รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ของ
บริษัท อมรินทร์ พริน$ ติง$ แอนด์ พับลิชชิ)ง จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้ อง Convention Hall อาคารผู้บริ หาร บริ ษัท
อมริ นทร์ พริ น3 ติ 3ง 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 126 คน นับจํานวนหุ้นได้ 179,076,464
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 81.39 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั3
ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุม
จากนันประธานได้
3
มอบหมายให้ นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา เป็ นผู้ดําเนินการประชุม
นางสาวอรชุลี ชูเกี ยรติวงศา ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบเกี ยวกับการทีบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
วาระการประชุม คําถาม และเสนอรายชือบุคคลเพือคัดเลือกเข้ าเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าได้ ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษัทแล้ ว ตังแต่
3 วนั ที 15 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที 7 กุมภาพันธ์ 2558 แต่เมือครบกําหนดตามระยะเวลา
ดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอรายชือบุคคลเพือคัดเลือกเป็ นกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้ าแต่อย่างใด จากนันนางสาวอรชุ
3
ลี ชูเกียรติวงศา ได้ แนะนํากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและผู้เข้ าร่ วม
ประชุมอืนๆ ให้ ทีประชุมได้ รับทราบ ดังนี 3
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
7. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสุภาพ น้ อยอํา
กรรมการ
9. นายสมรรถ เรื องณรงค์
กรรมการอิสระ
10. นายอําพล รวยฟูพนั ธ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สําหรับผู้บริ หารและบุคคลอืนทีได้ เข้ าร่วมประชุมในครัง3 นี 3 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. นางสาวมนสิชา เวศน์เรื องวิทย์
5. นางสาวปิ ยะวัน มีสขุ

2

ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
ทีปรึกษาทางกฎหมายของบริ ษัท จากสํานักงานคุณธรรม
ทนายความ
นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา ชี 3แจงให้ ทีประชุมทราบข้ อปฏิบตั ิทีสําคัญเกียวกับการประชุมและการลงมติ

ดังนี 3ว่า
- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ โอกาสท่านผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ที
เกียวข้ องกับวาระนันๆ
3 โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีต้ องการซักถามกรุณายกมือและเมือประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ งต่อ
ที ประชุมก่อนด้ วยว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที มาประชุมด้ วยตนเองหรื อผู้รับมอบฉันทะ จากนัน3 แจ้ งชื อและนามสกุล ก่อน
ซักถามหรื อแสดงข้ อคิดเห็นทุกครัง3
- สําหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าหนึงหุ้นเป็ นหนึงเสียง (1share : 1 vote)
- ผู้ถือหุ้นซึงมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนัน3
- การลงมติในแต่ละวาระทําการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้ บตั รลงคะแนนทีบริ ษัทจัดให้ โดยให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นใช้ บตั รลงคะแนนทีบริ ษัทจัดให้ ลงมติในแต่ละวาระ
- ทัง3 นี 3 ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนํ า คะแนนเสี ยงที ไม่เ ห็ นด้ วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจาก
คะแนนเสียงทังหมด
3
สําหรับการลงคะแนนในวาระเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
3
ครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ เพือให้ สอดคล้ องกับโครงการประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของสมาคมส่งเสริ มผู้
ลงทุนไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนและสํานักงาน ก.ล.ต. ทีต้ องการให้ มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ
ดังนันบริ
3 ษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทังหมดของวาระนี
3
3
- ส่วนผู้ถือหุ้นทีทํ าหนังสื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูอืนเข้ าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน3 บริ ษัทได้ นําคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงตามความประสงค์ของท่าน
ผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในเครื องคอมพิวเตอร์ เพือลงมติตามวาระไว้ แล้ ว
นางสาวอรชุลี ชูเกี ยรติวงศา ได้ แถลงต่อทีประชุมว่าเพื อความโปร่ งใสในการประชุมและการตรวจนับ
คะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้ งขออาสาสมัครในทีประชุมจํานวน 3 คน เพืออาสา
เป็ นกรรมการตรวจสอบคะแนน อย่างไรก็ตามมีผ้ ถู ือหุ้นเพียง 2 คนทีสมัครใจเข้ าเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนน คือ
(1) นายปรี ชา จินตนานนท์ และ (2) นางสาววารี รัตน์ นาคินทรกุล
เมือได้ ชี 3แจงจนครบถ้ วนแล้ ว จึงได้ เริ มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี 3
วาระที) 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื)อวันที) 18 เมษายน
2557
นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา ได้ กล่าวชี 3แจงต่อทีประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2557 ซึงได้ จดั ประชุมขึ 3นเมือวันที 18 เมษายน 2557 นัน3 บริ ษัทได้ ส่งสําเนารายงานการประชุม ไปพร้ อมกับหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม แล้ ว อี ก ทัง3 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

