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บริษัท อมรินทร์พรินติ ง แอนด์ พับลิชชิ�ง จาํกัด (มหาชน) 

หลักเกณฑ์การเสนอชื�อบุคคลเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 

 ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของ บริษัท อมรินทร์พริ �นติ �ง แอนด์ พบัลิชชิ�ง จํากดั (มหาชน) ในหมวดที� 
1.1 การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนันั �น มีแนวปฏิบติัในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยที�มีจํานวนไม่น้อยกว่า 
30 ราย และมีหุ้นนบัจํานวนหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด เสนอชื�อบุคคลเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื�อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
และการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอชื�อก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปีในเดือน เมษายน 2559 โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 
 
คุณสมบัตผู้ิถือหุ้นเสนอชื�อกรรมการ : 

1. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทรวมกนัไมน้่อยกวา่ 30 ราย และมีหุ้นนบัจํานวนหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของจํานวน
หุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด 

2. ต้องถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นที�กําหนดตามข้อ 1. และต้องถือหุ้นตอ่เนื�องไมน้่อยกวา่ 1 ปี ในวนัที�เสนอชื�อ
กรรมการและวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. แสดงหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์, เอกสารอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ เอกสารอื�นที�แสดงการถือครองหลกัทรัพย์ 

 
คุณสมบัตผู้ิรับการเสนอชื�อเข้าเป็นกรรมการ 

1. ต้องไมเ่ป็นบคุคลที�มีคณุสมบติัต้องห้ามตาม พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 
2. ต้องไม่เป็นบุคคลที�มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
3. มีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจสื�อสิ�งพิมพ์หรือประสบการณ์ด้านอื�นที�เหมาะสมไมน้่อยกวา่ 10  ปี  

 
หลักฐานประกอบการพจิารณา 

1. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ เสนอและผู้ รับการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ 

2. สําเนาวฒิุการศกึษาและประวติัของผู้ รับการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
3. หนงัสือยินยอมของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
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ขั นตอนการพจิารณา 

1. ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบติัครบถ้วนจดัทําหนงัสือเสนอชื�อบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยรวบรวมรายชื�อผู้ ถือ
หุ้นจํานวน 30 รายและลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐาน (แบบฟอร์มที� 1) พร้อมแนบประวติัของผู้ รับการเสนอชื�อ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ (แบบฟอร์มที� 2) และหนงัสือยินยอมของผู้ รับการเสนอชื�อ (แบบฟอร์มที� 3) ทั �งนี �ผู้
ถือหุ้นสามารถ download แบบฟอร์มได้ที� website : http://www.amarin.co.th และสามารถนําเสนอเอกสาร
ต้นฉบบัตอ่ประธานกรรมการ ภายในวนัที�  5 กมุภาพนัธ์  2559 ทางไปรษณีย์ระบถุงึ 

    
 
 
 

 
 

2. เลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้ พิจารณากลั�นกรองในเบื �องต้นให้คณะกรรมการโดยหากบคุคล  ที�ได้รับการเสนอชื�อ
ที�มีคณุสมบติัไมค่รบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามที�บริษัทระบหุรือผู้ ถือหุ้นที�เสนอชื�อกรรมการมีคณุสมบติั
ไมค่รบถ้วน เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื�อทราบการปิดเรื�องภายในวนัที� 12 กมุภาพนัธ์  2559 
กรณีที�เอกสารครบถ้วนตามที�บริษัทกําหนด เลขานกุารบริษัทจะรวบรวมเสนอตอ่คณะกรรมการในการประชมุ
ประจําเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

3. บคุคลที�ผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจรุายชื�อในวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการ และบคุคลที�ไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงั
การประชมุคณะกรรมการ พร้อมทั �งชี �แจงเหตผุลผ่านช่องทาง website ของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 บริษัท อมรินทร์พริ �นติ �ง แอนด์ พบัลิชชิ�ง จํากดั (มหาชน) 
 378 ถนนชยัพฤกษ์ (บรมราชชนนี)  

เขตตลิ�งชนั กรุงเทพมหานคร 10170 
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แบบฟอร์มที� 1 

หนังสือเสนอชื�อบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น มีความประสงค์ขอเสนอ………………………………………………………….. 
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นจํานวน 30 รายดงันี � 

ลาํดับที� ชื�อ นามสกุล ทะเบียนหุ้นเลขที� จาํนวนหุ้น ลงลายมือชื�อรับรอง 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      
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แบบฟอร์ม 2 
ประวัตผู้ิรับการเสนอชื�อเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 
1. คาํนําหน้าชื�อ …………………………………………………………………………………………… 

ชื�อ  …………………………………………………………………………………………… 
นามสกลุ …………………………………………………………………………………………… 
วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………………………………………………………………… 
สญัชาติ  …………………………………………………………………………………………… 
เลขประจําตวับตัรประชาชน ………………………………………………………………………… 
 

2. ที�อยู่ปัจจุบัน …………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………… 
           …………………………………………………………………………………………… 

3. ประวัตกิารศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี………………………………………. สถาบนั………………………………………… 
ระดบัปริญญาโท………………………………………. สถาบนั………………………………………… 
ระดบัปริญญาเอก..……………………………………. สถาบนั………………………………………… 
อื�น ๆ …………………………………………………… สถาบนั………………………………………… 
 

4. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน…………………………. ปี 
บริษัทจํากดั…………………………………ปี 
 

5. ประวัตกิารดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 ตําแหน่ง…………………………………………..ระยะเวลา………………………………………… 

บริษัท………………………………………………………………………………………………….. 
 ตําแหน่ง…………………………………………..ระยะเวลา………………………………………… 

