
       27 กมุภาพนัธ์ 2557 

ที�  อพ.1006/57 

เรื�อง   การจ่ายหุ้นปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้  และการกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

           ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท  อมรินทร์พริ 7นติ 7ง แอนด์ พบัลชิชิ�ง จํากดั (มหาชน) ครั 7งที� 2/2557 เมื�อวนัที�  26  

กมุภาพนัธ์  2557 ได้มีมติอนมุตัิในเรื�องสาํคญั สรุปได้ดงันี 7 

1. ที�ประชมุมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสิ 7นสดุ

วนัที�  31  ธันวาคม  2556 

2. ที�ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานตั 7งแต่วนัที�  1 มกราคม 2556 ถึงวนัที�  31  ธันวาคม  2556  

ดงันี 7 

2.1 ไม่จดัสรรสาํรองตามกฏหมายเนื�องจากเงินทนุสาํรองตามกฏหมายของบริษัทได้มีการจดัสรรครบ

จํานวนที�กฏหมายกําหนดแล้ว 

2.2   จ่ายเงินปันผลประจําปี   2556  จากกําไรสทุธิ สาํหรับผลประกอบการปี 2556  ในอตัราหุ้นละ 

0.1111111111 บาทตอ่หุ้น  โดยแบง่เป็นสองสว่นดงันี 7 

2.2.1  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทในอตัรา 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

ในราคาพาร์หุ้นละ  1  บาท  คิดเป็นอตัราเงนิปันผลหุ้นละ  0.10 บาท  ทั 7งนี 7 ใน

กรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดมเีศษของหุ้นเดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปัน

ผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 0.10 บาท เท่านั 7น 

2.2.2  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0111111111 บาท  เพื�อรองรับภาษีหกั 

ณ ที�จ่ายที�เกดิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั โดยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินใน

สว่นนี 7 

ทั 7งนี 7 บริษัทได้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัที� 28 เมษายน 2557(Record Date) 

และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุ

ทะเบียนในวนัที� 29 เมษายน 2557 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที�  12 พฤษภาคม 2557 

 



3. ที�ประชมุมติอนมุติัให้เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 200,000,000 บาท (200,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท) เป็น 220,000,000 ล้านบาท  (220,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื�อจ่ายหุ้นปันผล   

4. ที�ประชมุมีมติอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน 

5.  ที�ประชมุมีมติอนมุติัให้มีการออกหุ้นกู้  และเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีมลูค่าไม่เกินจํานวน 1,500 ล้านบาท โดยมี

รายละเอยีดดงันี 7 

ประเภทหุ้นกู้                    หุ้นกู้ทกุประเภท  ชนดิระบชืุ�อผู้ ถือ และ/หรือไมร่ะบชืุ�อผู้ ถือ มี และ/                   

                                      หรือไม่มีหลกัประกนั มี และ/หรือ ไม่มผีู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   หุ้นกู้ ด้อย 

                                      สทิธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ  ทั 7งนี 7ขึ 7นอยู่กบัความเหมาะสมของ 

                                      สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั 7ง 

วงเงิน                             จํานวนหุ้นกู้ที�จะออกมีมลูคา่ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยจะออก 

                                      เสนอขายครั 7งเดยีวหรือหลายคราวกไ็ด้   

สกลุเงิน                          เสนอขายในสกลุบาท และ/หรือ ในสกลุเงินอื�น 

อตัราดอกเบี 7ย                 ขึ 7นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั 7ง 

อายขุองหุ้นกู้                    ไม่เกิน 7 ปี นบัจากวนัที�ออกหุ้นกู้ในแตล่ะครั 7ง  

การไถ่ถอนก่อนกําหนด    ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไมมี่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบ 

                                     กําหนด ทั 7งนี 7ขึ 7นอยูก่บัเงื�อนไขของหุ้นกู้ที�ออกในแต่ละครั 7ง 

การเสนอขาย                 เสนอขายภายในประเทศ  และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทนุทั�วไป  

                                     และ/หรือ เสนอขายแก่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอ 

                                     ขายแก่นกัลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/ 

                                     หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในต่างประเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการ 

                                     กํากบัตลาดทนุ และ/หรือ กฏระเบยีบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องและมีผลบงัคบั 

                                     ใช้ในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

เงื�อนไขพเิศษ                  ในกรณีที�บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ที�ได้ออกไว้แล้วข้างต้น  

                                     บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ�มเติมอีกได้  ภายใต้เงื�อนไขและ 

                                     วงเงิน (Revolving basis) ที�ได้ขออนมุตัไิว้ ทั 7งนี 7 เมื�อรวมกบัหุ้น 

                                     กู้อื�น ๆ จะต้องมีจาํนวนเงินสงูสดุไม่เกินวงเงินที�ได้รับการอนมุตัิ 

ทั 7งนี 7 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ/หรือบคุคลที�

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ มอบหมาย ให้มอีํานาจ

ในการกําหนดเงื�อนไข และรายละเอยีดตา่ง ๆ อนัจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้   เช่น การ