3
สําหรับวาระนี 3 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ได้ มีการจดบันทึกอย่างถูกต้ องตรงตาม
ความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 3
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
179,046,666
99.9806
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
34,818
0.0194
รวม
179,081,484
100.0000
อนึง ในขณะลงมติ ในวาระนี มีผูถ้ ื อหุน้ ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมเพิ มขึนภายหลังจากที ป ระธานกล่าวเปิ ดประชุมอี ก
จํ านวน 3 ราย นับได้จํานวน 5,020 หุน้
วาระที) 2 พิจารณารั บ ทราบผลการดํา เนิ นงานของบริ ษั ทในรอบปี บั ญชี 2557 รั บรองรายงาน
ประจําปี 2557 และแผนงานประจําปี 2558
นางสาวอรชุลี ชูเกี ยรติวงศา ได้ กล่าวชี แ3 จงต่อที ประชุมว่า บริ ษัทได้ ส่ง รายละเอี ยดเกี ยวกับผลการ
ดําเนินงานประจํ าปี 2557 ให้ กับผู้ถือหุ้นทราบแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง3 นี 3 และบริ ษัทได้ จดั เผยแพร่
รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบโดยทัวกันอีกด้ วย
ประธานได้ รายงานให้ ทีประชุมรับทราบเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2557 ทีผ่านมาว่า ในปี
2557 ภาคการผลิตส่วนใหญ่ได้ รับผลกระทบจากปั จจัยทังภายในประเทศและต่
3
างประเทศอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะ
ผลกระทบจากปั ญหาทางการเมือง ซึงมีผลสืบเนืองมาตังแต่
3 ปลายปี พ.ศ.2556 ต่อมา เมือเกิดจากการเปลียนแปลง
ทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจจึงมีทิศทางทีดีขึ 3นเป็ นลําดับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที 4
บริ ษัท ยัง คงให้ ความสํ า คัญ และตระหนักถึ ง ผลกระทบต่างๆ ที อาจจะเกิ ดขึน3 และได้ วางแผนป้องกัน
ติดตามและสร้ างแนวทางเพือควบคุมระดับปั ญหา แต่ผลกระทบต่างๆ ทีเกิดขึ 3นมาจากความเชือมันของผู้บริ โภค
จึงทําให้ กําลังซื 3อของผู้บริ โภคลดลงเมือเทียบกับปี ก่อนหน้ า นอกจากนี 3 ผลการดําเนินงานของบริ ษัท ซึงรวมผลการ
ดําเนินการในส่วนธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจทีวีดจิ ิทลั ดําเนินการโดยบริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย มี
ผลขาดทุนสุทธิ ซึงเป็ นผลทีเกิดขึ 3นในช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจใหม่ แต่ทงนี
ั 3 3 ผลดังกล่าวยังอยู่ในระดับทีบริ ษัทได้
คาดการณ์ไว้ ก่อนแล้ ว จึงทําให้ ผลทีเกิดขึ 3นดังกล่าวไม่มีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินการ
ผลการดําเนินการปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ รวม 1,916.16 ล้ านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 174.35
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 8.34 และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 253.04 ล้ านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลา
เดียวกัน 33.58 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 11.72 คิดเป็ นกํ าไรสุทธิ ต่อหุ้นเท่ากับ 1.20 บาท สาเหตุ
ของการลดลงของกํ าไรสุทธิ เนืองจากยอดขายในหลายธุรกิจของบริ ษัทลดลง โดยเฉพาะในส่วนของงานรับจ้ าง
พิมพ์และรายได้ จากโฆษณา ซึงเป็ นผลจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี
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สํ าหรั บงบการเงิ นรวมของบริ ษัท มี รายได้ รวม 1,913.97 ล้ านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ
174.66 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 8.36 และมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 86.93 ล้ านบาท ลดลงจากช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน 370.25 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 130 คิดเป็ นขาดทุนสุทธิ ต่อหุ้นเท่ากับ 0.40
บาท เนืองจากมีการรวมผลการดําเนินงานของบริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด ซึงเริ มดําเนินการธุรกิจทีวีดิจิทลั เป็ น
ปี แรก
การดําเนินการในปี 2557
การดําเนินงานธุรกิจของบริ ษัททัง3 4 สายงาน ประกอบด้ วย สายงานโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร สายงาน
หนังสือเล่ม และสายงานแอ็กทีฟอมริ นทร์ ในรอบปี ทีผ่านมามีพฒ
ั นาการทีสําคัญในแต่ละสายงาน ดังนี 3
สายงานโรงพิมพ์ มีการปรับปรุ งสายการผลิต ปรับเปลียนเครื องจักร และเปลียนเครื องทําความเย็นของ
ส่วนการผลิต เพือทําการบริ หารและควบคุมต้ นทุนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพมากขึ 3น
สายงานนิ ต ยสาร แม้ ว่ า ในปี นี บ3 ริ ษั ท จะไม่ มี ก ารเปิ ดตัว นิ ต ยสารใหม่ แต่ ไ ด้ มี ป รั บ ปรุ ง เนื อ3 หาและ
ภาพลักษณ์ ในนิตยสารบางฉบับ โดยเฉพาะในส่วนนิตยสารเลมอเนด ซึงนอกจากจะมีการปรั บปรุ งเนื อ3 หาให้ ดู
ทันสมัยขึ 3นแล้ ว มีการเปลียนแปลงกําหนดการออกวางตลาดจากเดิมรายปั กษ์ เป็ นรายเดือนแทน เพือปรับนิตยสาร
เล่มนี 3ให้ ตรงตามความต้ องการของตลาดทีเปลียนแปลงไป
สายงานหนังสือเล่ ม มีการเปิ ดสํานักพิมพ์ใหม่ คือ สํานักพิมพ์ STEPS และ สํานักพิมพ์ SHORT CUT
เพือให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ผู้อา่ นได้ ดียิงขึ 3น และมีความหลากหลายมากขึ 3น
สายงานแอ็กทีฟอมริ นทร์ มีการเปลียนแปลงทีสําคัญ คือ การโอนหน่วยงานธุรกิจโทรทัศน์ของบริ ษัท
ให้ แก่บริ ษัทย่อยเป็ นผู้ดําเนินการทังหมด
3
จุดประสงค์เพือให้ การบริ หารงานมีประสิทธิภาพมากขึ 3น
นอกจากนี 3 บริ ษัทมีการจัดงานแสดงทีสําคัญรวม 6 งาน คือ งานบ้ านและสวน Midyear 2014 จัดขึ 3น
