กรสิทธิกุล ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น สอบถามเกียวกับธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของช่อง
อมริ นทร์ แอ็กทีฟ ทีวี ว่าตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนทีผ่านมามีรายได้ จากค่าโฆษณาเป็ นอย่างไร อัตราค่าโฆษณา
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ต่อนาทีประมาณเท่าไหร่ และช่องรายการดังกล่าวจะเริ มทํากําไรได้ เมือไหร่ และในระยะยาวประมาณ 3-5 ปี
ข้ างหน้ าคาดว่าธุรกิจนี 4จะมีสดั ส่วนรายได้ เมือเทียบกับธุรกิจอืนๆ ของบริ ษัทแล้ วเป็ นอย่างไร
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญรุ่ งโรจน์ ชี 4แจงว่าช่องอมริ นทร์ แอ็กทีฟ ทีวี เริ มออกอากาศเมือวันที 1
มกราคม 2556 ทีผ่านมา ซึงโดยส่วนใหญ่ลกู ค้ าจะมีการวางแผนการซื 4อสือโฆษณากันในประมาณเดือนตุลาคม
ของทุกปี เพือวางแผนซื 4อสือในปี ถัดไป การออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ดงั กล่าวจึงไม่สอดคล้ องกับการวาง
แผนการซื 4อสือโฆษณาของลูกค้ า จึงคาดหวังเกียวกับเม็ดเงินโฆษณาในปี แรกค่อนข้ างลําบาก ทังนี
4 4 เหตุผลทีบริ ษัท
จําเป็ นต้ องเร่งออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาดังกล่าว
เนืองมาจากเงือนไขในการขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึงเปิ ดโอกาสให้ ยืนขอใบอนุญาตในช่วงต้ นปี ทีผ่านมา อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส
แรกช่องรายการก็เริ มมีรายได้ เข้ ามาแล้ ว
ดังนันในช่
4 วงแรกนี 4จึงเป็ นช่วงเริ มต้ นทีบริ ษัทจะมุง่ เน้ นเกียวกับผลิต
รายการทีมีคณ
ุ ภาพ เพือเพิมยอดผู้ชม รวมถึงการติดต่อเคเบิลโอเปอเรเตอร์ และเจ้ าของกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมต่างๆ เพือเพิมช่องทางในการรับชมให้ มากทีสุด คาดว่าธุรกิจนี 4จะถึงจุดคุ้มทุนในช่วงราวประมาณ 2-3 ปี
นอกจากนี 4บริ ษัทก็ได้ ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้ อมูลเกียวกับธุรกิจทีวีดจิ ิทลั อย่างใกล้ ชิด หากมีความเป็ นไป
ได้ บริ ษัทก็มีความสนใจทีจะเข้ าประมูลเพือประกอบกิจการทีวีดจิ ิทลั เช่นกัน
ในส่วนของอัตราค่าโฆษณานัน4
เบื 4องต้ นบริ ษัทกําหนดไว้ ประมาณ 25,000 บาทต่อนาที สําหรับแผนงานในระยะยาวประมาณ 3-5 ปี นัน4 บริ ษัท
คาดการณ์วา่ รายได้ ของธุรกิจทีไม่ใช่การพิมพ์และหนังสือ ซึงธุรกิจโทรทัศน์จะรวมอยู่ในส่วนนี 4จะมีสดั ส่วนรายได้ อยู่
ประมาณอยูใ่ นอัตราร้ อยละ 25-30 ของรายได้ รวมทังหมด
4
นายณัฐพล กรสิทธิกุล ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น สอบถามเพิมเติมเกียวกับธุรกิจทีวีดจิ ิทลั ว่า ถ้ าหาก
บริ ษัทสนใจเข้ าประมูลคาดว่าบริ ษัทจะใช้ งบประมาณเท่าไหร่ และจะนําเงินจากไหนมาลงทุน และหากประมูลมา
ได้ จริ งจะนําเอาเนื 4อหารายการจากไหนมาออกอากาศ
นางระริน อุทกะพันธ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์ ชี 4แจงว่างบประมาณในการลงทุนเรื องทีวีดจิ ิทลั น่าจะประมาณการ
ไว้ ถึง 1,000 ล้ านบาท ขึ 4นอยูก่ บั กฎเกณฑ์ของ กสทช. ซึงปั จบุ นั ก็ยงั ไม่ชดั เจน ส่วนในเรื องของแหล่งเงินทุนนัน4
บริ ษัทมีเงินสดอยู่ประมาณ 500 ล้ านบาท ส่วนอืนๆ อาจจะหามาจากสถาบันการเงิน หรื อใช้ เครื องมือทางการเงิน
