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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
สำานักพิมพ์ : 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. 0-2422-9999 โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777

โรงพิมพ์ : 376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. 0-2422-9000 โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385

เลขทะเบียน 0107536000480 E-mail : info@amarin.co.th Homepage : http://www.amarin.com

 18 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

  2. รายงานประจำาปี 2558

  3. รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการ 

   ที่ครบกำาหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ

  4. ค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2559

  5. ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำาหรับปี 2559

  6. หนังสือมอบฉันทะ

  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

  8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

  9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 10. แบบแจ้งความจำานงในการใช้บริการรถตู้บริษัท

 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันที่ 20 9 ในวันที่ 20  

เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน  

กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ :

ว�ระที่ 1 พิจ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2558

 ความเปน็มาและเหตผุล การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2558 ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558 ซึง่บริษทั 

 ได้ส่งสำาเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได ้

 เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amarin.com)

 ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 20  

 เมษายน 2558 ไดม้กีารบนัทกึรายงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรอง 

 รายงานการประชุมดังกล่าว

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผา่นมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ว�ระที่ 2 พจิ�รณ�รบัทร�บผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ ในรอบปีบัญชี 2558 ร�ยง�นประจำ�ปี 2558 และแผนง�น 

 ประจำ�ปี 2559

 ความเปน็มาและเหตผุล บรษิทัไดส้รปุผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมาในรอบป ี2558 ดงัรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

 ลำาดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท   

 (www.amarin.com) และแผนงานประจำาปี 2559 ที่นำาเสนอในรายงานประจำาปีของบริษัท

 ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำาเนินงานประจำาปี 2558 รายงาน 

 ประจำาปี 2558 และรับทราบแผนงานประจำาปี 2559 ของบริษัทตามที่เสนอ

 การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
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ว�ระที่ 3 พจิ�รณ�รบัรองงบแสดงฐ�นะก�รเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2558 งบกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด  

 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2558

 ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด ซึ่งกำาหนดให้บริษัทต้องมีการ 

 จดัทำางบแสดงฐานะการเงนิ และงบกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจำาป ีสิน้สดุ ณ รอบบญัชขีองบรษิทั เพ่ือเสนอให้ 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ประจำาป ี2558 ซึง่ผ่านการ 

 พิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

  โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำาเนินงานในรอบปี 2558 รวม  

 416,405,462.55 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำาคัญ 

 ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

สินทรัพย์รวม 5,100.13 3,155.04

หนี้สินรวม 3,705.53 760.58

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,394.60 2,394.45

รายได้รวม 2,003.86 1,922.88

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (416.41) 237.99

กำาไร (ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (1.89) 1.08

 ความเหน็ของคณะกรรมการ พจิารณาแลว้เหน็สมควรรบัรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็  

 ประจำาปี 2558

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผา่นมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ว�ระที่ 4 พิจ�รณ�อนุมัติงดก�รจ�่ยเงินปันผลประจำ�ปี สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�น ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2558  

 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2558

 ความเปน็มาและเหตผุล บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงินปนัผลไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 60 ของกำาไรสทุธิหลงัหกัภาษเีงนิได ้

 นิติบุคคลของบริษัท จากผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  

 พ.ศ. 2535 เพือ่เปน็การกนัสำารองเงนิไว้ใชใ้นการลงทุนและเปน็ทุนหมนุเวียนในกจิการ ในการนีจ้งึขอใหท่ี้ประชมุ 

 อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำาหรับงบการเงินประจำาปี 2558

 ความเหน็ของคณะกรรมการ พจิารณาแลว้เหน็สมควรอนมุตังิดการจา่ยเงินปนัผลประจำาป ี2558 ตามทีเ่สนอ 

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ว�ระที่ 5 พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ

 (ร�ยน�มและประวัติของกรรมก�รปร�กฎต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 3)

 ความเปน็มาและเหตผุล เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16  

 ซึ่งกำาหนดให้กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสาม 

 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย 

 จำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่ง 

 ตามวาระจำานวน 4 คน ประกอบด้วย

 1. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 3. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 4. นางสุภาพ น้อยอำ่า กรรมการ
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 บริษทั ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตน์กัลงทนุของบรษิทั เพือ่เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม  

 เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อ 

 บุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา 

 ความเหมาะสมทีจ่ะเปน็ประโยชนส์งูสดุแกก่ารดำาเนนิงานของบรษิทัแลว้ โดยเสนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ 4 คน 

 ทีพ่น้จากตำาแหนง่ตามกำาหนดวาระ กลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ ทัง้นีม้รีายละเอยีดประวตัิ 

 และผลงานของทั้ง 4 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

 ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท  

 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้  

 ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทต่อไป

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ว�ระที่ 6 พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รประจำ�ปี 2559

 (ร�ยละเอียดปร�กฎในต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 4)

 ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับ 

 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำาหรับปี 2559 โดยคำานึงถึงความเหมาะสม 

 เกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรม 

 เดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการทำาหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ  

 และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4)

  (1) ไม่มีผลตอบแทนสำาหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท

  (2) กรณีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทฯจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

  (3) กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ ด้วยนั้น บริษัทฯ จะจ่าย 

   ค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

 ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง 

 ลงคะแนน

ว�ระที่ 7 พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำ�หนดค่�สอบบัญชีประจำ�ปี 2559

 (ร�ยละเอียดปร�กฎในต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 5)

 ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำานักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ประจำาป ี2559 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคดัเลอืกสำานกังานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และ บรษิทัยอ่ย  

 โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเปน็อสิระของผูส้อบบญัช ีคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีจงึเหน็สมควร 

 เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2559 ดังนี้

 1. นายพจน์ อัศวสันติชัย เลขที่ใบรับอนุญาต 4891 หรือ

 2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ

 3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบรับอนุญาต 6838

 คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2559 มีอำานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

 และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บ�ท

ค่�สอบบัญชี
ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ปีที่เสนอ) (บ�ท) (%)

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) 915,000 875,000 40,000 4.57

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 425,000 410,000 15,000 3.66

ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี

รวมเป็นค่�ตอบแทนทั้งสิ้น 1,340,000 1,285,000 55,000 4.28



6 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 * ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อากร  

 ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1.นายพจน์ อัศวสันติชัย หรือ 2. นายธนะวุฒิ  

 พบิลูยส์วสัดิ ์หรอื 3. นางสาววนันสิา งามบวัทอง คนหนึง่คนใดจากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจำากดั เปน็ผูส้อบบญัช ี

 ประจำาปี 2559

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ว�ระที่ 8 พิจ�รณ�อนุมัติก�รแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

 ความเปน็มาและเหตผุล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการดำาเนนิงานและโครงสรา้งการบรหิารงานของบรษิทั จงึขอเสนอ 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

 ขอ้ที ่40 อำานาจกรรมการทีจ่ะทำานติกิรรมผกูพนับรษิทั คอื ประธานกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 

 คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือและประทับตราสำาคัญของบริษัท หรือ กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน  

 และประทับตราสำาคัญของบริษัท

 ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็สมควรใหท่ี้ประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ อนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 40  

 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำาเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท

 การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง 

 ลงคะแนน

ว�ระที่ 9 พิจ�รณ�เรื่องอื่นๆ (ถ้�มี)

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.  

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์  

แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559  

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559  

และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551)  

ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559

 สำาหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทน กรณุากรอกขอ้ความลงในหนงัสอื 

มอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ 

กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระ ดังนี้ 1) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 2) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา  

3) นายอำาพล รวยฟูพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือ 

มอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำาเอกสารหลักฐานตามรายการ 

ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

 ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี 

คำาถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำาเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำาถามไปล่วงหน้าได้ที่ ir@amarin.co.th  

หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4110 / โทรสาร 0-2422-9902





8 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558

ของ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

 ประชุมเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้  

แอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์  

ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วม 

ประชมุจำานวน 126 คน นบัจำานวนหุน้ได ้179,076,464 หุน้ คดิเปน็รอ้ยละ 81.39 ของหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดท้ัง้หมด ครบเปน็องคป์ระชมุ  

ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา เป็นผู้ดำาเนินการประชุม 

 นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม  

คำาถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ต้ังแต่วันที่  

15 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 แต่เมื่อครบกำาหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด  

ขอเสนอวาระการประชมุหรอืเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่คดัเลอืกเปน็กรรมการเปน็การลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด จากนัน้ นางสาวอรชลุ ีชเูกยีรตวิงศา  

ได้แนะนำากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

 กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

  1. นางเมตตา อุทกะพันธุ ์ ประธานคณะกรรมการบริษทั,กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

  2. นายสมชาย ภคภาสวิวัฒน ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  4. นางสุภาวดี โกมารทัต กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  5. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  6. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน ์ กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  7. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  8. นางสุภาพ น้อยอำ่า กรรมการ

  9. นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการอิสระ

 10. นายอำาพล รวยฟูพันธ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 สำาหรับผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ 

  1. นายฉันทชาต ธเนศนิตย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท 

  2. นางสาวธนารี พิมปรุ  เลขานุการบริษัท และผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท

  3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด

  4. นางสาวมนสิชา เวศน์เรืองวิทย์  ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด

  5. นางสาวปิยะวัน มีสุข  ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท จากสำานักงานคุณธรรมทนายความ

 นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำาคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติดังนี้ว่า

 - ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้โอกาสท่านผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 

  วาระน้ันๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณายกมือและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม 

  กอ่นดว้ยวา่เปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองหรอืผูร้บัมอบฉนัทะ จากนัน้แจง้ชือ่และนามสกลุ กอ่นซกัถามหรอืแสดง 

  ข้อคิดเห็นทุกครั้ง

 - สำาหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1share : 1 vote)

 - ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
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 - การลงมติในแต่ละวาระทำาการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให้ โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตร 

  ลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ลงมติในแต่ละวาระ 

 - ทัง้น้ี ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิทัจะนำาคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด  

  สำาหรบัการลงคะแนนในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกำาหนดออกจากตำาแหนง่ตามวาระ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง 

  กบัโครงการประเมนิการจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปขีองสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน 

  และสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน 

  ทั้งหมดของวาระนี้

 - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ 

  ท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำาคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึก 

  รวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว 

 นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้น 

ในการลงมตใินแต่ละวาระ จงึประกาศแจง้ขออาสาสมคัรในทีป่ระชมุจำานวน 3 คน เพือ่อาสาเปน็กรรมการตรวจสอบคะแนน อยา่งไรกต็าม 

มีผู้ถือหุ้นเพียง 2 คนที่สมัครใจเข้าเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน คือ (1) นายปรีชา จินตนานนท์ และ (2) นางสาววารีรัตน์  

นาคินทรกุล

 เมื่อได้ชี้แจงจนครบถ้วนแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ว�ระที่ 1 พิจ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษ�ยน 2557

 น�งส�วอรชุลี ชูเกียรติวงศ� ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ซึ่งได้จัด 

ประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นั้น บริษัทได้ส่งสำาเนารายงานการประชุม ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งบริษัท 

ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว

 สำาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 

เหน็วา่รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2557 ไดม้กีารจดบนัทกึอยา่งถกูตอ้งตรงตามความเปน็จรงิ จงึเหน็สมควรเสนอให ้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2557 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 179,046,666 99.9806

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง  34,818 0.0194

รวม 179,081,484 100.0000

อนึ่ง ในขณะลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ประธานกล่าวเปิดประชุมอีกจำานวน 3 ราย 

นับได้จำานวน 5,020 หุ้น
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ว�ระที่ 2 พิจ�รณ�รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557 รับรองร�ยง�นประจำ�ปี 2557 และแผนง�น 

ประจำ�ปี 2558

 น�งส�วอรชุลี ชูเกียรติวงศ� ได้กล่าวช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานประจำาปี  

2557 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท  

คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย 

 ประธานไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุรบัทราบเกีย่วกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัในป ี2557 ทีผ่า่นมาวา่ ในป ี2557 ภาคการผลติ 

ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง  

ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2556 ต่อมา เมื่อเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจจึงมีทิศทางที่ดีขึ้น 

เป็นลำาดับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4

 บริษัทยังคงให้ความสำาคัญและตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น และได้วางแผนป้องกัน ติดตามและสร้าง 

แนวทางเพื่อควบคุมระดับปัญหา แต่ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จึงทำาให้กำาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง 

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากน้ี ผลการดำาเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมผลการดำาเนินการในส่วนธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจทีวีดิจิทัล  

ดำาเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการ 

ดำาเนินธุรกิจใหม่ แต่ทั้งนี้ ผลดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ก่อนแล้ว จึงทำาให้ผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวไม่มีผลอย่าง 

มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินการ

 ผลการดำาเนินการปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 1,916.16 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 174.35 ล้านบาท  

คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.34 และมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 253.04 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 33.58 ล้านบาท  

คดิเปน็อตัราการลดลงรอ้ยละ 11.72 คดิเปน็กำาไรสทุธติอ่หุน้เทา่กบั 1.20 บาท สาเหตขุองการลดลงของกำาไรสทุธ ิเนือ่งจากยอดขายใน 

หลายธรุกจิของบรษิทัลดลง โดยเฉพาะในสว่นของงานรบัจา้งพมิพแ์ละรายไดจ้ากโฆษณา ซึง่เปน็ผลจากสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมในปี

 สำาหรับงบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวม 1,913.97 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 174.66 ล้านบาท  

คดิเปน็อตัราการลดลงรอ้ยละ 8.36 และมผีลขาดทนุสทุธเิท่ากบั 86.93 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งระยะเวลาเดยีวกนั 370.25 ลา้นบาท  

คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 130 คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.40 บาท เนื่องจากมีการรวมผลการดำาเนินงานของ 

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด ซึ่งเริ่มดำาเนินการธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็นปีแรก

 ก�รดำ�เนินก�รในปี 2557

 การดำาเนินงานธุรกิจของบริษัททั้ง 4 สายงาน ประกอบด้วย สายงานโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร สายงานหนังสือเล่ม  

และสายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ ในรอบปีที่ผ่านมามีพัฒนาการที่สำาคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้

  สายงานโรงพิมพ์ มีการปรับปรุงสายการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเปลี่ยนเครื่องทำาความเย็นของส่วนการผลิต  

เพื่อทำาการบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  สายงานนิตยสาร แม้ว่าในปีนี้บริษัทจะไม่มีการเปิดตัวนิตยสารใหม่ แต่ได้มีปรับปรุงเนื้อหาและภาพลักษณ์ในนิตยสาร 

บางฉบับ โดยเฉพาะในสว่นนติยสารเลมอเนด ซึง่นอกจากจะมกีารปรบัปรงุเนือ้หาใหด้ทูนัสมยัขึน้แลว้ มกีารเปลีย่นแปลงกำาหนดการ 

ออกวางตลาดจากเดิมรายปักษ์เป็นรายเดือนแทน เพื่อปรับนิตยสารเล่มนี้ให้ตรงตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

  สายงานหนังสือเล่ม มีการเปิดสำานักพิมพ์ใหม่ คือ สำานักพิมพ์ STEPS และ สำานักพิมพ์ SHORT CUT เพื่อให้สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้อ่านได้ดียิ่งขึ้น และมีความหลากหลายมากขึ้น

  สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ คือ การโอนหน่วยงานธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัทให้แก่บริษัทย่อย 

เป็นผู้ดำาเนินการทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 นอกจากนี ้บรษิทัมกีารจดังานแสดงทีส่ำาคญัรวม 6 งาน คอื งานบา้นและสวน Midyear 2014 จดัขึน้ในชว่งเดอืนกรกฎาคม  

ทีศ่นูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค งานบา้นและสวนแฟร ์2014 ซึง่จดัขึน้ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน ทีช่าเลนเจอรฮ์อลล ์อมิแพค  

เมืองทองธานี งาน Health Cuisine and Beauty Festival จัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

และช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งานอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ จัดขึ้น 2 ครั้ง ในช่วง 

เดือนมีนาคม และช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 นอกจากน้ี ในสว่นของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จำากดั บรษิทัยอ่ย ซึง่บรษิทัถอืหุน้อยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 เริม่ดำาเนนิ 

ธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็นปีแรก ภายหลังจากการได้รับใบอนุญาต โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 การดำาเนินธุรกิจ 

ทีวีดิจิทัลของบริษัท มีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญ คือ การเป็นสื่อที่ดี เป็นผู้ผลิตงานที่มีคุณภาพ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อที่ครบวงจร  
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และเป็นการนำาเนื้อหาไปทำาการต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือตอบสนองให้แก่กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มลูกค้าโฆษณาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพสูงสุด

 โดยในเฟสที่ 1 เราแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ Lifestyle ครอบคลุมเรื่อง บ้าน อาหาร สุขภาพ ความงาม แฟชั่น  

ซึง่ถอืเปน็การตอ่ยอดจากนติยสาร และไดผ้ลตอบรบัจากลกูคา้โฆษณาและผูช้มเปน็อยา่งด ีสว่นที ่2 คอื News ซึง่แมจ้ะเปน็นอ้งใหม ่

แต่รายการทุบโต๊ะข่าว และต่างคนต่างคิด กลายเป็นรายการยอดนิยมติด Top 5 ของช่องทีวี Digital ส่วนที่ 3 Biz Boom ช่วงเช้า  

6.00 - 12.00 น. ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ การตลาด การลงทุน เป็นการจัด Segment ที่ชัดเจนและตอบโจทย์ผู้ลงโฆษณา  

ส่วนที่ 4 Variety Entertainment กำาลังจะขึ้นกลุ่มรายการใหม่ในไตรมาส 2 ปีนี้ เพื่อสร้างสีสันและเพิ่มเรตติ้ง

 แมว้า่ในป ี2557 บรษิทัจะมหียดุการดำาเนนิธรุกจิ 2 หนว่ยงานเปน็การชัว่คราว คอื ธรุกจิอบรมสมัมนาและธรุกจิทอ่งเทีย่ว  

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม  

บริษัทยังคงมีแผนงานที่จะกลับมาเริ่มดำาเนินการอีกครั้ง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

 ผลการดำาเนินงานปีที่ผ่านมายังอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ แต่เนื่องจากสภาวะปัจจัยภายนอกต่างๆ ท่ีมีผลอย่างมีนัยสำาคัญ  

รวมถึงต้นทุนการผลิตบางรายการที่มีราคาข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่จากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานในทุกสายงาน จึงทำาให้บริษัท 

สามารถควบคุมและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่วนรายละเอียดของแผนงานประจำาปี 2558 และแผนงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด ประธานได้มอบหมาย 

ใหน้างระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) เปน็ผูน้ำาเสนอ 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ท่ีประชุมได้รับทราบถึงแผนการดำาเนินงานสำาหรับปี 2558  

ในภาพรวมบรษิทัมจีดุมุง่หมายในการประกอบธรุกจิเพือ่สง่มอบความรูแ้ละความสขุสูส่งัคมโดยรวม โดยในป ี2558 บรษิทัมแีผนงาน 

จะทำาหน้าที่เป็นผู้ผลิตและให้บริการสื่อแบบครบวงจร (Total Media Solution) ด้วยการใช้จุดแข็งของบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการ 

ที่มีสื่อครบวงจรทุกประเภท โดยการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “5 on” ได้แก่ 

(1) On Print คอื การใชส้ือ่สิง่พมิพใ์นการหารายได ้โดยในปจัจบุนับรษิทัมสีือ่นติยสารทีว่างจำาหนา่ย 13 เลม่ ประกอบไปดว้ย 

 นิตยสารประเภทตา่งๆ ครบทกุเนือ้หาสาระ ไดแ้ก ่กลุม่บา้น กลุม่แฟชัน่และความงาม กลุม่สขุภาพ และกลุม่ครอบครัว 

