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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

 29 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. สำาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

  2. รายงานประจำาปี 2559

  3. รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการ 

   ที่ครบกำาหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ

  4. รายละเอียดของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าใหม่

  5. ค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2560

  6. ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำาหรับปี 2560

  7. หนังสือมอบฉันทะ

  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

  9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

 10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 11. แบบแจ้งความจำานงในการใช้บริการรถตู้บริษัท

 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ในวันที่ 28 

เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 

กรงุเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ  ตามระเบยีบวาระการประชมุพรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงัตอ่ไปนี ้:

ว�ระที่ 1 พิจ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2560

 ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  

 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำาเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  

 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amarin.com)

 ความเหน็ของคณะกรรมการ พจิารณาแลว้เหน็วา่รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่10  

 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

 การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ว�ระที่ 2 พิจ�รณ�รบัทร�บผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ ในรอบปบีญัช ี2559 ร�ยง�นประจำ�ป ี2559 และแผนง�น 

 ประจำ�ปี 2560

 ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2559 ดังรายละเอียด 

 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าว 

 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amarin.com) และแผนงานประจำาปี 2560 ที่นำาเสนอในรายงานประจำาปี 

 ของบริษัทฯ

 ความเหน็ของคณะกรรมการ พจิารณาแลว้เหน็สมควรรบัทราบผลการดำาเนนิงานประจำาป ี2559 รายงานประจำาป ี 

 2559 และรับทราบแผนงานประจำาปี 2560 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

 การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
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ว�ระที่ 3 พจิ�รณ�รบัรองงบแสดงฐ�นะก�รเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธันว�คม 2559 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงนิสด  

 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2560

 ความเปน็มาและเหตผุล เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั ซึง่กำาหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งมกีาร 

 จดัทำางบแสดงฐานะการเงนิ และงบกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจำาป ีสิน้สดุ ณ รอบบญัชขีองบรษิทัฯ เพ่ือเสนอให้ 

 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำาปี 2559 ซ่ึงผ่าน 

 การพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

  โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำาเนินงานในรอบปี 2559 รวม  

 624,692,190.20 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำาคัญ 

 ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

สินทรัพย์รวม 4,740.57 3,667.23

หนี้สินรวม 3,970.66 1,049.74

ส่วนของผู้ถือหุ้น 769.91 2,617.49

รายได้รวม 1,945.01 1,764.89

กำาไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสำาหรบัปี (624.69) 223.04

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (2.86) 1.00

 ความเหน็ของคณะกรรมการ พจิารณาแลว้เหน็สมควรรบัรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็  

 ประจำาปี 2559

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผา่นมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ว�ระที่ 4 พิจ�รณ�อนุมัติงดก�รจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�น ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2559  

 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2559

 ความเปน็มาและเหตผุล บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของกำาไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้ 

 นิติบุคคลของบริษัทฯ จากผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  

 พ.ศ. 2535 เพื่อกันสำารองเงินไว้ใช้ในการลงทุนและเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ในการนี้จึงขอให้ที่ประชุม 

 อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำาหรับงบการเงินประจำาปี 2559

 ความเหน็ของคณะกรรมการ พจิารณาแลว้เหน็สมควรอนมุตังิดการจา่ยเงินปนัผลประจำาป ี2559 ตามทีเ่สนอ 

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

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

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

 ความเปน็มาและเหตผุล เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 16  

 ซ่ึงกำาหนดให้กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสาม 

 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย 

 จำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่ง 

 ตามวาระจำานวน 3 คน ประกอบด้วย

 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร

  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา

  และพิจารณาค่าตอบแทน

 3. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา

  และพิจารณาค่าตอบแทน
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 บรษิทั ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตน์กัลงทนุของบรษิทัฯ เพือ่เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม  

 เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือ 

 บุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา 

 ความเหมาะสมทีจ่ะเปน็ประโยชนส์งูสดุแกก่ารดำาเนนิงานของบรษิทัฯ แลว้ โดยเสนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ 3 คน 

