
      19 เมษายน 2556 

ที อพ. 1018/56 

 

เรือง   การแจ้งมติทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี 2556 

เรียน   กรรมการและผู ้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น บริษัท อมรินทร์พริ นติ ง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)  ประจําปี 2556 เมือ

วันท ี19 เมษายน 2556 ได้มีมติดังนี  :  

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี 2555 เมือวันที 20 เมษายน 2555 

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ

ผู ้ถือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 130 ราย จํานวน 153,396,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3158 

ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 3 ราย จํานวน 5,867,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.6842 

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 รับรองรายงานประจําปีและแผนงาน

ประจําปี 2556 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน,งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดซึงผ่านการตรวจสอบ

จากผู ้สอบบัญชีประจําปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั งหมด

ของผู ้ถือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 140 ราย จํานวน 159,518,844 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู ้ ถือหุน้ จํานวน 200 

ล้านหุ ้ น ในอัตราหุ ้ นละ 1.20 บาท (หนึงบาทยีสิบสตางค์) โดยจ่ายแก่ผู ้ ถือหุ ้นเฉพาะผู ้ทีมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามทีปรากฎรายชือ ณ วันกําหนดรายชือผู ้ มีสิทธิรับเงิน

ปันผลในวันที  29  เมษายน  2556 โดยจะรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหุ ้นเพือรวบรวมรายชือผู ้ ถือหุ ้นในวันที  30  เมษายน  2556  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลใน

วันที 10 พฤษภาคม 2556 

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั งหมด

ของผู ้ถือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 140 ราย จํานวน 159,518,844 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 



5. พิจารณาให้สัตยาบันในการเพิมค่าสอบบัญชีงวดปี 2555 ซึงทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี 

2555 อนุมัติเมือวันที 20 เมษายน 2555 เป็นจํานวน 720,000 บาท โดยเพิมค่าสอบบัญชีงบ

การเงินรวมอีก 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 750,000 บาท 

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมตรัิบรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ

ผู ้ถือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 138 ราย จํานวน 158,860,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5876 

ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 657,889 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.4124 

6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 

ของบริษัท  

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสีของจํานวนเสียง

ทั งหมดของผู ้ถือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 140 ราย จํานวน 159,518,844 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

7. แต่งตั งกรรมการประจําปี 2556 ดังน ี

7.1 กรรมการทีต้องออกตามวาระ มีดังน ี

นางระริน     อุทกะพันธุ ์ปัญจรุ่งโรจน์   นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง 

นายเจริญจิตต์         ณ สงขลา  นายสมรรถ เรืองณรงค์ 

1) นางระริน  อุทกะพันธุ ์  ปัญจรุ่ งโรจน์ 

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ

ผู ้ถือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 139 ราย จํานวน 154,944,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.1327 

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จํานวน 4,573,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.8673 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2) นายชีวพัฒน์  ณ ถลาง 

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ

ผู ้ถือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 135 ราย จํานวน 154,815,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.0518 

ไม่เห็นด้วย 4 ราย จํานวน 4,672,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.9293 

งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0188 

3) นายเจริญจิตต์  ณ สงขลา 

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ

ผู ้ถือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 136 ราย จํานวน 153,811,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.4225 

ไม่เห็นด้วย 2 ราย จํานวน 4,576,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.8692 

งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 1,130,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7084 

 



4) นายสมรรถ  เรืองณรงค์ 

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ

ผู ้ถือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 138 ราย จํานวน 158,388,844 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2916 

ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 1,130,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7084 

8.  พิจารณาแต่งตั งกรรมการใหม่เพิมเติม 

8.1 กรรมการทเีข้าใหม่เพิมเติม มีดังน ี

นายโชคชัย      ปัญจรุ่งโรจน์    

นายอําพล รวยฟูพันธ์ 

1) นายโชคชัย  ปัญจรุ่ งโรจน์ 

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ

ผู ้ถือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 138 ราย จํานวน 159,515,344 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9978 

ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 3,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0022 

2) นายอําพล  รวยฟูพันธ์ 

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ

ผูถ้ือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 136 ราย จํานวน 158,358,344 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2725 

ไม่เห็นด้วย 2 ราย จํานวน 1,130,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7084 

งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 30,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0191 

9.  อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 ดังน ี

กรรมการทีเป็นพนักงานประจําบริษัทไม่ได้ผลตอบแทนเพิมในฐานะกรรมการ, กรรมการทีมิได้เป็น

พนักงานประจําบริษัท ได้ผลตอบแทน 10,000 บาท/เดือน, กรรมการทีมิได้เป็นพนักงานประจํา

บริษัท แต่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ได้ผลตอบแทน 30,000 บาท/เดือนและเบี ยประชุม

ครั งละ 20,000 บาท 

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ

ผู ้ถือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 132 ราย จํานวน 153,643,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3166 

ไม่เหน็ด้วย 4 ราย จํานวน 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025 

งดออกเสียง 4 ราย จํานวน 5,871,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.6809 



10. แต่งตั งผู ้ตรวจสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2556 ดังน ี

               ชือ         เลขที ใบรับอนุญาต       สํานักงาน 

  1)  นางสาวสุลลิต     อาดสว่าง      7517  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด หรือ 

  2)  นายธนะวุฒ ิ    พิบูลย์สวัสดิ      6699  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด หรือ 

  3)  นางสาววันนิสา    งามบัวทอง      6838  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

โดยกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2556 ในอัตรา 1,020,000 บาท ซึงมีรายละเอียดดังน ี

ค่าสอบบัญชี จํานวนเงิน (บาท) 

บริษัท อมรินทร์พริ นติ ง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) 830,000 

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน จํากัด 190,000 

ค่าบริการอืน ไม่มี 

รวมค่าตอบแทนอืนทั งสิ น 1,020,000 

 

โดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ

ผู ้ถือหุ ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

เห็นด้วย 129 ราย จํานวน 153,471,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.2088 

ไม่เห็นด้วย 4 ราย จํานวน 45,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0287 

งดออกเสียง 7 ราย จํานวน 6,001,958 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.7625 

 

       

                ขอแสดงความนับถือ 

      

 

 

 

                    (นางระริน  อุทกะพันธุ ์ปัญจรุ่งโรจน์) 

                กรรมการผู ้จัดการใหญ่ 

บริษัท อมรินทร์พริ นติ ง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) 

 

 


