10 มีนาคม 2554
ที่ อพ.1008/54
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 และการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์ พบั ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
1. ในปี 2553 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 246.94 ล้ านบาท ทําให้ มีกําไรสะสมสําหรับการจัดสรรในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 จํานวน 1,325.61 ล้ านบาท โดยพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นประมาณ 160.00 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
64.79 ของกํ าไรสุทธิ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติจ่า ยเงินปั นผล
ประจําปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.80
บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นประมาณ 160.00 ล้ านบาท โดย
จ่ายแก่ผ้ ูถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริ ษัท ตามที่ ปรากฎรายชื่อ ณ วันกํ าหนด
รายชื่ อ ผู้มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลในวัน ที่ 28 เมษายน 2554 โดยจะรวบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียน
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม
2554
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี ได้ เนื่องจากบริ ษัทได้ เสียภาษี ไว้ แล้ ว
ในอัตราร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิ ดังนันเครดิ
้
ตภาษี เงินปั นผลเท่ากับเงินปั นผลคูณยี่สบิ ห้ าส่วนเจ็ดสิบห้ า
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 4 ใ น วั น ที่ 2 0 เ ม ษ า ย น 2 5 5 4
เวลา 14.00 น. ณ. ห้ อ ง Convention
Hall เลขที่ 65/101 – 103 หมู่ 4 ถนนชัย พฤกษ์ เขตตลิ่ง ชัน
กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฎในหนังสือนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึง่ บริ ษัทจะเริ่ มเผยแพร่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.amarin.co.th) ล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่ 18 มีนาคม 2554 เป็ นต้ นไป และเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีคําถามที่ต้องการให้ บริษัทฯ ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอในครัง้ นี ้ สามารถ
ส่งคําถามล่วงหน้ าได้ ที่ Email Address : ir@amarin.co.th หรื อทางโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800
ตังแต่
้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2554 เพื่อให้ คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารจะได้ รวบรวมเตรี ยมข้ อมูลชี ้แจงใน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ต่อไป
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553
2.2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชี 2553 และรับรองรายงานประจําปี
2553 และแผนงานประจําปี 2554
2.3 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจําปี 2553
2.4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2553 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2553

2.5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกํ าหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
โดย
คณะกรรมการสรรหาฯซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียมีมติให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ 1) นาง
ระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ 2) นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง 3) นายวทัญญู ณ ถลาง 4) นายสมรรถ เรื องณรงค์ เข้ า
ดํารงกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวม
กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียว่าเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสม
2.6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการประจําปี 2554 ดังนี ้
2.6.1 ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ (ต่อครัง้ การประชุม)
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท
- กรรมการบริษัท
ไม่มี
- กรรมการที่เป็ นพนักงานบริษัท
ไม่มี
2.6.2 เงินประจําตําแหน่งจ่ายในอัตราเท่ากับปี 2553
2.7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจําปี 2554
คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี
2554 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2554 ดังนี ้
2.7.1 แต่งตังนางสาวสุ
้
ลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517) หรื อ นายธนะวุฒิ พิบลู ย์
สวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699) หรื อ นางสาววันนิสา งามบัวทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6838) หรื อผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบซึ่งบริ ษัทฯ มอบหมายให้ เป็ นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ
แห่งบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2554
2.7.2 อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงิน 350,000 บาท และ
รับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็ นเงิน 300,000 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 650,000 บาท
2.8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
3. กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ในวันที่ 25 มีนาคม 2554
และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้ วยวิธิปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2554
ตามที่บริ ษัทได้ ทําการประกาศเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อรั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า โดย
กําหนดวิธีการและการแจ้ งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัท และกําหนดให้
เสนอได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 15 ธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ซึง่ ปรากฏว่าจนถึงปั จจุบนั ไม่พบ
การเสนอเรื่ องหรื อรายชื่อบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท อมรินทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

