
 

 

  

 

ที อพ. 0011/62      

       29  เมษายน  2562 

 

เรือง   การแจ้งมติทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พรินติง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)  ประจําปี 2562 เมือวันที 29 

เมษายน 2562 ได้มีมติดงันี : 

  

1. อนมุติัให้รับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัที 25 เมษายน  2561 

ผลการลงคะแนน 

 จาํนวนหุ้น 

(เสียง) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย 864,115,029 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 864,115,029 100.0000 

 

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชี 2561 รายงานประจําปี 2561 และแผนงานประจําปี 2562 

 

3. อนมุติัให้รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด

สาํหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนั ซงึผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 

ผลการลงคะแนน 

 จาํนวนหุ้น 

(เสียง) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย 865,873,452 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 55,700 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 865,929,152 100.0000 

 

 

 

 



 

 

  

 

4. อนมุติัให้แต่งตงัผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี  2562 ดงัน ี
 

        ชือ        เลขทีใบรับอนุญาต        สํานักงาน 

 1)  นางศศิธร   พงศ์อดิศกัดิ      8802  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด และ/หรือ 

 2)  นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส      4439  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด และ/หรือ 

 3)  นางสาวสรีุรัตน   ทองอรุณแสง      4409  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 
 

โดยกําหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2562 มีรายละเอียดดงันี 

ค่าสอบบัญชี 
ปี 2562 ปี 2561 เพิมขึน (ลดลง) 

(ปีทีเสนอ)  บาท % 

บริษัท อมรินทร์พรินติง แอนด์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) 1,550,000 1,500,000 50,000 3.33% 

ค่าบริการอืน ไม่มี ไม่มี - - 

รวมเป็นค่าตอบแทนทังสิน 1,550,000 1,500,000 50,000 3.33% 

ผลการลงคะแนน 

 จาํนวนหุ้น 

(เสียง) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย 865,929,152 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 865,929,152 100.0000 
 

5. อนมุติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 69,879,711.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 

41 ของกําไรสทุธิประจําปี และจัดสรรกําไรเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 8,460,000.00 สําหรับผล

การดําเนินงาน ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561  ถงึวนัที 31 ธันวาคม 2561 

ผลการลงคะแนน 

 จาํนวนหุ้น 

(เสียง) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย 865,929,152 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 865,929,152 100.0000 

6. อนุมัติให้เลือกตังกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง 

ดงัต่อไปน ี



 

 

  

 

6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 

ผลการลงคะแนน 

 จาํนวนหุ้น 

(เสียง) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย 864,926,994 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 1,158 0.0001 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 864,928,152  

6.2 ศาสตราจารย์ ดร.นนัทวฒัน์ บรมานนัท์ 

ผลการลงคะแนน 

 จาํนวนหุ้น 

(เสียง) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย 865,078,152 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 851,000 0 

รวม 865,929,152  

6.3 นายฐาปน  สริิวฒันภักดี   

ผลการลงคะแนน 

 จาํนวนหุ้น 

(เสียง) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย 865,036,711 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 893,741 0 

รวม 865,930,452  

6.4 นางระริน อทุกะพนัธ์ ปัญจรุ่งโรจน์  

ผลการลงคะแนน 

 จาํนวนหุ้น 

(เสียง) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย 726,608,489 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 138,387,052 0 

บัตรเสีย 935,241 0 

รวม 865,930,782  



 

 

  

 

7. อนุมัติแต่งตังกรรมการใหม่เพิมอีก 1 ท่าน โดยการแต่งตัง เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน  เป็นกรรมการ

เพิมเติม จากเดิมมีกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททงัสนิ 12 ท่าน 

ผลการลงคะแนน 

 จาํนวนหุ้น 

(เสียง) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย 865,060,633 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 870,149 0 

รวม 865,930,782 100.0000 
 

8. อนมุติัให้กําหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการประจําปี  ดงัน ี

ตําแหน่ง 
เงนิประจาํตําแหน่ง 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบียประชุม 

(บาท/ครัง) 

ประธานกรรมการ  20,000 25,000 

กรรมการ  10,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 ไม่มี 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 ไม่มี 

ประธานคณะกรรมการบริหาร  30,000 ไม่มี 

กรรมการบริหาร  20,000 ไม่มี 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไม่มี 20,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไม่มี 15,000 

ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล  ไม่มี 20,000 

กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล  ไม่มี 15,000 

ประธานคณะกรรมการความยงัยืนและบริหารความเสยีง ไม่มี 20,000 

กรรมการความยังยืนและบริหารความเสียง ไม่มี 15,000 

หมายเหต ุ:  ในกรณีทีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสว่นนี 

ผลการลงคะแนน 

 จาํนวนหุ้น 

(เสียง) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย 865,079,782 99.9017 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 851,000 0.0983 

รวม 865,930,782 100.0000 



 

 

  

 

9. อนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 

ผลการลงคะแนน 

 จาํนวนหุ้น 

(เสียง) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย 865,079,774 99.9017 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 851,008 0.0983 

รวม 865,930,782 100.0000 

 

10. วาระอืนๆ -ไม่มี- 

 

จงึเรียนมาเพือทราบ 

 

                ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

                          (นางเมตตา  อทุกะพนัธุ์) 

                  ประธานกรรมการ 