 ทีพ่น้จากตำาแหนง่ตามกำาหนดวาระ กลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ ทัง้นีม้รีายละเอยีดประวตั ิ

 และผลงานของทั้ง 3 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

 ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรเลือกต้ังบุคคลท้ัง 3 คนท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทฯ  

 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้  

 ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ว�ระที่ 6 พิจ�รณ�แต่งตั้งกรรมก�รเข้�ใหม่เพิ่มเติม

 (ร�ยละเอียดของกรรมก�รที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่ปร�กฏต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 4)

 ความเป็นมาและเหตุผล ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำานวนทั้งสิ้น 9 คน สมควรที่จะหาผู้มีความรู้ 

 ความสามารถเข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงพิจารณา 

 และเห็นสมควรเสนอชื่อ

 1. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน

 2. นายปราโมทย์ พรประภา

 เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 2 คน รวมบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน

 ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

 อนมุตัแิตง่ตัง้เรอือากาศโท กมลนยั ชยัเฉนยีน และนายปราโมทย ์พรประภา เปน็กรรมการบรษิทัฯ เพิม่เตมิอกี 2 คน  

 ซึง่เรอือากาศโท กมลนยั ชยัเฉนยีน และนายปราโมทย ์พรประภา เปน็ผูม้คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ ์

 ด้านการบริหารธุรกิจ จะสามารถนำาประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และงานด้านการตลาดของ 

 กลุม่บรษิทัฯ ทัง้นี ้เรอือากาศโท กมลนยั ชยัเฉนยีน จะเขา้มาเปน็กรรมการของบรษิทัฯ และนายปราโมทย์ พรประภา  

 จะเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ว�ระที่ 7 พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รประจำ�ปี 2560

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

 ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับ 

 กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำาหรับปี 2560 โดยคำานึงถึงความเหมาะสม 

 เกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรม 

 เดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการทำาหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการอสิระ  

 และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5)

เงินประจำ�ตำ�แหน่ง (บ�ทต่อเดือน)

ตำ�แหน่ง ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ประธานกรรมการ 1/ 20,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

กรรมการ 2/ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

กรรมการตรวจสอบ 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ประธานกรรมการบริหาร 1/ 30,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

กรรมการบริหาร 1/ 20,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี



6 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

  1/ ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

  2/ ในปี 2560 ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

  ในปี 2556 - 2559 ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการตรวจสอบที่ได้รับเงินประจำาตำาแหน่ง จะไม่ได้รับ 

 ค่าตอบแทนส่วนนี้

ค่�เบี้ยประชุม (บ�ทต่อครั้ง)

ตำ�แหน่ง ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ประธานกรรมการ 1/ 25,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

กรรมการ 1/ 20,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี 20,000 20,000 20,000 20,000

กรรมการตรวจสอบ ไม่มี 20,000 20,000 20,000 20,000

ประธานกรรมการบริหาร 1/ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

กรรมการบริหาร 1/ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

  1/ ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

 ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง 

 ลงคะแนน

ว�ระที่ 8 พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำ�หนดค่�สอบบัญชีประจำ�ปี 2560

 (ร�ยละเอียดปร�กฏในต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 6)

 ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สำานักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ประจำาป ี2560 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคดัเลอืกสำานกังานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  

 โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเปน็อสิระของผูส้อบบญัช ีคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีจงึเหน็สมควร 

 เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2560 ดังนี้

 1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 8802 หรือ

 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบรับอนุญาต 4439 หรือ

 3. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบรับอนุญาต 4409

 คนหน่ึงคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560 มีอำานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  

 และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บ�ท

ค่�สอบบัญชี

ปี 2560

(ปีที่เสนอ)

ปี 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บ�ท) (%)

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด 

(มหาชน)

1,600,000 915,000 685,000 74.86

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 900,000 425,000 475,000 111.76

ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี - -

รวมเป็นค่�ตอบแทนทั้งสิ้น 2,500,000 1,340,000 1,160,000 86.57



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 7

 * ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อากร  

 ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทฯ ตามที่ได้จ่ายไปจริง

 ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็ควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัช ีดงันี ้1. นางศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์หรอื 2. นางสาวนติยา  

 เชษฐโชติรส หรือ 3. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง คนหนึ่งคนใดจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  

 จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ว�ระที่ 9 พิจ�รณ�แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

 ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการดำาเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ  

 จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

 “อำานาจกรรมการที่จะทำานิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับ 

 ตราสำาคัญของบริษัท”

 การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง 

 ลงคะแนน

ว�ระที่ 10 พิจ�รณ�เรื่องอื่น ๆ (ถ้�มี)

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.  

