
      18 เมษายน 2557 
ที� อพ.1015/57 
เรื�อง   การแจ้งมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ 1นติ 1ง แอนด์ พบัลิชชิ�ง จํากดั (มหาชน)  ประจําปี 2557 เมื�อ
วนัที� 18 เมษายน 2557 ได้มีมติดงันี 1 :  

1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชี 2556 รับรองรายงานประจําปีและแผนงาน

ประจําปี 2557 
3. อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน,งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดซึ�งผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีประจําปี สิ 1นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั &งหมด
ของผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
4. อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปีในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สาํหรับผลการดําเนินงานปี 2556 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น จํานวน 200 ล้านหุ้น ดงันี 1 
4.1 จ่ายเป็นหุ้นสามญั จํานวนไมเ่กิน 20,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นมลูค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาท ต่อหุ้น ทั 1งนี 1 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการ
จดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.10 บาท 

4.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.0111111111 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั 1งสิ 1น 
2,222,222.22 บาท  

เห็นด้วย 127 ราย จํานวน 161,725,814 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9864 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 2 ราย จํานวน 22,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0136 

เห็นด้วย 133 ราย จํานวน 161,752,096 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 



รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.111111111 บาท หรือคิดเป็นจํานวน
เงินไมเ่กิน 22,222,222.22 บาท โดยเงินปันผลทั 1งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามอตัราที�กําหนด
ไว้ โดยจะนําเงินปันผลสว่นที�เป็นเงินสดชําระภาษีหกั ณ ที�จ่าย 

โดยจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ ที�มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท ตามที�ปรากฎรายชื�อ 
ณ วนักําหนดรายชื�อผู้มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัที�  28  เมษายน  2557 โดยจะรวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ.
2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นในวนัที�  29  เมษายน  
2557  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 12 พฤษภาคม 2557 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 

 
 
 
 

5. พิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั &งหมด
ของผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 

 
 
 

6. พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการ
เพิ�มทนุจดทะเบียน 
โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั &งหมด
ของผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 
 

7.  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั &งหมด
ของผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 

 
 

เห็นด้วย 131 ราย จํานวน 161,740,296 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9913 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 3 ราย จํานวน 14,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0087 

เห็นด้วย 134 ราย จํานวน 161,754,296 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

เห็นด้วย 134 ราย จํานวน 161,754,296 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

เห็นด้วย 134 ราย จํานวน 161,754,296 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 



8. แตง่ตั 1งกรรมการประจําปี 2557 ดงันี 1 
กรรมการที�ต้องออกตามวาระ มดีงันี 1 

นางเมตตา      อทุกะพนัธ์ุ   นายสมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 
นางสภุาวด ี โกมารทตั  นางสภุาพ น้อยอํ�า 

1) นางเมตตา  อุทกะพนัธ์ุ   
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
2) นายสมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
3) นางสุภาวดี  โกมารทัต 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
4) นางสุภาพ  น้อยอํ�า 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นด้วย 133 ราย จํานวน 161,753,296 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

เห็นด้วย 134 ราย จํานวน 161,766,296 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

เห็นด้วย 132 ราย จํานวน 161,652,996 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9293 
ไมเ่ห็นด้วย 3 ราย จํานวน 114,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0707 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

เห็นด้วย 134 ราย จํานวน 161,766,296 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 



9. อนมุตัิผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 ดงันี 1 
กรรมการที�เป็นพนกังานประจําบริษัทไมไ่ด้ผลตอบแทนเพิ�มในฐานะกรรมการ, กรรมการที�มิได้เป็น
พนกังานประจําบริษัท ได้ผลตอบแทน 10,000 บาท/เดือน, กรรมการที�มิได้เป็นพนกังานประจํา
บริษัท แตเ่ป็นคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ได้ผลตอบแทน 30,000 บาท/เดือนและเบี 1ยประชุม
ครั 1งละ 20,000 บาท 
โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั &งหมด
ของผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 

 
 
 
 
 

10.  แตง่ตั 1งผู้ตรวจสอบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2557 ดงันี 1 
               ชื�อ         เลขที�ใบรับอนุญาต       สาํนักงาน 

  1)  นางสาวสลุลติ     อาดสวา่ง      7517  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั หรือ 
  2)  นายธนะวฒุ ิ    พิบลูย์สวสัดิK      6699  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั หรือ 
  3)  นางสาววนันิสา    งามบวัทอง      6838  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

โดยกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2557 มีรายละเอียดดงันี 1 
 

 
 
 
 
 
 

โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั &งหมด
ของผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 

 
 
 
 

11.  พิจารณาให้สตัยาบนัในการอนมุตัิเข้าทํารายการ ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไข
การประมูลตามที�คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กําหนด และให้สัตยาบันดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและ
เกี�ยวข้องเพื�อให้ได้มาซึ�งใบอนญุาตให้ใช้คลื�นความถี�เพื�อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัประเภท
ธุรกิจระดบัชาติ (“ใบอนญุาต”) ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั�น จํากดั (“อมรินทร์ เทเลวิชั�น”) ซึ�ง

เห็นด้วย 135 ราย จํานวน 161,767,296 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ค่าสอบบัญชี 
ปี 2557 ปี 2556 เพิ�มขึ &น (ลดลง) 

  (บาท) (%) 

บริษัท อมรินทร์พริ 1นติ 1งแอนด์พบัลิชชิ�ง จํากดั (มหาชน) 850,000 830,000 20,000 2.41 
บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั�น จํากดั 335,000 190,000 145,000 76.32 
คา่บริการอื�น ไมมี่ ไมมี่ - - 
รวมเป็นค่าตอบแทนทั &งสิ &น 1,185,000 1,020,000 165,000 16.18 

เห็นด้วย 135 ราย จํานวน 161,767,296 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 



บริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 เนื�องจากมีขนาดของรายการได้มาและจําหนา่ยไปของสนิทรัพย์เกิน
ร้อยละ 100 
โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั &งหมด
ของผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 

 
 
 

12.  พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้มลูคา่ไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท  
โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั &งหมด
ของผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 

  
 
 
 
 
                ขอแสดงความนบัถือ 
      
 
 
 
                    (นางระริน  อทุกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์) 
                กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท อมรินทร์พริ 1นติ 1ง แอนด์ พบัลชิชิ�ง จํากดั (มหาชน) 
 
 

เห็นด้วย 135 ราย จํานวน 161,767,296 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

เห็นด้วย 135 ราย จํานวน 161,767,296 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 


