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เรือง

แจ้ งมติคณะกรรมการบริษัทให้ เลือนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที 29 เมษายน 2563 และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง หนังสือของบริษัท ที อพ. 0004/63 วันที 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรือง แจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท อมริ นทร์ พริ นติง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ เชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง Convention Hall เลขที 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิง
ชัน เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาวาระต่าง ๆ ความตามทราบแล้ ว นัน
เนืองด้ วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID 19”) ในประเทศไทย และจากประกาศ
หัว หน้ า ผู้รับ ผิ ด ชอบในการแก้ ไ ขสถานการณ์ ฉุก เฉิ น ในส่ว นที เกี ยวข้ อ งกับ ความมันคง เรื องการห้ า มชุม นุม การทํ า กิ จ กรรม
การมัวสุม ลงวันที 3 เมษายน 2563 ประกอบกับยังไม่อาจคาดเดาได้ ว่าสถานการณ์ จะมีแนวโน้ มความรุ นแรงขึนเพียงใดในช่วง
วันทีบริษัทกําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ด้ วยความห่วงใยในสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้
ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร และเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ตลอดจนผู้เกี ยวข้ อ งทุกฝ่ าย ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครังที 2/2563
เมือวันที 14 เมษายน 2563 ได้ พิจารณาถึงสถานการณ์ โดยคํานึงถึงประเด็นทีเกียวข้ องในเรื องต่าง ๆ อย่างรอบด้ านแล้ ว จึงมีมติ
ดังต่อไปนี
1. อนุมตั ิให้ ยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที 29 เมษายน 2563 และวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจํ าปี 2563 ตลอดจนยกเลิกการกํา หนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ทีได้
กําหนดไว้ เป็ นวันที 12 มีนาคม 2563 และมีมติให้ เลือนกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกําหนด
ทังนีบริษัทจะพิจารณากําหนดวันประชุมใหม่ทีเหมาะสม และแจ้ งวันประชุมดังกล่าวพร้ อมระเบียบวาระการประชุมให้ ทราบอีกครัง
หนึงเมือสถานการณ์ COVID - 19 ดังกล่าวคลีคลายหรือสินสุดลงแล้ ว
2. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินของบริ ษัท สําหรับปี สินสุดวันที
31 ธั น วาคม 2562 ที ได้ รับ การตรวจสอบจากผู้สอบบั ญชี ข องบริ ษั ท แล้ ว ในอัต รา 0.12 บาทต่ อ หุ้น รวมเป็ นจํ า นวนเงิ น
119,793,790.80 บาท ซึงเป็ นอัตราเดิมทีคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2563 ได้ มีมติเห็นชอบเพือเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 และได้ แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยแล้ วเมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลในครังนี คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมัติวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผล (Record Date) ใน
วันที 28 เมษายน 2563 (จากเดิมทีกําหนดไว้ เป็ นวันที 12 พฤษภาคม 2563) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 12 พฤษภาคม
2563 (จากเดิมทีกําหนดไว้ เป็ นวันที 25 พฤษภาคม 2563) ทังนี เหตุผลทีคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

แทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563 เพือลดผลกระทบทีอาจเกิดกับผู้ถือหุ้นในการเลือนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ออกไปอย่างไม่มีกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะแจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทราบถึงการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวใน
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึงจะจัดขึนต่อไป ทังนี จะไม่มีการเสนอวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2562 อีก
อนึงบริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างสูงในการแจ้ งเลือนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครังนี บริ ษัทจะติดตามสถานการณ์
COVID - 19 อย่างใกล้ ชิด เพือเตรียมพร้ อมสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และจะแจ้ งต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์)
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