
 

 

      20 เมษายน 2558  
ที� อพ.1012/58 
เรื�อง   การแจ้งมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ 0นติ 0ง แอนด์ พบัลิชชิ�ง จํากดั (มหาชน)  ประจําปี 2558 เมื�อ
วนัที� 20 เมษายน 2558 ได้มีมติดงันี 0 :  

1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2557 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชี 2557 รับรองรายงานประจําปีและแผนงาน

ประจําปี 2558 
3. อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน,งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดซึ�งผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีประจําปี สิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
4. อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปีในรูปของเงินสด สาํหรับผลการดําเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

จํานวน 219,999,865 หุ้ น เป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั 0งสิ 0น 
153,999,905.50 บาท โดยจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ ที�มีสทิธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ตามที�ปรากฎรายชื�อ ณ วนักําหนดรายชื�อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที�  28  เมษายน  2558 โดย
จะรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.
2535 (แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือ
หุ้นในวนัที�  29  เมษายน  2558  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 11 พฤษภาคม 2558 

 
 
 

เห็นด้วย 126 ราย จํานวน 179,046,666 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9806 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 3 ราย จํานวน 34,818 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0194 

เห็นด้วย 132 ราย จํานวน 179,097,864 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 2,420 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0014 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 



 

 

โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 

 
 
 
 

5. แตง่ตั 0งกรรมการประจําปี 2558 ดงันี 0 
กรรมการที�ต้องออกตามวาระ มดีงันี 0 

นางระริน     อทุกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ นายชีวพฒัน์ ณ ถลาง 
นายอําพล รวยฟพูนัธ์  นายสมรรถ เรืองณรงค์ 

1) นางระริน  อุทกะพันธ์ุ    ปัญจรุ่งโรจน์ 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
2) นายชีวพัฒน์  ณ ถลาง 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
3) นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เห็นด้วย 132 ราย จํานวน 179,097,864 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 1 ราย จํานวน 2,420 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0014 

เห็นด้วย 128 ราย จํานวน 179,048,706 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9712 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 23,158 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0129 
งดออกเสยีง 4 ราย จํานวน 28,420 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0159 

เห็นด้วย 127 ราย จํานวน 178,942,654 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9120 
ไมเ่ห็นด้วย 3 ราย จํานวน 130,130 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0727 
งดออกเสยีง 3 ราย จํานวน 27,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0154 

เห็นด้วย 128 ราย จํานวน 179,044,126 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9686 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 5,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 
งดออกเสยีง 4 ราย จํานวน 50,658 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0283 



 

 

4) นายสมรรถ  เรืองณรงค์ 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
6. อนมุตัิผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 ดงันี 0 

กรรมการที�เป็นพนกังานประจําบริษัทไมไ่ด้ผลตอบแทนเพิ�มในฐานะกรรมการ, กรรมการที�มิได้เป็น
พนกังานประจําบริษัท ได้ผลตอบแทน 10,000 บาท/เดือน, กรรมการที�มิได้เป็นพนกังานประจํา
บริษัท แตเ่ป็นคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ได้ผลตอบแทน 30,000 บาท/เดือนและเบี 0ยประชุม
ครั 0งละ 20,000 บาท 
โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทั &งหมดของผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 

 
 
 
 
 

7.  แตง่ตั 0งผู้ตรวจสอบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2558 ดงันี 0 
               ชื�อ         เลขที�ใบรับอนุญาต       สาํนักงาน 

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

โดยกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2558 มีรายละเอียดดงันี 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นด้วย 123 ราย จํานวน 178,877,442 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8756 
ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย จํานวน 15,358 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0086 
งดออกเสยีง 6 ราย จํานวน 207,484 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1158 

เห็นด้วย 132 ราย จํานวน 179,094,784 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 5,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

ค่าสอบบัญช ี
ปี 2558 ปี 2557 เพิ�มขึ &น (ลดลง) 

  (บาท) (%) 

บริษัท อมรินทร์พริ 0นติ 0งแอนด์พบัลชิชิ�ง จํากดั (มหาชน) 875,000 850,000 25,000 2.94 
บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั�น จํากดั 410,000 335,000 75,000 22.39 
คา่บริการอื�น ไมม่ี ไมม่ี - - 
รวมเป็นค่าตอบแทนทั &งสิ &น 1,285,000 1,185,000 100,000 8.44 



 

 

โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ขอแสดงความนบัถือ 
      
 
 
 
                    (นางระริน  อทุกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์) 
                กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท อมรินทร์พริ 0นติ 0ง แอนด์ พบัลชิชิ�ง จํากดั (มหาชน) 
 
 

เห็นด้วย 131 ราย จํานวน 179,088,404 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9934 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 2 ราย จํานวน 11,880 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0066 


