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ที ่อพ. 0004/60 

 วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิัท อมรนิทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น   
ครัง้ที ่1/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิารของ
บรษิทัฯ ตัง้อยู่เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร โดยทีป่ระชุมไดม้มีตใินเรื่องส าคญั 
ดงันี้ 

1. มมีติรบัรองรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งได้จดัประชุมเมื่อวนัที ่20 
เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 158,688,442 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ  

(1) การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่ 9 ราย โดยมจี านวนหุน้เพิม่ขึน้ 3,994,830 หุน้ รวม
มผีูถ้อืหุน้เขา้ประชุมในวาระนี้ทัง้สิน้จ านวน 126 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้158,688,442 หุน้ 

2. มมีติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จ านวน 135 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 219,999,865 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 135 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 159,148,642 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ  

(1) การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 
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(2) การลงมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่ 2 ราย โดยมจี านวนหุน้เพิม่ขึน้ 460,200 หุน้ รวมม ี
ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมในวาระนี้ทัง้สิน้จ านวน 128 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้159,148,642 หุน้ 

3. มมีตอินุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 159,159,892 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ  

(1) การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่ 3 ราย โดยมจี านวนหุน้เพิม่ขึน้ 11,250 หุน้ รวมม ี
ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมในวาระนี้ทัง้สิน้จ านวน 131 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้159,159,892 หุน้ 

4. มมีตอินุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 200,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 159,709,892 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ  

(1) การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่มบีุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย  ซึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม  
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ ากดั”) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
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รายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั”) 

(3) ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่ 1 ราย โดยมจี านวนหุน้เพิม่ขึน้ 550,000 หุน้ รวมม ี
ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมในวาระนี้ทัง้สิน้จ านวน 132 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้159,709,892 หุน้ 

5. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 159,709,892 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ  

(1) การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคล 
ทีเ่กีย่วโยงกนัและ/หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่มสีว่นไดเ้สยี ซึง่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. 
บรษิทัมหาชนจ ากดัและประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

(3) ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่ 

6. มมีตอินุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่บรษิัท วฒันภกัด ีจ ากดั โดยนายฐาปน  
สริวิฒันภกัด ีและนายปณต สริวิฒันภกัด ี(“ผูซ้ื้อ”) จ านวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท ในราคาหุน้ละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 850,000,000 บาท ทัง้นี้ ภายหลงัจาก
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ดงักล่าว ผูซ้ือ้จะเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ คดิ
เป็นร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ (ภายหลงัจากการจด
ทะเบยีนเพิม่ทุนแลว้) ซึ่งส่งผลให้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้เขา้ข่ายเป็น
รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน ตามที่ก าหนดในประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และ
การมอบหมายใหก้รรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากกรรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอี านาจในการพจิารณาก าหนดรายละเอยีด
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 159,709,892 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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หมายเหตุ  

(1) การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่มีบุคคล 
ทีเ่กีย่วโยงกนัและ/หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่มสีว่นไดเ้สยี ซึง่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. 
บรษิทัมหาชนจ ากดัและประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

(3) ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่ 

7. มมีติอนุมตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ในราคาที่มสี่วนลด
รอ้ยละ 43.11 ซึง่เขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัโดยก าหนดราคาเสนอขายไว้
ชดัเจนในราคาเสนอขายที่มสี่วนลดเกนิกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้จ านวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 
10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ใน
ราคาดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 159,709,892 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ  

(1) การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และต้องไม่มผีู้ถอืหุ้น
จ านวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคาดงักล่าว โดยไม่มบีุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัและ/หรอื 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มสีว่นไดเ้สยี ซึง่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั
และประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

(3) ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่ 

8. มมีติอนุมตัิการผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของกจิการ (Whitewash) เนื่องจาก
ภายหลงัการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จะสง่ผลใหผู้ซ้ือ้มสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิัทฯ โดยถือหุ้นของบรษิัทฯ คดิเป็นประมาณร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบรษิทัฯ (ภายหลงัการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ) ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 25 
แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ท าใหผู้ซ้ือ้มหีน้าทีต่้องท า
ค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิัทฯ ตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ไดท้ีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบั
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ตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง า
กจิการ (รวมทัง้ที่ได้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 159,709,892 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ  

(1) การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่มบีุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัและ/หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งมสี่วนได้เสยี ซึง่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บรษิัท
มหาชนจ ากดัและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั และไม่มผีู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ 
ที ่สจ. 36/2546 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมด
ของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมทัง้ได้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม)  
เน่ืองจากผูซ้ือ้ยงัไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

(3) ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่ 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 
 

 

(นางเมตตา อุทกะพนัธุ)์ 
ประธานกรรมการบรษิทัฯ 

 
  


