ที่ อพ.0005/64
25 กุมภาพันธ์ 2564
เรือ่ ง
เรียน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญของที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. ให้เ สนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 พิ จ ารณาอนุมัติ ง บแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และ
ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2563 และ
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย จานวน 1,110,000 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท หรือ
คิดเป็ นเงิ นไม่เกิ น 119,793,790.80 บาท หรือ 0.12 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายแก่ผูถ้ ื อหุน้ เฉพาะที่มีสิทธิ ได้รบั เงิ นปั นผล
ตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
3. กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้ (รายละเอียด
ของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ฯซึ่งบริษัทฯจะเริ่มเผยแพร่ใ ห้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ในเว็บไซต์
ของบริษัท (www.amarin.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่ วนั ที่ 27 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป สาหรับวาระ
การประชุมมีดงั นี ้
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
3.2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชี 2563 รายงานประจาปี 2563 และแผนงานประจาปี
2564
3.3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
3.4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี และจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงาน
ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3.5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
3.6 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล
3.7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2564
3.8 พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
5. มอบอานาจให้ประธานกรรมการบริษัทมีอานาจในการอนุมตั ิรายละเอียดการประชุม หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
เช่น การกาหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม วาระการประชุม โดยต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
ตามที่บริษัทได้ทาการประกาศเชิญชวนให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และบุคคล
ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้า โดยกาหนดวิธีการและการแจ้ง
ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท และกาหนดให้เสนอได้ตงั้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2563
จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ปรากฎว่าจนถึงปั จจุบนั ไม่พบการเสนอเรือ่ งหรือรายชื่อบุคคลจากท่านผูถ้ ือหุน้
แต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกพันธ์ ปั ญจรุง่ โรจน์)
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