ใดๆ ทีบริ ษัทสามารถใช้ ได้ จากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเนื 4อหารายการก็อาจจะมาจาก
หลายแหล่ง ทังผลิ
4 ตขึ 4นใหม่ หรื อจากช่องอมริ นทร์ แอ็กทีฟ ทีวี แล้ วแต่กรณี
นายนเรศศักดิF เหล่ าสงวนเอก ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเกียวกับธุรกิจบ้ านโมดูลา่ ร์ ว่าผล
การดําเนินงานเป็ นอย่างไรบ้ าง คาดว่าปี นี 4ผลการดําเนินงานเป็ นอย่างไร และคาดการณ์สําหรับอนาคต 5 ปี ไว้
อย่างไร
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์ ชี 4แจงว่าบ้ านโมดูลา่ ร์ กําลังอยูใ่ นช่วงทํางานให้ ลกู ค้ า มีผ้ จู องและ
สังซื 4อมาจากงานบ้ านและสวนแฟร์ ครัง4 ทีผ่านมาเป็ นจํานวนหนึง ขณะนี 4อยูร่ ะหว่างการทํางานให้ ลกู ค้ า แม้ ว่าจะ
ได้ รับการตอบรับทีดีแต่บริ ษัทก็เน้ นทํางานแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยจะเน้ นทํางานทีมีคณ
ุ ภาพเพือสร้ างความพึง
พอใจให้ กบั ลูกค้ า ทังงบประมาณที
4
ลงทุนในส่วนงานนี 4ก็ไม่ได้ สงู มาก จึงหวังว่าธุรกิจนี 4จะพัฒนาและมีคณ
ุ ภาพจน
สร้ างให้ เกิดความเติบโตแก่บริ ษัทอย่างยังยืน
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นายนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี 4
คําถามแรก สอบถามเกียวกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด ว่าบริ ษัทถือหุ้นอยูใ่ นอัตราร้ อย
ละ 99.99 แล้ วมีใครถือหุ้นทีเหลือ
คําถามทีสอง สอบถามเกียวกับทีวีดจิ ิทลั หากบริ ษัทได้ รับสิทธิมาบริ ษัทจะมีจดุ แข็งใดในการแข่งขันกับ
คูแ่ ข่งอืนๆ ในธุรกิจดังกล่าว
คําถามทีสาม สอบถามเกียวกับการคาดการณ์การเติบโตของบริ ษัทว่าจะมีในอัตราเท่าไหร่ เนืองจากมี
คณะกรรมการเพิมขึ 4นความคาดหวังในผลประกอบการย่อมสูงขึ 4น
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ได้ ชี 4แจงเกียวกับประเด็นคําถามแรกว่า ผู้ถือหุ้นอืนของบริ ษัท อมริ นทร์ เทเล
วิชนวิ
ั ชนั จํากัด เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท คือ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ และนาย
โชคชัย ปั ญจรุ่งโรจน์ เพราะตามกฎหมายจะบริ ษัทจํากัดจะจัดตังขึ
4 4นได้ จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อยสามคนขึ 4นไป
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์ ได้ ชี 4แจงส่วนประเด็นคําถามทีสองและคําถามทีสามว่า หากทีวี
ดิจิทลั เกิดขึ 4นจริ งบริ ษัทก็ถือว่ามีความได้ เปรี ยบอยูห่ ลายประการ
โดยจุดแข็งทีมีมากทีสุดคือการทีบริ ษัทเป็ น
เจ้ าของเนื 4อหารายการทีมีคณ
ุ ภาพเป็ นจํานวนมาก ซึงเป็ นจุดแข็งทีบริ ษัทจะนําไปใช้ ประโยชน์ได้ หลายด้ าน ไม่วา่
การนําไปให้ บริ การหรื อหารายได้ ผา่ นสืออิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ
หรื อนําไปใช้ เผยแพร่เพือหารายได้ ผา่ นทางช่อง
รายการโทรทัศน์ได้ ด้วย ส่วนเป้าหมายของการดําเนินงานในปี นี 4 ภายหลังจากทีมีคณะกรรมการบริ ษัทเพิมขึ 4นแล้ ว
บริ ษัทคาดการณ์ไว้ วา่ น่าจะมีการอัตราการเติบโตอยูท่ ีประมาณร้ อยละ 10
นายพัชร ทิมาสาร ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกียวกับการประหยัดค่าใช้ จา่ ยเกียวกับพลังงาน
ไฟฟ้า ว่ามีวิธีการอย่างไร และจะมีอตั ราการลดลงเป็ นอย่างไร
นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการผู้จดั การสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ ได้ ชี 4แจง
ว่าโดยปกติงานพิมพ์ของบริ ษัทจะเน้ นงานพิมพ์ทีมีคณ
ุ ภาพซึงต้ องมีการพิมพ์ในอุณหภูมิทีตําดังนันในการพิ
4
มพ์จงึ
ต้ องใช้ เครื องปรับอากาศเพือรักษาอุณหภูมิ จึงทําให้ สิ 4นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั บริ ษัทได้
ทําการวิจยั และพัฒนาจนหาทางพิมพ์งานทีมีคณ
ุ ภาพเหมือนเดิมแต่สามารถพิมพ์ในอุณหภูมิปกติได้ ไม่ต้องอาศัย
เครื องปรับอากาศอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม กรณีดงั กล่าวยังคงต้ องทําแบบค่อยเป็ นค่อยไป จึงคาดว่าตัวเลขของค่า
พลังงานไฟฟ้าจะลดลงอย่างเห็นได้ ชดั ในช่วงครึงปี หลัง
นายดํารง สุตาภิรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น สอบถามเกียวกับเกียวกับเครื องพิมพ์ดจิ ิทลั ว่าบริ ษัทได้
ติดตังและดํ
4
าเนินงานแล้ วหรื อไม่ อย่างไร และแสดงความคิดเห็นเป็ นห่วงเกียวกับคุณภาพการพิมพ์ของเครื องพิมพ์
ดิจิทลั ว่าอาจก่อให้ เกิดปั ญหาแก่บริ ษัทได้ และแนะนําให้ บริ ษัทต้ องหาทางจัดหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาไว้ ด้วย
นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง ชี 4แจงว่าขณะนี 4อยูใ่ นระหว่างการสังซื 4อมาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้
มีการวิเคราะห์เกียวกับประโยชน์ทีได้ รับจากการใช้ งานเครื องพิมพ์ดจิ ิทลั ดังกล่าวอย่างละเอียดถีถ้ วนแล้ ว และจะใช้
งานให้ เหมาะสมกับการพิมพ์งานในแต่ละประเภท และคาดว่าเครื องพิมพ์ดงั กล่าวจะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
บริ ษัทได้
นายวิรัตน์ ประดิษฐ์ เวียงคํา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเกียวกับสถานการณ์ของค่าเงิน ที
ในปั จจุบนั ค่าเงินบาทแข็งตัวเป็ นอย่างมาก บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
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นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์ ชี 4แจงว่า บริ ษัทไม่ได้ ประกอบกิจการส่งออกจึงไม่ได้ รับ
ผลกระทบในเชิงลบ หากแต่จะได้ รับผลกระทบในเชิงบวก เช่น การซื 4อเครื องจักร การซื 4อลิขสิทธิbจากต่างประเทศ ซึง
ได้ ประโยชน์จากการแข็งตัวของค่าเงินบาท
นายสุวิทย์ ศรี วิไลฤทธิF ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนแอง สอบถามในประเด็นคําถามต่างๆ ดังนี 4
คําถามแรก สอบถามเกียวกับภาพรวมของการโฆษณาบนนิตยสารว่าเป็ นอย่างไร เพราะเข้ าใจว่าตลาด
โดยรวมน่าจะตกตําลง ส่วนของบริ ษัทเป็ นเช่นไร
คําถามทีสอง อยากทราบอัตราการเติบโตของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์วา่ เป็ น
อย่างไร และมีผลกระทบต่อหนังสือเล่มและนิตยสารเล่มอย่างไรบ้ าง
คําถามทีสาม เกียวกับเรื องงานแฟร์ ทีได้ จดั ไปเมือต้ นปี ซึงเป็ นงานใหม่คืองานอมริ นทร์ เบบี 4 แอนด์ คิดส์
อยากทราบผลการจัดงาน ทังในแง่
4
ผ้ เู ข้ าร่วมงานและผู้ประกอบการทีเช่าพื 4นทีว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง
คําถามทีสี เกียวกับอมริ นทร์ แอ็กทีฟ ทีวี ว่าขอเสนอแนะว่าในช่วงเริ มต้ นของการประกอบการทียังไม่มี
โฆษณามากนัก ก็ควรจะใช้ โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทเอง ก็น่าจะเกิดประโยชน์ขึ 4นมาบ้ าง
