รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ของ
บริ ษทั อมริ นทร์พริ้นติ้ ง แอนด์ พับลิ ชชิ่ ง จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ ริหาร บริษทั
อมริน ทร์ พ ริ้น ติ้ง แอนด์ พับ ลิช ชิ่ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 378
ถนนชัย พฤกษ์ แขวงตลิ่ง ชัน เขตตลิ่ง ชัน
กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษทั เป็ นประธานในทีป่ ระชุม ณ ขณะทีเ่ ปิ ดประชุม
มีผถู้ อื หุน้ มาด้วยตนเองจานวน 37 ราย นับจานวนหุ้นได้ 137,939,912 หุน้ และรับมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาเข้าร่วม
ประชุมจานวน 16 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 209,795,810 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ จานวน 53 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 347,735,482
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 82.79 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุม จากนัน้
ประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา เป็ นผูด้ าเนินการประชุม
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบเกีย่ วกับการทีบ่ ริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม
เสนอคาถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั แล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 แต่เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลาดังกล่าว
ก็ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถอื หุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ท่ี
ประชุมได้รบั ทราบ ดังนี้
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. นายสมชาย ภคภาสวิวฒ
ั น์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์ กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายโชคชัย ปญั จรุง่ โรจน์
กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายอาพล รวยฟูพนั ธ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์
กรรมการ
9. นายกาพล ปุญโสณี
กรรมการ
สาหรับผูบ้ ริหารและบุคคลอืน่ ทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ได้แก่
1. นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
2. นายฉันทชาต ธเนศนิตย์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
3. นางสาวธนารี พิมปรุ
เลขานุการบริษทั และผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
4. นายพจน์ อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชี ตัวแทนจากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
5. นางสาวปิ ยะวัน มีสขุ
ทีป่ รึกษาทางกฎหมายของบริษทั จากสานักงานคุณธรรม
ทนายความ
ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมทราบข้อปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญเกีย่ วกับการประชุมและการลงมติว่า ก่อนการลง
มติในวาระใดๆ ประธานจะให้โอกาสผูถ้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ๆ สาหรับการ
ออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยวิธกี ารใช้บตั รลงคะแนนทีบ่ ริษทั จัดให้ โดยสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ คือ หนึ่ง
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หุน้ เป็ นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) ซึง่ สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษทั ทัง้ นี้ โดยจะทาการเก็บบัตรลงคะแนนใน
การลงมติในแต่ละวาระ เฉพาะคะแนนในส่วนทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นในส่วนของวาระที่ 5 และวาระที่ 6
จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมด ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทั จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้าร่วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ อื หุน้ นัน้ บริษทั ได้นาคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถอื หุน้ บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว เมื่อไม่มผี ู้ถอื หุน้ เห็นเป็ น
ประการอืน่ จึงถือตามทีผ่ ดู้ าเนินการประชุมชีแ้ จง
ผูด้ าเนินการประชุมได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผูถ้ อื
หุ้น ในการลงมติในแต่ล ะวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุม เพื่อ เป็ น ตัว แทนผู้ถือหุ้นมาเป็ น กรรมการ
ตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ รายใดเสนอตัวเพื่อเป็ นอาสาสมัครเข้าเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบคะแนนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุมจึงดาเนินการประชุมต่อไป
เมือ่ ได้ชแ้ี จงจนครบถ้วนแล้ว จึงได้เริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
พิ จารณา
ชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ผูด้ าเนินการประชุม ได้กล่าวชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ได้จดั
ประชุมขึน้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นัน้ บริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษทั คือ
เว็บไซต์ www.amarin.com นอกจากนี้บริษทั ยังได้ส่งสาเนารายงานการประชุม เพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาล่วงหน้าแล้ว
ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มกี ารจดบันทึก
อย่างถูกต้องตรงตามความเป็ นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนคน (ราย)
60
0
1
61

คะแนน (เสียง)
348,182,506
0
26,700
348,209,206

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9923
0
0.0077
100.000

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้นภายหลังจากทีป่ ระธานได้กล่าว
เปิ ดประชุมอีกจานวน 8 ราย นับได้จานวน 473,724 หุน้
2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี 2560 รับรองรายงานประจาปี 2559 และ
แผนงานประจาปี 2560
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ได้ส่งรายละเอียดเกีย่ วกับ ผลการดาเนินงานประจาปี
2559 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทราบแล้ว ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ และบริษทั ได้จดั ให้
เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษทั คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบโดยทัวกั
่ นอีก
ด้วย