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ทีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค งานบ้ านและสวนแฟร์ 2014 ซึงจัดขึ 3นในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ทีชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งาน Health Cuisine and Beauty Festival จัดขึ 3น 2 ครัง3
คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม ทีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติq และช่วงเดือนพฤศจิกายน ทีชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค
เมืองทองธานี งานอมริ นทร์ เบบี 3แอนด์คิดส์แฟร์ จัดขึ 3น 2 ครัง3 ในช่วงเดือนมีนาคม และช่วงเดือนกรกฎาคม ทีศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค
นอกจากนี 3 ในส่วนของบริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชัน จํากัด บริ ษัทย่อย ซึงบริ ษัทถื อหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ
99.99 เริ มดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั เป็ นปี แรก ภายหลังจากการได้ รับใบอนุญาต โดยเริ มออกอากาศครัง3 แรกในเดือน
พฤษภาคม 2557 การดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั ของบริ ษัท มีจดุ มุ่งหมายทีสําคัญ คือ การเป็ นสือทีดี เป็ นผู้ผลิตงานทีมี
คุณภาพ เป็ นผู้ประกอบการธุรกิจสือทีครบวงจร และเป็ นการนําเนื 3อหาไปทําการต่อยอดให้ มีเกิดประโยชน์สูงสุด
เพือตอบสนองให้ แก่กลุม่ ผู้บริ โภค และกลุม่ ลูกค้ าโฆษณาได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยในเฟสที 1 เราแบ่งเนื 3อหาออกเป็ น 4 ส่วนได้ แก่ Lifestyle ครอบคลุมเรื อง บ้ าน อาหาร สุขภาพ ความ
งาม แฟชัน ซึงถือเป็ นการต่อยอดจากนิตยสาร และได้ ผลตอบรับจากลูกค้ าโฆษณาและผู้ชม เป็ นอย่างดี ส่วนที 2
คือ News ซึงแม้ จะเป็ นน้ องใหม่แต่รายการ ทุบโต๊ ะข่าวและต่างคนต่างคิด กลายเป็ นรายการยอดนิยมติด Top 5
ของช่องทีวี Digital ส่วนที 3 Biz Boom ช่วงเช้ า 6.00 – 12.00 น. ครอบคลุมเรื องเศรษฐกิจ การตลาด การลงทุน
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เป็ นการจัด Segment ทีชัดเจนและตอบโจทย์ผ้ ลู งโฆษณา ส่วนที 4 Variety Entertainment กําลังจะขึ 3นกลุ่ม
รายการใหม่ในไตรมาส 2 ปี นี 3 เพือสร้ างสีสนั และเพิมเรตติ 3ง
แม้ วา่ ในปี 2557 บริ ษัทจะมีหยุดการดําเนินธุรกิจ 2 หน่วยงาน เป็ นการชัวคราว คือ ธุรกิจอบรมสัมมนา
และธุรกิจท่องเทียว เนืองจากได้ รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและการตัดสินใจซื 3อของผู้บริ โภค ในช่วง 2-3 ปี ที
ผ่านมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงมีแผนงานทีจะกลับมาเริ มดําเนินการอีกครัง3 ในช่วงเวลาทีเหมาะสม
ผลการดําเนินงานปี ทีผ่านมายังอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจ แต่เนืองจากสภาวะปั จจัยภายนอกต่าง ๆ ทีมีผล
อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงต้ นทุนการผลิตบางรายการทีมีราคาขึ 3นอย่างต่อเนือง แต่จากการร่วมมือร่วมใจของ
พนักงานในทุกสายงาน จึงทําให้ บริ ษัทสามารถควบคุมและบริหารต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนรายละเอียดของแผนงานประจําปี 2558 และแผนงานของบริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด ประธานได้
มอบหมายให้ คณ
ุ ระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์ กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น3 ติ 3งแอนด์พบั ลิชชิง
จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้นําเสนอให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบดังนี 3
นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ ได้ กล่าวรายงานให้ ทีประชุมได้ รับทราบถึงแผนการดําเนินงานสําหรับปี
2558 ในภาพรวมบริ ษัทมีจดุ มุง่ หมายในการประกอบธุรกิจเพือส่งมอบความรู้ และความสุขสู่สงั คมโดยรวม โดยใน
ปี 2558 บริ ษัทมีแผนงานจะทําหน้ าทีเป็ นผู้ผลิตและให้ บริ การสือแบบครบวงจร (Total Media Solution) ด้ วยการ
ใช้ จดุ แข็งของบริ ษัททีเป็ นผู้ประกอบการทีมีสือครบวงจรทุกประเภท โดยการใช้ กลยุทธ์ทีเรี ยกว่า “5 on” ได้ แก่
(1) On Print คือ การใช้ สือสิงพิมพ์ในการหารายได้ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทมีสือนิตยสารทีวางจําหน่าย 13
เล่ม ประกอบไปด้ วยนิตยสารประเภทต่างๆ ครบทุกเนื 3อหาสาระ ได้ แก่ กลุ่มบ้ าน กลุ่มแฟชันและความ
งาม กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มครอบครัว (Family interest) ซึงมีกลุ่มผู้อ่านนิตยสารของบริ ษัทในแต่ละปี
ไม่น้อยกว่า 13 ล้ านคน
(2) On Line คือ การนําเอาสืออิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียมาใช้ ในการประกอบกิจการหารายได้ โดย
ปั จจุบนั บริ ษัทมีเว็บไซต์ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท จํ านวน 20 เว็บไซต์ มีเฟสบุ้ค จํานวน 22
บัญชี และอีก 8 อินสตราแกรม มีผ้ ตู ิดตามเป็ นจํานวนมาก ถื อเป็ นสือออนไลน์ทีมีเครื อข่ายใหญ่มาก
ทางบริ ษัทจะนําเอาจุดแข็งในเรื องนี 3นํามาใช้ เป็ นเครื องมือในการขยายฐานลูกค้ าของบริ ษัทและเป็ น
การเพิมช่องทางในการให้ บริ การสือโฆษณาให้ กบั ลูกค้ าอีกช่องทางหนึงด้ วย
(3) On Air คือ การหารายได้ จากสือโทรทัศน์ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทมีการดําเนินการช่องรายการโทรทัศน์
ดิจิตอลทีวีชือช่องว่า “อมริ นทร์ ที วี เอชดี” เป็ นช่องทีวีดิจิทลั ประเภทความคมชัดสูง (HD) มีรายการ
หลักๆ ได้ แก่รายการข่าว รายการทางเศรษฐกิจและธุรกิจ กลุม่ ไลฟ์สไตล์ และกลุม่ บันเทิง
