
 

 

      20 เมษายน 2559  
ที� อพ.     0026 /59 
เรื�อง   การแจ้งมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ 0นติ 0ง แอนด์ พบัลิชชิ�ง จํากดั (มหาชน)  ประจําปี 2559 เมื�อ
วนัที� 20 เมษายน 2559 ได้มีมติดงันี 0 :  

1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2558 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชี 2558 รับรองรายงานประจําปีและแผนงาน

ประจําปี 2559 
3. อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน,งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดซึ�งผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีประจําปี สิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
4.  อนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงาน ตั 0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถึง

วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 

 
 
 
 
 
 
 

เห็นด้วย 95 ราย จํานวน 173,187,472 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 1 ราย จํานวน 10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

เห็นด้วย 104 ราย จํานวน 173,340,891 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 1 ราย จํานวน 200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

เห็นด้วย 102 ราย จํานวน 169,805,661 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.9604 
ไมเ่ห็นด้วย 3 ราย จํานวน 3,535,430 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.0396 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 



 

 

5. แตง่ตั 0งกรรมการประจําปี 2559 ดงันี 0 
กรรมการที�ต้องออกตามวาระ มดีงันี 0 

นายสมชาย     ภคภาสน์วิวฒัน์  นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 
นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์  นางสภุาพ น้อยอํ�า 

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

 
2) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

 
3) นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

เห็นด้วย 103 ราย จํานวน 173,339,733 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย จํานวน 1,358 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

เห็นด้วย 100 ราย จํานวน 173,309,523 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9818 
ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย จํานวน 30,468 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0176 
งดออกเสยีง 1 ราย จํานวน 1,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 

เห็นด้วย 102 ราย จํานวน 173,274,961 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9618 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย จํานวน 65,030 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0375 
งดออกเสยีง 1 ราย จํานวน 1,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 

เห็นด้วย 104 ราย จํานวน 173,339,991 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง 1 ราย จํานวน 1,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 



 

 

6. อนมุตัิผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 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 2559 ดงันี 0 
               ชื�อ         เลขที�ใบรับอนุญาต       สาํนักงาน 

  1)  นายพจน์    อศัวสนัติชยั      4891  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั หรือ 
  2)  นายธนะวฒุ ิ    พิบลูย์สวสัดิH      6699  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั หรือ 
  3)  นางสาววนันิสา    งามบวัทอง      6838  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

โดยกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2559 มีรายละเอียดดงันี 0 
 

 
 
 
 
 
 

โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั &งหมดของ
ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นด้วย 105 ราย จํานวน 173,341,091 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 1 ราย จํานวน 200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

ค่าสอบบัญช ี
ปี 2559 ปี 2558 เพิ�มขึ &น (ลดลง) 

  (บาท) (%) 

บริษัท อมรินทร์พริ 0นติ 0งแอนด์พบัลชิชิ�ง จํากดั (มหาชน) 915,000 875,000 40,000 4.57 
บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั�น จํากดั 425,000 410,000 15,000 3.66 
คา่บริการอื�น ไมม่ี ไมม่ี - - 
รวมเป็นค่าตอบแทนทั &งสิ &น 1,340,000 1,285,000 55,000 4.28 

เห็นด้วย 105 ราย จํานวน 166,891,818 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.2793 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 6,449,473 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.7207 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 



 

 

8.  อนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 40 
โดยที�ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนมากกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั &งหมด
ของผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี & 
 

 
 
 
 
 
                ขอแสดงความนบัถือ 
      
 
 
 
                    (นางระริน  อทุกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์) 
                กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

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

เห็นด้วย 106 ราย จํานวน 173,341,291 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 