3

ต่อมาประธานได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานในปี 2559 ทีผ่ ่านมาว่า ปี ทผ่ี ่านมาเป็ นปี แห่งความสูญเสียครัง้
ยิง่ ใหญ่ของประเทศไทยจากเหตุการณ์ สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในวันที่ 13
ตุลาคม ซึง่ นามาแห่งความเศร้าโศกเสียใจของชาวไทยทัง้ ประเทศ ส่งผลต่อภาวะจิตใจของคณะกรรมการ คณะผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนอย่างยิง่
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี ท่ผี ่านมาช่วงเดือนกันยายน บริษทั ได้มกี ารร่วมทุนกับต่างประเทศ ในการจัดตัง้ บริษทั
คาโดคาวะ อมรินทร์ จากัด เพือ่ ทาธุรกิจสิง่ พิมพ์ ประเภทการ์ตนู และนวนิยาย เป็ นต้น ซึง่ เป็ นการตอบสนองลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ ทีเ่ ดิมบริษทั ไม่มกี ารผลิตสิง่ พิมพ์ในลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน บริษทั ได้ประกาศเพิม่
ทุนเพือ่ จาหน่ ายเฉพาะเจาะจงให้แก่บริษทั วัฒนภักดี จากัด จุดประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษทั เป็ น
สาคัญ
ผลการดาเนินงานปี 2559
บริษทั มีรายได้รวม 1,764.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 157.98 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อย
ละ 8.22 และมีกาไรสุทธิเท่ากับ 223.04 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 14.95 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
การลดลงร้อยละ 6.28 คิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 1.00 บาทสาเหตุสาคัญ เนื่องจากการชะลอการซื้อของลูกค้า
ในช่วงปี ทผ่ี า่ นมา
สาหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ มีรายได้รวม 1,945.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 58.85 ล้านบาท
คิด เป็ น อัต ราการลดลงร้อยละ 2.94 และมีผลขาดทุน เท่า กับ 624.69 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากช่วงระยะเวลาเดียวกัน
208.29 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50.02 คิดเป็ นขาดทุนสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 2.86 บาท สาเหตุสาคัญ
เนื่องจาก การรวมผลการดาเนินงานของบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด ซึ่งแม้ว่าได้รบั ความนิยมจากผูช้ มอย่าง
ต่อเนื่อง และผลการด าเนิ น การจะมีร ายได้เ พิ่ม ขึ้น ก็ตาม แต่เ นื่องจากการด าเนิ น การธุ ร กิจ ทีวีดิจิทลั มีต้น ทุน การ
ดาเนินการเป็ นต้นทุนคงทีใ่ นอัตราทีส่ งู จึงยังคงมีผลขาดทุนจากการดาเนินการ
การดาเนินการในปี 2559
การดาเนินงานธุรกิจของบริษทั ทัง้ 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร สายงาน
หนังสือเล่ม สายงานนิวมีเดีย และสายงานครีเอทีฟแอนด์อเี ว้นท์
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมามีการพัฒนาการทีส่ าคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้
สายงานโรงพิมพ์ มีการปรับปรุงสายการผลิต โดยมีการสังซื
่ ้อเครื่องพิมพ์ใหม่จานวน 3 เครื่อง เข้ามาทดแทน
เครือ่ งพิมพ์เดิมทีม่ อี ายุการใช้งานมานาน ซึง่ นอกเหนือจากเสริมความสามารถในการพิมพ์งานทีม่ ี คุณภาพ ยังสามารถ
รองรับการพิมพ์งานได้หลากหลายกว่าสายการผลิตเดิม
สายงานนิตยสาร บริษทั ได้ทาการปรับเปลีย่ นจานวนนิตยสารให้มคี วามเหมาะสมและสามารถตอบสนองกับ
กลุ่มลูกค้าให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยในเดือนธันวาคม บริษทั ฯ มีการออกนิตยสารทัง้ สิน้ 11 หัว
สายงานหนังสือเล่ม ในปี 2559 มีการออกหนังสือใหม่ทงั ้ สิน้ 461 ปก และมีการออกหนังสือปกใหม่ทเ่ี ป็ นการ
แปลจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้
สายงานนิวมีเดีย และสายงานครีเอทีฟแอนด์อเี ว้นท์ จากการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ของสื่อต่างๆ ของบริษทั
ให้มคี วามทันสมัย ถือว่าในปี 2559 เว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษทั ได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สื่อ
โฆษณาออนไลน์และกลุ่มงานอีเว้นท์ ได้ชว่ ยเสริมสร้างการตอบสนองทีเ่ พิม่ มากขึน้ ของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษทั ยังคงมีการจัดงานแสดงทีส่ าคัญรวม 6 งาน คือ งานบ้านและสวนมิดเยียร์ จัดขึน้ ในช่วงเดือน
กรกฏาคม ทีศ่ นู ย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค งานบ้านและสวนแฟร์ 2016 ซึง่ จัดขึน้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ทีช่ าเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งาน Good Life Fair จัดขึน้ 2 ครัง้ คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม ทีศ่ นู ย์การ
ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ และช่วงเดือนพฤศจิกายน ทีช่ าเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งานอมริน ทร์เบบี้แอนด์
คิดส์แฟร์ จัดขึน้ 2 ครัง้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และช่วงเดือนกรกฎาคม ทีศ่ นู ย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
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ในส่วนของบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด บริษทั ย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั และบริษทั ถือหุน้ อยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 จากจุดเริม่ ต้นทีม่ ุ่งหมายการเป็ นสื่อทีด่ ี เป็ นผูผ้ ลิตงานทีม่ คี ุณภาพ เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจสื่อที่
ครบวงจร นาเนื้อหาไปทาการต่อยอดให้เกิดประโยชน์สงู สุด เพือ่ ตอบสนองให้แก่กลุ่มผูบ้ ริโภคและกลุ่มลูกค้าโฆษณาได้
อย่างมีประสิทธิภาพปจั จุบนั ถือว่าการดาเนินการดังกล่าวเริม่ สัมฤทธิ ์ผลในระดับหนึ่ง สิง่ ทีส่ ะท้อนทีส่ าคัญ คือ การได้รบั
การจัดอันดับความนิยมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และในช่วงไตรมาสที่ 4 ช่องรายการอมรินทร์ทวี ี เอชดี ได้รบั การจัดอันดับ
ความนิยม 1 ใน 10 ของกลุ่มผูช้ มทีม่ รี ะดับอายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไป ระดับทัวประเทศ
่