(4) On Ground คือ การหารายได้ จากงานแฟร์ ต่างๆ ซึงในแต่ละปี จะมีผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมงานแฟร์ ของ
บริ ษัทเป็ นจํานวนมาก
(5) On Point of Sale คือ การนําเอาร้ านนายอินทร์ ซึงเป็ นหน้ าร้ านทีมีอยู่จํานวนมากประมาณ 200
สาขาทัวประเทศ มาใช้ เพิมช่องทางในการหารายได้ ด้ วยการใช้ ร้านนายอินทร์ ทงหน้
ั 3 าร้ านในทุกสาขา
และสื อออนไลน์ ต่างๆ ที เกี ยวกับร้ านนายอินทร์ ม าเสริ มการหารายได้ หรื อเสริ มการประชาสัมพันธ์
บริ การต่างๆ ของบริ ษัทให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัททราบ
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เมื อผู้บริ หารได้ รายงานให้ ทีประชุมรั บทราบผลการดําเนินงานในปี ที ผ่านมาและนํ าเสนอแผนงานใน
อนาคตเสร็ จสิ 3นแล้ ว นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา จึงได้ แจ้ งให้ ทีประชุมได้ ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ ซึง
ในวาระนี ม3 ี ความเห็นของคณะกรรมการว่า “คณะกรรมการบริ ษัทพิ จารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการดําเนินงานของ บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น3 ติ 3ง แอนด์ พับลิชชิง จํ ากัด (มหาชน) ประจํ าปี 2557 และ
รับทราบแผนงานประจําปี 2558 ของบริ ษัท อมริ นทร์ พริ น3 ติ 3ง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ตามทีเสนอ”
ทีประชุมจึงได้ รับทราบผลการดําเนินงานของ บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น3 ติ 3ง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
ประจําปี 2557 และรับทราบแผนงานประจําปี 2558 ของบริ ษัท อมริ นทร์ พริ น3 ติ 3ง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
ตามทีเสนอแล้ ว
อนึง วาระนี 3ไม่จําต้ องให้ ทีประชุมลงมติแต่อย่างใด
วาระที) 3 พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สําหรั บปี สิน$ สุดวันเดียวกัน ซึ)งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2557
นางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ รายงานให้ ทีประชุมได้ รับทราบถึงงบแสดง
ฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจํ าปี 2557 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี และผ่านการ
ตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ว่า ถูกต้ อ ง โดยบริ ษัท และบริ ษั ทย่ อ ย มี ผ ลขาดทุน สุท ธิ จ ากการ
ดําเนินงานในรอบปี 2557 มีผลขาดทุนรวม 86,935,521.80 บาท ทังนี
3 3 บริ ษัทได้ จดั ส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นได้ ศกึ ษาล่วงหน้ าแล้ ว ซึงสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี 3
งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
5,586.41
ล้ านบาท
หนี 3สินรวม
3,616.88
ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,969.53
ล้ านบาท
รายได้ รวม
1,913.97
ล้ านบาท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
( 86.94 )
ล้ านบาท
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
(0.40)
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม
2,889.13
ล้ านบาท
หนี 3สินรวม
578.67
ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,310.47
ล้ านบาท
รายได้ รวม
1,916.16
ล้ านบาท
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
253.04
ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (บาท)
1.20
บาท
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สําหรับวาระนี 3 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี
2557”
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ มีประเด็นคําถามเกี ยวกับงบการเงิ นว่างบ
การเงิ นในรายงานประจํ าปี มีข้อมูลครบถ้ วนหรื อไม่ เพราะพิจารณาข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินบาง
หมายเหตุไม่ปรากฏในงบการเงิน แต่มีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที 31
(ในรายงานประจําปี หน้ า 134) ภาระผูกพันและหนี 3สินทีเกิดขึ 3นภายหน้ า ไม่ทราบว่าเป็ นเพราะเหตุใดจึงไม่มีข้อมูล
ดังกล่าวในหน้ างบการเงิน และด้ วยเหตุดงั กล่าวจึงทําให้ มีข้อสงสัยจากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 31.2 มี
ข้ อมูลเกียวกับสัญญาเช่าต่างๆ หลายรายการ มีรายละเอียดเรื องระยะเวลาการเช่าแตกต่างกัน จึงสอบถามว่าเหตุ
ใดจึงมีความแตกต่างกันและบริ ษัทมีหลักเกณฑ์ใดในการเข้ าทําสัญญาดังกล่าวอย่างไร
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงินของบริ ษัท ได้ ตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นนายเฉลิมพล ไวทยางกูร ว่าหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้ อ 31 เป็ นภาระผูกพันและหนี 3สินทีอาจ
เกิดขึ 3นภายหน้ า เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ทู ีอ่านงบทราบข้ อมูลนอกเหนือจากทีปรากฏในงบอยู่แล้ วว่าในอนาคต
บริ ษัทมีภาระผูกพันในภายหน้ าอย่างไรบ้ าง ข้ อมูลดังกล่าวจึงไม่ปรากฏในหน้ างบการเงินแต่จะปรากฏในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิ นแทน ส่วนข้ อซักถามเกี ยวกับระยะเวลาการเช่าหรื อหลักเกณฑ์ ใ นการทํ าสัญญานัน3
เนื องจากในสัญญาแต่ละประเภทจะมี ความแตกต่างกันในเนื อ3 หาของสัญญา รวมตลอดทัง3 มี หลักเกณฑ์ ของ
หน่วยงานกํากับดูแลเข้ ามาเกียวข้ องด้ วยระยะเวลาในการเช่าและหลักเกณฑ์ในการทําสัญญาแต่ละสัญญาจึงมี
ความแตกต่างกันเป็ นเรื องปกติธรรมดา โดยข้ ออธิ บายเกี ยวกับสัญญาต่างๆ ทีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อ 31.2 ดังนี 3
