รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
ของ
บริษัทอมรินทร์ พริน$ ติง$ แอนด์ พับลิชชิ)ง จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 18 เมษายน 2557 เวลา 14.20 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 129 คน นับจํานวนหุ้นได้ 160,779,339
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 80.39 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั4
ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุม
ก่อนเข้ าสู่การประชุมประธานได้ แจ้ งให้ ทีประชุมรับทราบว่า ในปี 2556 ทีผ่านไป การดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทยังคงมีอตั ราการขยายตัวในระดับทีน่าพอใจ เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปี ก่อน แม้ วา่ จะมีปัจจัยภายนอก
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง ผลกระทบต่อเนืองจากการปรับค่าแรงขันตํ
4 าทําให้ มี
การปรับราคาสินค้ าต่าง ๆ และความผันผวนของอัตราแลกเปลียน นอกจากนี 4 มีอีกหลายสิงทีเกิดขึ 4นในรอบปี ที
ผ่านมาซึงจะมีการกล่าวถึงโดยเฉพาะในส่วนของโครงการทีวีดจิ ิตอล ทีบริ ษัทย่อยของบริ ษัทชนะการะประมูลช่อง
รายการหมวดหมูท่ วไปแบบความคมชั
ั
ดสูง จากนันประธานได้
4
มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ผู้จดั การ
ส่วนสรรหาและพัฒนาบุคคลากร ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เป็ นผู้ดําเนินการประชุม
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมเกียวกับการทีบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม คําถาม และเสนอรายชื อบุคคลเพื อคัดเลื อกเข้ าเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทแล้ ว ตังแต่
4 วนั ที 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที 7 กุมภาพันธ์ 2557 เมือครบกําหนดตามระยะเวลาดังกล่าว
ก็ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอรายชือบุคคลเพือคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการ
ล่วงหน้ าแต่อย่างใด สําหรับการประชุมในครัง4 นี 4 บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีโอกาสได้ ซกั ถามประเด็นคําถาม
เกี ยวกับระเบี ยบวาระต่างๆ ได้ อย่างเต็มที ในกรณี ทีมี คําถามที ไม่เกี ยวข้ องกับวาระ เพื อความรวดเร็ วของการ
ประชุม ขอให้ มีการซักถามและจะมีการชี 4แจงภายหลังการประชุมในวาระสุดท้ ายเสร็ จสิ 4นแล้ ว จากนันนางสาวธิ
4
ดา
รัตน์ 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. นายสมชาย ภคภาสวิวฒ
ั น์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายเจริ ญจิตต์ ณ สงขลา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสุภาวดี โกมารทัต
กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายโชคชัย ปั ญจรุ่งโรจน์
กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2

7. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสุภาพ น้ อยอํา
กรรมการ
9. นายสมรรถ เรื องณรงค์
กรรมการ
10. นายอําพล รวยฟูพนั ธ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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 ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
4. นายสมพล เทียนสุวรรณ
ทีปรึกษาทางกฎหมายของบริ ษัท จากสํานักงานคุณธรรม
ทนายความ
นอกจากนี 4 บริ ษัทฯ ได้ เชิญทีปรึ กษาการเงินอิสระ ซึงเป็ นผู้จดั ทําข้ อมูลสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระที
11 คือ บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) ได้ แก่ นางสาวสุวภา เจริ ญยิง นางสาวสุนนั ท์ เลิศสีทอง นางสาว
จันทิรา บุริประเสริ ฐ นางสาวณิณา เตปั นวงศ์ และนางสาวอภิชญา เตชาทิตย์
นางสาวธิดารั ตน์ สมานมิตร ได้ แถลงต่อทีประชุมว่าเพือความโปร่ งใสในการประชุมและการตรวจนับ
คะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้ งขออาสาสมัครในทีประชุมจํานวน 3 ท่าน เพืออาสา
เป็ นกรรมการตรวจสอบคะแนน อย่างไรก็ตามมีผ้ ถู ือหุ้นเพียงท่านเดียวทีสมัครใจเข้ าเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนน
คือ นางสาวสุภาวดี แดงวงศ์เจริ ญพร ซึงเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึง
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
161,542,314
99.8730
ไม่เห็นด้ วย
205,500
0.1270
งดออกเสียง
รวม
161,747,814
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

3
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในเครื องคอมพิวเตอร์ เพือลงมติตาม
วาระไว้ แล้ ว ทังนี
4 4 หากไม่มีผ้ ใู ดมีความเห็นเป็ นอืน ถือว่ามีการตกลงกันตามทีได้ ชี 4แจง
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดถ้ านหรื อเห็นเป็ นอย่างอืน นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงได้ ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี 4
วาระที) 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื)อวันที) 19 เมษายน
2556
นางสาวธิดารั ตน์ สมานมิตร ได้ กล่าวชี 4แจงต่อทีประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2556 ซึงได้ จดั ประชุมขึ 4นเมือวันที 19 เมษายน 2556 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 2556 ได้ มีการจดบันทึกอย่างถูกต้ องตรงตาม
ความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,725,814
99.9864
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
22,000
0.0136
รวม
161,747,814
100.0000
วาระที) 2 พิจารณารั บ ทราบผลการดํา เนิ นงานของบริ ษั ทในรอบปี บั ญชี 2556 รั บรองรายงาน
ประจําปี 2556 และแผนงานประจําปี 2557
นางสาวธิดารั ตน์ สมานมิตร ได้ กล่าวชี 4แจงต่อทีประชุมว่า บริ ษัทได้ ส่งรายละเอียดเกียวกับผลการ
ดําเนินงานประจํ าปี 2556 ให้ กับผู้ถือหุ้นทราบแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง4 นี 4 และบริ ษัทได้ จดั เผยแพร่
รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบโดยทัวกันอีกด้ วย
ประธานได้ รายงานให้ ทีประชุมรับทราบเกี ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2556 ทีผ่านมาว่า ผล
การดําเนินการโดยภาพรวมของบริ ษัทยังคงอยู่ในระดับทีน่าพอใจในระดับหนึง แม้ ว่าบริ ษัทจะมียอดขายและกําไร
สุทธิลดลงก็ตาม เนืองจาก ปั จจัยภายนอกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง ผลกระทบ
ต่อเนืองจากการปรับค่าแรงขันตํ
4 าทําให้ มีการปรับราคาสินค้ าต่าง ๆ และความผันผวนของอัตราแลกเปลียน มีผล
ต่อการดําเนินธุรกิจอย่างยากลําบาก อีกทัง4 บริ ษัทมีการเริ มดําเนินการธุรกิจใหม่ คือ โทรทัศน์ดาวเทียม ซึงมีผลต่อ
ผลประกอบการในไตรมาสที 4 อันเป็ นช่วงเวลาทีบริ ษัทสร้ างรายได้ สงู ทีสุดในรอบปี เนืองจากไตรมาสที 4 บริ ษัทจะ
มีรายได้ จากค่าโฆษณาและจากงานรับจ้ างพิมพ์สงู มากกว่าช่วงเวลาอืนๆ
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ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวมจากทุกสายงานธุรกิจรวม 2,088 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากับ 91
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 4.71 และมีกําไรสุทธิ เท่ากับ 285 ล้ านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลา
เดียวกัน 65 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 19 คิดเป็ นกําไรสุทธิตอ่ หุ้นเท่ากับ 1.43 บาท
นอกจากนี 4ยังมีเรื องสํ าคัญทีต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบคือ ในวันที 26 ธันวาคม 2556 บริ ษัทได้ เข้ าร่ วม
ประมูลโครงการทีวีดิจิตอล ผ่านบริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด และสามารถชนะการประมูลใน
ช่องรายการหมวดหมูท่ วไปแบบความคมชั
ั
ดสูง หรื อทีเรี ยกว่า “HD” ได้ ในมูลค่า 3,320 ล้ านบาท ซึงเป็ นราคาตําสุด
ของหมวด มีระยะเวลาสัมปทาน 15 ปี นับเป็ นอีกก้ าวกระโดดทีมีผลต่อการพัฒนาของบริ ษัท เพราะจะทําให้ เนื 4อหา
รายการต่างๆ ของบริ ษัทได้ มีโอกาสเผยแพร่ในช่องรายการทีวีดิจิตอล ทําให้ บริ ษัทมีสือทีครบวงจร ทันยุคสมัย และ
ช่วยส่งเสริ มธุรกิจเก่าให้ มีความแข็งแกร่ งมากขึ 4น อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาทีเริ มต้ นลงทุนใน 3 ปี แรก บริ ษัท
อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด อาจจะยังไม่มีกําไรเนืองจากธุรกิจดังกล่าวมีการใช้ เงินลงทุนตังต้
4 นสูง แต่ก็คาดว่าเมือทุก
อย่างลงตัว ประกอบกับประเทศไม่มีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจของประเทศกลับมาอยู่ในภาวะปกติ ก็จะเป็ น
ผลทําให้ ธุรกิจดิจิตอลทีวี ประสบผลสําเร็ จ เพิมช่องทางในการสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทมากยิงขึ 4น
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 2556 ทีผ่าน
มาถือว่าบริ ษัทประสบความสําเร็ จในการดําเนินงานเป็ นอย่างมาก กล่าวโดยสรุ ป สามารถแบ่งเป็ นความสําเร็ จใน
