1 มีนาคม 2556
ที่ อพ.1007/56
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และการจายเงินปนผลเปนเงินสด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับ ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) เมื่อวัน ที่ 1
มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและประกาศจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2555 โดยจายปน ผล
เปนเงินสดในอัตราหุนละ 1.20 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 240 ลานบาท หรือ 1.20 บาทตอหุน และให
เสนอเรื่องดังกลาวตอที่ป ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 โดยจายแกผูถือหุนเฉพาะผูที่มีสิทธิไดรับเงินปน ผล
ตามขอบังคับ ของบริษัท ตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วัน กําหนดรายชื่อผูมีสิท ธิรับ เงินปน ผลในวันที่ 29 เมษายน
2556 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 30 เมษายน 2556 และกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
หมายเหตุ ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได เนื่องจากบริษัทไดเสียภาษีไวแลว
ในอัตรารอยละ 23 ของกําไรสุทธิ ดังนัน้ เครดิตภาษีเงินปนผลเทากับเงินปนผลคูณยี่สิบสามสวนเจ็ดสิบเจ็ด
2. กํ า ห น ด ใ ห มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู ถื อ หุ น ป ร ะจํ า ป 2 55 6 ใ น วั น ที่ 1 9 เ ม ษ า ย น 2 5 5 6
เวลา 14.00 น. ณ. หอง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุม ปรากฎในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนซึ่ง
บริษัทจะเริ่มเผยแพรใหแกผูถือหุนในเว็บ ไซตของบริษัท (www.amarin.co.th) ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2556 เปนตนไป และเพื่อเปน ประโยชนตอที่ป ระชุม ผูถือหุนดังกลาว หากผูถือหุนมี
คําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอในครั้งนี้ สามารถสงคําถามลวงหนาไดที่
Email Address : ir@amarin.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ตอ 6800 ตั้งแตบ ัดนี้ จนถึงวันที่ 5
เมษายน 2556 เพื่อใหคณะกรรมการและฝายบริหารจะไดรวบรวมเตรียมขอมูลชี้แจงในวันประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปตอไป
2.1 พิจารณารับ รองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
2.2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบ ัญชี 2555 รายงานประจําป 2555 และ
แผนงานประจําป 2556
2.3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ
งบกระแสเงินสด สําหรับ ปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป 2555
2.4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป สําหรับ ผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2555

2.5 พิจารณาใหสัตยาบันในการเพิ่ม คา สอบบัญชีงวดป 2555 ซึ่งที่ป ระชุมสามัญผู ถือหุนประจําป
2555 อนุมัติเ มื่อวัน ที่ 20 เมษายน 2555 เปน จํานวน 720,000 บาท โดยเพิ่มคาสอบบัญชีงบการเงิน รวมอีก
30,000 บาท รวมเปนเงิน 750,000 บาท
2.6 พิจารณาอนุมัติการแกไขวัตถุประสงคของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3
ของบริษัท
2.7 สืบเนื่องจากที่บ ริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเ สนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ฯ เปนการลวงหนา สําหรับ เสนอใหผูถือหุนพิจารณาในวาระแตงตั้ง
กรรมการ ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ถึงวัน ที่ 8 กุมภาพันธ 2556 นั้น ปรากฎวาไมมีผูใดเสนอรายชื่อ
กรรมการใหพิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับ ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป เลือกตั้งกรรมการ ตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ที่ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ซึ่งจะออกตามวาระในคราวนี้จํานวน 4
ทาน ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 1) นางระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน 2) นายชีวพัฒน ณ ถลาง 3) นายเจริญจิตต
ณ สงขลา 4) นายสมรรถ เรืองณรงค เขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
2.8 พิจารณาแตงตั้งกรรมการเขาใหมเพิ่มเติมดังนี้
1)นายโชคชัย ปญจรุงโรจน
2)นายอําพล รวยฟูพันธ
2.9 พิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการประจําป 2556 ดังนี้
2.9.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ (ตอครั้งการประชุม)
- กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท
- กรรมการบริษัท
ไมมี
- กรรมการที่เปนพนักงานบริษัท
ไมมี
2.9.2 เงินประจําตําแหนง (ตอเดือน)
- กรรมการตรวจสอบที่ไมเปนพนักงานบริษัท 30,000 บาท
- กรรมการบริษัทที่ไมเปนพนักงานบริษัท
10,000 บาท
- กรรมการที่เปนพนักงานบริษัท
ไมมี
2.10 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาสอบบัญชีป ระจําป 2556
คณะกรรมการโดยการพิจารณา คัดเลือก ของคณะกรรมการตรวจสอบมีม ติใหเสนอที่ป ระชุม สามัญผู
ถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีป ระจําป 2556 ดังนี้
2.10.1 แตง ตั้ง นางสาวสุลลิ ต อาดสวาง (ผูสอบบัญชี รับ อนุ ญาตเลขที่ 7517) หรื อ นายธนะวุ ฒิ
พิบูลยสวัสดิ์ (ผูสอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 6699) หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง (ผูสอบบัญชีรับ อนุญาต
เลขที่ 6838) หรือผู สอบบั ญชี ทา นอื่ นที่ ก.ล.ต. ใหค วามเห็น ชอบซึ่ง บริษัท ฯ มอบหมายให เป นผู สอบบั ญ ชี
รับ ผิดชอบ แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556

2.10.2 อนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจําป 2556 ดังนี้
คาสอบบัญชี
บริษัท อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด
คาบริการอื่น
รวมเปนคาตอบแทนทั้งสิ้น

ป 2556
(ปที่เสนอ)
830,000
190,000
ไมมี
1,020,000

ป 2555
750,000
50,000
ไมมี
800,000

หนวย : บาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
(%)
80,000
10.67
140,000
280.00
220,000
27.50

2.11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
3. กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันที่ 18 มีนาคม 2556
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธิป ดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มีนาคม 2556
ตามที่บริษัทไดทําการประกาศเชิญชวนใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
และบุ คคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป นกรรมการบริ ษัทฯ เป น การลวงหนา โดย
กําหนดวิธีการและการแจงผานเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บ ไซตของบริษัท และกําหนดให
เสนอไดตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 ที่ผานมา ซึ่งปรากฏวาจนถึงปจจุบันไม
พบการเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคลจากทานผูถือหุนแตอยางใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ)
ประธานกรรมการ
บริษัท อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับ ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