31.2.1 เป็ นสัญญาเกียวกับการก่อสร้ างและอุปกรณ์การส่งสัญญาณทียังค้ างจ่ายตามสัญญากับผู้ติดตัง3
ซึงเป็ นข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
31.2.3 เป็ นสัญญาเช่าพื 3นทีและสัญญาเช่าอาคารหลายจุด แต่ละจุดก็ขึ 3นอยู่กบั ข้ อตกลงกับผู้ให้ เช่าแต่ละ
ราย สูงสุดมีระยะเวลา 3 ปี บางจุดเป็ นการเช่าพื 3นทีเพือติดตังสถานี
3
ซงจํ
ึ าเป็ นต้ องทํา 3 ปี เนืองจากเป็ นข้ อตกลงใน
การขอใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรทัศน์ กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
31.2.4 เป็ นการทําสัญญาเช่าใช้ บริ การโครงข่ายโทรทัศน์กบั สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็ นข้ อตกลง
ปกติในการทํ าสัญญา เพื อให้ สอดคล้ องกับระยะเวลาที ได้ รับใบอนุญาตประกอบการ ซึงขณะทํ าสัญญาเหลื อ
ระยะเวลาตามใบอนุญาตอีก 14 ปี 5 เดือน ระยะเวลาการเช่าจึงสอดคล้ องกันดังกล่าว ส่วนราคาค่าเช่าก็เป็ นราคา
ปกติโดยทัวไป
31.2.5 เป็ นการทําสัญญาเพือใช้ บริ การเกียวกับการรวมสัญญาณโทรทัศน์ รวมถึงบริ การอืนๆ ทีเกียวข้ อง
กับบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ไทยคม จํ ากัด (มหาชน) ซึงผู้ประกอบการโทรทัศน์ ทุกรายต้ องทํ าสัญ ญากับบริ ษัท
ดังกล่าว
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ได้ สอบถามเพิมเติมว่าสืบเนืองมาจากในปี ทีผ่านมามีการเปลียนแปลงมาตรฐาน
ทางบัญชีหลายข้ อ จึงได้ สอบถามว่ามาตรฐานทางบัญชีเรื องใดทีมีผลต่อการดําเนินงานของบริ ษัท
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นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ได้ ชี 3แจงว่าโดยทัวไปการเปลียนแปลงมาตรฐานทางบัญชีดงั กล่าวไม่ได้ กระทบ
ต่อการดําเนินงานของบริ ษัท แต่จะมี ผลอยู่บ้างก็ มีเรื องเดียว คือ เรื องมาตรฐานการบัญชี ฉบันที 19 (ปรั บปรุ ง
2555) เรื อง ผลประโยชน์พนักงาน ซึงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั 3 ปี 2555 และต่อเนืองมาในปี 2557 และสําหรับปี 2558
ยังไม่มีนยั สําคัญทีจะส่งผลใดๆ ต่อการดําเนินงานในปั จจุบนั
เมือผู้บริ หารได้ ตอบข้ อซักถามจนได้ รายละเอียดครบถ้ วน และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิมเติมแล้ ว จึงได้ ให้ ที
ประชุมได้ ลงมติในวาระนี 3
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี 2557 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี 3
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
179,097,864
99.9986
ไม่เห็นด้ วย
2,420
0.0014
งดออกเสียง
รวม
179,100,284
100.0000
อนึง ในขณะที ลงมติ ในวาระนี มีผู้ถือหุ้นลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมเพิ มขึ นจากวาระที  1 อี กจํ านวน 4 ราย
นับได้จํานวน 18,800 หุน้
วาระที) 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลประจําปี สําหรั บผลการดําเนินงาน ตัง$ แต่
วันที) 1 มกราคม 2557 ถึงวันที) 31 ธันวาคม 2557
นางสาวอรชุลี ชูเกี ยรติวงศา ได้ ชี 3แจงต่อทีประชุมว่าบริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ
60 ของกําไรสุทธิหลักหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของบริ ษัท เนืองจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี ทีผ่านมา มีผล
การดําเนินงานทีเป็ นกําไรสุทธิ รวมเป็ นเงิน 253.04 ล้ านบาท ดังทีได้ รายงานให้ ทีประชุมได้ รับทราบไปแล้ วในวาระ
ก่อนหน้ านี 3 จึง ขอให้ ทีประชุม อนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผลสํ าหรั บงบการเงิ นประจํ าปี 2557 ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นจํ านวน
219,999,865 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลทีผ่านมา ดังนี 3
ปี
เงินปั นผลประจําปี
อัตราร้ อยละของ
กําไรสุทธิ
2557
0.70 บาท/หุ้น
61
2556
0.1111111111 บาท/หุ้น
8
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
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สําหรั บวาระนี 3 มี ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทที นํ าเสนอต่อที ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ตามทีเสนอ ซึงจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกํ าหนดรายชือผู้มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที 28 เมษายน 2558 และปิ ดสมุด
ทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้น ในวันที 29 เมษายน 2558 โดยกํ าหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 11 พฤษภาคม
2558”
นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองได้ สอบถาม เกี ยวกับการจ่ายเงินปั นผลว่านํามา
จากงบการเงินใด ข้ อมูลทีนําเสนอทีปรากฏว่าจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 61 นันเป็
3 นอัตราทีเปรี ยบเทียบกับอะไร
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ได้ ชี 3แจงต่อทีประชุมว่า การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวนําเงินกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึงมีกําไรสุทธิจํานวน 253.04 ล้ านบาท การจ่ายเงินปั นผล 0.70 บาทต่อหุ้น จึงคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
61 ของกําไรต่อหุ้นดังกล่าว
ที ประชุม พิ จ ารณาแล้ วมี ม ติอนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผลประจํ าปี สํ าหรั บผลการดํ าเนิ นงานตัง3 แต่วันที 1
มกราคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามอัตราและเงือนไขทีมีการเสนอ มีรายละเอียดดังนี 3