 (Family interest) ซึ่งมีกลุ่มผู้อ่านนิตยสารของบริษัทในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน 

(2) On Line คือ การนำาเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียมาใช้ในการประกอบกิจการหารายได้ โดยปัจจุบันบริษัท 

 มีเว็บไซต์ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัท จำานวน 20 เว็บไซต์ มีเฟชบุ๊ก จำานวน 22 บัญชี และอีก 8 อินสตราแกรม  

 มีผู้ติดตามเป็นจำานวนมาก ถือเป็นสื่อออนไลน์ที่มีเครือข่ายใหญ่มาก ทางบริษัทจะนำาเอาจุดแข็งในเรื่องนี้นำามาใช้ 

 เป็นเครื่องมือในการขยายฐานลูกค้าของบริษัทและเป็นการเพ่ิมช่องทางในการให้บริการสื่อโฆษณาให้กับลูกค้า 

 อีกช่องทางหนึ่งด้วย

(3) On Air คือ การหารายได้จากสื่อโทรทัศน์ โดยในปัจจุบันบริษัทมีการดำาเนินการช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลทีวี 

 ชื่อช่องว่า “อมรินทร์ ทีวี เอชดี” เป็นช่องทีวีดิจิทัลประเภทความคมชัดสูง (HD) มีรายการหลักๆ ได้แก่ รายการข่าว  

 รายการทางเศรษฐกิจและธุรกิจ กลุ่มไลฟ์สไตล์ และกลุ่มบันเทิง

(4) On Ground คือ การหารายได้จากงานแฟร์ต่างๆ ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานแฟร์ของบริษัทเป็นจำานวนมาก

(5) On Point of Sale คือ การนำาเอาร้านนายอินทร์ ซึ่งเป็นหน้าร้านที่มีอยู่จำานวนมากประมาณ 200 สาขาทั่วประเทศ  

 มาใช้เพิ่มช่องทางในการหารายได้ ด้วยการใช้ร้านนายอินทร์ทั้งหน้าร้านในทุกสาขาและสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 

 ร้านนายอนิทรม์าเสรมิการหารายไดห้รอืเสรมิการประชาสมัพนัธบ์รกิารตา่งๆ ของบรษิทัใหก้บัลกูคา้ของบริษทัทราบ 

 เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมาและนำาเสนอแผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว  

นางสาวอรชลุ ีชเูกยีรตวิงศา จงึไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุไดท้ราบถงึความเหน็ของคณะกรรมการ ซึง่ในวาระนีม้คีวามเหน็ของคณะกรรมการวา่  

“คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำาเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์  

พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2557 และรับทราบแผนงานประจำาปี 2558 ของบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง  

จำากัด (มหาชน) ตามที่เสนอ”

 ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำาเนินงานของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2557  

และรับทราบแผนงานประจำาปี 2558 ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ตามที่เสนอแล้ว

 อนึ่ง วาระนี้ไม่จำาต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด



12 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ว�ระที่ 3 พิจ�รณ�รับรองงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด 

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2557

 น�งส�วธน�รี พิมปรุ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและ 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจำาป ี2557 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชแีละผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำาเนินงานในรอบปี 2557 มีผลขาดทุนรวม 86,935,521.80 บาท  

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

งบก�รเงินรวม

สินทรัพย์รวม 5,586.41 ล้านบาท

หนี้สินรวม 3,616.88 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,969.53 ล้านบาท

รายได้รวม 1,913.97 ล้านบาท

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (86.94) ล้านบาท

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.40) บาท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

สินทรัพย์รวม 2,889.13 ล้านบาท

หนี้สินรวม 578.67 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,310.47 ล้านบาท

รายได้รวม 1,916.16 ล้านบาท

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 253.04 ล้านบาท

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 1.20 บาท

 สำาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำาปี 2557”

 น�ยเฉลิมพล ไวทย�งกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มีประเด็นคำาถามเกี่ยวกับงบการเงินว่างบการเงินในรายงาน 

ประจำาปมีขีอ้มลูครบถว้นหรอืไม ่เพราะพจิารณาขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิบางหมายเหตไุมป่รากฏในงบการเงนิ แตม่ใีน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 31 (ในรายงานประจำาปีหน้า 134) ภาระผูกพันและหนี้สิน 

ที่เกิดขึ้นภายหน้า ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงไม่มีข้อมูลดังกล่าวในหน้างบการเงิน และด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำาให้มีข้อสงสัย 

จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.2 มีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าต่างๆ หลายรายการ มีรายละเอียดเรื่องระยะเวลาการเช่า 

แตกต่างกัน จึงสอบถามว่าเหตุใดจึงมีความแตกต่างกันและบริษัทมีหลักเกณฑ์ใดในการเข้าทำาสัญญาดังกล่าวอย่างไร

 น�ยฉันทช�ต ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เป็นภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า เป็นการเปิดเผย 

ข้อมูลให้ผู้ที่อ่านงบทราบข้อมูลนอกเหนือจากที่ปรากฏในงบอยู่แล้วว่าในอนาคตบริษัทมีภาระผูกพันในภายหน้าอย่างไรบ้าง ข้อมูล 

ดังกล่าวจึงไม่ปรากฏในหน้างบการเงินแต่จะปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินแทน ส่วนข้อซักถามเกี่ยวกับระยะเวลาการเช่า 

หรือหลักเกณฑ์ในการทำาสัญญานั้น เนื่องจากในสัญญาแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันในเนื้อหาของสัญญา รวมตลอดทั้ง 

มหีลกัเกณฑข์องหนว่ยงานกำากบัดแูลเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ยระยะเวลาในการเชา่และหลกัเกณฑใ์นการทำาสญัญาแตล่ะสญัญาจงึมคีวาม 

แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติธรรมดา โดยข้ออธิบายเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.2 ดังนี้

 31.2.1 เป็นสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างและอุปกรณ์การส่งสัญญาณท่ียังค้างจ่ายตามสัญญากับผู้ติดต้ังซึ่งเป็นข้อมูล  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 31.2.2 เปน็สญัญาเชา่พืน้ทีแ่ละสญัญาเชา่อาคารหลายจดุ แตล่ะจดุกข็ึน้อยูก่บัขอ้ตกลงกบัผูใ้หเ้ชา่แตล่ะราย สงูสดุมรีะยะ 

เวลา 3 ปี บางจุดเป็นการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งสถานีซึ่งจำาเป็นต้องทำา 3 ปี เนื่องจากเป็นข้อตกลงในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 

โทรทัศน์กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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 31.2.3 เป็นการทำาสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นข้อตกลงปกติในการ 

ทำาสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการ ซึ่งขณะทำาสัญญาเหลือระยะเวลาตามใบอนุญาตอีก 14 ปี  

5 เดือน ระยะเวลาการเช่าจึงสอดคล้องกันดังกล่าว ส่วนราคาค่าเช่าก็เป็นราคาปกติโดยทั่วไป

  31.2.4 เป็นการทำาสัญญาเพื่อใช้บริการเกี่ยวกับการรวมสัญญาณโทรทัศน์ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย

ของบริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) ซึ่งผู้ประกอบการโทรทัศน์ทุกรายต้องทำาสัญญากับบริษัทดังกล่าว

 น�ยเฉลิมพล ไวทย�งกูร ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าสืบเนื่องมาจากในปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี 

หลายข้อ จึงได้สอบถามว่ามาตรฐานทางบัญชีเรื่องใดที่มีผลต่อการดำาเนินงานของบริษัท

 น�ยฉนัทช�ต ธเนศนติย ์ไดช้ีแ้จงวา่โดยทัว่ไปการเปลีย่นแปลงมาตรฐานทางบญัชดีงักลา่วไมไ่ดก้ระทบตอ่การดำาเนนิงาน 

ของบริษัท แต่จะมีผลอยู่บ้างก็มีเรื่องเดียว คือ เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบันที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน  

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2555 และต่อเนื่องมาในปี 2557 และสำาหรับปี 2558 ยังไม่มีนัยสำาคัญที่จะส่งผลใดๆ ต่อการดำาเนินงาน 

ในปัจจุบัน

 เมื่อผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามจนได้รายละเอียดครบถ้วน และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว จึงได้ให้ที่ประชุมได้ลงมติ

ในวาระนี้

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำาปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 179,097,864 99.9986

ไม่เห็นด้วย 2,420  0.0014

งดออกเสียง - -

รวม 179,100,284 100.0000

 อนึ่ง ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 อีกจำานวน 4 ราย นับได้จำานวน 

18,800 หุ้น

ว�ระที่ 4 พิจ�รณ�อนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�น ตั้งแต่วันท่ี 1 มกร�คม 2557 ถึงวันที่  

31 ธันว�คม 2557
 น�งส�วอรชุลี ชูเกียรติวงศ� ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธ ิ
หลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท เนื่องจากผลการดำาเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีผลการดำาเนินงานที่เป็นกำาไรสุทธิ  
รวมเป็นเงิน 253.04 ล้านบาท ดังที่ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วในวาระก่อนหน้านี้ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่าย 
เงินปันผลสำาหรับงบการเงินประจำาปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 219,999,865 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยมีข้อมูล 
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี เงินปันผลประจำ�ปี อัตร�ร้อยละของกำ�ไรสุทธิ

2557 0.70 บาท/หุ้น 61

2556 0.1111111111 บาท/หุ้น 8

2555 1.20 บาท/หุ้น 69

2554 0.90 บาท/หุ้น 76

2553 0.80 บาท/หุ้น 65

2552 0.80 บาท/หุ้น 72

2551 0.80 บาท/หุ้น 58
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 สำาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น 
สมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2557 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ  
ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่  
29 เมษายน 2558 โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558”

 น�ยทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถาม เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่านำามาจากงบการเงิน

ใด ข้อมูลที่นำาเสนอที่ปรากฏว่าจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 61 นั้นเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับอะไร

 น�ยฉนัทช�ต ธเนศนติย ์ไดช้ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ การจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วนำาเงนิกำาไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ซึ่งมีกำาไรสุทธิจำานวน 253.04 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 0.70 บาทต่อหุ้น จึงคิดเป็นอัตราร้อยละ 61 ของกำาไรต่อหุ้นดังกล่าว