แต่ละสายงานธุรกิจ ได้ เป็ นดังนี 4
สายงานธุ รกิ จ โรงพิ ม พ์ โดยภาพรวมจะมี ผ ลการดํ าเนิ นงานตํ ากว่าที ได้ คาดการณ์ ไ ว้ ดัง ที ประธานได้
รายงานต่อทีประชุมแล้ ว สาเหตุหลักมาจากปั จจัยภายนอกเสี ยเป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ ตาม ผลการดําเนินงาน
ในช่วง 9 เดือนแรก เมือเทียบกันปี ต่อปี และตัดการลงทุนในโครงการทีวีดจิ ิตอลออกไป ก็จะสะท้ อนให้ เห็นว่าแท้ จริ ง
แล้ วผลการดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นบวก
ทังนี
4 4 แม้ ว่าธุรกิ จสายงานโรงพิมพ์จะมี ผลประกอบการโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที 4 ลดลง แต่ธุรกิ จนี ก4 ็
สามารถสร้ างผลกํ า ไรขัน4 ต้ น ได้ ดี ขึ น4 ซึ งเป็ นผลมาจากการบริ ห ารต้ น ทุน ที มี ประสิ ทธิ ภ าพ บริ ษัท สามารถลด
ค่าใช้ จ่ายในส่วนของการใช้ กระดาษ หมึก ค่าซ่อม อันเป็ นผลมาจากการพยายามของที มช่างวิศวกรในการหา
วิธีการต่าง ๆ มาช่วยในการลดต้ นทุน ซึงวิธีการหลายอย่างเป็ นเทคนิคเฉพาะของบริ ษัทเท่านัน4 ไม่มีโรงพิมพ์อืน
สามารถทําได้
สายงานนิตยสาร บริ ษัทยังคงดํารงความเป็ นผู้นําในธุรกิจสายงานนี 4อย่างต่อเนืองต่อไป ทังในแง่
4
ของตลาด
ผู้อา่ นและตลาดโฆษณา ซึงแม้ ว่าบริ ษัทจะไม่ได้ ออกนิตยสารใหม่ๆ เพิมขึ 4นมาในสภาวะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที ผิดปกตินี 4 แต่ว่านิตยสารในแต่ละเล่มบริ ษัทจะมี การผลิต “BOOKAZINE” หรื อนิตยสารฉบับพิเศษเพิมขึน4 มา
ประกอบกับบริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบในการวางแผงจําหน่ายนิตยสารฉบับพิเศษดังกล่าวโดยมีความหลากหลายของ
สถานทีวางแผงจําหน่ายและระยะเวลาวางแผงจําหน่ายทีสามารถวางแผงได้ นาน ทําให้ เพิมโอกาสทางด้ านการ
จําหน่ายให้ แก่บริ ษัทมากขึ 4น ทังยอดการจํ
4
าหน่ายเล่มนิตยสารและการจําหน่ายโฆษณาด้ วย
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สายงานหนังสือเล่ม บริ ษัทสามารถผลิตหนังสือเล่มออกจําหน่ายได้ ตามเป้าหมายทีวางไว้ เพราะในปี ที
ผ่านมาสามารถทํารายได้ เพิมขึ 4นในอัตราร้ อยละ 7 ซึงสูงกว่าท้ องตลาดรวมโดยทัวไปซึงติดลบกว่าร้ อยละ 10 และมี
หนังสือทีสามารถจําหน่ายได้ สงู ถึงระดับ 5 แสนเล่ม ได้ แก่หนังสือ 108 มงคลพระบรมราโชวาท
4
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สายงานแอ็กทีฟอมริ นทร์ บริ ษัทมีการเพิมจากจัดงานแฟร์ ขึ 4นอีก 3 ครัง4 จากปี ก่อน 3 ครัง4 เป็ นทังหมด
ครัง4 มีการเกิดขึ 4นใหม่ของงาน อมริ นทร์ เบบี 4แอนด์คิดส์แฟร์ (Amarin Baby & Kids) 2 ครัง4 งานบ้ านและสวนแฟร์ มี
การจัด 2 ครัง4 และงานเฮลท์ คูซีน แอนด์ บิวตี 4 เฟสติวลั (Health Cuisine & Beauty Festival) อีก 2 ครัง4 ซึงถือว่า
ประสบความสําเร็ จทุกครัง4
ส่วนการเกิดขึ 4นของอมริ นทร์ แอคทีฟ ทีวี ซึงขณะนี 4ได้ ปิดไปแล้ วตังแต่
4 เมือประมาณเดือนมกราคม 2557 ที
ผ่านมา เพือเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการดําเนินงานโครงการทีวีดิจิตอล ซึงแม้ ว่าผลประกอบการในปี แรกของส่วน
นี จ4 ะติดลบ แต่ก็ถือว่าเป็ นจุดเริ มต้ นที ทํ าให้ บริ ษัทสังสมประสบการณ์ ด้านธุ รกิ จ ที วี อันนํ ามาซึงการก้ าวเข้ าสู่
โครงการทีวีดจิ ิตอลในปั จจุบนั
นางระริ น อุ ทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์ ได้ กล่าวรายงานให้ ทีประชุมได้ รับทราบถึงแผนการดําเนินงาน
สําหรับปี 2557 ว่า ในเบื 4องต้ นได้ วางวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทไว้ ว่า “อมริ นทร์ ม่งุ สู่อนั ดับ 1 ใน 3 ขององค์กรชันนํ
4 าใน
ภูมิภาคอาเซี ยน ที มอบสาระ ความรู้ ความรื นรมย์ ด้ วยรู ปแบบที ครบวงจร เพื อส่งเสริ มคุณภาพชี วิตของลูกค้ า
ควบคูก่ บั การทํางานทีดี มีความสุข และสามัคคีเป็ นหนึงเดียวในปี 2018”
และมีพนั ธกิจทีตังเป
4 ้ าหมายไว้ สําหรับปี 2557 ไว้ ดงั นี 4
ประการแรก คือเพิมรายได้ ในอัตราร้ อยละ 15 ภายใต้ การตลาดยุคดิจิตอล ซึงเป้าหมายทีวางไว้ นี 4 เป็ น
เป้าหมายทีตังอยู
4 บ่ นพื 4นฐานของภาวการณ์ปกติ
ประการทีสอง คือ สร้ างความผูกพันธ์ กบั ลูกค้ า มีส่วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับหนึงในสินค้ าหรื อบริ การแต่
ละประเภทของบริ ษัท
ประการทีสาม คือ มุง่ เน้ นเพิมประสิทธิภาพของบุคลากรให้ สงู ขึ 4น
ในส่วนของกลยุทธ์หลักของบริ ษัท คือ การร่วมประสานความร่วมมือของเครื อข่ายทังหมดของบริ
4
ษัทในการ
นํ าเสนอสิ นค้ าหรื อบริ การทัง4 หมดให้ แก่ ลูกค้ า อย่างครบวงจร รวมถึ ง การค้ น หาสิ งแปลกใหม่เ พื อส่ง เสริ ม การ
ดําเนินงานให้ แก่องค์กร
โครงการหลักในแต่ละสายงานธุรกิจมี ดังนี 4
สายงานธุรกิ จโรงพิมพ์ จะยังคงนโยบายหลักในการบริ หารต้ นทุน ลดค่าใช้ จ่ายต่อไปโดยเฉพาะการใช้
กระแสไฟฟ้าซึงจะมีการกระบวนการทีช่วยลดค่าใช้ จ่ายเกียวกับกระแสไฟฟ้าลงไปมาก รวมตลอดทังมุ
4 ่งเน้ นในการ
ลดค่าใช้ จ่ายสิ 4นเปลืองอืน ๆ นอกจากนี 4ได้ มีการวางเป้าหมายในการเพิมงานส่วนทีเป็ นดิจิตอลพริ น4 ติ 4ง (DIGITAL
PRINTING) ซึงเป็ นเครื องพิมพ์ทีรองรับการพิมพ์งานสําหรับตลาดทีต้ องการความรวดเร็ วและมีจํานวนไม่มาก ซึง
ลูกค้ าหลักในกลุ่ม นี ไ4 ด้ แก่ กลุ่ม สํ านักพิ ม พ์ แม้ กระทังงานพิ ม พ์ ของบริ ษัทเอง เช่นการพิ ม พ์ ซํ า4 นวนิ ยายที ไม่ไ ด้
ต้ องการมุง่ เน้ นปริ มาณมากนัก ก็จะช่วยเพิมโอกาสในการหารายได้ ให้ กบั บริ ษัทมากขึ 4น
ประการต่อมา จะมีการเพิมขีดความสามารถในเชิงคุณภาพ มุ่งเน้ นผลิตงานคุณภาพ คิดค้ นรู ปแบบการ
ผลิตใหม่ๆ เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า อันเป็ นวิธีการเป็ นการเฉพาะของบริ ษัทเอง อีกส่วนงานคือส่วน
งานอมริ นทร์ พบั ลิชชิง เซอร์ วิส (AMARIN PUBLISHING SERVICE) คืองานรับจ้ างผลิตให้ กบั องค์กรภายนอก ซึง
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เป็ นตลาดทีมีการเติบโตสูงมาก เนืองจากบริ ษัทมีจุดแข็งในการผลิตคอนเท้ นท์ สร้ างความสนใจให้ แก่ลกู ค้ าเป็ น
อย่างมาก นอกจากนี 4บริ ษัทยังมุง่ เน้ นการเปิ ดตลาดสูภ่ มู ิภาคอาเซียน (AEC) อีกด้ วย
สายงานนิตยสาร ปี นี 4บริ ษัทไม่มีนโยบายในการเพิมหัวนิตยสารใหม่ แต่จะมุ่งเน้ นในเรื อง ENGAGEMENT
และเรื อง ONLINE เนืองจากผู้บริ โภคในปั จจุบนั นิยมบริ โภคสือทีหลากหลายมากขึ 4น โดยเฉพาะสือออนไลน์ตา่ งๆ
บริ ษัทเองก็จะพัฒนาการดําเนินงานเพือรองรับกับความนิยมดังกล่าว ซึงบริ ษัทก็ตงเป
ั 4 ้ าหมายทีจะเป็ นอันดับหนึง
ของแต่ละกลุม่ ธุรกิจ
4 วยงานเฉพาะกิ จขึน4 มาเรี ยกว่า “ด่วนได้ เร็ วดี” เพื อวิเคราะห์
สายงานหนังสื อเล่ม บริ ษัทจะมี การตังหน่
กระแสความสนใจหรื อความนิยมของผู้คนในสังคม ซึงในปั จจุบนั กระแสต่างๆ มีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดย
จะมีการประสานงานกับบริ ษัท อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด เมือทราบความต้ องการของตลาดก็จะผลิตหนังสือ
ขึ 4นมาโดยเฉพาะด้ วยความรวดเร็ วทันกับกระแสความนิยมของสังคมในช่วงนันๆ
4 ได้
นอกจากนี 4บริ ษัทยังมีโครงการทีเกิดขึ 4นใหม่ ดังทีได้ รับทราบโดยทัวไปแล้ วก็คือ โครงการทีวีดิจิตอล ซึงจะ
รายงานรายละเอียดให้ ทีประชุมได้ รับทราบต่อไปในวาระที 11
เมือผู้บริ หารได้ รายงานให้ ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในปี ทีผ่านมาและนําเสนอแผนงานในอนาคต
เสร็ จสิ 4นแล้ ว นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงได้ แจ้ งให้ ทีประชุมได้ ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ ซึงในวาระ
นี 4มีความเห็นของคณะกรรมการว่า “คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผล
การดําเนินงานของ บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น4 ติ 4ง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2556 และรับทราบแผนงาน
ประจําปี 2557 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 2556 และรับทราบแผนงานประจําปี 2557 ของบริ ษัท อมริ นทร์ พริ น4 ติ 4ง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
ตามทีเสนอแล้ ว
อนึง วาระนี 4ไม่จําต้ องให้ ทีประชุมลงมติแต่อย่างใด
วาระที) 3 พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สําหรั บปี สิน$ สุดวันเดียวกัน ซึ)งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2556
นางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ รายงานให้ ทีประชุมได้ รับทราบถึงงบแสดง
ฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจํ าปี 2556 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี และผ่านการ
ตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ในรอบปี 2556 รวม 285,076,057.30 บาท ทัง4 นี 4 บริ ษัทได้ จัดส่งรายละเอี ยดดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ ศึกษา
ล่วงหน้ าแล้ ว ซึงสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี 4
งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
2,527.44