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

แขวงตลิ่งชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560  

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560  

และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551)  

ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2560

 สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือ 

มอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ 

กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ ดังนี้ 1) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 2) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา  

3) นายอำาพล รวยฟูพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือ 

มอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำาเอกสารหลักฐานตามรายการ 

ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

 ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี 

คำาถามทีต่อ้งการใหบ้รษิทัฯ ชีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวาระทีน่ำาเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่คำาถามไปลว่งหนา้ไดท้ี ่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)

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)

ร�ยง�นก�รประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

 ประชมุเม่ือวนัที ่10 กมุภาพนัธ ์2560 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ 

แอนดพ์บัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ ์แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร โดยนางเมตตา  

อทุกะพนัธุ ์ประธานกรรมการบรษิทัฯ ทำาหนา้ทีเ่ปน็ประธานในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 (“ประธ�นฯ”) และประธานฯ  

ได้มอบหมายให้นางสาวมณฑิดา ทังสบุตร เป็นผู้ดำาเนินการประชุม 

 ผู้ดำาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำานวน 219,999,865 หุ้น โดยขณะที่ 

เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 117 ราย นับจำานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 154,693,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

70.3153 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซ่ึงถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ท่ีกำาหนดให้ในการ 

ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 

จำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด

 กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

  1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  5. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  6. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  7. นางสุภาพ น้อยอำ่า กรรมการบริษัทฯ

  8. นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการอิสระ

  9. นายอำาพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

  1. นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ

  2. นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด

  3. นางสุวภา เจริญยิ่ง  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด

  4. นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด

  5. นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอดไวเซอรี่พลัส จำากัด

  6. นางสาวสุมาลี ตันตยาภรณ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอดไวเซอรี่พลัส จำากัด

  7. นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำานักกฎหมาย แคปปิตอล จำากัด

  8. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำานักกฎหมาย แคปปิตอล จำากัด

  9. นายรุทร เชาวนะกวี ที่ปรึกษาทางบัญชี บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำากัด

 หลงัจากนัน้ ผูด้ำาเนนิการประชมุชีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบขอ้ปฏิบตัท่ีิสำาคญัเกีย่วกบัการประชมุและการลงคะแนนเสยีง ดังนี ้



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 9

 (1) สำาหรับการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย  

ภคภาสน์วิวัฒน์ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา และนายอำาพล รวยฟูพันธ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ 

ตามข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งม�ด้วย 8) ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 (2) ในการประชุมจะพิจารณาแต่ละวาระตามลำาดับที่กำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ  

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อน แล้วจึงให้มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด  

ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสำาหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ช้ีแจง 

รายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือข้ึนเพ่ือถามคำาถาม โดยรอให้ประธานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานฯ  

เชิญมาที่ไมโครโฟน เม่ือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มาที่ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้น  

หรอืผูร้บัมอบฉันทะ กอ่นถามคำาถาม หากคำาถามทีจ่ะสอบถามไมเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ โปรดสอบถามในวาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ

 (3) การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

 การลงมติในวาระที่ 1 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 และวาระที่ 8 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวน 

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 นอกจากนี้ ในวาระที่ 7 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมด 

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำานวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำานวนเสียง 

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ออกเสียงคัดค้านในวาระนี้

 ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 เป็นเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณา 

อนุมัติในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่น ๆ  

ทีไ่ดร้บัการอนมุตัแิลว้เปน็อนัยกเลกิ และจะไมม่กีารพจิารณาในวาระอืน่ ๆ  ตอ่ไป โดยจะถอืวา่การพจิารณาอนมุตัเิรือ่งตา่ง ๆ  ในวาระ 

ที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

 ในการลงคะแนนเสยีง กระทำาโดยการลงคะแนนโดยวิธีใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีบรษิทัฯ จดัให ้โดยผู้ถอืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีง  

1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ สำาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นทำาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค.  

