
      25   กุมภาพนัธ์    2559 
ที  อพ. 0108 /59 

เรียน     กรรมการและผูจ้ดัการ 

           ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เรือง     กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  2559 และการงดจ่ายเงินปันผล 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั อมรินทร์ พริ นติ ง แอนด์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ครังที 1/2559  

เมือวนัที  25 กุมภาพนัธ์  2559 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติในเรืองต่าง ๆ ดงันี 

 

1. มีมติอนุมติัและเห็นสมควรนาํเสนอทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2559  พิจารณาอนุมติังบ 

แสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี    สิ นสุดวนัที  31  ธนัวาคม  2558 ซึงผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ 

2.  มีมติอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558 

 3 .    มีม ติอ นุ มัติ ก ํา ห น ด วัน ป ร ะ ชุมผู ้ถื อ หุ้น ป ร ะ จํา ปี  2 5 5 9  ใ น วัน ที  2 0   เ มษ า ย น   2 5 5 9                                       

เวลา    14.00   น. ณ. หอ้ง Convention Hall เลขที 378  ถนนชยัพฤกษ ์เขตตลิงชนั กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบ

วาระการประชุมดงันี (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฎในหนังสือนัดประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นซึงบริษทัจะ

เริมเผยแพร่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.amarin.co.th) ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้นตงัแต่วนัที   

18  มีนาคม 2559   เป็นตน้ไป และเพือเป็นประโยชน์ต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้ดงักล่าว หากผูถ้ือหุน้มีคาํถามทีตอ้งการ

ใหบ้ริษทัฯ ชีแจงในประเดน็ของระเบียบวาระทีนาํเสนอในครังนี สามารถส่งคาํถามล่วงหน้าไดที้ Email Address 

: ir@amarin.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 ตงัแต่บัดนี จนถึงวนัที 5 เมษายน 2559 

เพือใหค้ณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะไดร้วบรวมเตรียมขอ้มูลชีแจงในวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปีต่อไป 

 3.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2558  เมือวนัที 20 เมษายน 2558 

 3.2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชี 2558 รายงานประจาํปี 2558 และ

แผนงานประจาํปี 2559 

 3.3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบ

กระแสเงินสด สาํหรับปีสิ นสุดวนัเดียวกนั ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีประจาํปี 2558 

 3.4  พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี สาํหรับผลการดาํเนินงานตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2558 

ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2558 

 3.5   พิจารณาแต่งตงักรรมการทดแทนทีครบกาํหนดตามวาระ  สืบเนืองจากทีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้

ผูถ้ือหุ้นไดเ้สนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษทัฯ เป็นการ

ล่วงหนา้ สาํหรับเสนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาในวาระแต่งตงักรรมการ ตงัแต่วนัที 12 พฤศจิกายน 2558  ถึงวนัที  5 

กุมภาพนัธ์ 2559  นนั ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดเสนอรายชือกรรมการให้พิจารณา คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณา

แลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนาํเสนอทีประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี เลือกตงักรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทีใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 

3 เป็นอตัรา ซึงจะออกตามวาระในคราวนีจาํนวน 4 ท่าน ตามรายชือดงัต่อไปนี 1) นายสมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์  2) 

นายเจริญจิตต ์ณ สงขลา  3) นายโชคชยั   ปัญจรุ่งโรจน์  4) นางสุภาพ  น้อยอาํ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป

อีกวาระหนึง 

  

 



 

                3.6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการประจาํปี 2559 ดงันี 

       3.6.1  ค่าเบียประชุมกรรมการ  (ต่อครังการประชุม) 

                -  กรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท 

                -  กรรมการบริษทั     ไม่มี 

                -  กรรมการทีเป็นพนกังานบริษทั    ไม่มี 

      3.6.2  เงินประจาํตาํแหน่ง (ต่อเดือน) 

                             -  กรรมการตรวจสอบทีไม่เป็นพนกังานบริษทั 30,000  บาท 

             -  กรรมการบริษทัทีไม่เป็นพนกังานบริษทั 10,000  บาท 

            -  กรรมการทีเป็นพนกังานบริษทั  ไม่มี 

 3.7  พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 

 คณะกรรมการโดยการพิจารณา คดัเลือก ของคณะกรรมการตรวจสอบมีมติใหเ้สนอทีประชุมสามญัผูถ้ือ

หุน้ประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ดงันี 

     3.7.1 แต่งตงันายพจน์  อศัวสันติชยั  (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4891)  หรือ นายธนะวุฒิ  พิบูลย์

สวสัดิ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 6699) หรือ นางสาววนันิสา  งามบวัทอง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 6838) 

หรือผูส้อบบญัชีท่านอืนที ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึงบริษทัฯ มอบหมายให้เป็นผูส้อบบัญชีรับผิดชอบ แห่ง

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2559 

    3.7.2 อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัประจาํปี 2559 ดงันี 

หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญชี 
ปี 2559 ปี 2558 เพิมขึน (ลดลง) 

(ปีทีเสนอ)  (บาท) (%) 

บริษทั อมรินทร์ พริ นติ ง แอนด์ พบัลิชชิง จาํกัด 

(มหาชน) 

915,000 875,000 40,000 4.57% 

บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั จาํกดั 425,000 410,000 15,000 3.66% 

ค่าบริการอืน ไม่มี ไม่มี   

รวมเป็นค่าตอบแทนทังสิน 1,340,000 1,285,000 55,000 4.28% 

 

3.8  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั  ขอ้ 40 

3.9  พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถา้มี) 

               4.  กาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัที  10  มีนาคม 2559   

และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แกไ้ข

เพิมเติม พ.ศ. 2551) ดว้ยวิธิปิดสมุดทะเบียนในวนัที 11  มีนาคม  2559 

  

 

 

 

 

 



 

 

ตามทีบริษทัไดท้าํการประกาศเชิญชวนใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2559 และบุคคล

ทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ โดยกาํหนดวิธีการและ

การแจง้ผ่านเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั และกาํหนดให้เสนอไดต้งัแต่วนัที 

12 พฤศจิกายน 2558  จนถึงวนัที 5 กุมภาพนัธ์ 2559 ทีผ่านมา ซึงปรากฏว่าจนถึงปัจจุบนัไม่พบการเสนอเรืองหรือ

รายชือบุคคลจากท่านผูถ้ือหุน้แต่อยา่งใด 

 

 จึงเรียนมาเพือทราบ 

 

                                                                                                            ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

                 (นางเมตตา   อุทกะพนัธุ์) 

          ประธานกรรมการ 

   บริษทั อมรินทร์ พรินติ ง แอนด ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 

 