ล้ านบาท
หนี 4สินรวม
468.75
ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,058.69
ล้ านบาท
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รายได้ รวม
2,088.63
ล้ านบาท
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
285.08
ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (บาท)
1.43
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม
2,524.99
ล้ านบาท
หนี 4สินรวม
465.34
ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,059.65
ล้ านบาท
รายได้ รวม
2,090.51
ล้ านบาท
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
286.62
ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (บาท)
1.43
บาท
สําหรั บวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทที นําเสนอต่อที ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน,งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแส
เงินสด ประจําปี 2556”
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น ได้ มีประเด็นคําถามเกียวกับงบการเงินดังนี 4
คําถามแรก เนื อ4 หาเกี ยวกับอัตราส่วนวิเคระห์ นโยบายทางการเงิน ซึงปรากฏอยู่ในงบการเงิน รายงาน
ประจําปี หน้ าที 100 ประเด็นเกี ยวกับอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 4ย ซึงมีความแตกต่างกันมากตังแต่
4 ปี
2554 ระบุจํานวน 3,843.96 เท่า ปี 2555 ระบุจํานวน 1,159.41 เท่า และในปี 2556 ระบุจํานวน 827.32 เท่า ไม่
ทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
คําถามทีสอง จากรายงานประจําปี หน้ าที 113 เรื องมาตรฐานทางบัญชีใหม่ทียังไม่มีผลบังคับใช้ ระหว่างปี
ซึงตังแต่
4 เดือนมกราคม 2557 ทีผ่านมาก็มีผลบังคับใช้ แล้ ว ประกอบกับในรายงานประจําปี หน้ าที 114 มีการระบุ
ว่าฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินเมือนํามาตรฐานทางบัญชีทีออก
และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบตั ิ จึงมีคําถามว่ากรณีดงั กล่าวมีผลกระทบอย่างไรต่อบริ ษัทบ้ าง
คําถามทีสาม เรื องการตัดหนี 4สูญระหว่างปี จากข้ อมูลในรายงานประจําปี หน้ า 126 มีประเด็นคําถามว่ามี
กระบวนการฟ้องคดีตอ่ ศาลก่อนตัดหนี 4สูญหรื อไม่ อย่างไร
นายฉั นทชาต ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงินของบริ ษัท ได้ ตอบข้ อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นรายนายเฉลิมพล ไวทยางกูรว่า
ประเด็ นคํ า ถามที หนึง ในเรื องอัต ราส่วนความสามารถชํ าระดอกเบี ย4 กรณี นี จ4 ะสอดคล้ องกับข้ อมูล
เกียวกับต้ นทุนทางการเงินดังข้ อมูลทีปรากฏในรายงานประจําปี หน้ าที 101 จะปรากฏตัวเลขต้ นทุนทางการเงินใน
ปี 2555 จํานวน 5.96 แสนบาท และในปี 2556 จํานวน 6.94 แสนบาท จะเห็นได้ ว่าในปี 2556 มิได้ มีการเพิมขึ 4น
อย่างมีนยั ซึงต้ นทุนทางการเงินนี 4 เกิดขึ 4นมาจากการซื 4อทรัพย์สินของบริ ษัท ดังทีได้ รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในการ
ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นคราวก่ อนว่า บริ ษัทมี ก ารซื อ4 ทรั พ ย์ สิ นด้ วยรู ปแบบของการเช่าซื อ4 ซึงจะมี ผ ลทํ าให้ เ กิ ด
ดอกเบี 4ยทีนํามาคํานวณเป็ นต้ นทุนทางการเงิน ทังนี
4 4 โดยข้ อเท็จจริ งแล้ วในปี 2556 บริ ษัทมีการซื 4อทรัพย์สินเพิมไม่
มาก แต่มาจากทรัพย์สินทีซื 4อตังแต่
4 ปี 2555 แต่ปีนันคิ
4 ดไม่เต็มปี และชําระค่างวดเช่าซื 4อต่อเนืองมาถึงปี 2556 จึง
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ส่ง ผลต่ออัตราส่วนความสามารถในการชํ าระดอกเบี ย4 ดังที ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึงในความเป็ นจริ งแล้ วจํ านวน
ดอกเบี 4ยทีชําระมีเป็ นจํานวนน้ อยแต่เมือคิดเป็ นอัตราเท่าดังทีระบุจะมีความแตกต่างกันสูง
ในส่วนประเด็นคําถามเกี ยวกับการเปลียนแปลงมาตรฐานทางบัญชีทีเปลียนแปลงใหม่ บริ ษัทได้ มีการ
หารื อกับผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ทัง4 นี 4 มาตรฐานทางบัญชี ทีเปลี ยนแปลงใหม่บางส่วนก็ มิได้ เกี ยวข้ องกับการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ในส่วนทีมีการเปลียนแปลงและเกี ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทนันมี
4 ผลกระทบต่อ
บริ ษัทน้ อย
ส่วนคําถามเกี ยวกับการตัดหนี 4สูญนัน4 บริ ษัทมีการดําเนินคดีในทุกรายทีมีประเด็นปั ญหาก่อนทีจะมีการ
ตัด หนี ส4 ูญ อย่ างไรก็ ตาม ในปั จ จุบันบริ ษั ทมี ก ระบวนการในการควบคุม เกี ยวกับ งานรั บ จ้ า งพิ ม พ์ เ พื อจะไม่
ก่อให้ เกิดหนี 4สูญอีก
ผู้ถือหุ้น ไม่ระบุชือ มีประเด็นดังนี 4
คําถามแรก อยากทราบสัดส่วนรายได้ ของนิ ตยสารรู ปเล่ม เมือเที ยบกับนิตยสารดิจิตอล ในปั จจุบนั มี
สัดส่วนอย่างไร
คําถามทีสองเป็ นคําถามเกียวกับงบการเงิน จากข้ อมูลทีปรากฏในรายงานประจําปี หน้ าที 105 สัดส่วน
กระแสเงินสด เปรี ยบเทียบปี 2555 กับปี 2556 มีการเพิมขึ 4นมาประมาณ 200 กว่าล้ านบาท แต่เมือพิจารณาจาก
หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ วจึงทราบว่ากระแสเงินสดดังกล่าวเกิดจากเงินลงทุนชัวคราว จึงมีประเด็นคําถาม
ว่ากรณีดงั กล่าวมีการลงทุนอย่างไร
คําถามทีสามเกียวกับอัตราส่วนเจ้ าหนี 4กับลูกหนี 4ในหน้ าที 106 เจ้ าหนี 4ทางการค้ าของปี 2556 เปรี ยบเทียบ
กับปี 2555 เพิมขึ 4นมาประมาณ 10 ล้ านบาท แต่ในส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 17 มีการอธิ บายว่า
เจ้ าหนี 4ทางการค้ าที เพิมขึ 4นดังกล่าว ส่วนใหญ่มาจากหน้ าที 134 ซึงระบุว่า “อืนๆ” จึงอยากจะให้ ชี 4แจงว่ากรณี
ดังกล่าวเกิดจากอะไร
สําหรับคําถามแรก นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์ ตอบคําถามเกียวกับสัดส่วนการจําหน่ายระหว่าง
สิงพิมพ์กับดิจิตอล ในปั จจุบนั ดิจิตอลยังมีสดั ส่วนการจําหน่ายไม่ถึงร้ อยละ 5 ของสิงพิมพ์ซึงยังถือว่าไม่มากนัก
แต่ก็มีแนวโน้ มการเติบโตขึ 4นทุกปี อย่างต่อเนือง
ต่อมานายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ชี 4แจงในส่วนคําถามทีสองเกี ยวกับกระแสเงินสดและเงินลงทุนชัวคราว
จากข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายงานประจําปี หน้ าที 123 ในส่วนของเงินสดจะปรากฏอยู่ในรู ปของ
เงินสดและตัว| แลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน ส่วนกรณี ของเงินลงทุนชัวคราวบริ ษัทจะลงทุนใน เงินฝากประจําอายุ
4-11 เดือน และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4-7 เดือน เหตุทีมีการนําเอาเงินไปลงทุนในลักษณะดังกล่าวมีผลจากการเข้ า
ประมูลทีวีดจิ ิตอลของบริ ษัทเมือช่วงระยะเวลาเดือนธันวาคม 2556 ในช่วงทีมีการประมูลและภายหลังการประมูล
ยังไม่มีความชัดเจนของหน่วยงาน กสทช. ว่าจะมีการเรี ยกเก็บชําระค่าประมูลเมือไหร่ อย่างไร โดยมีการกําหนด
กรอบระยะเวลาคร่ าวๆ เอาไว้ ว่าอาจจะมีการชําระเงินภายหลังการประมูลประมาณ 3 เดือน ดังนันบริ
4 ษัทจึงได้
นํ าเอาเงิ นที เตรี ยมไว้ สําหรั บการชํ าระค่าประมูล โครงการที วีดิจิ ตอลไปลงทุนระยะสัน4 เพื อเป็ นการบริ หารทาง
การเงินให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ส่วนคํ าถามข้ อที สามเกี ยวกับเจ้ า หนี ท4 างการค้ าที เพิ มขึ น4 จากหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้ อ 17
รายงานประจําปี หน้ าที 134 เจ้ าหนี 4อืนๆ ทีเพิมขึ 4นมาประมาณ 10 ล้ านบาท โดยข้ อเท็จจริ งแล้ วเป็ นส่วนหนึงของ
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เงินรับล่วงหน้ าของลูกค้ ารายหนึงทีมีการจ้ างงานพิมพ์บริ ษัทเป็ นจํานวนหลายงานและยังไม่ระบุงานแต่มีการวาง
มัดจําล่วงหน้ าเอาไว้ ซงเฉพาะลู
ึ
กค้ ารายนี 4รายเดียวมีจํานวนประมาณ 10 ล้ านบาท
เมือผู้บริ หารได้ ตอบข้ อซักถามจนได้ รายละเอียดครบถ้ วน และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิมเติมแล้ ว จึงได้ ให้ ที
ประชุมได้ ลงมติในวาระนี 4
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมี มติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน,งบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสด
ประจําปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี 4

คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,752,096
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
161,752,096
100.0000
อนึง สํ าหรับวาระนี 4มีผ้ ูถือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึ 4นจากวาระที 1 อีกจํ านวน 4 ราย นับได้
จํานวน 4,282 หุ้น
วาระที) 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลประจําปี สําหรั บผลการดําเนินงาน ตัง$ แต่
วันที) 1 มกราคม 2556 ถึงวันที) 31 ธันวาคม 2556
นางสาวธิดารั ตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่าบริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ
60 ของกําไรสุทธิหลักหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของบริ ษัท เนืองจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี ทีผ่านมา มีผล