บรษิทัฯ ไดบั้นทกึคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไวใ้นฐานขอ้มลู เพือ่การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระแลว้ โดยในแตล่ะ 

วาระหลงัจากทีป่ระธานฯ ไดช้ีแ้จงและตอบขอ้สงสยัแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้ รวมถงึผูร้บัมอบฉนัทะ ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะถามว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่าน 

ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

ที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด การนับคะแนนเสียงจะนำาคะแนนเสียง 

ทีไ่ม่เห็นดว้ยและงดออกเสยีงหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถอืเปน็คะแนนสว่นท่ีเหน็ดว้ยในวาระนัน้ ๆ

 นอกจากนี้ ผู้ดำาเนินการประชุมได้อธิบายตัวอย่างของบัตรเสีย ซึ่งได้แก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก  

การเปลีย่นการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยการขดีฆา่การลงคะแนนเดมิออก แตไ่มม่กีารลงลายมอืชือ่กำากบั และ/หรอืการไมล่ง 

ลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น

 (4) สำาหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น หรือไม่อยู่ในห้องประชุม 

ในวาระใด ๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

 (5) ผู้ดำาเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่า เพ่ือความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้น 

ในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศขออาสาสมัครในที่ประชุมเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน 

ในการลงมติ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 รายที่สมัครใจเข้าเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว คือ นายปรีชา จินตนานนท์ และนางสาว 

เกษมา แคล้วโยธา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำานักกฎหมายแคปปิตอล จำากัด เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

 เมื่อได้ชี้แจงครบถ้วนแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้



10 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ว�ระที่ 1 พิจ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2559

 ผูด้ำาเนินการประชมุแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ บรษิทัฯ ไดจ้ดัทำารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2559 ซึง่ไดจ้ดัประชมุ 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 (สิ่งที่ 

ส่งม�ด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว 

บนเว็บไซต์ www.amarin.com ของบริษัทฯ แล้ว 

 ผู้ดำาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 

ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ที่ประชุมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

 ผู้ดำาเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดและซักถามคำาถามท่ีเกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำาเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิปน็เอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2559 โดยมรีายละเอยีด 

 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำ�นวนคน (ร�ย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 126 158,688,442 100

ไม่เห็นด้วย 0 0 0 

งดออกเสียง 0 0 0

รวม 126 158,688,442 100

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 

  ออกเสียงลงคะแนน

 3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 9 ราย โดยมีจำานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 3,994,830 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น 

  เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำานวน 126 ราย รวมจำานวนหุ้นได้ 158,688,442 หุ้น

ว�ระที่ 2 พจิ�รณ�อนมุตักิ�รลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จำ�นวน 135 บ�ท จ�กทนุจดทะเบยีนเดมิจำ�นวน 220,000,000 บ�ท  

 เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 219,999,865 บ�ท โดยก�รตัดหุ้นส�มัญที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่�ยของบริษัทฯ จำ�นวน  

 135 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท

 ผู้ดำาเนินการประชมุแจ้งต่อทีป่ระชุมวา่ เนื่องจากบริษทัฯ ประสงคจ์ะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อจัดสรรและเสนอ 

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำากัดโดยกำาหนดราคาขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด และ 

ขอผอ่นผนัการทำาคำาเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (Whitewash) ดงัทีจ่ะไดเ้สนอรายละเอยีดตอ่ไปในวาระที ่4 ถงึวาระที ่8 

อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท 

มห�ชนจำ�กัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 กำาหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้น 

ใหม่เพิ่มขึ้น และการออกหุ้นเพิ่มจะกระทำาได้เม่ือหุ้นทั้งหมดได้ออกจำาหน่ายและได้รับชำาระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้น 