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
179,097,864
2,420
179,100,284

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9986
0.0014
100.0000

วาระที) 5 พิจารณาเลือกตัง$ กรรมการแทนกรรมการที)ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
นางสาวอรชุลี ชูเกี ยรติวงศา ได้ ชีแ3 จงต่อที ประชุมว่า เพื อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 ซึงกําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
3
ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม ซึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง3 นี 3มีกรรมการทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน ได้ แก่
1. นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์ กรรมการ,กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
กรรมการ,กรรมการบริ หาร,กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการผู้จดั การ
สายธุรกิจโรงพิมพ์
3. นายอําพล รวยฟูพนั ธ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสมรรถ เรื องณรงค์
กรรมการอิสระ
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ทังนี
3 3 รายละเอียดเกียวกับประวัติ ผลงานและการปฏิบตั หิ น้ าทีของกรรมการทัง3 4 คนนัน3 บริ ษัทได้ สง่ ให้
ผู้ถือหุ้นได้ ศกึ ษาเป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว
สําหรับวาระนี 3 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเลือกตังกรรมการทั
3
ง3 4 คนทีดํารงตําแหน่งครบวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
อีกวาระหนึง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนืองจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัทต่อไป”
ทีประชุมพิจารณาแล้ วเลือกตังกรรมการทั
3
ง3 4 ท่านกลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง โดยมี
การลงคะแนนเรี ยงเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 3
5.1 ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ใิ ห้ นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 3
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
179,048,706
99.9712
ไม่เห็นด้ วย
23,158
0.0129
งดออกเสียง
28,420
0.0159
รวม
179,100,284
100.0000
5.2 ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ใิ ห้ นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีก
วาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 3
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
178,942,654
99.9120
ไม่เห็นด้ วย
130,130
0.0727
งดออกเสียง
27,500
0.0154
รวม
179,100,284
100.0000
5.3 ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ใิ ห้ นายอําพล รวยฟูพนั ธ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีก
วาระหนึงด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 3
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
179,044,126
99.9686
ไม่เห็นด้ วย
5,500
0.0031
งดออกเสียง
50,658
0.0283
รวม
179,100,284
100.0000
5.4 ทีประชุมจึงมีมติอนุมตั ใิ ห้ นายสมรรถ เรื องณรงค์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระ
หนึงด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 3
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
178,877,442
15,358
207,484
179,100,284

คิดเป็ นร้ อยละ
99.8756
0.0086
0.1158
100.0000

วาระที) 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนสําหรั บกรรมการประจําปี 2558
นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา ได้ ชี 3แจงต่อทีประชุมว่า การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2558 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 2558 ดังนี 3
1. ไม่มีผลตอบแทนสําหรับกรรมการทีเป็ นพนักงานของบริ ษัท
2. กรณีกรรมการทีไม่เป็ นพนักงานของบริ ษัท บริ ษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
3. กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบด้ วยนัน3 บริ ษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ
30,000 บาท และค่าเบี 3ยประชุมครัง3 ละ 20,000 บาท
วาระนี 3 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”
นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองได้ ให้ ข้อสังเกตเกียวกับค่าตอบแทนกรรมการว่าใน
เมือบริ ษัทมีธุรกิจใหม่เกิดขึ 3น คือ การดําเนินการช่องทีวีดิจิทลั เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการจึงไม่เพิมสูงขึ 3นให้
สอดคล้ องกับภาระงาน ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้ ชี 3แจงว่าแม้ วา่ กรรมการจะมีงานมากขึ 3น แต่อย่างไร
ก็ตามธุรกิจใหม่คือ ช่องทีวีดิจิทลั เพิงอยูใ่ นระยะเริ มต้ นยังมีผลขาดทุนอยู่ ดังนัน3 เพือเป็ นการช่วยเหลือบริ ษัท
กรรมการบริ ษัทก็ยงั คงยินดีทีจะรับค่าตอบแทนในอัตราเดิม
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ ให้ ข้อสังเกตเพิมเติมว่าเห็นด้ วยกับการเพิม
ค่าตอบแทนให้ กบั กรรมการเพือให้ สอดคล้ องกับภาระงานทีเพิมขึ 3น แต่ฝากข้ อคิดเห็นไปยังกรรมการตรวจสอบว่า
ควรมีการทํางานในเชิงรุกมากขึ 3น มีการช่วยเหลือบริ ษัทในการป้องกันความเสียงต่างๆ เกียวกับการดําเนินงานของ
บริ ษัท โดยเฉพาะธุรกิจทีวีทีมีความยุง่ ยากซับซ้ อนมากขึ 3นกว่าเดิม
เมือผู้ถือหุ้นได้ สอบถาม ให้ ข้อสังเกตต่างๆ รวมทังผู
3 ้ บริ หารได้ ตอบข้ อซักถามจนเป็ นทีพอใจแล้ ว ประธานจึง
ขอให้ ทีประชุมได้ ลงมติในวาระนี 3

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการประจําปี 2558 ด้ วยคะแนน
เสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงือนไขทีมีการ
เสนอ ดังนี 3
คะแนน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
179,094,784
99.9969
ไม่เห็นด้ วย
5,500
0.0031
งดออกเสียง
รวม
179,100,284
100.0000

12

วาระที) 7 พิจารณาแต่ งตัง$ ผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558
นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา ได้ ชี 3แจงต่อทีประชุมว่าบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ สํานักงานบัญชีหลายแห่ง
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ ทีประชุมแต่งตังผู
3 ้ สอบบัญชี ประจําปี 2558 ดังนี 3
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
เลขทีใบอนุญาต 7517 หรื อ
2. นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิq
เลขทีใบอนุญาต 6699 หรื อ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทีใบอนุญาต 6838
คนหนึงคนใด จากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 มีอํานาจตรวจสอบ
และลงนามรับรองงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 ดังนี 3
(1) ค่าสอบบัญชี บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น3 ติ 3งแอนด์พบั ลิชชิง จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 875,000 บาท
(2) ค่าสอบบัญชี บริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั จํากัด เสนอราคา 410,000 บาท
รวมค่าตอบแทนทังสิ
3 3น 1,285,000 บาท ซึงเพิมขึ 3นจากปี 2557 เป็ นเงิน 100,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อย
ละ 8.44
วาระนี 3 มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัททีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริ ษัท
สมควรแต่งตัง3 บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2558 และกําหนดค่าตอบแทนตามที
เสนอ”
ที ประชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ แ ต่ง ตัง3 นางสาวสุล ลิ ต อาดสว่ า ง เลขที ใบอนุญ าต 7517 หรื อ
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิq เลขทีใบอนุญาต 6699 หรื อนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทีใบอนุญาต 6838 คนหนึง
คนใด จากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรอง
งบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยกําหนดค่าตอบแทน 1,285,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงือนไขทีมีการเสนอ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
179,088,404
11,880
179,100,284