การดําเนินงานทีเป็ นกําไรสุทธิ รวมเป็ นเงิน 285.05 ล้ านบาท ดังทีได้ รายงานให้ ทีประชุมได้ รับทราบไปแล้ วในวาระ
ก่อนหน้ านี 4 จึงขอให้ ทีประชุมอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับงบการเงินประจําปี 2556 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปของหุ้น
ปั นผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังนี 4
1.จ่ายเป็ นหุ้นสามัญ จํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (บริ ษัทมีห้ นุ ทังสิ
4 4น 200,000,000 หุ้น) รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
4 4นไม่เกิน 20,000,000
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายหุ้นปั นผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทังนี
4 4 ในกรณี ทีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการ
จัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จา่ ยเป็ นเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
2.จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท (บริ ษัทมีห้ ุนทังสิ
4 4น 200,000,000 หุ้น) รวม
เป็ นเงินปั นผลทังสิ
4 4น 2,222,222.22 บาท
รวมคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท โดยเงินปั นผลทังหมดจะถู
4
กหักภาษี ณ ทีจ่ายตามอัตรา
ทีกําหนดไว้ โดยจะนําเงินปั นผลส่วนทีเป็ นเงินสดชําระภาษี หกั ณ ทีจ่ายทังนี
4 4 มีข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั น
ผลทีผ่านมา ดังนี 4

ปี
2556
2555
2554
2553
2552

เงินปั นผลประจําปี
0.1111111111 บาท/หุ้น
1.20 บาท/หุ้น
0.90 บาท/หุ้น
0.80 บาท/หุ้น
0.80 บาท/หุ้น

% การจ่าย
8%
69%
76%
65%
72%
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สํ าหรั บวาระนี 4 มี ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทที นํ าเสนอต่อที ประชุม ผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556 ตามทีเสนอ ซึงจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกํ าหนดรายชือผู้มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที 28 เมษายน 2557 และปิ ดสมุด
ทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้น ในวันที 29 เมษายน 2557 โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 12 พฤษภาคม
2557”
ที ประชุม พิ จ ารณาแล้ วมี ม ติอนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผลประจํ าปี สํ าหรั บผลการดํ าเนิ นงานตัง4 แต่วันที 1
มกราคม 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามอัตราและเงือนไขทีมีการเสนอ มีรายละเอียดดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,740,296
99.9913
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
14,000
0.0087
รวม
161,754,296
100.0000
อนึง สําหรับวาระนี 4มีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ 4นจากวาระที 3 อีกจํานวน 1 ราย นับได้ จํานวน
2,200 หุ้น
วาระที) 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ)มทุนจดทะเบียนเพื)อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่า สืบเนืองมาจากการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น บริ ษัทจึงต้ องจัดสรรหุ้นสามัญเพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลจํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ดังนัน4 บริ ษัทจึง
ต้ องเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 200,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จํานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลดังกล่าว
สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเพือรองรับการจ่ายหุ้น
ปั นผลตามทีมีการเสนอ”
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั กิ ารให้ เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 200,000,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มี
รายละเอียด ดังนี 4
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
161,754,296
161,754,296

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
100.0000

วาระที) 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ)มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื)อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ)มทุนจดทะเบียน
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่า สืบเนืองจากการเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการ
จ่ายหุ้นปั นผล รายละเอียดตามวาระที 5 บริ ษัทต้ องแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 โดยจะต้ อง
แก้ ไขส่วนทีระบุเกียวกับทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก 200 ล้ านบาท เป็ น 220 ล้ านบาท
สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรพิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯข้ อ 4 เรื องทุนจดทะเบียน
เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน”
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯข้ อ 4 เรื องทุนจด
ทะเบียนเพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,754,296
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
161,754,296
100.0000
วาระที) 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุน เพื)อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่า สืบเนืองมาจากการเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการ
จ่ายปั นผล รายละเอียดตามวาระที 5 บริ ษัทต้ องจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อ
หุ้น จึงขอเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ทังนี
4 4
ในกรณี ทีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายเป็ นเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนการ
จ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อบุคคลที
ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียด
อืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
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สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
ตามทีมีการเสนอ”
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ทังนี
4 4
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จา่ ยเป็ นเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนการ
จ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อบุคคลที
ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียด
อืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,754,296
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
161,754,296
100.0000
วาระที) 8 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 ซึงในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง4 นี 4มีกรรมการทีต้ องออก
จากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน ได้ แก่
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์
ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสุภาวดี โกมารทัต
รองประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
4. นางสุภาพ น้ อยอํา
กรรมการและทีปรึกษาฝ่ ายการเงิน
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
โดยมีการลงคะแนนเรี ยงเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 4
8.1 ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ใิ ห้ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
อีกวาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,753,296
99.9994
ไม่เห็นด้ วย
1,000
0.0006
งดออกเสียง
รวม
161,754,296
100.0000
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8.2 ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ใิ ห้ นายสมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทอีกวาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,766,296
99.9994
ไม่เห็นด้ วย
1,000
0.0006
งดออกเสียง
รวม
161,767,296
100.0000
อนึง สําหรับวาระนี 4มีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพิมจากวาระ 8.1 อีกจํานวน 1 ราย นับได้ จํานวน
13,000 หุ้น
8.3 ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ใิ ห้ นางสุภาวดี โกมารทัต กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีก
วาระหนึงด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,652,996
99.9293
ไม่เห็นด้ วย
114,300
0.0707
งดออกเสียง
รวม
161,767,296
100.0000
8.4 ทีประชุมจึงมีมติอนุมตั ใิ ห้ นางสุภาพ น้ อยอํา กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึงด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,766,296
99.9994