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี สำาหรับผลการดำาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการ

เสนอ มีรายละเอียดดังนี้

คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 179,097,864 99.9986

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 2,420  0.0014

รวม 179,100,284 100.0000

ว�ระที่ 5 พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ

 นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด และข้อบังคับ

ของบรษิทั ขอ้ 16 ซึง่กำาหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตำาแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในอตัราหนึง่ในสามของจำานวน

กรรมการทั้งหมด ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 4 คน ได้แก่

  1. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ,กรรมการบริหาร,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์

  3. นายอำาพล รวยฟูพันธ ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  4. นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการอิสระ

 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 คนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา

เป็นการล่วงหน้าแล้ว

 สำาหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ดำารงตำาแหน่งครบวาระ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็น

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดำาเนินงานของบริษัทต่อไป”
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 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัเขา้เปน็กรรมการของบรษิทัตอ่ไปอกีวาระหนึง่ โดยมกีารลงคะแนน 

เรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 5.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 

อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 179,048,706 99.9712

ไม่เห็นด้วย 23,158 0.0129

งดออกเสียง 28,420 0.0159

รวม 179,100,284 100.0000

 5.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 178,942,654 99.9120

ไม่เห็นด้วย 130,130 0.0727

งดออกเสียง 27,500 0.0154

รวม 179,100,284 100.0000

 5.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายอำาพล รวยฟูพันธ์ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 179,044,126  99.9686

ไม่เห็นด้วย  5,500  0.0031

งดออกเสียง  50,658  0.0283

รวม 179,100,284 100.0000

 5.4 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้นายสมรรถ เรืองณรงค์ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 178,877,442 99.8756

ไม่เห็นด้วย 15,358 0.0086

งดออกเสียง 207,484 0.1158

รวม 179,100,284 100.0000
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ว�ระที่ 6 พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รประจำ�ปี 2558

 นางสาวอรชลุ ีชเูกยีรตวิงศา ไดช้ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุว่า การกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบ สำาหรับปี 2558 ได้กระทำาโดยคำานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดำาเนินงาน

ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำาหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังที่ได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว

 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2558 ดังนี้

  1. ไม่มีผลตอบแทนสำาหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท

  2. กรณีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท 

  3. กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท  

   และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

 วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ”

 นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการว่าในเมื่อบริษัท 

มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้น คือ การดำาเนินการช่องทีวีดิจิทัล เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการจึงไม่เพิ่มสูงขึ้นให้สอดคล้องกับภาระงาน ประธาน 

ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้ชี้แจงว่า แม้ว่ากรรมการจะมีงานมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจใหม่คือ ช่องทีวีดิจิทัลเพิ่งอยู่ในระยะ 

เริ่มต้นยังมีผลขาดทุนอยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบริษัท กรรมการบริษัทก็ยังคงยินดีที่จะรับค่าตอบแทนในอัตราเดิม

 นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยกับการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ

กรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มข้ึน แต่ฝากข้อคิดเห็นไปยังกรรมการตรวจสอบว่าควรมีการทำางานในเชิงรุกมากขึ้น  

มีการช่วยเหลือบริษัทในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจทีวีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน

มากขึ้นกว่าเดิม

 เม่ือผูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม ใหข้อ้สงัเกตตา่งๆ รวมทัง้ผูบ้รหิารไดต้อบขอ้ซกัถามจนเปน็ทีพ่อใจแลว้ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุ 

ได้ลงมติในวาระนี้

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการประจำาปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 

สองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 179,094,784 99.9969

ไม่เห็นด้วย  5,500  0.0031

งดออกเสียง - -

รวม 179,100,284 100.0000



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 17

ว�ระที่ 7 พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำ�หนดค่�สอบบัญชีประจำ�ปี 2558

 นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้สำานักงานบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2558 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณา 

จากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

ประจำาปี 2558 ดังนี้

  1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ

  2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์  เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือ

  3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838

 คนหนึ่งคนใด จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2558 มีอำานาจตรวจสอบและลงนามรับรอง

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2558 ดังนี้

 (1) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) เสนอราคา 875,000 บาท

 (2) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำากัด เสนอราคา 410,000 บาท

 รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,285,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.44

 วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทท่ีนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัท สมควรแต่งตั้ง  

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีสำาหรับปี 2558 และกำาหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์  

เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 คนหนึ่งคนใด จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2558 มีอำานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำาหนดค่าตอบแทน  

1,285,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีมกีารเสนอ

คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 179,088,404 99.9934

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 11,880  0.0066

รวม 179,100,284  100.0000



18 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ว�ระที่ 8 พิจ�รณ�เรื่องอื่นๆ

 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

 นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า 

สามารถซกัถามประเดน็ขอ้สงสยัหรอืแสดงความคดิเหน็ เสนอแนะเรือ่งใดๆ ตอ่บรษิทัได ้ซึง่มผีูซ้กัถาม ดงันี ้นายสมศกัดิ ์ศกัดิศ์รคีณุากร  

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท ดังนี้

 คำาถามแรก ได้สอบถามเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ของบริษัทว่าในปัจจุบันช่องอมรินทร์ทีวีเอชดี ของบริษัท 

มีเรทติ้งอยู่ในอันดับใดของทีวีดิจิทัล

 คำาถามทีส่อง ไดส้อบถามถงึกรณทีีส่ือ่อเิลก็ทรอนกิสร์วมทัง้โซเชยีลมเีดยีตา่งๆ เกดิขึน้มาอยา่งรวดเรว็และไดร้บัความนยิม 

เปน็อยา่งมาก ยอ่มสง่ผลกระทบกบัสือ่สิง่พมิพอ์นัเปน็ธุรกจิหลกัของบรษิทั จงึถอืวา่เปน็ความเสีย่งอยา่งหนึง่ จงึอยากทราบแผนการ 

ของบริษัทเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

 คำาถามที่สาม สอบถามเกี่ยวกับโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective  

Action Coalition) ทราบวา่บรษิทัประกาศเจตนารมณท์ีจ่ะเขา้รว่มโครงการดงักลา่วแลว้ แตอ่ยากทราบวา่ บรษิทัจะมแีผนการดำาเนินการ 

อย่างไรต่อไปเพื่อให้ได้การรับรองจากการเข้าร่วมโครงการจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับคำาถามแรกว่า ปัจจุบันเรทติ้งของช่องอมรินทร์ทีวีเอชดี อยู่ในอันดับ 

ที่ 13 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีเรทติ้งสูงขึ้นเป็นลำาดับ ก่อนที่จะมีการตอบข้อซักถามในประเด็นอื่น ได้มี นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง ไดใ้หก้ารชืน่ชมกบัรายการโทรทัศนข์องอมรนิทรที์วีเอชดว่ีา มพัีฒนาการท่ีดขีึน้เปน็ลำาดบั โดยเฉพาะ 

ช่องรายการข่าวและวิเคราะห์ข่าวซึ่งทำาได้ดีน่าติดตามแล้ว

 จากน้ัน นางระรนิ อทุกกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน ์ไดต้อบคำาถามทีส่องเกีย่วกบัความเสีย่งเกีย่วกบัการเกดิขึน้ของสือ่ดจิทิลัทีม่ี 

ผลกระทบกับสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทว่า บริษัทตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว ตามที่ได้รายงาน 

ให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 ตามแผน “5 ON” ซึ่งบริษัทมีการมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าโดยการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาด้านสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนาเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ ภายใต้แบรนด์ที่บริษัทใช้อยู่กับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีอยู่เดิมแล้ว  

เช่น การทำาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์(Ebook) หรอืการทำานติยสารอเิลก็ทรอนกิส ์(Emagazine) เพือ่สรา้งความผกูพนักบัลกูคา้เดมิและ 

ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยการอาศัยจุดแข็งที่บริษัทมีสื่อทุกประเภทครบวงจร

 ต่อมา นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในคำาถามที่สามเกี่ยวกับโครงการต่อต้านคอรัปชั่นว่า ในปีที่ผ่านมา 

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว ท้ังยังได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ  

อีกกว่า 400 บริษัท เมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนการดำาเนินการขั้นตอนอื่นๆ อยู่ในระหว่างการดำาเนินการ ทั้งการทำา 

กฎขอ้บงัคบัตา่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโครงการดงักลา่ว ซึง่มเีรือ่งทีต่อ้งดำาเนนิการเปน็จำานวนมาก อยา่งไรกต็ามคาดวา่การดำาเนนิการ 

ต่างๆ น่าจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้

 นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจทีวีดิจิทัลว่า เรทติ้งของช่องทีวีดิจิทัลนั้น 

ใครเปน็ผูจ้ดัทำา และลกูคา้รายใหญซ่ึง่เปน็ลกูคา้ทีล่งโฆษณาของบรษิทัคอืใคร รายไดข้องบรษิทัในปท่ีีผ่านมาเปน็ไปตามแผนงานวางไว ้

และเป็นไปตามที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ไว้หรือไม่ นอกจากนี้ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตต่อไปว่า ควรจะมี 

แผนการในการหารายได้จากประเทศเพื่อนบ้านหรือมีแนวทางในการขยายช่องทางในการหารายได้จากนโยบายรัฐในเรื่องเศรษฐกิจ 

ชายแดนด้วย

 นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันเรทติ้งของทีวีดิจิทัล รวมทั้งเรทติ้งของช่องอมรินทร์ทีวีเอชดี ได้ใช ้

ข้อมูลจากการสำารวจเรทติ้งของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำากัด ส่วนลูกค้าโฆษณาของช่องอมรินทร์ทีวี 

เอชดนีัน้ ในปท่ีีผา่นมาในชว่งแรกยงัมคีวามสบัสนในตลาดโฆษณา อนัเปน็ผลมาจากการเริม่ตน้ของทวีดีจิทิลัจำานวนมากมายหลายชอ่ง  

