
     

  
     23 กมุภาพนัธ์   2558 
ที�  อพ.1003 /58 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เรื�อง    กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 และการจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสด 
 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์ พริ 8นติ 8ง แอนด์ พบัลิชชิ�ง จํากดั (มหาชน) ครั 8งที� 1/2558
เมื�อวนัที�    23 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื�องตา่ง ๆ ดงันี 8 
 
 1.  อนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรและประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2557 โดยจ่ายปันผล
เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน  153,999,905.50 บาท หรือ 0.70 บาทต่อหุ้น 
และให้เสนอเรื�องดงักลา่วตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  โดยจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ ที�มีสทิธิได้รับเงิน
ปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที�ปรากฎรายชื�อ ณ วันกําหนดรายชื�อผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที�  28  
เมษายน   2558 โดยจะรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ.2551)   โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที�  29 เมษายน  2558  และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 11  พฤษภาคม  2558 
 หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ เนื�องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้ว
ในอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิ ดงันั 8นเครดิตภาษีเงินปันผลเทา่กบัเงินปันผลคณูยี�สบิสว่นแปดสบิ  
 2 .  กํ า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 8  ใ น วัน ที�  2 0   เ ม ษ า ย น   2 5 5 8                                       
เวลา    14.00   น. ณ. ห้อง Convention Hall เลขที� 378 ถนนชยัพฤกษ์ เขตตลิ�งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดงันี 8 (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฎในหนงัสือนดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นซึ�ง
บริษัทจะเริ�มเผยแพร่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.co.th) ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น
ตั 8งแต่วนัที�   20  มีนาคม 2558   เป็นต้นไป และเพื�อเป็นประโยชน์ต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นดงักล่าว หากผู้ ถือหุ้นมี
คําถามที�ต้องการให้บริษัทฯ ชี 8แจงในประเด็นของระเบียบวาระที�นําเสนอในครั 8งนี 8 สามารถสง่คําถามลว่งหน้าได้ที� 
Email Address : ir@amarin.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ตอ่ 6800 ตั 8งแต่บดันี 8 จนถึงวนัที� 3 
เมษายน 2558 เพื�อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะได้รวบรวมเตรียมข้อมลูชี 8แจงในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีตอ่ไป 
 2.1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2557 
 2.2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชี 2557 รายงานประจําปี 2557 และ
แผนงานประจําปี 2558 
 2.3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  
งบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ 8นสดุวนัเดียวกนั ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 
 2.4  พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจําปี สาํหรับผลการดําเนินงานตั 8งแต่วนัที� 1 มกราคม 2557 ถึง
วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
  



 2.5   สืบเนื�องจากที�บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอชื�อบุคคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อรับ
การพิจารณาเลือกตั 8งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สําหรับเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั 8ง
กรรมการ ตั 8งแต่วนัที� 14 พฤศจิกายน 2557  ถึงวนัที�  6 กุมภาพนัธ์ 2558  นั 8น ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดเสนอรายชื�อ
กรรมการให้พิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี เลือกตั 8งกรรมการ ตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ที�ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ซึ�งจะออกตามวาระในคราวนี 8จํานวน 4 
ท่าน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี 8 1) นางระริน  อทุกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์  2) นายชีวพฒัน์  ณ ถลาง  3) นายอําพล  
รวยฟพูนัธ์  4) นายสมรรถ  เรืองณรงค์ เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 
 2.6  พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการประจําปี 2558 ดงันี 8 
 2.6.1  คา่เบี 8ยประชมุกรรมการ  (ตอ่ครั 8งการประชมุ) 
            -  กรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท 
            -  กรรมการบริษัท     ไมม่ี 
            -  กรรมการที�เป็นพนกังานบริษัท    ไมม่ี 
 2.6.2  เงินประจําตําแหนง่ (ตอ่เดือน) 
                         -  กรรมการตรวจสอบที�ไมเ่ป็นพนกังานบริษัท 30,000  บาท 
          -  กรรมการบริษัทที�ไมเ่ป็นพนกังานบริษัท  10,000  บาท 
          -  กรรมการที�เป็นพนกังานบริษัท   ไมม่ี 
 2.7  พิจารณาแตง่ตั 8งผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจําปี 2558 
 คณะกรรมการโดยการพิจารณา คดัเลอืก ของคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั 8งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2558 ดงันี 8 

2.7.1 แตง่ตั 8งนางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7517)  หรือ นายธนะวฒุิ  พิบลูย์
สวสัดิc (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6699) หรือ นางสาววันนิสา  งามบวัทอง (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 
6838) หรือผู้สอบบญัชีท่านอื�นที� ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ�งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบญัชีรับผิดชอบ 
แหง่บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2558 

2.7.2 อนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2558 ดงันี 8 
หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญชี 
ปี 2558 ปี 2557 เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

(ปีที�เสนอ)  (บาท) (%) 

บริษัท อมรินทร์ พริ 8นติ 8ง แอนด์ พบัลิชชิ�ง จํากดั (มหาชน) 875,000 850,000 25,000 2.94% 
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั�น จํากดั 410,000 335,000 75,000 22.39% 
คา่บริการอื�น ไมมี่ ไมมี่ - - 
รวมเป็นค่าตอบแทนทั �งสิ �น 1,285,000 1,185,000 100,000 8.44% 

 
2.8 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 
3.  กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัที�  10  มีนาคม 2558                   

และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ�มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธิปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 11  มีนาคม  2558 



 ตามที�บริษัทได้ทําการประกาศเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
และบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดย
กําหนดวิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และกําหนดให้
เสนอได้ตั 8งแตว่นัที� 14 พฤศจิกายน 2557  จนถึงวนัที� 6 กมุภาพนัธ์ 2558 ที�ผา่นมา ซึ�งปรากฏวา่จนถึงปัจจบุนัไม่
พบการเสนอเรื�องหรือรายชื�อบคุคลจากทา่นผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 
 
 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 
 
 
 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
                 (นางเมตตา   อทุกะพนัธ์ุ) 
          ประธานกรรมการ 

         บริษัท อมรินทร์ พริ 8นติ 8ง แอนด์ พบัลชิชิ�ง จํากดั (มหาชน) 