ไม่เห็นด้ วย
1,000
0.0006
งดออกเสียง
รวม
161,767,296
100.0000
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วาระที) 9 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนสําหรั บกรรมการประจําปี 2557
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่า การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2557 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 2557 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 น สมควรอนุ มั ติ กํ า หนดค่ า ตอบแทนตามที คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วตามทีเสนอ”
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ ให้ ข้อสังเกตว่าวาระนี 4ต้ องผ่านการลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามมิใช่คะแนนเสียงข้ างมาก ทังนี
4 4 แม้ ว่าในข้ อเท็จจริ งการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากดังกล่าวจะมีคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามก็ตาม แต่ขอเสนอแนะให้ มีการบันทึกรายงานการประชุมให้
สอดคล้ องตามทีกฎหมายกําหนด
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการประจําปี 2557 ด้ วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ซงมากกว่
ึ
าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและ
เงือนไขทีมีการเสนอ ดังนี 4
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,767,296
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
161,767,296
100.0000
วาระที) 10 พิจารณาแต่ งตัง$ ผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2557
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่าบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ สํานักงานบัญชีหลายแห่ง
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2557 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ ทีประชุมแต่งตังผู
4 ้ สอบบัญชี ประจําปี 2557 ดังนี 4
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1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
เลขทีใบอนุญาต 7517 หรื อ
2. นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ
เลขทีใบอนุญาต 6699 หรื อ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทีใบอนุญาต 6838
คนหนึงคนใด จากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2557 มีอํานาจตรวจสอบ
และลงนามรับรองงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557 ดังนี 4
(1) ค่าสอบบัญชี บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น4 ติ 4งแอนด์พบั ลิชชิง จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 850,000 บาท
(2) ค่าสอบบัญชี บริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด เสนอราคา 335,000 บาท
รวมค่าตอบแทนทังสิ
4 4น 1,185,000 บาท ซึงเพิมขึ 4นจากปี 2556 เป็ นเงิน 165,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อย
ละ 16.18
วาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
สมควรแต่งตัง4 บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2557 และกําหนดค่าตอบแทนตามที
เสนอ”
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังนางสาวสุ
4
ลลิต อาดสว่าง เลขทีใบอนุญาต 7517 หรื อ นายธนะ
วุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ เลขทีใบอนุญาต 6699 หรื อนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทีใบอนุญาต 6838 คนหนึงคนใด
จากบริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํ ากัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ประจํ าปี 2557 มี อํานาจตรวจสอบและลงนามรั บรองงบ
การเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยกําหนดค่าตอบแทน 1,185,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือ
หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงือนไขทีมีการเสนอ
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,767,296
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
161,767,296
100.0000
วาระที) 11 พิจารณาให้ สัตยาบันในการอนุมัตเิ ข้ าทํารายการ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื)อนไขการประมูลตามที)คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กําหนด และให้ สัตยาบันดําเนินการใด ๆ ที)จาํ เป็ นและเกี)ยวข้ อง
เพื)อให้ ได้ มาซึ)งใบอนุญาตให้ ใช้ คลื)นความถี)เพื)อให้ บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล
ประเภทธุรกิจ
ระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิช) ัน จํากัด (“อมรินทร์ เทเลวิช) ัน”) ซึ)งบริษัทถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 99.99 เนื)องจากมีขนาดของรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปของสินทรั พย์ เกินร้ อยละ 100
(รายละเอียดปรากฎในตามสิ)งที)ส่งมาด้ วยลําดับที) 6 และ 7)
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่าสืบเนืองจากการทีบริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด
(“อมริ นทร์ เทเลวิชน”)
ั ซึงบริ ษัทถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99 เข้ าทํารายการและ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไขการประมูลตามทีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(“คณะกรรมการ กสทช.”) กําหนด และการดําเนินการอืน ๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้ องเพือให้ ได้ มาซึงใบอนุญาตให้ ใช้
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คลืนความถีเพือให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ด้ วยมูลค่าราคา
ประมูลทังสิ
4 4น 3,320,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) ทังมี
4 การเข้ าทําสัญญาเช่าใช้ บริ การโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภททีใช้ คลืนความถีภาคพื 4นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดสูง กับสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ซึงมีคา่ ธรรมเนียมการใช้ บริ การโครงข่ายในระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน รวมเป็ นค่าใช้ บริ การทังสิ
4 4น
ประมาณ 2,449,680,000 บาท รวมถึงการคาดการณ์งบประมาณเงินลงทุนเพิมเติมในธุรกิจการให้ บริ การโทรทัศน์
เพือสร้ างสตูดโิ อถ่ายทําและจัดซื 4ออุปกรณ์ทีใช้ ในการดําเนินงาน จํานวน 100,000,000 บาท รวมเป็ นมูลค่าของ
รายการทังสิ
4 4น 5,869,680,000 บาท โดยรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปของสินทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการสูงสุดซึง
คํานวณในขณะทีคณะกรรมการอนุมตั เิ ข้ าทํารายการดังกล่าวจากงบการเงินรวมของบริ ษัทสิ 4นสุด ณ วันที 30
กันยายน 2556 เท่ากับร้ อยละ 230.47 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน และมีขนาดรายการสูงสุดซึงคํานวณ
จากงบการเงินของบริ ษัทสิ 4นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับร้ อยละ 232.24 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง
ตอบแทน
รายการดังกล่าวข้ างต้ นจึงมีขนาดรายการเกินกว่าร้ อยละ 100 จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที 4 ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจึงมีหน้ าที
ต้ องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยการได้ มาซึงสินทรัพย์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเกียวข้ อง
และดําเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ใิ นการเข้ าตกลงรายการดังกล่าว แต่เนืองจากหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไขการประมูลตามทีคณะกรรมการ กสทช. กําหนดเพือให้ ได้ มาซึงใบอนุญาตดังกล่าว อมริ นทร์
เทเลวิชนั มีความจําเป็ นต้ องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือแจ้ งการเป็ นผู้
ชนะการประมูล และเข้ าทําสัญญาโครงข่ายโทรทัศน์กบั สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึงกําหนดการดังกล่าว
เกิดขึ 4นก่อนทีผู้ถือหุ้นจะอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง4 ที 1/2557 เมือวันที 30 มกราคม
2557 มีมติให้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการประมูลตามทีคณะกรรมการ กสทช. กําหนดเพือให้
ได้ มาซึงใบอนุญาตดังกล่าว จึงจําเป็ นต้ องให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ สตั ยาบันในการอนุมตั ใิ ห้ เข้ าทํา
รายการดังกล่าว
วาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวจะส่งเสริ มการขยายธุรกิจ สร้ างรายได้ และการเจริ ญเติบโตของ
บริ ษัท อีกทัง4 ยังสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษัทในปั จจุบนั ซึงจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ผู้ถือหุ้น