ประกอบความไม่ลงตัวของเงื่อนไขต่างๆ ของ กสทช. รวมทั้งโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายก็ยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ตาม 

แผนการท่ีวางไว ้ประการสำาคญัไดเ้กดิปญัหาทางการเมอืงขึน้ในชว่งเวลาเดยีวกนักบัท่ีทีวีดจิทัิลเริม่การออกอากาศดว้ย สง่ผลใหม้กีาร 

ชะลอตัวของเม็ดเงินโฆษณา ทำาให้บริษัทได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวด้วย แต่บริษัทก็พยายามแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ 

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยฐานลูกค้าที่เข้ามาลงโฆษณาในช่องทีวีของบริษัทในช่วงแรกจะเป็นลูกค้าโดยตรง ส่วนลูกค้าที่เป็นเอเจนซี่ยังคง 

มีน้อยอยู่ แต่ในปัจจุบันก็เริ่มได้รับความสนใจจากลูกค้ากลุ่มเอเจนซี่มากขึ้น ส่วนแผนการพัฒนารายการก็จะเพิ่มความหลากหลาย 

มากขึน้ โดยเฉพาะรายการทางดา้นบนัเทงิ ทัง้มแีผนการในการโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรูจ้กัชอ่งรายการของบรษิทัมากขึน้  

ทั้งนี้ ยังคงแผนการดำาเนินงานในระยะเวลาต่างๆ ตามที่ได้วางแผนและนำาเสนอแก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้
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 นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์ได้ตอบข้อซักถามในส่วนของแผนการในอนาคตเกี่ยวกับ 

เศรษฐกิจชายแดนนั้น บริษัทก็ให้ความสนใจมาโดยตลอด โดยมีการส่งคนไปทำาการเก็บข้อมูลเพื่อนำามาทำาการวิเคราะห์วิจัย ซึ่งใน 

เบื้องต้นเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาในการย้ายฐานไปยังชายแดน เนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่างยังไม่เอื้ออำานวย เช่น ปัญหาด้านโลจิสติกส์  

ปญัหาดา้นพนัธมติรทางธรุกจิทอ้งถิน่ นอกจากนี ้การทำาเนือ้หาเกีย่วกบังานพิมพ์ท่ีจะทำาเปน็ภาษาอืน่ๆ นอกจากภาษาไทยกย็งัอยูใ่น 

ขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงพยายามมุ่งเน้นงานที่ผลิตอยู่ให้เพิ่มคุณภาพให้มีมากขึ้นเป็นหลัก

 นายทรงวฒุ ิหวงัธรรมคุม้ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดใ้หข้อ้สงัเกตเุกีย่วกบัการลงคะแนนวา่มทีัง้วธิเีกบ็บตัรลงคะแนน 

และไมเ่กบ็ลงคะแนน วา่เหตใุดจงึไมเ่ลอืกใชว้ธิใีดวธิหีนึง่เพยีงอยา่งเดยีวเพือ่ไมใ่หเ้กดิความสบัสนและลา่ชา้ นายฉนัทชาต ธเนศนติย ์ 

ได้ชี้แจงว่าในการประชุมครั้งนี้ มีการลงคะแนนสองแบบ แบบแรกเป็นการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  

สว่นแบบทีส่องจะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด ซึง่ใชเ้ฉพาะวาระที ่5 ซึง่เปน็ไปตามโครงการประเมนิการจดัประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำานักงาน กลต. ซึ่งบริษัทได้วางวิธีการ

เก็บบัตรลงคะแนนตามแนวทางดังกล่าวไว้แล้วโดยมิให้เกิดความสับสนหรือสร้างความล่าช้าให้แก่การประชุมแต่อย่างใด

 นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นราย นายเอิญ สุริยะฉาย ได้สอบถามว่า เดิมบริษัทเคยรายงานไว้ใน 

รายงานประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปทีีผ่า่นมาเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิทีวีดจิทัิลว่าจะมโีอกาสกลบัมามผีลกำาไรเมือ่พ้น 3 ปแีรกหลงัจาก 

เปิดดำาเนินการ แต่เมื่อบริษัทประสบปัญหาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่างๆ ดังที่ผู้บริหารได้ชี้แจงมาแล้วนั้น จึงสอบถามว่า 

ปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นจะส่งผลให้บริษัทขยายระยะเวลาในการกลับมามีกำาไรหรือไม่ อย่างไร

 นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงว่า สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบให้ประมาณการต่างๆ ล่าช้าออกไป

บ้างเล็กน้อย แต่คาดว่าไม่แตกต่างจากที่ได้เคยรายงานไว้เดิมมากนัก

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และ 

ปิดการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

 ประธานที่ประชุม

 (นางอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี)

     ผู้จดบันทึกการประชุม







22 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร

แทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ

น�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน์
อ�ยุ 70 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 1 มกราคม 2489
ที่อยู่ ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น
 เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3
 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
สัญช�ต ิ ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2536
วุฒิก�รศึกษ� Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid,  
 Spain
 Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France
 Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense  
 de Madrid, Spain 
 อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ก�รอบรมบทบ�ทหน�้ที่กรรมก�ร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP
ประวัติก�รทำ�ง�น 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
 2539 - 2556 กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
 2539 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)
 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
  บริษัท บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน)
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน)
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำากัด (มหาชน)
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)
 2553 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 3

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
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ก�รถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณสมบัติต้องห�้ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคล 
 ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เพ่ือคดัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทัฯ และการเสนอวาระเปน็การลว่งหนา้  
 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคล หรอืวาระการประชมุเขา้มายงับรษิทัฯ คณะกรรมการ 
 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ 
 ดำาเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้ม ี
 สว่นไดเ้สยี)ไดเ้สนอให ้นายสมชาย ภคภาสนวิ์วัฒน ์ท่ีพ้นจากตำาแหนง่ตามวาระ กลบัเขา้ดำารง 
 ตำาแหนง่กรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ โดยเหน็วา่ มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญัตบิริษทั 
 มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
 กับการดำาเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร  24 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

ลักษณะคว�มสัมพันธ์ในบริษัท สถ�นะ / คำ�อธิบ�ย

1. การถือหุ้นในบริษัท

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืม 

 เงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่า 
  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
 2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างมีนัยสำาคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นลูกค้า /  
  Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญให้พิจารณา 
  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า – บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

 หม�ยเหต ุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
  : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง



24 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ร�ยน�มและประวัติย่อของกรรมก�รที่หมดว�ระและได้รับก�รเสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่ง(ต่อ)

น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล�

อ�ยุ 86 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 8 ธันวาคม 2473

ที่อยู ่ เลขที่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงสามเสนใน

 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สัญช�ต ิ ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,

 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2536

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 38/2005

ประวัติก�รทำ�ง�น 2541 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2536 - 2541 กรรมการ 

  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

  สมาชิกวุฒิสภา, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, 

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการบริหารงาน

  ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)

ก�รถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณสมบัติต้องห�้ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล 

 ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เพ่ือคดัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทัฯ และการเสนอวาระเปน็การลว่งหนา้  

 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคล หรอืวาระการประชมุเขา้มายงับรษิทัฯ คณะกรรมการ 

 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ 

 ดำาเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้ม ี

 ส่วนได้เสีย)ได้เสนอให้ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำารง 

 ตำาแหนง่กรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ โดยเหน็วา่ มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิริษทั 

 มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

 กับการดำาเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 24 ปี



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 25

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

ลักษณะคว�มสัมพันธ์ในบริษัท สถ�นะ / คำ�อธิบ�ย

1. การถือหุ้นในบริษัท

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มีี

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจำา

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืม 

 เงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างมีนัยสำาคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นลูกค้า /  

  Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญให้พิจารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า – บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

 หม�ยเหต ุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

  : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง 

  : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2558 จำานวน 2 ครั้ง จาก ทั้งหมด 2 ครั้ง



26 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ร�ยน�มและประวัติย่อของกรรมก�รที่หมดว�ระและได้รับก�รเสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่ง(ต่อ)

น�ยโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

อ�ยุ 47 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 25 ตุลาคม 2512

ที่อยู ่ เลขที่ 22 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10700

สัญช�ต ิ ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ กรรมการ, กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญาโท Marketing จาก : Armstrong University

ประวัติก�รทำ�ง�น 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

 2555 - 2557 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

 2554 - ปัจจุบัน กรรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจ)

  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด

ก�รถือหุ้นในบริษัท 9,900 หุ้น

คุณสมบัติต้องห�้ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล 

 ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เพ่ือคดัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทัฯ และการเสนอวาระเปน็การลว่งหนา้  

 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคล หรอืวาระการประชมุเขา้มายงับรษิทัฯ คณะกรรมการ 

 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ 

 ดำาเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการ 

 ผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ กลับเข้า 

 ดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัต ิ

 บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ 

 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 4 ปี



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 27

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

ลักษณะคว�มสัมพันธ์ในบริษัท สถ�นะ / คำ�อธิบ�ย

1. การถือหุ้นในบริษัท

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

9,900 หุ้น

0.0045 %

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืม 

 เงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างมีนัยสำาคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นลูกค้า /  

  Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญให้พิจารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า – บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

 หม�ยเหต ุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

  : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2558 จำานวน 2 ครั้ง จาก ทั้งหมด 2 ครั้ง



28 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ร�ยน�มและประวัติย่อของกรรมก�รที่หมดว�ระและได้รับก�รเสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่ง(ต่อ)

น�งสุภ�พ น้อยอำ่�

อ�ยุ 71 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 9 กรกฎาคม 2488

ที่อยู ่ เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์ 

 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สัญช�ต ิ ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ กรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน

ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2536

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก�รอบรมบทบ�ทหน�้ที่กรรมก�ร -ไม่มี-

ประวัติก�รทำ�ง�น  2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน

  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

 2536 - 2552 กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ก�รถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณสมบัติต้องห�้ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล 

 ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เพ่ือคดัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทัฯ และการเสนอวาระเปน็การลว่งหนา้  

 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคล หรอืวาระการประชมุเขา้มายงับรษิทัฯ คณะกรรมการ 