ผลการดาเนินงานปี ทผ่ี า่ นมายังอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ แม้ว่าจะได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยภายนอกต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่ อง โดยเฉพาะกาลังซื้อของผู้บ ริโ ภคที่ล ดลง จากการชะลอซื้อ แต่จ ากการที่พ นักงานในทุกสายงานยังคงให้
ความสาคัญในการบริหารต้นทุนการดาเนินการและร่วมมือร่วมใจในการทางานให้สมั ฤทธิ ์ผล
สาหรับเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ บริษทั มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจทีม่ คี วาม
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุ นการคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้ บริษัท ยังมีน โยบายที่จ ะสนับ สนุ นให้ทงั ้ พนักงานดารงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็ น
พลเมืองทีด่ ขี องประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้ค่คู า้ ของบริษทั ดาเนินธุรกิจทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส
โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยังยื
่ น โดยในปี 2557 บริษทั ได้ลง
นามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective AntiCorruption : CAC) และในปจั จุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
ส่วนรายละเอียดของแผนงานประจาปี 2560 และแผนงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด ประธานได้
มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษทั เป็ นผูน้ าเสนอต่อทีป่ ระชุม
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงแผนการดาเนินงานสาหรับปี 2560
สรุปได้ว่าจะเป็ นการต่อยอดจากแผนงานทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วในปี 2559 เป็ นการใช้ประโยชน์สบื เนื่องจากกลยุทธ์ท่ี
เรียกว่า “5 on” ได้แก่ On Print, On line, On Air, On Ground และ On Point of Sale ทาให้บริษทั มีส่อื ทีค่ รบวงจร
ทีส่ ดุ
สารับกลยุทธ์ในปี 2560 จะเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าโดยการรวมกันของสื่อหลายๆ อย่าง (INTEGRATED
PLATFORM) ไม่ว่าจะเป็ นนิตยสาร หนังสือเล่ม งานแฟร์ กิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมสัมมนา โดยเน้นตามประเภท
ความสนใจของแต่ละกลุ่มลูกค้า ดังนี้ กลุ่มบ้าน (House & Design) กลุ่มอาหารและสุขภาพ (Food & Health) กลุ่มเด็ก
(Baby & Kids) กลุ่มแฟชันและความงาม
่
(Fashion & Beauty) กลุ่มผูช้ าย (Smart Men) และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young
Generation) ส่วนงานด้านการขายนัน้ จะเน้นการบริการลูกค้าแบบครบวงจรในทีเ่ ดียว ไม่ว่าจะเป็ นบริการออนไลน์ หรือ
ออฟไลน์
นอกจากนี้ ภายหลังจากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ทีผ่ ่านมาบริษทั มีการเพิม่ ทุนและจาหน่ ายหุน้
เพิม่ ทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทาให้บริษทั มีกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหม่เพิม่ เติมเข้ามา ทัง้ ได้ยกระดับการบริหารการจัดการงานใน
หลายๆ ด้านในทางทีด่ ขี น้ึ รวมตลอดถึงความร่วมมือกันทางธุรกิจหลายประการ และได้เริม่ มีความร่วมมือกันในทาง
ธุรกิจหลายๆ กรณีแล้ว เช่น การจัดทาหนังสือเพือ่ จาหน่ายในตลาดขายตรงโดยอาศัยความรูแ้ ละประสบการณ์ของกลุ่ม
ผู้ถือ หุ้น และผู้บ ริห ารใหม่ท่ีผ่า นงานทางการด้า นการจัด ทาหนังสือแบบเรีย นของประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเป็ น งานที่ม ี
คุณภาพสูง คาดว่าจะช่วยขยายฐานรายได้เกีย่ วกับงานด้านหนังสือให้แก่บริษทั มากยิง่ ขึน้ การร่วมมือกันในการจัด
กิจกรรม หรือความร่วมมือด้านการพิมพ์ และการใช้งบประมาณโฆษณาในสื่อต่างๆ ของบริษทั นอกจากนี้ ยังได้มกี าร
แลกเปลีย่ นทรัพยากรต่อกันในการสร้างบริการใหม่ๆ แก่ลกู ค้าอีกด้วย
ต่อมานายโชคชัย ปญั จรุ่งโรจน์ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบในส่วนของธุรกิจสายงานโทรทัศน์นัน้ ว่ามี
พัฒนาการทีด่ เี ติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากผลการจัดระดับความนิยม (เรตติ้ง) ทีร่ ายการโทรทัศน์ของบริษทั
ได้รบั ความนิยมขึน้ อย่างต่อเนื่องสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ไม่ว่าจะเป็ นในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด
เมือ่ ผูบ้ ริหารได้ชแ้ี จงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุมครบถ้วนแล้ว จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม
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นายชวลิต วิสราญกุล ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุม โดยมีกรรมการและผูบ้ ริหารได้
ตอบคาถามชีแ้ จงเป็ นประเด็น ดังนี้
คาถามทีห่ นึ่ง สอบถามเกีย่ วกับผลกาไรขาดทุนของบริษทั ในปี ทผ่ี ่านมา โดยแยกระหว่างธุรกิจสิง่ พิมพ์หรือ
ธุรกิจเดิมกับธุรกิจโทรทัศน์
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงว่า ในปี 2559 บริษทั มี
ผลประกอบการเกีย่ วกับธุรกิจสิง่ พิมพ์หรือธุรกิจเดิม เป็ นกาไรขัน้ ต้นจานวน 391 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 223
ล้านบาท ในส่วนผลประกอบการของธุรกิจโทรทัศน์นนั ้ มีผลขาดทุนขัน้ ต้นอยู่จานวน 493 ล้านบาทแต่โดยภาพรวมถือ
ว่าขาดทุนลดลงจากปี 2558 ทีม่ ผี ลขาดทุนขัน้ ต้นอยูท่ จ่ี านวน 564 ล้านบาท
คาถามทีส่ อง สอบถามเกีย่ วกับราคาจาหน่ายสือ่ โทรทัศน์โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีเ่ ป็ นรายการข่าวทีไ่ ด้รบั ความ
นิยม รวมถึงสอบถามเกีย่ วกับการคาดการณ์ผลประกอบการของธุรกิจโทรทัศน์ในปี 2560
นายโชคชัย ปญั จรุง่ โรจน์ ได้ชแ้ี จงเกีย่ วกับประเด็นเรือ่ งราคาจาหน่ายสือ่ โทรทัศน์ว่าเป็ นเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การขายของบริษทั จึงขออนุญาตผูถ้ อื หุน้ ไม่เปิ ดเผยเกีย่ วกับตัวเลขราคาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทั มีแผนการในการ
ขยายรายได้ ด้วยการเพิม่ ราคาในช่วงเวลาของรายการอื่นๆ ทีย่ งั ไม่ได้รบั ความนิยมมากนัก เพื่อมิให้รายได้กระจุกตัว
อยูเ่ ฉพาะช่วงของรายการทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูง รวมทัง้ จะพัฒนาเนื้อหารายการให้มคี วามน่าสนใจมากขึน้ เพื่อทาให้ราคา
ขายโฆษณาสูงยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั เห็นว่ายังมีช่องว่างอีกมากทีจ่ ะทาให้บริษทั สามารถยกระดับราคาและเพิม่ ยอดขาย
ให้กบั ธุ รกิจ โทรทัศน์ ในส่วนคาถามเกี่ยวกับ การคาดการณ์ ผลประกอบการณ์ ข องปี 2560 นัน้ บริษัทคาดว่ าผล
ประกอบการเกีย่ วกับธุรกิจโทรทัศน์ จะดีขน้ึ เป็ นลาดับ ซึ่งในส่วนผูบ้ ริหารนัน้ คาดหวังว่าผลประกอบการจะเติบโตเป็ น
เท่าตัว แต่กข็ น้ึ อยูก่ บั ปจั จัยต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบกับธุรกิจด้วย
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามต่อทีป่ ระชุม โดยมีกรรมการและผูบ้ ริหารได้
ตอบคาถามชีแ้ จงเป็ นประเด็น ดังนี้
คาถามทีห่ นึ่ง สอบถามถึงวิสยั ทัศน์ของบริษทั ภายใต้โครงสร้างการบริหารใหม่ว่าเป็ นอย่างไรบ้าง
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์ ได้ชแ้ี จงเกีย่ วกับประเด็นคาถามดังกล่าวว่าดังทีไ่ ด้ชแ้ี จงไปแล้วเบื้องต้นว่า
บริษทั มีวสิ ยั ทัศน์ทจ่ี ะก้าวไปสู่การเป็ นผูท้ ม่ี สี ่อื ครบวงจร โดยไม่ได้ยดึ ติดอยู่กบั การเป็ นสื่อสิง่ พิมพ์แต่เพียงอย่างเดียว
โดยการพัฒนาสือ่ ต่างๆ ไปสู่ช่องทางในการขายสินค้าให้กบั บริษทั ด้วยการสร้างประสบการณ์ให้กบั ลูกค้า ทาให้ลูกค้า
เกิดความสนใจและประทับใจกับบริการของบริษทั นอกจากนี้บริษทั ยังได้ลงทุนเกีย่ วกับ ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของ
กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิม่ ยอดขายให้กบั บริษทั ได้ดยี งิ่ ขึน้
คาถามที่สอง สอบถามถึงแผนในการทาธุรกิจของธุร กิจโทรทัศน์ ว่าจะทาให้มคี วามสามารถในการแข่ งขัน
อย่างไรได้บา้ ง
นายโชคชัย ปญั จรุง่ โรจน์ ได้ชแ้ี จงเกีย่ วกับประเด็นนี้ว่า บริษทั มีแผนทีช่ ดั เจนในการดาเนินธุรกิจโทรทัศน์อยู่
แล้ว ดังทีไ่ ด้รายงานในตอนต้นว่ายังมีช่องว่างในการพัฒนาเกีย่ วกับธุรกิจโทรทัศน์อกี มากทัง้ ในแง่ของช่วงเวลาในการ
ขาย การผลิตรายการโทรทัศน์ต่างๆ ทัง้ นี้ บริษทั ได้วางไว้ให้ช่องอมรินทร์ทวี ี เอชดี เป็ นฟรีทวี ี ทีม่ คี วามเป็ นวาไรตี้ ไม่
ผูกติดกับภาพลักษณ์ ใ ดภาพลักษณ์ หนึ่ งจนเกินไป ประกอบกับการนาเอาเทคโนโลยีมาช่ว ยในการบริหารจัด การ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมให้เร็วทีส่ ดุ
คาถามทีส่ าม สอบถามถึงวิธกี ารแบ่งแยกเนื้อหารายการไม่ให้ซ้าซ้อนกันระหว่างเนื้อหารายการโทรทัศน์ กับ
เนื้อหาในสือ่ สิง่ พิมพ์ เพราะผูส้ อบถามเข้าใจว่ามีความซ้าซ้อนกัน
นายโชคชัย ปญั จรุ่งโรจน์ ได้ช้แี จงว่าหากพิจารณาโดยละเอียดแล้วเนื้อหารายการทีป่ รากฏในแต่ละสื่อจะมี
ความแตกต่างกัน ทาหน้าทีแ่ ตกต่างกัน สื่อโทรทัศน์จะเป็ นสื่อสาหรับผูค้ นหมู่มากเพื่อความนิยมเป็ นจานวนมาก ไม่ว่า
จะเป็ นรายการข่าว บันเทิง หรือกีฬา ส่วนสื่อสิง่ พิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ของบริษทั จะเป็ นสื่อสาหรับผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นเฉพาะตัว
เฉพาะกลุ่ม ดังนัน้ สือ่ โทรทัศน์จะเป็ นส่วนช่วยชักจูงให้ลูกค้าเข้ามาใช้ส่อื อื่นๆ ของบริษทั เนื้อหาในสื่อแต่ละประเภทจึง
ไม่ได้มคี วามซ้าซ้อนกัน
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คาถามทีส่ ่ี สอบถามเกีย่ วกับการตลาดของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขยายฐานตลาดไปยังตลาดการค้า
ชายแดน และตลาดผูส้ งู อายุซง่ึ มีจานวนมากขึน้ และมีกาลังซือ้ สูง
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุ่งโรจน์ ได้ชแ้ี จงในประเด็นดังกล่าวว่าในปจั จุบนั บริษทั ก็ให้ความสนใจกับตลาด
ใหม่ๆ ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ สอบถาม ซึ่งในปจั จุบนั ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองแก่กลุ่มลูกค้า
ต่างๆ เหล่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดผูส้ งู อายุ บริษทั ก็ให้ความสนใจและศึกษาข้อมูลมาโดยตลอด นอกจากนี้จากที่
ได้ร ายงานไปเบื้องต้น ว่ า ขณะนี้ บ ริษัทกาลังเริ่ม โครงการเกี่ย วกับ การผลิตหนังสือเพื่อตลาดขายตรง และหนังสือ
แบบเรียนเพือ่ เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
คาถามทีห่ า้ สอบถามถึงกรรมการทีเ่ ข้ามาใหม่ว่ามีความคิดเห็นเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั อย่างไร
นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ ได้ชแ้ี จงเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ในฐานะทีเ่ ป็ นกรรมการเพิง่ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้ามาใหม่ว่ายินดี
เข้ามาร่วมบริหารจัดการบริษทั และพร้อมทีจ่ ะร่วมกันพัฒนาบริษทั ภายใต้เป้าหมายเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ ทุกคน โดยเมื่อ
เข้ามาบริหาร บริษทั ก็มกี ลยุทธ์ในการดาเนินการในเบือ้ งต้น ดังนี้
1. ปรับโครงสร้างเพื่อเพิม่ ความมันคงทางด้
่
านเงินทุน กล่าวคือ เมื่อปี 2557 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ท่ี
1,965 ล้านบาท จากนัน้ ก็ลดลงเรือ่ ยๆ จนในปี 2559 คงเหลือส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพียง 770 ล้านบาท ทัง้ นี้ เป็ นผลมาจาก
การขาดทุนของธุรกิจโทรทัศน์ ปี 2559 บริษทั มีหนี้สนิ อยู่จานวน 2,290 ล้านบาท หนี้สนิ ต่อทุนเท่ากับ 5 ต่อ 1 ทาให้
ความสามารถในการกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงินมีน้อยมาก เมื่อบริษทั มีการเพิม่ ทุนมาครัง้ ล่าสุด ก็ได้นาเอาเงินเพิม่ ทุน
ไปชาระหนี้ ทาให้เปลีย่ นโครงสร้างเงินทุน โดยส่วนผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ น 1,620 ล้านบาท เหลือหนี้สนิ จานวน 1,704 ล้าน
บาท หนี้สนิ ต่อทุน จึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ต่อ 1 ซึง่ การปรับโครงสร้างเงินทุนดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมันแก่
่
สถาบันการเงินเป็ นอย่างมาก
2. ลดภาระหนี้เงินกูย้ ืม กล่าวคือในปี 2559 บริษทั มีหนี้สนิ จานวน 2,290 ล้านบาท ทาให้มภี าระดอกเบี้ย
จานวน 81 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้ของบริษทั ต้องนาเอาไปชาระดอกเบี้ยเป็ นจานวนมาก ไม่มเี งินทุนเพียงพอจ่ายปนั