กําหนดชื�อหุ้นกู้   จํานวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั 7ง  ประเภทหุ้นกู้   หลกัประกนั (ถ้าม)ี  ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  



ข้อกําหนด  อายขุองหุ้นกู้   ระยะเวลาในการไถ่ถอน  สทิธิการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด อตัราดอกเบี 7ย  วิธีการชําระ

คืนหุ้นกู้  วิธีการจดัสรร  รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น  ตลอดจนดาํเนนิการขึ 7นทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาด

ตราสารหนี 7ไทย หรือ ตลาดรองอื�น   และมอีํานาจในการแตง่ตั 7ง  ที�ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้  

หนว่ยงานการจดัอนัดบัเครดติ  ผู้ประเมนิราคาทรัพย์สนิ  ที�ปรึกษาทางกฏหมาย  นายทะเบยีนผู้ ถือหุ้น  ตวัแทนผู้

ถือหุ้นกู้  หรือ ที�ปรึกษาอื�นที�เกี�ยวข้อง หรือบคุคลอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  อกีทั 7งมีอํานาจลง

นามในเอกสาร และสญัญาตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมลู ดําเนินการยื�นเอกสารต่อสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  และดาํเนนิการอื�นใดตามที�จําเป็น

และเกี�ยวเนื�องกบัการออกหุ้นกู้  

6. ที�ประชมุมีมติอนมุตัิให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  ในวนัศกุร์ที�  18  เมษายน  2557 เวลา  14.00 น. 

ณ ห้องคอนเวนชั�นฮอลล์ อาคารผู้บริหาร เลขที�  378  ถนนชยัพฤกษ์  แขวงตลิ�งชนั  เขตตลิ�งชนั กรุงเทพมหานคร  

โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุดงันี 7 

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื�อวนัที� 19 เมษายน  

2556 

วาระที� 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2556 และรับรองรายงานประจําปี 2556 และ

แผนงานปี 2557 

วาระที� 3  พิจารณาอนมุตัิและรับรอง งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด 

สําหรับปี สิ 7นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2556 

วาระที� 4    พิจารณาอนมุตัจ่ิายเงินปันผลประจําปีในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สําหรับผลการ

ดําเนินงานตั 7งแตว่นัที� 1 มกราคม 2556 – วนัที� 31 ธันวาคม 2556 

วาระที� 5 พิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 วาระที� 6 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุ

จดทะเบยีน 

วาระที� 7 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

วาระที� 8 พิจารณาอนมุตัิแต่งตั 7งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 

วาระที� 9 พิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษัทประจําปี 2557 

วาระที� 10 พิจารณาอนมุตัิและแต่งตั 7งผู้สอบบญัชีและอนมุติัค่าสอบบญัชีประจําปี 2557 

วาระที� 11 พิจารณาให้สตัยาบนัในการอนมุตัิเข้าทํารายการ ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื�อนไขการประมลูตามที�คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ (“คณะกรรมการ กสทช.) กําหนด และให้สตัยาบนัดาํเนนิการใด ๆ ที�

จําเป็นและเกี�ยวข้องเพื�อให้ได้มาซึ�งใบอนญุาตให้ใช้คลื�นความถี�เพื�อให้บริการโทรทศัน์ใน



ระบบดิจิตอล ประเภทธรุกิจระดบัชาติ (“ใบอนญุาต”) ของบริษัท  อมรินทร์ เทเลวิชั�น จาํกดั 

(“อมรินทร์ เทเลวชิั�น”) ซึ�งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื�องจากมีขนาดของรายการได้มา

หรือจําหน่ายไปของสนิทรัพย์เกินร้อยละ 100 

วาระที� 12 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้มลูค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

วาระที� 13 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 

7. ที�ประชมุมีมติให้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มสีทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัที�  14  มีนาคม  

2557 (Record Date)  และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนในวนัที�  17  มีนาคม  2557       

ตามที�บริษัทได้ทําการประกาศเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

และบุคคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 7งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยกําหนด

วิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และกําหนดให้เสนอได้ตั 7งแต่

วนัที� 15 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวนัที� 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ที�ผ่านมา ซึ�งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบนัไม่พบการเสนอเรื�อง

หรือรายชื�อบคุคลจากท่านผู้ถือหุ้นแตอ่ย่างใด 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                 (นางเมตตา   อทุกะพนัธุ์) 

          ประธานกรรมการ 

     บริษัท อมรินทร์ พริ 7นติ 7ง แอนด์ พบัลชิชิ�ง จํากดั (มหาชน) 