 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ 

 ดำาเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้ม ี

 ส่วนได้เสีย)ได้เสนอให้ นางสุภาพ น้อยอำ่า ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง 

 กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท 

 มหาชน จำากดั พ.ศ. 2535 และเปน็ผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

 การดำาเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 24 ปี
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

ลักษณะคว�มสัมพันธ์ในบริษัท สถ�นะ / คำ�อธิบ�ย

1. การถือหุ้นในบริษัท

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืม 

 เงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างมีนัยสำาคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นลูกค้า /  

  Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญให้พิจารณา 

 จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า – บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

 หม�ยเหต ุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



30 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

คำ�นิย�มกรรมก�รอิสระ

 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำาหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำาหนดขั้นตำ่าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ซึง่ไดก้ำาหนดไวใ้นประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่งคณุสมบตัแิละขอบเขตการดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบบัที ่1)  

พ.ศ. 2542 โดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวม 

  หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้น 

  รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาจากบริษัท บริษัทในเครือ  

  บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน 

  ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มี 

  ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

 (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 (6) สามารถปฏบิตัหินา้ทีแ่ละแสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

  ของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

  หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำาเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้าน 

  การกระทำาของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 3

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
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ค่�ตอบแทนกรรมก�ร สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 255959

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณา 

ค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กล่ันกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมทั้งได้เปรียบเทียบ 

ข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้างคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร สำ�หรับปี 2559

เงินประจำ�ตำ�แหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

ตำาแหน่ง ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

กรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

กรรมการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

เบี้ยประชุมกรรมก�ร ครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

ตำาแหน่ง ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000

กรรมการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 4

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
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ขอบเขตหน�้ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 1 ท่าน และกรรมการ 

อิสระจำานวน 2 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน)

หน�้ที่และคว�มรับผิดชอบ

 คือ การเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำาคัญอย่างหน่ึงในการทำาให้บริษัทมีระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate  

Governance) ซึ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ทีเ่หมาะสม  

 และมีประสิทธผิล และพจิารณาความเปน็อสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา 

 แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรพัย์ และกฎหมาย 

 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทน 

 ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด 

 ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจำาปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดย 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์  

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 (ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผู้ถอืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  จากคณะกรรมการบริษัท

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำานวน 1 ท่าน  

และกรรมการ 4 ท่าน

หน�้ที่และคว�มรับผิดชอบ

1. ทำาหนา้ทีส่รรหาและคดัเลอืกบุคคลเขา้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ตดิตามแผนสบืทอดตำาแหนง่ 

 เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำาหรับการดำารงตำาแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำาแหน่งว่างลง

2. กำาหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่  

 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัต ิ

 ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

4. มีอำานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที ่

 คณะกรรมการแต่งตั้ง

6. พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีคณะกรรมการแต่งต้ัง

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�ตอบแทน ประจำ�ปี 2559

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาบรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจำากดั เปน็สำานกังานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  

ประจำาปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมท้ังได้ให้ 

ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

 1. นายพจน์ อัศวสันติชัย เลขที่ใบรับอนุญาต 4891 หรือ

 2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์  เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ

 3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบรับอนุญาต 6838

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้ 

หน่วย : บาท

ค่�สอบบัญชี ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ปีที่เสนอ) (บ�ท) (%)

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) 915,000 875,000 40,000 4.57

บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำากัด 425,000 410,000 15,000 3.66

ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี

รวมเป็นค�่ตอบแทนทั้งสิ้น 1,340,000 1,285,000 55,000 4.28

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณากลัน่กรองการเลอืกผูส้อบบญัช ีตลอดจน 

การกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

ร�ยน�ม เลขที่ใบอนุญ�ต จำ�นวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

1. นายพจน์ อัศวสันติชัย 4891 0 ปี หรือ

2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ 6699 6 ปี (2554 - 2558) หรือ

3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง 6838 6 ปี (2554 - 2558)
 นายธนะวฒุ ิพบิลูยส์วสัดิ ์และนางสาววนันสิา งามบวัทอง ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ผู้สอบบญัชขีองบรษิทั จำานวน 6 ป ีแตไ่มไ่ด ้

ลงนามในงบการเงินของบริษัท 

 2. กำาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำาปี 2559 เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,340,000 บาท

 สำาหรบัคา่บรกิารอืน่ (Non Audit Services) ในรอบปทีีผ่า่นมา บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่กีารรบับรกิารอืน่จากสำานกังาน 

สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

 ท้ังนีผู้ส้อบบญัชทีัง้ 3 ทา่นดงักลา่วไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัยอ่ย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 

หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้ง 

เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 5

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น      เขียนที่      

Shareholders’ Registration No.    Written at

       วันที่ / Date      เดือน / Month               พ.ศ. / Year           

(1)  ข้าพเจ้า (I/We)        สัญชาติ (Nationality)    

  อยู่บ้านเลขที่ (Address)          

            

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

  (am/are (a) shareholder(s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

  โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้น รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง ดังนี้

  holding the total number of    shares and having the right to vote equal to    votes as follows.

	 ○ หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง

  Ordinary share    shares and having the right to vote equal to    votes

	 ○ หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง

  Preferred share    shares and having the right to vote equal to    votes

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแตง่ตัง้บคุคลเปน็ผูรั้บมอบฉันทะได ้3 คน โดยผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดยีวเทา่นัน้ทีจ่ะเปน็ 

ผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฎ 

ข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint  

Independent Directors of the Company by indicating ___ in the boxes in front of their names listed below.)

	 ○ นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 70 ปี / Years

  อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

  Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakhon, Bangkok 10200

หรือ/or ○ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla  กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 86 ปี / Years 

  อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

  Resident at 16 Unnopnarumit Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

หรือ/or ○	นายอำาพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant  กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี / Years 

  อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

  Resident at 1 Bangkhunthien Road, Bangbon, Bangbon, Bangkok 10150

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 ในวันที่  

20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึง 

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s  

Annual General Meeting Year 2016 (B.E.2559) to be held on April 20, 2016 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road,  

Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่ม�ประชุมด้วยตนเอง โปรดนำ�หนังสือฉบับนี้ม�แสดงต่อเจ้�หน�้ที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person.

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 6

อากรแสตมป์
20 บาท

√
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-2-

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting  

shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

     ลงนาม / Signed     ผู้มอบฉันทะ / Grantor

      (   )

     ลงนาม / Signed     ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

      (   )

     ลงนาม / Signed     ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

      (   )

     ลงนาม / Signed     ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

      (   )

หม�ยเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ 

 หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting  

 and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะเทา่กบัจำานวนหุน้ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ (2) โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จำานวนทีร่ะบไุวใ้นข้อ (2) ได ้/ The shareholder must  

 authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial  

 to the proxy.

3. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซ่ึงเปน็แบบท่ีใช้เฉพาะกรณผีูถื้อหุน้เปน็ผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเปน็ผูรั้บฝากและดแูลหุน้  

 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C for foreign  

 shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the Company’s website at www.amarin.com
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น      เขียนที่      

Shareholders’ Registration No.    Written at

          วันที่ / Date      เดือน / Month               พ.ศ. / Year           

(1)  ข้าพเจ้า (I/We)       สัญชาติ (Nationality)    

  อยู่บ้านเลขที่ (Address)          

            

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

  (am/are (a) shareholder(s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

  โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้น รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง ดังนี้

  holding the total number of    shares and having the right to vote equal to    votes as follows.

	 ○ หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง

  Ordinary share    shares and having the right to vote equal to    votes

	 ○ หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง

  Preferred share    shares and having the right to vote equal to    votes

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแตง่ตัง้บคุคลเปน็ผูรั้บมอบฉันทะได ้3 คน โดยผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดยีวเทา่นัน้ทีจ่ะเปน็ 

ผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฎ 

ข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint  

Independent Directors of the Company by indicating __ in the boxes in front of their names listed below.)

	 ○ นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 70 ปี / Years

  อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

  Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakhon, Bangkok 10200

หรือ/or ○ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla  กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 86 ปี /Years 

  อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

  Resident at 16 Unnopnarumit Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

หรือ/or ○	นายอำาพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant  กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี / Years 

  อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

  Resident at 1 Bangkhunthien Road, Bangbon, Bangbon, Bangkok 10150

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 ในวันที่  

20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึง 

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s  

Annual General Meeting Year 2016 (B.E.2559) to be held on April 20, 2016 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, 

Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่ม�ประชุมด้วยตนเอง โปรดนำ�หนังสือฉบับนี้ม�แสดงต่อเจ้�หน�้ที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person.

อากรแสตมป์
20 บาท

√



40 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.

ว�ระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2015.

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 รับรองรายงานประจำาปี 2558 และแผนงานประจำาปี 2559

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2015 fiscal year, the 2015 Annual Report and the 2016 Business 

  Plan.

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำาปี 2558

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2015, Statement of Comprehensive Income  

 and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2015, all of which have been audited by the Company’s auditor for  

 the year 2015.

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 4 พิจาณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี สำาหรับผลการดำาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda No. 4 To consider and approve refrain annual dividend payment for the operating period between January 1, 2015 and December 31, 2015.

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 To consider and elect new directors in place of those who are due to retire by rotation.

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

  การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Election of all directors

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows

   1. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
   2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
   3. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ / Mr. Chokchai Punjarungroj

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
   4. นางสุภาพ น้อยอำ่า / Mrs. Suphap Noi-Um

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
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ว�ระที่ 6 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ สำาหรับปี 2559

Agenda No. 6 To consider and determine Director’s remuneration for the year 2016. 

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน ประจำาปี 2559

Agenda No. 7 To consider and appoint the Company’s auditor and determine remuneration for the year 2016.

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40

Agenda No. 8 To approve amendments to the Articles of Association No. 40

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 To consider other matters (if any).