ผลแก่ผถู้ อื หุน้ ดังนัน้ เมือ่ บริษทั ได้นาเอาเงินเพิม่ ทุนไปชาระหนี้แก่สถาบันการเงินจนเหลือหนี้สนิ เพียง 1,704 ล้านบาท
ทาให้ลดภาระในการชาระดอกเบีย้ แก่สถาบันการเงินลงเป็ นอย่างมาก
3. เพิม่ รายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายให้มปี ระสิทธิภาพ กล่าวคือ บริษทั มีผลประกอบการทีด่ ี มีกาไรสาหรับ
ธุรกิจสิง่ พิมพ์ แต่เมื่อเป็ นงบการเงินรวมก็ขาดทุนอันเนื่องมาจากธุ รกิจโทรทัศน์ เพราะธุรกิจโทรทัศน์ มคี ่าใช้จ่ายคงที่
เป็ นจานวนทีส่ ูงมาก โดยในปี 2559 ธุรกิจโทรทัศน์ มคี ่าใช้จ่ายคงทีส่ ูงถึง 685 ล้านบาท ได้แก่ (1) ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต (2) ค่าใช้จ่ายช่องสัญญาณ (3) ดอกเบี้ย และ (4) ค่าใช้จ่ายทางภาษี โดยเป็ นการกลับรายการทางบัญชี ซึง่
ทัง้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายทางภาษี เป็ นค่าใช้จ่ายทีบ่ ริษทั ไม่ได้มกี ารชาระออกไปในรูปของเงินสด โดยมี
ยอดรวมกันสูงถึงกว่า 418 ล้านบาท
4. แนวทางและกลยุทธ์ทจ่ี ะดาเนินการต่อไปในอนาคต บริษทั จะลดภาระดอกเบี้ยเงินกูย้ มื มีการลงทุนเพิม่ ใน
ธุรกิจโทรทัศน์ เพื่อไปเพิม่ เนื้อหารายการ เพิม่ รายได้ และสืบเนื่องจากการทีบ่ ริษทั ได้ใช้เงินเพิม่ ทุนทัง้ หมดไปกับการ
ชาระหนี้กบั สถาบันการเงินไปแล้ว ในอนาคตบริษทั จึงต้องมีการหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม ไม่ว่า จะเป็ นการระดมทุนโดย
วิธกี ารใด ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั แผนงานทีจ่ ะทาออกมาให้ชดั เจนอีกครัง้ หนึ่ง
คาถามทีห่ ก เกีย่ วกับแผนการลดการขาดทุนสะสมในอนาคตว่ามีแผนการอย่างไร และสอบถามเกีย่ วกับ ภาระ
ค่าเสือ่ มต่างๆ ทีส่ าคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประกอบการ
นายศิร ิ บุญพิทกั ษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงว่าแผนการลดการขาดทุน
สะสมในอนาคตนัน้ ขอเวลาให้บริษทั ได้ไปจัดทาแผนงานทีช่ ดั เจนก่อนจะนามาชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ในโอกาสต่อไป ในส่วน
ประเด็นเรือ่ งค่าเสือ่ มราคานัน้ ชีแ้ จงว่าค่าเสือ่ มราคาหลักๆ จะเป็ นค่าใบอนุญาตตัดจ่ายซึง่ ต้องตัดจาหน่ายทุกๆ ปี โดยมี
ระยะเวลาการตัดจาหน่ายตามอายุใบอนุญาต เป็ นเวลา 15 ปี
นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่าค่าใบอนุญาตนัน้ เป็ นค่าใช้จ่ายทีต่ ดั จ่ายออกไปโดยไม่ได้มกี ระแสเงิน
สดออกไป ซึ่งในสถานการณ์ ปจั จุบนั ในภาวะที่บริษัทยังไม่มรี ายได้มากนัก ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงเป็ นค่าใช้จ่ายตัด
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จาหน่ายทีเ่ ป็ นภาระและมีผลกระทบในทางบัญชี แต่หากในอนาคตบริษทั มีรายได้ และมีกาไรมาก ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะ
เป็ นประโยชน์แก่บริษทั เป็ นอย่างยิง่ ทีส่ ามารถนาเอาไปคานวณเป็ นค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีได้
นายชวลิต วิสราญกุล ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามและเสนอแนะเกีย่ วกับการระดมทุนว่า หากมี
การเพิม่ ทุน ก็ขอให้บริษทั คานึงถึงแนวทางทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมด้วย
นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ ได้กล่าวชีแ้ จงว่าในปจั จุบนั บริษทั ยังไม่ได้มแี นวทางทีช่ ดั เจนว่าจะระดมทุนโดยวิธกี าร
ใด จะเพิม่ ทุนหรือไม่ อย่างไร ขอให้บริษัทได้มกี ารศึกษาแผนงานต่างๆ อย่างถี่ถ้วนรอบด้านเสียก่อน และหากจะ
ดาเนินการใดๆ ก็จะคานึงถืงประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวแนะนาการบริหารจัดการธุรกิจโทรทัศน์
เป็ นการทัวไป
่ เพราะมีความเป็ นห่วงกังวลว่าบริษทั จะประสบกับปญั หาการขาดทุนและต้องเลิกการทาธุรกิจดังกล่าวไป
ดังเช่นผูป้ ระกอบการบางรายทีป่ ระสบปญั หาดังกล่าวไปแล้ว ซึง่ ผูบ้ ริหารชีแ้ จงว่าจะนาเอาไปประกอบการดาเนินการ
ด้วยความระมัดระวังต่อไป
เมื่อผูบ้ ริหารได้รายงานให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานในปี ทผ่ี ่านมาและนาเสนอแผนงานในอนาคต
เสร็จสิน้ แล้ว ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่า สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุ้นรับทราบผลการดาเนิน
ประจาปี 2559 รายงานประจาปี 2559 และรับทราบแผนงานประจาปี 2560 ของบริษทั ”
อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่จาต้องให้ทป่ี ระชุมลงมติแต่อย่างใด
ทีป่ ระชุมจึงได้รบั ทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2559 และรับทราบแผนงานประจาปี 2560 ของ
บริษทั ตามทีเ่ สนอแล้ว
รับรอง แสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ
กระแสเงิ นสด สาหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจาปี 2559
ผูด้ าเนินการประชุม ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบถึง งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจาปี 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
โดยบริษทั และบริษทั ย่อย มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานในรอบปี 2559 รวม 624,692,190.20 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ได้
จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาล่วงหน้าแล้ว ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม
ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม
4,740.57
3,667.23
ล้านบาท
หนี้สนิ รวม
3,970.66
1,049.74
ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
769.91
2,617.49
ล้านบาท
รายได้รวม
1,945.01
1,764.89
ล้านบาท
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
(624.69)
233.04
ล้านบาท
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุน้
(2.86)
1.00
บาท
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2559”
เมื่อผูบ้ ริหารได้ช้แี จงจนครบถ้วนดีแล้ว ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทีป่ ระชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2559 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนคน (ราย)
68
0
0
68