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9934
0.0066
100.0000

13

วาระที) 8 พิจารณาเรื) องอื)น ๆ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอีก
นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศาได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า เมือมีการลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้ วนแล้ ว จึงแจ้ งให้ ผ้ ู
ถื อหุ้นทราบว่าสามารถซักถามประเด็นข้ อสงสัยหรื อแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเรื องใดๆ ต่อบริ ษัทได้ ซึงมี ผ้ ู
ซักถาม ดังนี 3 นายสมศักดิq ศักดิqศรี คุณากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามเกี ยวกับการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ดังนี 3
คําถามแรก ได้ สอบถามเกียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ของบริ ษัทว่าในปั จจุบนั ช่องอมริ นทร์ ทีวีเอชดี
ของบริ ษัทมีเรทติ 3งอยูใ่ นอันดับใดของทีวีดจิ ิทลั
คําถามทีสอง ได้ สอบถามถึงกรณีทีสืออิเล็กทรอนิกส์รวมทังโซเชี
3 ยลมีเดียต่างๆ เกิดขึ 3นมาอย่างรวดเร็ วและ
ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ย่อมส่งผลกระทบกับสือสิงพิมพ์อนั เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท จึงถือว่าเป็ นความเสียง
อย่างหนึง จึงอยากทราบแผนการของบริ ษัทเกียวกับการป้องกันความเสียงดังกล่าว
คําถามทีสาม สอบถามเกียวกับโครงการสร้ างแนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
(Collective Action Coalition) ทราบว่าบริ ษัทประกาศเจตนารมณ์ทีจะเข้ าร่ วมโครงการดังกล่าวแล้ ว แต่อยาก
ทราบว่า บริ ษัทจะมีแผนการดําเนินการอย่างไรต่อไปเพือให้ ได้ การรับรองจากการเข้ าร่ วมโครงการจากสมาคม
บริ ษัทจดทะเบียนไทย หรื อหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง
นายโชคชัย ปั ญจรุ่ งโรจน์ ได้ ตอบข้ อซักถามเกียวกับคําถามแรก ว่าปั จจุบนั เรทติ 3งของช่องอมริ นทร์ ทีวีเอช
ดี อยูใ่ นอันดับที 13 ซึงมีแนวโน้ มทีจะมีเรทติ 3งสูงขึ 3นเป็ นลําดับก่อนทีจะมีการตอบข้ อซักถามในประเด็นอืน ได้ มีนาย
กิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ ให้ การชืนชมกับรายการโทรทัศน์ของอมริ นทร์ ทีวีเอชดี
ว่ามีพฒ
ั นาการทีดีขึ 3นเป็ นลําดับ โดยเฉพาะช่องรายการข่าวและวิเคราะห์ขา่ วซึงทําได้ ดีนา่ ติดตามแล้ ว
จากนัน3 นางระริ น อุทกกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์ ได้ ตอบคําถามทีสองเกียวกับความเสียงเกียวกับการเกิดขึ 3น
ของสื อดิจิ ทัล ที มี ผ ลกระทบกับ สื อสิ งพิ ม พ์ ของบริ ษั ทว่ า บริ ษั ท ตระหนัก ดี ถึ ง การเปลี ยนแปลงดัง กล่ าว จึ ง ได้
เตรี ยมการรับมือไว้ แล้ ว ตามทีได้ รายงานให้ ทีประชุมทราบในวาระที 2 ตามแผน “5 ON” ซึงบริ ษัทมีการมุ่งเน้ น
ขยายฐานลูกค้ าโดยการให้ ความสําคัญกับการพัฒนาด้ านสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนาเว็บไซต์และโซเชียล
มี เดียต่างๆ ภายใต้ แบรนด์ทีบริ ษัทใช้ อยู่กับสื อสิ งพิมพ์ ต่างๆ ที มี อยู่เดิม แล้ ว เช่น การทํ าหนังสื ออิเลคทรอนิคส์
(Ebook) หรื อการทํ านิตยสารอิ เลคทรอนิ คส์ (Emagazine) เพื อสร้ างความผูกพันธ์ กับลูกค้ าเดิม และขยายฐาน
ลูกค้ าใหม่ๆ โดยการอาศัยจุดแข็งทีบริ ษัทมีสือทุกประเภทครบวงจร
ต่อมานายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ได้ ชี 3แจงต่อทีประชุมในคําถามทีสามเกียวกับโครงการต่อต้ านคอรัปชันว่า
ในปี ทีผ่านมาบริ ษัทได้ ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้ าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ ว ทังยั
3 งได้ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
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กับบริ ษัทจดทะเบียนอืนๆ อีกกว่า 400 บริ ษัท เมือประมาณเดือนมีนาคมทีผ่านมา ส่วนการดําเนินการขันตอน
3
อืนๆ อยู่ในระหว่างการดําเนินการ ทังการทํ
3
ากฎ ข้ อบังคับต่างๆ เพือให้ สอดคล้ องกับโครงการดังกล่าว ซึงมีเรื องที
ต้ องดําเนินการเป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามคาดว่าการดําเนินการต่างๆ น่าจะเสร็ จสิ 3นภายในปี นี 3
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามเกียวกับธุรกิจทีวีดิจิทลั ว่า เรทติ 3งของ
ช่องทีวีดจิ ิทลั นันใครเป็
3
นผู้จดั ทํา และลูกค้ ารายใหญ่ซงเป็
ึ นลูกค้ าทีลงโฆษณาของบริ ษัทคือใคร รายได้ ของบริ ษัทใน
ปี ทีผ่านมาเป็ นไปตามแผนงานวางไว้ และเป็ นไปตามทีปรึ กษาทางการเงินได้ วิเคราะห์ไว้ หรื อไม่ นอกจากนี 3ได้ ให้
ข้ อคิดเห็นเกี ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตต่อไปว่า ควรจะมี แผนการในการหารายได้ จากประเทศเพื อนบ้ านหรื อมี