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ 

 ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form  

 is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

(6) คำาแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(7) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ด้ระบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณทีีท่ีป่ระชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรือ่งใด 

 นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ 

 แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in case  

 the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or  

 addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทำาไปในการประชมุ เวน้แตก่รณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมือนวา่ขา้พเจา้ 

 ได้กระทำาเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are)not in accordance to my/our  

 intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

     ลงนาม / Signed     ผู้มอบฉันทะ / Grantor

      (   )

     ลงนาม / Signed     ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

      (   )

     ลงนาม / Signed     ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

      (   )

     ลงนาม / Signed     ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

      (   )
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หม�ยเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ 

 หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and  

 cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำานวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำานวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder  

 must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in  

 partial to the proxy.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ /  

 In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy  

 form B.

4. กรณหีากมขีอ้กำาหนดหรอืขอ้บงัคบัใดกำาหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอืน่ใด เชน่ กรณผีูร้บัมอบฉนัทะเปน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในกจิการ 

 เรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring  

 the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and  

 votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).

5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the  

 Proxy may vote for either all directors or each individual director.

6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ซ่ึงเปน็แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เปน็ผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเปน็ผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.amarin.com Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested  

 shareholders can obtain in from the Company’s website at www.amarin.com.
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ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

 As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Amarin Printing And Publishing Public Company Limited.

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378  

ถนนชยัพฤกษ ์แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย / in the Shareholder’s Annual General Meeting 2016  

(B.E.2559) to be held on April 20, 2016 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok, or such other date,  

time and place as the Meeting may be adjourned.

          

วาระที่           เรื่อง       

Agenda  Subject

	 ○ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote  

  on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

	 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions  

  as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
วาระที่               เรื่อง       

Agenda   Subject

	 ○ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote  

  on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

	 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions  

  as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
วาระที่               เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)       

Agenda  Subject Election of Directors (Continues) 

  ชื่อกรรมการ       

  Director’s name

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
  ชื่อกรรมการ       

  Director’s name

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
  ชื่อกรรมการ       

  Director’s name

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

  I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

     ลงนาม / Signed     ผู้มอบฉันทะ / Grantor

      (   )

     ลงนาม / Signed     ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

      (   )

     ลงนาม / Signed     ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

      (   )

     ลงนาม / Signed     ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

      (   )
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) / Proxy (Form C.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น       เขียนที่      

Shareholders’ Registration No.     Written at

          วันที่ / Date      เดือน / Month               พ.ศ. / Year          

(1)  ข้าพเจ้า (I/We)       สัญชาติ (Nationality)    

  อยู่บ้านเลขที่ (Address)          

            

  ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ                       

  As The Custodian for

  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

  Who is a shareholder(s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

  โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้น รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง ดังนี้

  holding the total number of    shares and having the right to vote equal to    votes as follows.

	 ○ หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง

  Ordinary share    shares and having the right to vote equal to    votes

	 ○ หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง

  Preferred share    shares and having the right to vote equal to    votes

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแตง่ตัง้บคุคลเปน็ผูรั้บมอบฉันทะได ้3 คน โดยผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดยีวเทา่นัน้ทีจ่ะเปน็ 

  ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นีผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระกไ็ด ้โดยกาเครือ่งหมายหนา้ชือ่กรรมการอสิระท่ีปรากฎ 

  ข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint  

  Independent Directors of the Company by indicating __ in the boxes in front of their names listed below.)

	 ○ นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 70 ปี / Years

  อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

  Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakhon, Bangkok 10200

หรือ/or ○ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla  กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 86 ปี / Years 

  อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

  Resident at 16 Unnopnarumit Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

หรือ/or ○	นายอำาพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant  กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี / Years 

  อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

  Resident at 1 Bangkhunthien Road, Bangbon, Bangbon, Bangkok 10150

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

หรือ/or ○	ชื่อ / Name        อายุ / Age    ปี / year

  อยู่บ้านเลขที่ / Resident at          

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 ในวันที่  

20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึง 

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s  

Annual General Meeting Year 2016 (B.E.2559) to be held on April 20, 2016 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, 

Bangkok. or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่ม�ประชุมด้วยตนเอง โปรดนำ�หนังสือฉบับนี้ม�แสดงต่อเจ้�หน�้ที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person.

อากรแสตมป์
20 บาท

√
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.

 ○ มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้/authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held.

 ○ มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.

 ○ หุ้นสามัญ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง

  Ordinary share      shares and having the right to vote equal to   votes

 ○ หุ้นบุริมสิทธิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง

  Preferred share      shares and having the right to vote equal to   votes

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด (Total Voting)        เสียง (votes)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.

ว�ระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2015.

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 รับรองรายงานประจำาปี 2558 และแผนงานประจำาปี 2559

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2015 fiscal year, the 2015 Annual Report and the 2016 Business Plan.

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำาปี 2558

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2015, Statement of Comprehensive Income  

 and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2015, all of which have been audited by the Company’s auditor for  

 the year 2015.

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี สำาหรับผลการดำาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda No. 4 To consider and approve refrain annual dividend payment for the operating period between January 1, 2015 and December 31, 2015.

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
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ว�ระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 To consider and elect new directors in place of those who are due to retire by rotation.

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Election of all directors

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows

  1. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
  2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
  3. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ / Mr. Chokchai Punjarungroj

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
  4. นางสุภาพ น้อยอำ่า / Mrs. Suphap Noi-Um

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 6 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ สำาหรับปี 2559

Agenda No.6 To consider and determine Director’s remuneration for the year 2016. 

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน ประจำาปี 2559

Agenda No. 7 To consider and appoint the Company’s auditor and determine remuneration for the year 2016.

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40

Agenda No. 8 To approve amendments to the Articles of Association No. 40

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain



48 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ว�ระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 To consider other matters (if any).

 ○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider  

   and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  

   intentions as follows.

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 

 และไมใ่ชเ่ปน็การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ / Voting by the Proxy in any agenda tat is not in accordance to that specified  

 on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

(6) คำาแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 

 หรือลงมติในเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งท่ีระบไุว้ข้างตน้ รวมถงึกรณทีีมี่การแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเตมิขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะ 

 มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or  

 not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above,  

 including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our  

 behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะได้กระทำาไปในการประชมุ เวน้แตก่รณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ 

 ข้าพเจา้ไดก้ระทำาเองทกุประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are)not in accordance  

 to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

     ลงนาม / Signed     ผู้มอบฉันทะ / Grantor

      (   )

     ลงนาม / Signed     ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

      (   )

     ลงนาม / Signed     ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

      (   )

     ลงนาม / Signed     ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

      (   )

หม�ยเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล 

 หุ้นให้เท่านั้น / Proxy Form C. is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints  

 the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are

 (1) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the shareholder to  

  the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her

 (2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รบัอนญุาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน / Evidence confirming that the person who signed on the Proxy  

  Form is a licensed Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ 

 หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and  

 cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the  

 Proxy may vote for either all directors or each individual director.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ /  

 In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy  

 form C.

6. กรณหีากมขีอ้กำาหนดหรอืขอ้บงัคบัใดกำาหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอืน่ใด เชน่ กรณผีูร้บัมอบฉนัทะเปน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในกจิการ 

 เรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring  

 the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and  

 votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6)
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ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
 As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Amarin Printing And Publishing Public Company Limited.

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378  
ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder’s Annual General Meeting  
2016 (B.E.2559) to be held on April 20, 2016 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok, or such other  
date, time and place as the Meeting may be adjourned.
          

วาระที่           เรื่อง        
Agenda  Subject

	 ○ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote  
  on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

	 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions  
  as follows.
   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
วาระที่               เรื่อง        
Agenda  Subject

	 ○ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote  
  on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

	 ○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions  
  as follows.
   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
วาระที่           เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)     
Agenda  Subject Election of Directors (Continues)
  ชื่อกรรมการ       
  Director’s name
   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
  ชื่อกรรมการ       
  Director’s name
   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
  ชื่อกรรมการ       
  Director’s name
   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
  I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

    ลงชื่อ / Signed        ผู้มอบฉันทะ / Grantor
     (   )
    วันที่ / Date     

    ลงชื่อ / Signed       ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
     (   )
    วันที่ / Date     

    ลงชื่อ / Signed       ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
     (   )
    วันที่ / Date     

    ลงชื่อ / Signed       ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
     (   )

    วันที่ / Date     
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

น�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน์

อ�ยุ 70 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 1 มกราคม 2489
ที่อยู ่ ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศริเวอร์แมนชั่น
 เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3
 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
สัญช�ต ิ ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2536
วุฒิก�รศึกษ� Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid,  
 Spain 
 Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France 
 Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense  
 de Madrid, Spain 
 อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก�รอบรมบทบ�ทหน�้ที่กรรมก�ร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP
ประวัติก�รทำ�ง�น  2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) 
 2539 - 2556 กรรมการตรวจสอบ
    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
 2539 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)
 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท 
    บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน)
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน)
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำากัด (มหาชน)
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)
 2553 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
    ธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 7
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ก�รถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณสมบัติต้องห�้ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร  24 ปี

ก�รมีส่วนได้เสียในว�ระที่พิจ�รณ� มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

ลักษณะคว�มสัมพันธ์ในบริษัท สถ�นะ / คำ�อธิบ�ย
1. การถือหุ้นในบริษัท

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืม 

 เงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งมีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างมีนัยสำาคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นลูกค้า /  

  Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญให้พิจารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

 หม�ยเหต ุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
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ข้อมูลของกรรมก�รอิสระประกอบก�รมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล�

อ�ยุ 86 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 8 ธันวาคม 2473

ที่อยู ่ เลขที่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงสามเสนใน 

 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สัญช�ต ิ ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 

 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2536

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก�รอบรมบทบ�ทหน�้ที่กรรมก�ร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่น 38/2005

ประวัติก�รทำ�ง�น 2541 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2536 - 2541 กรรมการ

    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

    สมาชิกวุฒิสภา, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, 

    ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการบริหารงาน

    ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)

ก�รถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณสมบัติต้องห�้ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 24 ปี

ก�รมีส่วนได้เสียในว�ระที่พิจ�รณ� มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