คะแนน (เสียง)
353,550,124
0
0
353,550,124
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คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0
0
100.0000

อนึง่ ในขณะทีม่ กี ารลงมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ภายหลังจากวาระที ่ 1 อีกจานวน
7 ราย นับได้จานวน 5,340,918 หุน้
4 พิ จารณาอนุมตั ิ งดการจ่ายเงิ นปันผลประจาปี สาหรับผลการดาเนิ นงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่าบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบั ญญัติบริษทั มหาชน
จากัด พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาอันใกล้บริษทั ยังมีความจาเป็ นต้องใช้เงินเพื่อหมุนเวียนในกิจการเป็ นอย่าง
มาก เพือ่ เป็ นการกันสารองเงินจากผลการดาเนินงานในปี ทผ่ี ่านมาไว้ใช้ในการลงทุนและเป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการใน
การนี้ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณางดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับงบการเงินประจาปี 2559
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นสมควรอนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2559 ตามทีเ่ สนอ”
เมื่อชีแ้ จงเสร็จสิ้นแล้วผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึง่ ก่อนการลงมติผดู้ าเนินการประชุม
แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้
จานวนคน (ราย)
คะแนน (เสียง)
คิ ดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
68
353,550,124
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0
0.0000
รวม
68
353,550,124
100.0000
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม ได้ช้ีแ จงต่ อที่ป ระชุม ว่ า เพื่อให้เ ป็ น ไปตามพระราชบัญญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด และ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 ซึง่ กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในอัตรา
หนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้มกี รรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระจานวน 3
คน ได้แก่
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1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์

ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์ กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
3. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับประวัติ ผลงานและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทัง้ 3 คนนัน้ บริษทั ได้ส่งให้ผถู้ อื
หุน้ ได้ศกึ ษาเป็ นการล่วงหน้าแล้วตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 3 ของหนังสือเชิญประชุม
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คนทีด่ ารงตาแหน่ งครบวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั อีก
วาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วามรู้
ความสามารถ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ต่อไป”
เมือ่ ชีแ้ จงเสร็จสิน้ แล้วผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึง่ ก่อนการลงมติผดู้ าเนินการประชุมได้
แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คนกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการ
ลงคะแนนเรียงเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
5.1 ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั อีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนคน (ราย)
คะแนน (เสียง)
เห็นด้วย
66
316,875,333
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
1
36,671,791
รวม
67
353,547,124
อนึง่ การลงมติในวาระนี้มบี ตั รเสีย 1 ราย จานวน 3,000 หุน้

คิ ดเป็ นร้อยละ
89.6275
0.0000
10.3725
100.0000

5.2 ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนคน (ราย)
เห็นด้วย
66
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
2
รวม
68
อนึง่ การลงมติในวาระนี้ไม่มบี ตั รเสีย

คะแนน (เสียง)
299,163,072
0
54,387,052
353,550,124

คิ ดเป็ นร้อยละ
84.6169
0.0000
15.3831
100.0000

5.3 ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้นายชีวพัฒน์ ณ ถลางกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จานวนคน (ราย)
คะแนน (เสียง)
เห็นด้วย
65
353,318,104
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
2
232,020
รวม
67
353,547,124
อนึง่ การลงมติในวาระนี้มบี ตั รเสีย 1 ราย จานวน 3,000 หุน้

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9344
0.0000
0.0656
100.0000
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วาระที่ 6 พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่เพิ่ มเติ ม
ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจานวนทัง้ สิน้ 9 คน สมควรทีจ่ ะหาผู้
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเข้ามาเป็ นกรรมการบริษทั เพิม่ เติม ดัง นัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึง
คัดเลือกบุคคลและนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ได้พจิ ารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เข้าใหม่ จานวน 2 คน ดังนี้
1. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนียน
เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
2. นายปราโมทย์ พรประภา
เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับประวัติ การศึกษา ประวัตกิ ารทางาน คุณสมบัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั เข้าใหม่เพิม่ เติมทัง้ สองท่านนัน้ บริษทั ได้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาเป็ นการล่วงหน้าแล้ ว ตาม
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษัท
พิจ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุม สามัญผู้ถือหุ้น อนุ มตั ิแ ต่งตัง้ เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนี ย น และนาย
ปราโมทย์ พรประภา เป็ นกรรมการบริษทั เพิม่ เติมอีก 2 คน ซึง่ เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนียน และนายปราโมทย์
พรประภา เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ดา้ นการบริหารธุรกิจ จะสามารถนาประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาช่วย
เสริมธุรกิจใหม่ๆ และงานด้านการตลาดของกลุ่มบริษทั ทัง้ นี้ เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนียน จะเข้ามาเป็ นกรรมการ
บริษทั และนายปราโมทย์ พรประภา จะเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ”
ผูด้ าเนินการประชุมยังได้ช้แี จงเพิม่ เติมว่าเรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนียนและนายปราโมทย์ พรประภา
ได้รบั การพิจารณาคัดเลือกมาตามระเบียบขัน้ ตอนของบริษทั รวมทัง้ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว นอกจากนี้ บุคคลทัง้ สองท่า นไม่มปี ระวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่
เกีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั จึง
เป็ นบุคคลผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด
เมือ่ ชีแ้ จงเสร็จสิน้ แล้วผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึง่ ก่อนการลงมติผดู้ าเนินการประชุมได้
แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ลงมติเป็ นรายบุคคลเรียงลาดับกันไป โดยมีผลการลงมติ ดังต่อไปนี้

6.1 ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ให้เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนียน เป็ นกรรมการบริษทั เข้า
ใหม่เพิม่ เติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนคน (ราย)
คะแนน (เสียง)
เห็นด้วย
65
353,528,104
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
2
19,020
รวม
67
353,547,124
อนึง่ การลงมติในวาระนี้มบี ตั รเสีย 1 ราย จานวน 3,000 หุน้
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คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9946
0
0.0054
100.0000

6.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ให้นายปราโมทย์ พรประภา เป็ นกรรมการบริษัทเข้าใหม่
เพิม่ เติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนคน (ราย)
65
0
2
67

คะแนน (เสียง)
353,528,104
0
19,020
353,547,124

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9946
0
0.0054
100.0000

อนึ ง่ การลงมติ ในวาระนี้ มีบตั รเสีย 1 ราย จานวน 3,000 หุ้น
วาระที่ 7 พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2560
ผู้ด าเนิน การประชุม ได้ช้แี จงต่อที่ป ระชุม ว่า การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิส ระและ
กรรมการตรวจสอบ สาหรับปี 2560 ได้กระทาโดยคานึงถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับประเภท ขนาด และความเกีย่ วโยง
กับผลการดาเนินงานของบริษทั ซึง่ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าทีแ่ ละความ
รับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิส ระ และกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ไ ด้ ผ่ า นการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึง่ บริษทั ได้สง่ ข้อมูลให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบล่วงหน้าแล้ว ตามสิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) เงินประจาตาแหน่ง พิจารณาเสนอจ่ายเป็ นอัตราต่อเดือน ดังนี้
ตาแหน่งประธานกรรมการบริษทั
จานวน 20,000 บาทต่อเดือน
ตาแหน่งกรรมการบริษทั
จานวน 10,000 บาทต่อเดือน
ตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
จานวน 30,000 บาทต่อเดือน
ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
จานวน 20,000 บาทต่อเดือน
ตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร
จานวน 30,000 บาทต่อเดือน
ตาแหน่งกรรมการบริหาร
จานวน 20,000 บาทต่อเดือน
ทัง้ นี้ หากกรรมการที่ดารงตาแหน่ งต่างๆ ข้างต้น เป็ นผู้บริหารที่ได้รบั เงินเดือนจากตาแหน่ งผู้บริหารของ
บริษทั อยูแ่ ล้ว จะไม่ได้คา่ ตอบแทนในส่วนเงินประจาตาแหน่งนี้
(2) ค่าเบีย้ ประชุม พิจารณาเสนอจ่ายสาหรับการเข้าประชุมในแต่ละครัง้ ดังนี้
ตาแหน่งประธานกรรมการบริษทั
จานวน 25,000 บาทต่อครัง้
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ตาแหน่งกรรมการบริษทั
จานวน 20,000 บาทต่อครัง้
ทัง้ นี้ ในกรณีผดู้ ารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริษทั เป็ นผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั เงินเดือนจาก
ตาแหน่งผูบ้ ริหารของบริษทั อยูแ่ ล้ว จะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมในส่วนทีเ่ สนอนี้
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาแล้วตามทีเ่ สนอ”
เมือ่ ชีแ้ จงเสร็จสิน้ แล้วผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึง่ ก่อนการลงมติผดู้ าเนินการประชุมได้
แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงือ่ นไขทีม่ กี ารเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนคน (ราย)
68
0
0
68