สมควรให้ สตั ยาบันในการอนุมตั เิ ข้ าทํารายการ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการประมูลตามที
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กําหนด และให้ สตั ยาบัน
ดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้ องเพือให้ ได้ มาซึงใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ ของอมริ นทร์ เทเลวิชนั ซึงบริ ษัทถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99 เนืองจากมีขนาดของ
รายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้ อยละ 100”
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นอกจากนี 4 นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ ได้ ชี 4แจงเพิมเติมต่อทีประชุมเกียวกับธุรกิจของอมริ นทร์
เทเลวิชนั ว่าหากพิจารณาจากมูลค่ารวมของค่าโฆษณาบนสือต่างๆ ทังหมดเปรี
4
ยบเทียบกันในปี 2556 รวมทังหมด
4
ประมาณ 140,000 ล้ านบาท แยกเป็ นส่วนแบ่งการตลาดของสือโฆษณาทางโทรทัศน์จะมีมลู ค่าประมาณ 80,000
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 60 ของมูลค่าทังหมด
4
กรณีดงั กล่าวจึงถือว่าการโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์มี
ความสําคัญในการสร้ างรายได้ เป็ นอย่างยิง เมือมีการผลักดันเกียวกับทีวีดจิ ิตอลจากคณะกรรมการ กสทช. บริ ษัท
จึงตัดสินใจเข้ าสู่การเป็ นผู้ประกอบการทีวีดจิ ิตอลโดยเฉพาะประเภทมาตรฐานความคมชัดสูง หรื อ “HD” เนืองจาก
บริ ษัทเล็งเห็นว่าทีวีดจิ ิตอลประเภท HD มีโอกาสในการสร้ างรายได้ มากกว่าประเภทอืน ทังนี
4 4 เมือได้ ดําเนินการใน
โครงการทีวีดจิ ิตอลดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทได้ วางกลยุทธ์ในการเผยแพร่ช่องรายการโทรทัศน์ โดยให้ ผ้ รู ับชมสามารถ
รับชมได้ จากทุกๆ ช่องทาง ไม่วา่ จะเป็ นรับชมผ่านเครื องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลือนที หรื อแท็ปเลต ภายใต้
แนวความคิดทีว่าอยู่ทีไหนก็สามารถรับชมทีวีได้ (TV EVERYWHERE) ซึงจะเป็ นการส่งเสริ มการเข้ าถึงช่องทีวี
ดิจิตอลของบริ ษัทได้ นอกจากนี 4 การเข้ าสูธ่ ุรกิจทีวีดจิ ิตอลถือว่าเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทเป็ นอย่างยิง เพราะสามารถ
เสริ มศักยภาพให้ กบั องค์กร ทําให้ บริ ษัทมีการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าได้ อย่างครบวงจร ข้ อได้ เปรี ยบสําคัญของบริ ษัทคือ
บริ ษัทมีทงลู
ั 4 กค้ าในกลุม่ ทีเป็ นตัวแทนจําหน่ายสือโฆษณาหรื อเอเจนซี
และกลุม่ ลูกค้ าซึงเป็ นเจ้ าของสินค้ าหรื อ
บริ การโดยตรง ถึงแม้ วา่ การเกิดขึ 4นของช่องทีวีดจิ ิตอลต่างๆ ทีมีเพิมมากขึ 4นหลายช่องนัน4 จะทําให้ อตั ราค่าโฆษณา
ต่อนาทีลดลง แต่กรณีดงั กล่าวก็มีข้อดีเช่นเดียวกัน กล่าวคือเมืออัตราค่าโฆษณาต่อนาทีลดลง ก็เป็ นการเพิม
โอกาสในการเข้ าถึงสือโฆษณาในช่องทีวีดจิ ิตอลให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าในจํานวนทีมากขึ 4นเช่นเดียวกัน ด้ วยเหตุทีบริ ษัท
เองมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ ลูกค้ าทังเอเจนซี
4
และลูกค้ าตรง ก็จะเป็ นข้ อได้ เปรี ยบอย่างยิงของบริ ษัท นอกจากนี 4
การทีบริ ษัทมีสืออืนๆ อยูใ่ นมือด้ วย ก็จะสามารถวางกลยุทธ์ในการนําเอาสือต่างๆ จําหน่ายรวมกันไปกับสือ
โทรทัศน์ได้ ด้วยเช่นกัน
จากนันมี
4 การเปิ ดตัวอย่างเนื 4อหารายการโทรทัศน์ตา่ งๆ ทีจะมีการเผยแพร่ให้ แก่ผ้ รู ับชมผ่านช่องรายการทีวี
ดิจิตอลของบริ ษัทให้ ทีประชุมได้ รับชม
ต่อมานางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ ได้ ชี 4แจงเพิมเติมเกียวกับทีมาของเนื 4อหารายการหรื อคอนเท้ นท์
ทีจะนํามาเผยแพร่ออกอากาศภายในช่องรายการของบริ ษัทว่า จะมีทงรายการที
ั4
บริ ษัทผลิตเอง และรายการในส่วน
ทีซื 4อมาจากต่างประเทศ รวมตลอดถึงการร่วมผลิตกับพันธมิตรทางการค้ าอีกส่วนหนึงด้ วย
ผู้ถือหุ้น ไม่ระบุชือ ได้ สอบถามเกียวกับช่องทีวีดจิ ิตอลของบริ ษัทว่าเมือมีการออกอากาศแล้ ว ประเทศทีอยู่
ในเขตประชาคมอาเซียนสามารถรับชมได้ หรื อไม่ และสถานทีซึงใช้ เป็ นสถานีสง่ ของทีวีดจิ ิตอลดังกล่าว ใช้ สถานที
ใดเป็ นสถานทีดําเนินการ
นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง ได้ ชี 4แจงเกียวกับการส่งออกอากาศว่า ในปั จจุบนั จะมีการออกอากาศโดยกฎของ
คณะกรรมการ กสทช. คือหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ทีให้ บริ การเป็ นการทัวไป หรื อทีเรี ยกว่า Must
carry ซึงเป็ นกฎทีบังคับให้ โครงข่ายต่างๆ ต้ องออกอากาศช่องรายการทีวีดจิ ิตอลทีได้ รับการประมูล สําหรับ
สัญญาณภาพทีออกไปต่างประเทศโดยผ่านดาวเทียมไทยคม โดยหลักการแล้ วประเทศอืนๆ ทีอยูใ่ นรัศมีของ
โครงข่ายดาวเทียมไทยคมก็ยอ่ มรับชมได้ แต่ในบางกรณีรายการโทรทัศน์ทีออกอากาศก็มีข้อกําหนดให้ สามารถ
เผยแพร่ได้ เฉพาะในประเทศไทยอันเป็ นข้ อห้ ามทางลิขสิทธิ ดังนันการรั
4
บชมรายการต่างๆ เหล่านันจึ
4 งต้ องมีการ
เข้ ารหัสสัญญาณก่อนจึงจะรับชมได้ โดยติดตังระบบการเข้
4
ารหัสดังกล่าวไว้ ในกล่องรับชม ดังนัน4 กล่องรับ
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สัญญาณทีผลิตในประเทศเท่านันที
4 จะสามารถควบคุมการรับชมได้ ส่วนสถานทีซึงใช้ เป็ นสถานีสง่ บริ ษัทจะใช้
สถานทีอันเป็ นทีตังสํ
4 านักงานใหญ่ ทีอรุณอัมริ นทร์ โดยใช้ สถานทีเก่ามาปรับปรุงเพือรองรับการดําเนินงานด้ าน
กิจการโทรทัศน์ทงหมด
ั4
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ ให้ ข้อเสนอแนะและสอบถามดังนี 4
กรณีแรก เป็ นกรณีของการทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึงทําความเห็นออกมาโดยอาศัย
ข้ อมูลในปั จจุบนั ในระยะยาวจึงไม่แน่ใจว่าโครงการทีวีดจิ ิตอลจะคืนทุนหรื อมีกําไรภายในระยะเวลาทีกําหนดจริ ง
หรื อไม่ นอกจากนี 4ยังมีความเห็นว่าทีปรึกษาทางการเงินควรทําข้ อมูลประมาณการผลประกอบการของโครงการนี 4
ออกมานําเสนอแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้บริ หาร เปรี ยบเทียบเป็ นหลายแนวทางได้ แก่ แนวทางในกรณีทีผลการดําเนินงาน
เป็ นปกติ กรณีทีผลการดําเนินงานเลวร้ ายทีสุด และกรณีทีผลการดําเนินงานดีทีสุด เพือให้ เห็นความแตกต่างของ
แต่ละสมมติฐาน
กรณีทีสอง ได้ เสนอแนะให้ ผ้ บู ริ หารพิจารณาถึงแนวทางในการดําเนินการว่า จากเดิมบริ ษัทประกอบ
กิจการสิงพิมพ์ในราคาระดับสูง อันเป็ นการหารายได้ จากสือโฆษณาซึงเจาะลูกค้ าเฉพาะกลุม่ แต่เมือประกอบ
กิจการโทรทัศน์แล้ วจะเป็ นการหารายได้ จากลูกค้ าโดยทัวไปในวงกว้ าง การวางกลยุทธ์ตา่ งๆ จึงต้ องปรับเปลียนไป
ให้ เหมาะสมกับสือดังกล่าวด้ วย
กรณีทีสาม ได้ แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้ วยกับการทีบริ ษัทมีแผนงานทีจะขยายฐานลูกค้ าไปสูป่ ระเทศใน
ประชาคมอาเซียน แต่ในเบื 4องต้ นอยากจะแนะนําให้ ขยายไปยังประเทศเพือนบ้ านใกล้ เคียงก่อนคือกลุม่ ประเทศ
CLMV ได้ แก่ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
จากนันได้
4 มีผ้ ถู ือหุ้นไม่ระบุชือ
ได้ สอบถามเกียวกับการแพร่ภาพออกอากาศว่าสรุปแล้ วประเทศใน
ประชาคมอาเซียนสามารถรับชมช่องรายการทีวีดจิ ิตอลของบริ ษัทได้ หรื อไม่
ทังได้
4 แสดงความคิดเห็นว่าหาก
ดําเนินการให้ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนรับชมได้ แล้ ว
จะเป็ นประโยชน์อย่างยิงเพราะประชากรของประชาคม
อาเซียนมีเป็ นจํานวนมากจึงอาจเป็ นการเพิมช่องทางในการหารายได้ ให้ กบั บริ ษัทเพิมมากขึ 4นได้
นางระริ น
อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ ได้ ชี 4แจงผู้ถือหุ้นกรณีเกียวกับแพร่ภาพออกอากาศประเทศใน
ประชาคมอาเซียนว่า โดยเทคนิคแล้ วสามารถรับชมได้ ในระดับหนึง อย่างไรก็ตาม กรณีทีประชาชนในประเทศ
เหล่านันสามารถรั
4
บชมได้ อาจไม่สง่ ผลให้ บริ ษัทสร้ างรายได้ เพิมขึ 4นโดยตรงได้
เนืองจากรายได้ ของการประกอบ
กิจการโทรทัศน์มาจากการจําหน่ายสือโฆษณาภายในประเทศ ปั จจัยทีส่งเสริ มการจําหน่ายสือดังกล่าวได้ แก่ผล
การสํารวจความนิยมของผู้ชมในแต่ละรายการหรื อเรตติ 4ง
ซึงจะมีการสํารวจกับผู้ชมภายในประเทศเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจไปในประชาคมอาเซียนทางบริ ษัทมีการเตรี ยมการไว้ แล้ ว แต่จะเป็ นการขยายตัวไป
ในแนวทางทีเหมาะสมก่อให้ เกิดรายได้ อย่างแท้ จริ ง
ส่วนกรณีของข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทีให้ บริ ษัทคํานึงถึงกลยุทธ์ในการเจาะกลุม่ ลูกค้ าจากเดิมทีเป็ น
ลูกค้ าเฉพาะกลุม่ สู่กลุม่ ลูกค้ าโดยทัวไปในวงกว้ าง ได้ ชี 4แจงว่ากรณีดงั กล่าว เป็ นสิงทีบริ ษัทคํานึงถึงมาโดยตลอด
และได้ กําหนดแนวทางวางกลยุทธ์ตา่ งๆ ไว้ รองรับการเปลียนแปลงแล้ ว อย่างไรก็ตามจะนําเอาข้ อคิดเห็นและ
เสนอแนะของผู้ถือหุ้นทีเป็ นประโยชน์ไปประกอบการดําเนินกิจการของบริ ษัทต่อไป
นายโชคชัย ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด ได้ กล่าวชี 4แจงเพิมเติมต่อที
ประชุมเกียวกับทีวีดจิ ิตอลว่า ในอนาคตจะมีการวางระบบให้ รายการโทรทัศน์สามารถดูย้อนหลังได้ ผา่ นช่องทาง