ยงัจำาหน่ายไมค่รบ หุน้ทีเ่หลอืตอ้งเปน็หุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ โดยในปจัจบุนับรษิทัฯ 

ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำาหน่ายจำานวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 ผู้ดำาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ ดำาเนินการเพิ่มทุน 

จดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงักลา่วได ้ทีป่ระชมุควรพจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จำานวน 135 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดิม 

จำานวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจำาหน่าย 

ของบริษัทฯ จำานวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 11

 ผู้ดำาเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดและซักถามคำาถามท่ีเกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้น 

ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำาเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวน 135 บาท จากทุน 

 จดทะเบียนเดิมจำานวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ 

 ที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายของบริษัทฯ จำานวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ  

 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำ�นวนคน (ร�ย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 128 159,148,642 100

ไม่เห็นด้วย 0 0 0

งดออกเสียง 0 0 0

รวม 128 159,148,642 100

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

 2. การลงมตใินวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทัง้หมด 

  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 460,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น 

  เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำานวน 128 ราย รวมจำานวนหุ้นได้ 159,148,642 หุ้น

ว�ระที่ 3 พิจ�รณ�อนุมัติก�รแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับก�รลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

 ผูด้ำาเนินการประชมุแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีท่ีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ 

ในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคล 

ทีค่ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิตอ่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์(“กรมพฒัน� 

ธุรกิจก�รค้�”) มีอำานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำาเพื่อให้เป็นไปตามคำาสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำานวน 219,999,865 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น

เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 219,999,865 หุ้น (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น

เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 219,999,865 หุ้น (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น

เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ  - หุ้น (              -               )”

 ผูด้ำาเนนิการประชมุแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาแลว้เหน็ว่า ท่ีประชมุควรพิจารณาอนมุตักิารแกไ้ข 

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

 ผู้ดำาเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดและซักถามคำาถามท่ีเกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้น 

ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำาเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้



12 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง 

 กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำ�นวนคน (ร�ย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 131 159,159,892 100

ไม่เห็นด้วย 0 0 0

งดออกเสียง 0 0 0

รวม 131 159,159,892 100

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

 2. การลงมตใินวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำานวนเสยีงทัง้หมด 

  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3. ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 3 ราย โดยมีจำานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 11,250 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น 

  เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำานวน 131 ราย รวมจำานวนหุ้นได้ 159,159,892 หุ้น

 ก่อนเข้าสู่การประชุมในวาระต่อไป ผู้ดำาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุม 

พิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ 

บริษัท วัฒนภักดี จำากัด โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี (“ผู้ซื้อ”) และการผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อ 

หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวจะถือเป็น 

เงือ่นไขซึง่กนัและกนั โดยหากเรือ่งในวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถอืหุน้ จะถอืว่าเรือ่งอืน่ ๆ  ท่ีไดร้บัการอนมุตั ิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาอนุมัติในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติ 

ในเรื่องต่าง ๆ ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ว�ระที่ 4 พิจ�รณ�อนุมัติก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน 200,000,000 บ�ท จ�กทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน  

 219,999,865 บ�ท เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 419,999,865 บ�ท โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

 จำ�นวน 200,000,000 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท

 ผู้ดำาเนินการประชุม ขอให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

 นางระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการการเพ่ิมทุนและเง่ือนไขการทำา

รายการ และชีแ้จงต่อทีป่ระชมุวา่ เนือ่งจากบรษิทัฯ ประสบภาวะขาดทนุจากผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ในชว่ง 2 - 3 ป ีทีผ่า่นมา 

จึงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนอัตราส่วนหนี้สิน 

ต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัทฯ มีอัตราที่สูงเท่ากับ 4.32 เท่า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ  

จงึมคีวามจำาเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งนิทนุ เพือ่การลงทนุเพิม่เตมิในธรุกจิทวีดีจิทิลัทีอ่ยูใ่นชว่งของการเริม่ตน้ธรุกจิซึง่มตีน้ทนุการดำาเนนิการ 