คะแนน (เสียง)
353,550,124
0
0
353,550,124

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.000
0
0
100.0000

วาระที่ 8 พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้สานักงานบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ท่ี
ประชุมแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2560 ดังนี้
1. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์
เลขทีใ่ บอนุญาต
8802 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขทีใ่ บอนุญาต
4439 หรือ
3. นางสาวสุรรี ตั น์ ทองอรุณแสง เลขทีใ่ บอนุญาต
4409
คนหนึ่ ง คนใด จากบริษัท เคพีเ อ็ม จี ภู ม ิไ ชย สอบบัญชี จ ากัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชีป ระจ าปี 2560 มีอ านาจ
ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2560
ดังนี้
(1) ค่าสอบบัญชี บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จากัด (มหาชน) เสนอราคา 1,600,000 บาท
(2) ค่าสอบบัญชี บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั ่ จากัด เสนอราคา 900,000 บาท
รวมค่าตอบแทนทัง้ สิน้ 2,500,000 บาท ซึง่ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ เช่น ค่า
เอกสาร/สิง่ พิมพ์ ค่าไปรษณียอ์ ากร ค่าติดต่อสือ่ สาร เป็ นต้น ซึง่ ผูส้ อบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษทั ตามทีไ่ ด้จ่ายจริง
วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ดังนี้ 1. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์ หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือ 3. นางสาวสุรรี ตั น์ ทอง
อรุณแสง คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนด
ค่าตอบแทนตามทีเ่ สนอ”
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามและให้ขอ้ สังเกตเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีว่า เห็นด้วยทีเ่ สนอให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั แต่เนื่องจากราคา
ค่าตอบแทนสูงขึน้ มากกว่าเดิมเป็ นอย่างมาก และอยากให้มกี ารแนะนาประวัตขิ องผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ ด้วย
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ประธานได้กล่าวชีแ้ จงว่าการเสนอแต่งตัง้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด นัน้ เพราะเห็นว่าเพื่อ
ความสะดวกในการติดต่องานกับต่างประเทศ และการประสานงานกันในระหว่างกลุ่มทุน ดังนัน้ แม้ว่าจะมีการเพิ่มเติม
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีขน้ึ มาบ้าง แต่กย็ งั ถือว่าอยูใ่ นระดับราคาทีเ่ หมาะสมกับกิจการของบริษทั
เมือ่ ชีแ้ จงเสร็จสิน้ แล้วผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึง่ ก่อนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุม
แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ 1. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์ เลขทีใ่ บอนุ ญาต 8802 หรือ 2. นางสาว
นิตยา เชษฐโชติรส เลขทีใ่ บอนุญาต 4439 หรือ 3. นางสาวสุรรี ตั น์ ทองอรุณแสง เลขทีใ่ บอนุญาต 4409 คนใดคนหนึ่ง
จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทนตามทีเ่ สนอ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนคน (ราย)
66
2
0
68

คะแนน (เสียง)
353,531,104
19,020
0
353,550,124

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9946
0.0054
0.0000
100.0000

วาระที่ 9 พิ จารณาแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 40
ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานและโครงสร้างการบริหารงาน
ของบริษทั จึงขอเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 40 ซึง่ เป็ นส่วนเกีย่ วกับอานาจการ
ลงลายมือชือ่ กระทาการแทนบริษทั โดยขอให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ดังนี้
ข้อบังคับ ข้อ 40 เดิมกาหนดไว้ว่ า “ ข้อ 40 อานาจกรรมการที่จ ะทานิติกรรมผูกพันบริ ษัท คือ ประธาน
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่ งลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ
กรรมการอืน่ สองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั ”
แก้ไขเป็ นดังนี้ “ข้อ 40. อานาจกรรมการทีจ่ ะทานิตกิ รรมผูกพันบริษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริษทั ”
สาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า “คณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 เพื่อให้ส อดคล้องกับ การด าเนิ นงานและโครงสร้า งการ
บริหารงานตามทีเ่ สนอ”
เมือ่ ชีแ้ จงเสร็จสิน้ แล้วผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้มกี ารลงมติในวาระนี้ ซึง่ ก่อนการลงมติผดู้ าเนินการประชุม ได้
แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 40 ตามทีม่ กี ารเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
มากกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จานวนคน (ราย)
คะแนน (เสียง)
เห็นด้วย
65
353,400,024
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
2
147,100
รวม
67
353,547,124
อนึง่ การลงมติในวาระนี้มบี ตั รเสีย 1 ราย จานวน 3,000 หุน้

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9584
0
0.0416
100.0000
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วาระที่ 10 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งอืน่ ใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอีก
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดซักถามประเด็นเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทุก
คน และปิ ดการประชุมเวลา 16.45 นาฬิกา

(นางเมตตา อุทกะพันธุ)์
ประธานทีป่ ระชุม