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ต่างๆทีหลากหลายนอกเหนือจากการรับชมทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะการรับชมผ่านโทรศัพท์เคลือนทีประเภท
สมาร์ ทโฟน โดยจะนําเอากรณีดงั กล่าวไปส่งเสริ มการหารายได้ จากการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ อีคอมเมิร์ซ
โดยใช้ รายการโทรทัศน์เป็ นช่องทางในการนําเสนอและจําหน่ายสินค้ าต่างๆ ของบริ ษัท โดยอาศัยข้ อได้ เปรี ยบจาก
การทีกลุม่ บริ ษัทมีธุรกิจสิงพิมพ์ ร้ านจําหน่ายหนังสือ สิงพิมพ์ตา่ งๆ รวมถึงระบบขนส่งทีพร้ อมรองรับสําหรับการทํา
ธุรกิจดังกล่าว
นอกจากนี 4ยังได้ ชี 4แจงเพิมเติมว่า ปั จจัยสําคัญสําหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์คือเนื 4อหารายการหรื อ
คอนเท้ นท์ ในอนาคตบริ ษัทมีการวางแผนสําหรับการสร้ างกลุม่ ศิลปิ น ดารา ซึงอยูภ่ ายใต้ สงั กัดของบริ ษัทเอง เพือ
รองรับการผลิตเนื 4อหารายการอย่างครบวงจร อย่างไรก็ตามการจะไปถึงจุดนันจะต้
4 องมีการดําเนินการไปตามลําดับ
ขันตอน
4
วางรากฐานให้ เกิดความพร้ อมในแต่ละขันตอนก่
4
อนจึงจะเริ มดําเนินการได้
ผู้ถือหุ้น ไม่ระบุชือ ได้ สอบถามเกียวกับรายได้ จากการประกอบกิจการโทรทัศน์ในปี 2557-2559 รวมถึง
อัตราค่าโฆษณาทีจะใช้ ในการจําหน่ายของบริ ษัท
นายโชคชัย ปั ญจรุ่งโรจน์ ได้ ชี 4แจงว่ากรณีของแผนการในการหารายได้ จากโครงการทีวีดจิ ิตอล ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบโดยตรงว่าบริ ษัทมีความตังใจและพร้
4
อมทุม่ เทเพือสร้ างรายได้ ให้ มีผลประกอบการดีและคืนทุนโดยเร็ ว
ทีสุด แต่บางครัง4 กลยุทธ์บางอย่างก็เป็ นความลับในทางการค้ าทียังไม่สามารถเปิ ดเผยได้
ตัวแทนบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึง
สินทรัพย์ของบริ ษัท ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมถึงการประมาณการรายได้ จากธุรกิจโทรทัศน์นนั 4 จะปรากฏอยูใ่ นรายงาน
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้ าที 27 ซึงจะปรากฏตัวเลขการประมาณการรายได้ ตงแต่
ั 4 ปี 2557 ถึงปี
2572 ไว้ แล้ ว ทังนี
4 4 เฉพาะประมาณการรายได้ ทีผู้ถือหุ้นสอบถาม ปี 2557 ประมาณการไว้ จํานวน 230 ล้ านบาท ปี
2558 ประมาณการไว้ จํานวน 653 ล้ านบาท และปี 2559 ประมาณการไว้ จํานวน 801 ล้ านบาท ทังนี
4 4ประมาณการ
รายได้ ดงั กล่าวมาจากการจัดทําโดยอาศัยข้ อมูลทีหลากหลาย จากหลายแหล่งข้ อมูล ทังจากการสั
4
มภาษณ์
ผู้บริ หาร รวมตลอดถึงข้ อมูลจากบริ ษัทอืนๆ ทีอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ทังนี
4 4 ปั จจัยทีมีผลโดยตรงต่อความเป็ นไป
ได้ ของประมาณการดังกล่าว คือ ราคาของการจําหน่ายเวลาโฆษณาสุทธิตอ่ นาที อย่างไรก็ตาม อัตราค่าโฆษณา
ดังกล่าวถือเป็ นความลับทางการค้ าทียังไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ดงั ทีผู้บริ หารได้ ชี 4แจงไป นอกจากนี 4จากกรณีทีมีผ้ ถู ือ
หุ้นแสดงความคิดเห็นว่าทีปรึกษาทางการเงินควรมีการทําการวิเคราะห์ข้อมูลทังทางบวกและทางลบนํ
4
าเสนอด้ วย
นัน4 กรณีดงั กล่าวทีปรึ กษาทางการเงินได้ ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitive Analysis) ไว้ ในหน้ าที 33 เพือให้ เห็น
สมมติฐานว่าในกรณีทีอัตราค่าโฆษณาเพิมขึ 4นหรื อลดลงจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อโครงการนี 4แล้ ว
ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชือ ได้ สอบถามว่าในปั จจุบนั บริ ษัทได้ ดําเนินการจําหน่ายโฆษณาไปแล้ วในสัดส่วนเท่าใด
จากทีได้ ตงประมาณการไว้
ั4
และบริ ษัทมีวิธีการอย่างไร ในการซื 4อเนื 4อหารายการให้ ได้ ในราคาทีไม่สงู จนเกินไป
นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ ได้ ชี 4แจงว่าในปั จจุบนั ตัวแทนจําหน่ายสือโฆษณายังไม่ได้ ตอบรับกับ
ผู้ประกอบการรายใดเป็ นการเฉพาะ เพราะเป็ นช่วงเริ มทดลองออกอากาศของทีวีดจิ ิตอล และเป็ นช่วงเวลาทีเป็ น
การแนะนํารายการให้ เป็ นทีรับรู้ของตัวแทนจําหน่ายสือโฆษณา ส่วนแนวทางในการจัดหาเนื 4อหารายการนัน4 บริ ษัท
เน้ นการจัดทําด้ วยทีมงานของบริ ษัทเอง เพราะสามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้ชมได้ ดีกว่า ส่วนการจัดซื 4อจากต่างประเทศนัน4
บริ ษัทก็จะดําเนินการอย่างระมัดระวังเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการอาศัยข้ อได้ เปรี ยบจากการเป็ นช่องรายการที
จัดซื 4อเองเพือเจรจาต่อรองให้ ได้ ราคาทีสมเหตุผลกว่าการเป็ นผู้ซื 4อรายย่อยทัวไปได้
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นายสุวิทย์ ศรี วิไลฤทธิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามถึงสัดส่วนรายการทีผลิตเองกับรายการ
ซื 4อมาว่าเปรี ยบเทียบกันแล้ วมีสดั ส่วนอย่างไร
นอกจากนี 4ยังได้ สอบถามถึงแนวทางในการบริ หารจัดการเนื 4อหา
รายการ กรณีรายการทีเคยออกอากาศในช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอมริ นทร์ แอ็กทีฟทีวี จะนําเอามา
ออกอากาศในช่องทีวีดจิ ิตอลได้ หรื อไม่ อย่างไร นอกจากนี 4รายการทีเคยผลิตออกอากาศในช่องฟรี ทีวี เช่น รายการ
บ้ านและสวนซึงผลิตและออกอากาศทางช่อง 9 อสมท จะยังคงดําเนินการต่อไปหรื อไม่ และมีคําถามเกียวกับการ
ตัดค่าเสือมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปี ละกว่า 200 ล้ านบาท อันเป็ นการตัดเป็ นเส้ นตรงเท่ากันทุกปี 15 ปี ซึงอาจจะ
เป็ นภาระสําหรับปี แรกๆ การตัดค่าเสือมด้ วยวิธีนี 4อาจจะทําให้ บิดเบือนต่อผลประกอบการทีแท้ จริ งได้ การตัดโดย
วิธีคอ่ ยๆ เพิมจํานวนขึ 4นไปในแต่ละปี น่าจะเหมาะสมกว่า
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ได้ ชี 4แจงประเด็นการตัดค่าเสือมราคาค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน4 จําเป็ นต้ องตัด
เป็ นเส้ นตรง เพือให้ สอดคล้ องตามมาตรฐานทางบัญชี ประกอบกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท จาก บริ ษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด ได้ ชี 4แจงเสริ มว่าการตัดเป็ นเส้ นตรงจะเป็ นวิธีทีเหมาะสมกว่า
นายโชคชัย
ปั ญจรุ่งโรจน์ ชี 4แจงเกียวกับการจัดหาเนื 4อหารายการว่า มีบางส่วนทีบริ ษัทจัดหาจาก
ต่างประเทศด้ วย เพือช่วยสร้ างรูปแบบของช่องให้ มีความชัดเจนขึ 4นโดยรวมจะมีสดั ส่วนประมาณกว่าร้ อยละ 10
นอกจากนี 4ยังมีรายการทีร่วมผลิตกับผู้ผลิตรายการภายในประเทศอีกประมาณร้ อยละ 25 ทีเหลือจะเป็ นรายการที
บริ ษัทผลิตเอง ส่วนกรณีของรายการจากอมริ นทร์ แอ็กทีฟทีวี ก็มีการนํามาใช้ ประโยชน์ในช่องทีวีดจิ ิตอลนี 4ด้ วย โดย
มีการเพิมเติมเนื 4อหาบางอย่างเข้ าไปให้ มีความสดใหม่มากขึ 4นและเปิ ดโอกาสให้ มีการนําเอาสินค้ าเข้ าไปอยูใ่ น
เนื 4อหารายการได้ ทังนี
4 4 จากการทีบริ ษัทได้ เข้ าไปแนะนํารายการกับลูกค้ าทีเป็ นตัวแทนจําหน่ายสือโฆษณา ต่างก็
เสนอแนะให้ บริ ษัทเน้ นรายการทีผลิตเองเป็ นหลักเพือเปิ ดโอกาสทางการขายเพราะสามารถนําเอาสินค้ าหรื อบริ การ
ของลูกค้ าต่างๆ เข้ าไปอยูใ่ นเนื 4อหารายการได้ ต่างจากรายการทีซื 4อมาจากต่างประเทศทีจะดําเนินการดังกล่าวได้
ยาก ส่วนกรณีทีเดิมบริ ษัทเคยไปผลิตรายการโทรทัศน์ให้ กบั ฟรี ทีวี ในช่วงเวลาก่อนหน้ านี 4ปั จจุบนั ทางบริ ษัทได้ ยตุ ิ
การดําเนินการดังกล่าวและนําเอาบุคลากรกลับมามุง่ เน้ นพัฒนารายการทีจะนําไปใช้ ในช่องทีวีดจิ ิตอล
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการดําเนินงาน
ในโครงการทีวีดจิ ิตอลว่า เนืองจากว่าบริ ษัทเพิงเข้ ามาสูธ่ ุรกิจนี 4ยังไม่เป็ นทีรู้จกั ของประชาชนมากนัก จึงขอให้ เน้ นใน
เรื องของการสร้ างแบรนด์เพือให้ เป็ นทีรับรู้ แก่ประชาชนทัวไปโดยเร็ ว นอกจากนี 4 ยังเน้ นเรื องการประมาณการ
รายได้ ว่าเป็ นเพียงตัวเลขประมาณการภายใต้ สถานการณ์ปกติแต่ในขณะนี 4บ้ านเมืองไม่ปกติก็จะยิงทําให้ ประสบ
ความยากลําบากในการดําเนินการมากขึ 4น จึงขอให้ ใช้ ความระมัดระวังในการบริ หารจัดการและขอให้ กําลังใจไว้
ด้ วย อีกทังได้
4 เสนอแนะให้ บริ ษัทวางแผนสําหรับการเตรี ยมความพร้ อมเพือนําเอาบริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพือระดมทุนในโอกาสต่อไป
นายวินยั สิริศศิธร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง มีข้อกังวลเกียวกับการลงทุนในโครงการทีวีดจิ ิตอล จะ
ส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อไม่ อย่างไร ทังเสนอแนะให้
4
มีแผนในการนําเอา อมริ นทร์ เทเลวิชนั
เจ้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตเช่นกัน
นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ได้ ชี 4แจงเกียวกับการจ่ายเงินปั นผลว่า หากธุรกิจในโครงการทีวีดจิ ิตอลเป็ นไปตาม
แผนทีวางไว้ ก็จะไม่กระทบกับการดําเนินกิจการของบริ ษัทแม่ เพราะอมริ นทร์ เทเลวิชนั ใช้ เงินลงทุนจากการกู้ยืม
สถาบันการเงินอยูแ่ ล้ ว ดังนันในแต่
4
ละปี หากบริ ษัทยังคงมีกําไรจากการดําเนินงาน ถึงแม้ อมริ นทร์ เทเลวิชนั ยังคง