ลักษณะคว�มสัมพันธ์ในบริษัท สถ�นะ / คำ�อธิบ�ย

1. การถือหุ้นในบริษัท

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มีี

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืม 

 เงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งมีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างมีนัยสำาคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นลูกค้า /  

  Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญให้พิจารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า – บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

 หม�ยเหต ุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

  : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2558 จำานวน 2 ครั้ง จาก ทั้งหมด 2 ครั้ง
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ข้อมูลของกรรมก�รอิสระประกอบก�รมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

น�ยอำ�พล รวยฟูพันธ์ 

อ�ยุ 47 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 13 ธันวาคม 2512

ที่อยู ่ เลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน 

 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

สัญช�ต ิ ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน จาก : มหาวิทยาลัยคอร์แนล

ประวัติก�รทำ�ง�น 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

    บริษัท ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ จำากัด

 ปัจจุบัน  กรรมการ

    บริษัท มหาชัยอาหารไทย จำากัด

 ปัจจุบัน  กรรมการ 

    บริษัท วาย.ยู.ดี. โฮลดิ้ง จำากัด

 ปัจจุบัน  กรรมการ 

    บริษัท วาย.ยู.ดี. เท็กซ์ไทล์ จำากัด

 ปัจจุบัน  กรรมการ 

    บริษัท เอ็ม.ที.เอฟ.มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

 ปัจจุบัน  กรรมการ 

    บริษัท กรุงเทพ เลเบิล จำากัด

 ปัจจุบัน  กรรมการ 

    บริษัท ไฮเทค เอ็มบรอยเดอรี่ จำากัด

 ปัจจุบัน  หุ้นส่วน 

    ห้างหุ้นส่วนจำากัด ยงอุดมการทอ

 ปัจจุบัน  กรรมการ 

    บริษัท ไรซ์ซิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำากัด

 ปัจจุบัน  กรรมการ 

    บริษัท ฟ้าสมุทรวิว จำากัด

ก�รถือหุ้นในบริษัท 32,247 หุ้น

คุณสมบัติต้องห�้ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 4 ปี

ก�รมีส่วนได้เสียในว�ระที่พิจ�รณ� ไม่มี
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

ลักษณะคว�มสัมพันธ์ในบริษัท สถ�นะ / คำ�อธิบ�ย

1. การถือหุ้นในบริษัท

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

32,247 หุ้น

0.0147 %

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืม 

 เงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งมีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างมีนัยสำาคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นลูกค้า /  

  Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญให้พิจารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า – บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

 หม�ยเหต ุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง



56 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

เอกส�รและหลักฐ�นที่ผู้เข้�ร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้�ร่วมประชุม

เงื่อนไข / วิธีก�รลงทะเบียน ก�รมอบฉันทะในก�รเข้�ร่วมประชุม และก�รออกเสียงลงคะแนน

 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้เกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร 

หรอืหลกัฐานแสดงความเปน็ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตั ิ 

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ 

เข้าร่วมประชุมภ�ยหลังจ�กที่มีก�รเปิดประชุมไปแล้วต�มเวล�ท่ีกำ�หนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะงดเว้น 

ก�รลงคะแนนเสียงสำ�หรับว�ระที่ได้มีก�รพิจ�รณ�และประก�ศผลก�รลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถ 

ลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกส�รและหลักฐ�นที่ผู้เข�้ร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้�ร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมด�สัญช�ติไทย

 กรณีม�ประชุมด้วยตนเอง :

 • ให้แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจำาตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข�้ประชุม :

 • หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ 

  ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

 • สำ�เน�เอกส�รที่ส่วนร�ชก�รออกให้ของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ  

  หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้องด้วย

 • สำ�เน�เอกส�รทีส่ว่นร�ชก�รออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจำาตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ  

  หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 กรณีผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนนิติบุคคลม�ร่วมประชุมด้วยตนเอง :

 • สำ�เน�เอกส�รทีส่ว่นร�ชก�รออกใหข้องผูแ้ทนนติบิคุคล และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจำาตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ  

  หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้องด้วย

 • หนงัสอืรบัรองก�รจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสำาเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล และมขีอ้ความแสดง 

  ให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข�้ประชุม :

 • หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ 

  บคุคลผูม้อีำานาจลงนามแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบใุนหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลซึง่ออกโดยกระทรวงพาณชิย ์พรอ้มประทบั 

  ตราสำาคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) 

 • สำ�เน�หนงัสอืรบัรองก�รจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสำาเนาถกูตอ้งโดยผู้แทนนติบิคุคล และมขีอ้ความ 

  แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 • สำ�เน�เอกส�รทีส่ว่นร�ชก�รออกใหข้องผูแ้ทนนติบิคุคล และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจำาตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ  

  หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้องด้วย

 • สำ�เน�เอกส�รทีส่ว่นร�ชก�รออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจำาตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ  

  หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้องด้วย

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 8
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ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญช�ติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งต�มกฎหม�ยต่�งประเทศ

 โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสาร 

แสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

 • สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

 • สำาเนาหนงัสอืรบัรองการเปน็นติบิคุคลทีอ่อกโดยสว่นราชการของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยู ่โดยจะตอ้งมรีายละเอยีด 

  ชื่อนิติบุคคลผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำากัดในการลงลายมือชื่อ

 • เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำาคำาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคล 

  นั้นรับรองความถูกต้องของคำาแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่�งประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝ�กและดูแลหุ้น

 • เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

 • หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

 • หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีก�รมอบฉันทะ

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก - แบบ ข - แบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ไดก้ำาหนดไวซ้ึง่เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ำาหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถ 

เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำาเนินการ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให ้

 กรรมการบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งที่รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้น 

 อาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถ 

 เข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้

(2) ปิดอ�กรแสตมป์ จำ�นวน 20 บ�ท พร้อมท้ังขีดฆ่าลงวันท่ีทำาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องและมีผล 

 ผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไดอ้ำานวยความสะดวกในการปดิอากรแสตมปใ์หแ้กผู้่รบัมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบยีน 

 เข้าร่วมประชุม

(3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่” ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ก่อน 12.00 น.  

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำานวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้น โดยมอบฉันทะ 

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

 อนึ่ง บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.(หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (หนังสือ 

มอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทาง www.amarin.com

ก�รลงทะเบียนเข�้ร่วมประชุม

 บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา  

12.00 น. ของวนัที ่20 เมษายน 2559 เปน็ตน้ไป ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง  

จำากัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้
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ก�รออกเสียงคะแนนในก�รประชุมผู้ถือหุ้น

 การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำาโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเป็นหน่ึงเสียง  

ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กี่เสียงก็ได้

(1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ 

 ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือ 

 มอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

(2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 • กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

 • กรณีอื่นๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำาหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ 

  ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมสีว่นไดเ้สยีเปน็พเิศษในเรือ่งใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรือ่งนัน้และประธาน 

 ท่ีประชมุอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกทีป่ระชมุชัว่คราวกไ็ด ้เวน้แตเ่ปน็การออกเสยีงคะแนน 

 เพื่อเลือกตั้งกรรมการ
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี

ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

 คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจำานวนหุน้ 

ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 

หนึง่ในสบิของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กนัทำาหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชมุวสิามญั 

เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ 

มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม  

และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

ขอ้ 47. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน หรอืไมน่อ้ยกวา่ 

กึง่หนึง่ของจำานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด แลว้แตจ่ำานวนใดจะนอ้ยกวา่กนั และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจำานวนหุ้น 

ที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม 

ไม่ครบองคป์ระชมุตามทีก่ำาหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชมุเปน็อนัระงบัไป ถา้การประชุม 

ผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 

เจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ 

ไมส่ามารถปฏบัิติหนา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเปน็ประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการไมส่ามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 9
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ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

 (1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียง 

  ลงคะแนนนั้นจะกระทำาด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและ 

  กำาหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

 (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง 

  เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 (3) ในกรณีดังต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่ผู้อื่น

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

  (ค) การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำาคัญ

  (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ 

   จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

  (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

  (ฉ) การออกหุ้นกู้

  (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำาปีพึงกระทำามีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน

 (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำาไร

 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

 (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำาปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำานวนหุ้นที่ถือ และเลขที่ใบหุ้น  

ต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม
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แบบแจ้งคว�มจำ�นงในก�รใช้บริก�รรถตู้รับ – ส่ง

ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

ข้าพเจ้า

I/We               

เบอร์โทรศัพท์

Mobile No.             

อยู่บ้านเลขที่

Address               

หม�ยเหตุ :

1. ทา่นผูถ้อืหุ้นสามารถสง่แบบแจง้ความจำานงในการใชบ้รกิารรถตูม้ายงับรษิทัฯ ภายในวันท่ี 11 เมษายน 2559 ไดท่ี้ ir@amarin.co.th  

 หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800

2. รายละเอียดบริการรถตู้รับ - ส่งท่านผู้ถือหุ้น จะออกเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เวลา 12.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

 จะทำาการติดต่อกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านผู้ถือหุ้น 

 แจ้งไว้ข้างต้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแจ้งจุดจอดรถให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

3. ในกรณีทีถ่งึเวลานดัหมาย 12.30 น. ของวนัที ่20 เมษายน 2559 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพิจารณาออกเดนิทางตามกำาหนด  

 เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำาหนด

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำานงในการเดินทางก่อน

5. ในกรณท่ีานผูถ้อืหุน้ซึง่ไดแ้สดงความจำานงไว ้ไมไ่ดร้บัการตดิตอ่ตามขอ้ 2 โปรดตดิตอ่กลบัมาทีบ่รษิทัฯ ภายในวนัที ่18 เมษายน 2559  

 เพื่อรักษาสิทธิตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความจำานงไว้ โดยติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2423-9900 ต่อ 6806, 6817

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 10



สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 11

แผนที่

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมห�นคร โทรศัพท์ 0-2422-9999

ณ ห้อง Convention Hall อ�ค�รผู้บริห�ร