นางระริน อุทกะพันธ์ ปั ญรุ่ งโรจน์ ได้ ตอบข้ อซักถามดังนี 4
ประเด็นคําถามแรก เกียวกับภาพรวมของโฆษณาในนิตยสารภาพรวมของตลาดตกตําลงประมาณร้ อยละ
20 แต่รายได้ จากการโฆษณาในนิตยสารของบริ ษัทไม่ได้ ตกลง แม้ จะได้ รับผลกระทบจากนํ 4าท่วมก็ตาม ส่วนในปี นี 4
ภาพรวมของตลาดก็ยงั คงตกตําต่อเนือง แต่ในส่วนของบริ ษัทก็ยงั คงไม่ตกตามไปด้ วย เนืองจากนิตยสารของบริ ษัท
ได้ รับความนิยมในระดับสูง อยูใ่ นระดับต้ นๆ ของนิตยสารแต่ละประเภทจึงยังคงได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าอยู่
อย่างต่อเนือง
ประเด็นคําถามทีสอง เกียวกับเรื องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ จะมีตวั เลขการ
เติบโตทีสูงขึ 4นเป็ นอย่างมาก เนืองจากได้ รับความนิยมมากขึ 4น บริ ษัทเองก็พยายามปรับตัว สร้ างสินค้ าและบริ การที
สอดคล้ องกับความนิยมของลูกค้ า ส่วนผลกระทบทีมีตอ่ หนังสือเล่มหรื อนิตยสารเล่มก็อาจมีบ้าง อย่างไรก็ตามฐาน
ผู้อา่ นเดิมก็ยงั นิยมอ่านผ่านหนังสือเล่มและนิตยสารเล่มอยู่ ส่วนทีอ่านผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็ นฐานลูกค้ า
ใหม่ซงเป็
ึ นส่วนทีเพิมเติมเข้ ามา
ประเด็นคําถามเกียวกับงานแฟร์ ทีได้ จดั ไปเมือช่วงต้ นปี ก็ได้ รับการตอบรับทีดีมาก ทังในส่
4 วนของพื 4นทีซึงมี
ผู้เช่าไปเต็มพื 4นที และผู้เข้ าร่ วมงานก็มีความพึงพอใจในระดับสูง แม้ ว่าจะมีบางอย่างต้ องปรับปรุงอยู่บ้างก็ตาม
ประเด็นข้ อสุดท้ ายเกียวกับการโฆษณาสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทผ่านช่องรายการโทรทัศน์ช่องอมริ นทร์
แอ็กทีฟ ทีวี นัน4 ถือเป็ นข้ อเสนอแนะทีดีมาก บริ ษัทจะได้ นําเอาไปปรับปรุงต่อไป
นายสมยศ เรื องวัฒนกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเกียวกับทิศทางในธุรกิจท่องเทียวของ
บริ ษัท และเสนอแนะให้ มีเพิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์และให้ สามารถสืบค้ นใน
อินเทอร์ เน็ตได้ สะดวกและง่ายยิงขึ 4น
นายโชคชัย ปั ญจรุ่ งโรจน์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่และกรรมการผู้จดั การสายงานแอ็กทีฟอมริ นทร์
ชี 4แจงต่อทีประชุมว่าปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการปรับปรุงธุรกิจในส่วนสายงานท่องเทียว โดยมีการปรับเป็ นกลุม่ อมริ นทร์
ทัวร์ และเฟสทีฟทัวร์ โดยในส่วนของอมริ นทร์ ทวั ร์ จะเน้ นกลุม่ ลูกค้ าระดับสูงทีมีกําลังในการจ่าย เน้ นหนักไปในการ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมซึงเป็ นจุดแข็งของบริ ษัท ได้ แก่กลุ่มประเทศอินเดีย เนปาล พม่า กัมพูชา หรื อญีปุ่ น เป็ นต้ น

สําหรับในส่วนเฟสทีฟ ทัวร์ จะเน้ นกลุม่ ลูกค้ าทีจํากัดค่าใช้ จา่ ยลงมา เพือขยายฐานลูกค้ าและเป็ นช่องทางในการ
เพิมรายได้ ให้ มากขึ 4น นอกจากนี 4 บริ ษัทได้ มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ มีการพัฒนาทีดีขึ 4นตามลําดับ
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เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิมเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้ าร่วมการประชุม
ทุกคน และปิ ดการประชุมเวลา 16.50 นาฬิกา
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