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ประสบกับการขาดทุนในช่วงเริ มต้ นของการดําเนินงานอยู่ บริ ษัทก็สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทังนี
4 4
ขึ 4นอยู่กบั สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลานันๆ
4 ว่าเป็ นอย่างไร โดยบริ ษัทได้ เน้ นให้
ความสําคัญให้ กบั ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ใิ ห้ สตั ยาบันในการอนุมตั เิ ข้ าทํารายการ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไขการประมูลตามทีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ กําหนด และให้ สตั ยาบันดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้ องเพือให้ ได้ มาซึงใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน
ความถีเพือให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ ของบริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด ซึง
บริ ษัทถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99 เนืองจากมีขนาดของรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้ อยละ 100 ด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงือนไขทีมีการ
เสนอ
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,767,296
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
161,767,296
100.0000
วาระที) 12 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ าไม่ เกิน 1,500 ล้ านบาท (รายละเอียดปรากฎ
ในตามสิ)งที)ส่งมาด้ วยลําดับที) 8)
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ ชี 4แจงต่อทีประชุมว่า สืบเนืองจากบริ ษัทมีความต้ องการสํารองสภาพคล่อง
และบริ หารต้ นทุนทางเงินของบริ ษัท ดังนัน4 บริ ษัทจึงได้ เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง4 นี 4
ไม่เกิน 1,500 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี 4
ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทกุ ประเภทชนิดระบุชือ และ/หรื อไม่ระบุชือผู้ถือ มีและ/หรื อไม่มีหลักประกัน มีและ/หรื อ
ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรื อหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทังนี
4 4ขึ 4นอยูก่ บั ความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง4
วงเงิน
จํานวนหุ้นกู้ทีจะออกมีมลู ค่าไม่เกิน 1,500 ล้ านบาท โดยจะออกเสนอขายครัง4 เดียวหรื อหลายคราว
ก็ได้
สกุลเงิน
เสนอขายในสกุลบาท และ/หรื อในสกุลเงินอืน
อัตราดอกเบี 4ย ขึ 4นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง4
อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันทีออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง4
การไถ่ถอน
ผู้ถือหุ้น และ/หรื อบริ ษัทอาจมีหรื อไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด ทังนี
4 4 ขึ 4นอยู่กบั เงือนไข
ก่อนกําหนด ของหุ้นกู้ทีออกในแต่ละครัง4
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัวไป และ/หรื อเสนอขายแก่นกั ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อเสนอขายแก่นกั ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อผู้ลงทุนสภาบันในประเทศ
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และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ
กฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้ องและมีผลบังคับใช้ ในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้
เงือนไขพิเศษ ในกรณีทีบริ ษัทได้ ไถ่ถอนหรื อชําระคืนหุ้นกู้ทีได้ ออกไว้ แล้ วข้ างต้ น บริ ษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน
เพิมเติมอีกได้ ภายใต้ เงือนไขและวงเงิน (Revolving basis) ทีได้ ขออนุมตั ไิ ว้ ทังนี
4 4 เมือรวมกับหุ้นกู้
อืนๆ จะต้ องมีจํานวนเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินทีได้ รับอนุมตั ิ
ทังนี
4 4 คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อประธานกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ และ/หรื อ
บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อประธานกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ มอบหมายมี
อํานาจในการกําหนดเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจําเป็ นและเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น
การกําหนดชือหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง4 ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย
ข้ อกําหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาในการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด อัตราดอกเบี 4ย วิธีการชําระคืน
หุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้ น ตลอดจนดําเนินการขึ 4นทะเบียนหุ้นกู้กบั สมาคมตลาดตรา
สารหนี 4ไทย หรื อตลาดรองอืน และมีอํานาจในการแต่งตังที
4 ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัด
อันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ทีปรึกษาทางกฎหมาย นายทะเบียนผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อทีปรึกษา
อืนทีเกียวข้ อง หรื อบุคคลอืนใดทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้น อีกทังมี
4 อํานาจลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง ตลอดจนติดต่อให้ ข้อมูลดําเนินการยืนเอกสารต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงานทีเกียวข้ อง และดําเนินการอืนใดตามทีจําเป็ นและเกียวเนืองกับการ
ออกหุ้นกู้
สําหรับวาระนี 4 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามทีเสนอ”
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่าบริ ษัทควรใช้ โอกาสนี 4เพือขอ
ออกหุ้นกู้ในรูปแบบลักษณะของเจเนอรัลแมนเดต (general mandate) โดยได้ ขอมติจากผู้ถือหุ้นทีเป็ นการขอเป็ น
วงเงินไว้ ลว่ งหน้ า และมอบอํานาจให้ คณะกรรมการพิจารณาในแต่ละครัง4 ตามความเหมาะสม กลไกใหม่นี 4ช่วยให้
การระดมทุนมีความยืดหยุน่ มากขึ 4นและใช้ เวลาไม่นาน
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ได้ ชี 4แจงว่าบริ ษัทได้ คํานึงถึงวงเงินทีจะใช้ เห็นว่าจํานวนเงิน 1,500 ล้ านบาท เป็ น
จํานวนทีมากเพียงพอแล้ ว และเพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Corporate Governance ) จึง
เป็ นการแจ้ งขอใช้ วงเงินปี ต่อปี ประกอบกับการเปลียนวิธีการออกหุ้นกู้ตามทีผู้ถือหุ้นเสนอจะต้ องมีการเพิมวาระ
เพือให้ มีการลงมติทีเพิมมาใหม่นนั 4 ในชันนี
4 4เห็นว่าการขอออกหุ้นกู้เดิมเหมาะสมแล้ ว จึงคิดว่าไม่จําเป็ นต้ องออกหุ้น
กู้ในลักษณะของเจเนอรัลแมนเดตในโอกาสนี 4แต่อย่างใด
เมือไม่มีผ้ สู อบถามเพิมเติมประธานจึงได้ ได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงมติสําหรับวาระนี 4

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามทีเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอก
ฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงือนไขทีมีการเสนอ
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
161,767,296
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
161,767,296
100.0000
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วาระที) 13 พิจารณาเรื) องอื)น ๆ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอีก
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า เมือมีการลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้ วนแล้ ว จึงแจ้ งให้ ผ้ ู
ถื อหุ้นทราบว่าสามารถซักถามประเด็นข้ อสงสัยหรื อแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเรื องใดๆ ต่อบริ ษัทได้ ซึงมี ผ้ ู
ซักถาม ดังนี 4
นางเพ็ญศรี จินตนานนท์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามเกี ยวกับโครงการการสร้ าง
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Collective Action Coalition) ภายใต้ การดําเนินการ
ของสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทยร่ วมมื อกับหน่วยงานต่างๆ ซึงเท่าที ทราบในปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่ได้ ลงนามให้
สัตยาบันในโครงการดังกล่าว จึงอยากทราบว่าบริ ษัทมีแนวนโยบายต่อเรื องนี 4อย่างไร
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ได้ ชีแ4 จงต่อที ประชุมว่า ในปี ที ผ่านมาที ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีม ติ
อนุมตั ิเพือตอบรับเข้ าร่ วมโครงการดังกล่าวแล้ ว ปั จจุบนั อยู่ในขันตอนของการดํ
4
าเนินการเพือลงนามให้ สตั ยาบัน
ต่อไป
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิมเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้ าร่ วมการประชุม
ทุกคน และปิ ดการประชุมเวลา 17.15 นาฬิกา

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)
ประธานทีประชุม

(นางอัมพวรรณ์ สุวรรณเรื องศรี )
ผู้จดบันทึกการประชุม