บริษัท………………………………………………………………………………………………….. 
 ตําแหน่ง…………………………………………..ระยะเวลา………………………………………… 

บริษัท………………………………………………………………………………………………….. 
 ตําแหน่ง…………………………………………..ระยะเวลา………………………………………… 

บริษัท………………………………………………………………………………………………….. 
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6. ประสบการณ์ 
 ด้าน…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 ด้าน…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………... 
7. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. ที�อยู่สามารถตดิต่อได้ 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 Email ……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฟอร์มที� 3 

หนังสือให้ความยนิยอมเข้ารับการเสนอชื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 

 ข้าพเจ้า นาย /นาง/นางสาว.............................................นามสกลุ.............................................................. 
เป็นผู้ ได้รับการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ขอให้ความยินยอม ในการเข้ารับการเสนอชื�อของข้าพเจ้า 
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ �นติ �ง แอนด์ พบัลิชชิ�ง จํากดั (มหาชน) โดยข้าพเจ้าได้รับทราบ
หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขในการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว 
 
 
 
 
 
      ลงชื�อ...............................................................ผู้ ให้ความยินยอม 
              (...............................................................) 
      วนัที�................................................................. 
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บริษัท อมรินทร์พรินติ ง แอนด์ พับลิชชิ�ง จาํกัด (มหาชน) 

หลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
 

บริษัท ฯ ได้ตระหนกัถงึความสําคญัและมีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจโดยมีการกํากบัดแูลกิจการที�ดี
อนันําไปสูปั่จจยัหลกัในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบและประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส บริษัทจึงได้มีแนวทาง
ปฏิบัติเกี�ยวกับการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้ข้อบังคบัของบริษัทและบทบญัญัติของกฎหมาย 
บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเพิ�มเรื�องในวาระการประชุมได้โดย download แบบเสนอระเบียบวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้ที� http://www.amarin.co.th และสามารถสง่ให้บริษัทภายใน 14 วนั
หลงัจากบริษัทแจ้งกําหนดการประชุมและแจ้งวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว เพื�อให้ขั �นตอนและวิธีการพิจารณาที�ชดัเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกําหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้น
เสนอเรื�องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี � 

  
1. คุณสมบัตผู้ิถือหุ้น 

1. ต้องถือหุ้นบริษัทขั �นตํ�าจํานวน 1 หุ้นขึ �นไปและถือหุ้นอย่างต่อเนื�องนับจากวนัที�ถือหุ้นจนถึงวนัที�
เสนอเรื�องเพื�อการพิจารณาบรรจรุะเบียบวาระการประชมุไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

2. สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น เอกสารการถือครองหลกัทรัพย์ 
3. ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบติัครบถ้วนต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2559 
2. เรื�องที�จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

1. เรื�องที�อยู่นอกเหนืออํานาจที�บริษัทจะดําเนินการได้ 
2. เรื�องที�ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคบั กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

กํากบัดแูลบริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น และการกํากบัดแูล
กิจการที�ดี 

3. เรื�องที�บริษัทได้ดําเนินการแล้ว 
4. เรื�องที�เป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
5. เรื�องที�อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
6. เรื�องที�คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ไมมี่ความจําเป็นที�จะต้องบรรจเุป็นวาระซึ�งคณะกรรมการ

สามารถอธิบายเหตผุลให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้ 
3.  ขั นตอนในการพิจารณา 

1.  ผู้ ถือหุ้นที�มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 
2559 สามารถ downloadแบบฟอร์มได้จาก www.amarin.co.th และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง
โทรสาร 0-2423-9900 ต่อ 6800 และทาง Email Address : ir@amarin.co.th ทั �งนี �ผู้ ถือหุ้นส่งต้นฉบบัของแบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี พร้อมลงชื�อไว้เป็นหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที�บริษัท
กําหนด ให้ถงึบริษัทภายในวนัที� 5 กมุภาพนัธ์ 2559 ตามที�อยู่ดงันี � 
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2.  เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ พิจารณากลั�นกรองในเบื �องต้น เพื�อนําเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นที�เสนอมา ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนําเข้าที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื�องที�มีผลกระทบต่อบริษัทและเป็น
ประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั �น 

3.  เรื�องที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 

4.  เรื�องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื�องจากเป็นวาระที�เข้าข่ายเรื�องที�จะไม่บรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชมุ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีพร้อมคําชี �แจงเหตผุลผ่านทาง website ของบริษัท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการบริษัท 
บริษัท อมรินทร์พริ �นติ �ง แอนด์ พบัลิชชิ�ง จํากดั (มหาชน) 
378 ถนนชยัพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ�งชนั 
กรุงเทพมหานคร 10170 
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บริษัท อมรินทร์พรินติ ง แอนด์พับลิชชิ�ง จาํกัด (มหาชน) 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ 
บตัรประจําตวัประชาชนเลขที�........................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขที�................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท์ที�บ้าน / ที�ทํางาน...................................................................................................... 
โทรสาร / อีเมล์............................................................................................................................. 
เป็นผู้ ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ �นติ �ง แอนด์พบัลชิชิ�ง จํากดั (มหาชน)จํานวน.................................หุ้น 
ทะเบียนหุ้นเลขที�........................................................................................................................... 
ความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ดงันี � 
1. เรื�อง........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
เหตผุลประกอบการพิจารณา..................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

2. เรื�อง........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
เหตผุลประกอบการพิจารณา..................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

                    ............................................................................................................................................... 
3. เรื�อง........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
เหตผุลประกอบการพิจารณา..................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

                    ............................................................................................................................................... 
           กรุณาส่งเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและหลักฐานการถือหุ้นทางโทรสารและทาง 
Email Address ข้างต้นภายในวันที� 5 กุมภาพันธ์ 2559 