แนวทางในการขยายช่องทางในการหารายได้ จากนโยบายรัฐในเรื องเศรษฐกิจชายแดนด้ วย
นายโชคชัย ปั ญจรุ่งโรจน์ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า ปั จจุบนั เรทติ 3งของทีวีดิจิทลั รวมทังเรทติ
3
3งของช่องอมริ นทร์
ทีวีเอชดี ได้ ใช้ ข้อมูลจากการสํารวจเรทติ 3งของบริ ษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รี เสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด ส่วนลูกค้ า
โฆษณาของช่องอมริ นทร์ ทีวีเอชดีนนั 3 ในปี ทีผ่านมาในช่วงแรกยังมีความสับสนในตลาดโฆษณาอันเป็ นผลมาจาก
การเริ มต้ นของทีวีดิจิทลั จํานวนมากมายหลายช่อง ประกอบความไม่ลงตัวของเงื อนไขต่างๆ ของ กสทช. รวมทัง3
โครงข่ายของผู้ให้ บริ การโครงข่ายก็ยงั ไม่สามารถครอบคลุมพื 3นทีตามแผนการทีวางไว้ ประการสําคัญได้ เกิดปั ญหา
ทางการเมื องขึน3 ในช่วงเวลาเดียวกันกับที ที วีดิจิทัลเริ มการออกอากาศด้ วย ส่งผลให้ มีการชะลอตัวของเม็ดเงิ น
โฆษณา ทํ าให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากกรณี ดงั กล่าวด้ วย แต่บริ ษัทก็พยายามแก้ ไขปั ญหาภายใต้ สถานการณ์
ต่างๆ ทีเกิดขึ 3น โดยฐานลูกค้ าทีเข้ ามาลงโฆษณาในช่องทีวีของบริ ษัทในช่วงแรกจะเป็ นลูกค้ าโดยตรง ส่วนลูกค้ าที
เป็ นเอเจนซียังคงมีน้อยอยู่ แต่ในปั จจุบนั ก็เริ มได้ รับความสนใจจากลูกค้ ากลุ่มเอเจนซีมากขึ 3น ส่วนแผนการพัฒนา
รายการก็ จ ะเพิ มความหลากหลายมากขึน3 โดยเฉพาะรายการทางด้ า นบัน เทิ ง ทัง3 มี แ ผนการในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนรู้ จกั ช่องรายการของบริ ษัทมากขึ 3น ทังนี
3 3 ยังคงแผนการดําเนินงานในระยะเวลาต่างๆ
ตามทีได้ วางแผนและนําเสนอแก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนหน้ านี 3
นายชี วพัฒ น์ ณ ถลาง กรรมการผู้จัดการสายธุ รกิ จ โรงพิ มพ์ ได้ ตอบข้ อซักถามในส่วนของแผนการใน
อนาคตเกียวกับเศรษฐกิจชายแดนนัน3 บริ ษัทก็ให้ ความสนใจมาโดยตลอด โดยมีการส่งคนไปทําการเก็บข้ อมูลเพือ
นํามาทําการวิเคราะห์วิจยั ซึงในเบื 3องต้ นเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาในการย้ ายฐานไปยังชายแดน เนืองจากปั จจัยหลายๆ
ยัง ไม่เ อื อ3 อํ านวย เช่น ปั ญ หาด้ านโลจิ ส ติกส์ ปั ญ หาด้ านพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ ท้ องถิ น นอกจากนี 3 การทํ าเนื อ3 หา
เกียวกับงานพิมพ์ทีจะทําเป็ นภาษาอืนๆ นอกจากภาษาไทยก็ยงั อยู่ในขันตอนของการศึ
3
กษาความเป็ นไปได้ ดังนัน3
ในปั จจุบนั จึงพยายามมุง่ เน้ นงานทีผลิตอยูใ่ ห้ เพิมคุณภาพให้ มีมากขึ 3นเป็ นหลัก
นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ ให้ ข้อสังเกตุเกียวกับการลงคะแนนว่ามีทงวิ
ั 3 ธี
เก็บบัตรลงคะแนนและไม่เก็บลงคะแนน ว่าเหตุใดจึงไม่เลือกใช้ วิธีใดวิธีหนึงเพียงอย่างเดียวเพือไม่ให้ เกิดความ
สับสนและล่าช้ า นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ได้ ชี 3แจงว่าในการประชุมครัง3 นี 3 มีการลงคะแนนสองแบบ แบบแรกเป็ น
การเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ทีไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ส่วนแบบทีสองจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้ าร่ วม
ประชุมทังหมดซึ
3
งใช้ เฉพาะวาระที 5 ซึงเป็ นไปตามโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของ
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสํานักงาน กลต. ซึงบริ ษัทได้ วางวิธีการเก็ บบัตร
ลงคะแนนตามแนวทางดังกล่าวไว้ แล้ วโดยมิให้ เกิดความสับสนหรื อสร้ างความล่าช้ าให้ แก่กการประชุมแต่อย่างใด
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นายวิเชียร ฐิ ติโชติรัตนา ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นรายนายเอิญ สุริยะฉาย ได้ สอบถามว่าเดิมบริ ษัทเคย
รายงานไว้ ในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ทีผ่านมาเกียวกับการธุรกิจทีวีดิจิทลั ว่าจะมีโอกาสกลับมามีผลกําไร
เมือพ้ น 3 ปี แรกหลังจากเปิ ดดําเนินการ แต่เมือบริ ษัทประสบปั ญหาทังปั
3 จจัยภายนอกและปั จจัยภายในต่างๆ ดังที
ผู้บริ หารได้ ชี 3แจงมาแล้ วนัน3 จึงสอบถามว่าปั จจัยต่างๆ เหล่านันจะส่
3
งผลให้ บริ ษัทขยายระยะเวลาในการกลับมามี
กําไรหรื อไม่ อย่างไร
นายโชคชัย ปั ญจรุ่ งโรจน์ ได้ ชีแ3 จงว่า สถานการณ์ ต่างๆ ที เกิ ดขึ 3นอาจจะส่งผลกระทบให้ ประมาณการ
ต่างๆ ล่าช้ าออกไปบ้ างเล็กน้ อย แต่คาดว่าไม่แตกต่างจากทีได้ เคยรายงานไว้ เดิมมากนัก
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิมเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้ าร่วมการประชุม
ทุกคน และปิ ดการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)
ประธานทีประชุม

(นางอัมพวรรณ์ สุวรรณเรื องศรี )
ผู้จดบันทึกการประชุม