ที่สูง โดยใช้สำาหรับการชำาระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำาหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (“ใบอนุญ�ตดิจิทัลทีวี”) 

การชำาระคา่บรกิารโครงขา่ยทวีดีจิทิลัรายเดอืน การชำาระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และใชเ้ปน็เงนิทนุหมนุเวยีนทีใ่ชใ้นการดำาเนนิ 

ธุรกิจ เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ภายในต้นปี 2560 เพื่อให้บริษัทฯ  

สามารถดำาเนินการดงักลา่วขา้งตน้ได ้บรษิทัฯ จงึมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ นอกจากนีจ้ากการที ่

ในปัจจุบันภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจทีวีดิจิทัลมีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงเห็นว่าการที่บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic  

Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับ 

กลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย จะทำาให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำานวนที่ต้องการและยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ 

จึงพิจารณาเห็นว่า การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจำากัดมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ของบรษิทัฯ ดงัน้ัน จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนอกีจำานวน 200,000,000 บาท จากเดมิทนุจดทะเบยีน 

จำานวน 219,999,865 บาท เป็นจำานวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ 
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ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการจดัสรรและเสนอขายใหแ้กผู่ซ้ือ้ ในราคาหุน้ละ 4.25 บาท รวมเปน็มลูคา่ทัง้สิน้ 850,000,000 บาท 

(“ก�รจดัสรรและเสนอข�ยหุน้ส�มญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ใหแ้กผู่ซ้ือ้”) โดยภายหลงัจากการซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักลา่ว ผู้ซือ้จะเขา้มา 

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำาระแล้วของ 

บรษิทัฯ) รายละเอยีดการเพิม่ทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4) (สิง่ทีส่ง่ม�ดว้ย 2)

 ผู้ดำาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าที่ประชุม

ควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 219,999,865 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

 ผูด้ำาเนินการประชมุเปดิโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิและซกัถามคำาถามทีเ่กีย่วกบัวาระนี ้โดยมผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเห็น 

และซักถาม ดังนี้

ว�ระที่ 4 คำ�ถ�ม/คว�มเห็น/คำ�ตอบ

นายชวลิต วิสราญกุล 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

อยากทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำาธุรกิจทีวีดิจิทัล ไม่ว่าค่าประมูล ค่าโครงข่าย 

ค่าบุคลากร จะมีค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณเท่าใด

นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ 

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันค่าใช้จ่ายประมาณ 800 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่ายประมาณ 

200 ล้านบาทต่อปี ค่าจ่ายใบอนุญาตประมาณ 200 ล้านบาท ค่าผลิตรายการประมาณ 

400 ล้านบาท

นายชวลิต วิสราญกุล 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

หากเงินที่ได้รับจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ โดย

ได้เงิน 850 ล้านบาท จะพอค่าใช้จ่ายไปตลอดหรือไม่ จะต้องเพิ่มทุนอีกครั้งในระยะเวลา

นานเมื่อใด 

นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน ์

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

เงินที่ได้รับจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ จำานวน 

850 ล้านบาท คาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ สำาหรับแผนการใช้เงิน 

ในปี 2560 โดยบริษัทฯ จะใช้เงินจำานวน 400 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือผลิต 

รายการทีวีที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความนิยมจากผู้ชมรายการ และจะส่งผลต่อรายได้ 

ของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวนหนึ่ง 

จะใช้ในการชำาระค่าใบอนุญาต ทั้งนี้ หากในอนาคตบริษัทฯ มีความจำาเป็นต้องใช้เงินทุน 

เพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนต่อไป แต่ขณะนี้เงินที่ได้รับจากการเพิ่ม 

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวนนี้ ถือว่าเพียงพอในระยะเวลาหนึ่ง

นายชวลิต วิสราญกุล 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

คา่ใชจ้า่ยในการผลติรายการโทรทศันจ์ะสงูกวา่ 400 ลา้นบาทหรอืไม ่และบรษิทัฯ มรีายรบั 

เป็นจำานวนเท่าใด สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2559

นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ 

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ โดยรายได้ 9 เดือนประมาณ 100 กว่าล้านบาท ซึ่งมี

แนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นตลอด โดยรายได้จะเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2559 ธุรกิจ

ทีวีดิจิทัล รายได้มีผลกระทบบ้างในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาคม 2559 แต่ในช่วงของเดือน

กนัยายน รายไดเ้พิม่ขึน้เปน็ลำาดบั จำานวน 59.53 ลา้นบาท และสำาหรบัรายรบัในป ี2559 นัน้ 

ยังไม่สามารถสรุปได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการสอบบัญชี

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ 

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

ค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณ 800 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทางบัญชี และเป็นเรื่องของ

ดอกเบี้ย รวม ๆ กัน ประมาณ 200 ล้านบาท ดังนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขทางบัญชีด้วย

นายชวลิต วิสราญกุล 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผู้ซื้อจะเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร
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นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน ์

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และผู้ซ้ือจะได้ตกลงในรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวต่อไป ภายหลังจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว แต่การ

มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) นั้น มีความเห็นว่าบริษัทฯ และผู้ซื้อจะสามารถ

ร่วมกันแล้วพัฒนาให้เติบโตไปได้อีกบ้าง ไม่ได้มองว่าจะไปเอาเงินจากผู้ถือหุ้นแต่มุ่งที่จะ

ทำารายการเพื่อมีรายได้จากการโฆษณาในตลาดทั่วไป แต่การทำางานร่วมกันต้องมีอยู่แล้ว

นายวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ซื้อมี silent period หรือไม่ อย่างไร

นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร 

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

เนือ่งจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว เปน็การเสนอขายในราคาตำา่กวา่ราคาตลาด 

เกินกว่าร้อยละ 10 จึงมีการกำาหนด silent period ไว้เป็นเวลา 1 ปี ตามกฎของสำานักงาน 

ก.ล.ต.

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ที่ดินทั้งหมดของบริษัทฯ มีเนื้อที่เท่าใด และมีการประเมินราคาหรือไม่ อย่างไร และเหตุใด

ผู้ซื้อจึงต้องขอผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร 

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

เน่ืองจากผู้ซ้ือไม่ประสงค์ท่ีจะทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ซื้อจึง

ขอผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สจ. 36/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด 

ของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

ซึ่งในปัจจุบันสำานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำาขอผ่อนผันดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม 

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

ราคาที่อยู่ในความเห็นในรายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระ เป็นการทำาเพิ่ม เนื่องจากไม่มี

ราคาที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินได้หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

และตามราคาตลาดที่มีการประกาศขาย แต่ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคาสุดท้าย เพราะยัง

ไมม่กีารซือ้ขายจรงิ และไมใ่ชร่าคาท่ีมกีารตอ่รอง เปน็การทำาเพ่ิมเตมิเพ่ือเปน็ขอ้มลูประกอบ

การพจิารณาแกผู่ถ้อืหุน้ แตไ่มใ่ชก่ารประเมนิจากผูป้ระเมนิราคาอสิระทีต่อ้งใสป่จัจยัตา่ง ๆ

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

การประเมินราคานั้น บริษัทฯ ต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ ประการแรก บริษัทฯ  

พิจารณาถึงสภาวการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ มีสภาพคล่องตำ่า จึงต้องให้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินราคาเสนอขายตามมูลค่าของบริษัทฯ ประการต่อมา แม้ว่า 

ราคาตลาดจะสงูกว่าราคาเสนอขาย แตร่าคาตลาดดงักลา่วเปน็ราคาในอนาคต ซึง่ขึน้อยูก่บัวา่ 

การเข้าทำารายการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อนั้น 

จะสำาเร็จหรือไม่ และประเด็นสุดท้าย สำาหรับท่ีดินนั้น แม้ว่าอาจจะมีราคาสูง แต่ที่ดิน 

ดงักลา่วกม็สีภาพคลอ่งทางการเงินตำา่ นอกจากนี ้บรษิทัฯ คำานงึถงึการมพัีนธมติรทางธรุกจิ 

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เหตใุดบรษิทัฯ จงึตอ้งจดัใหม้กีารประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ทัง้ทีบ่รษิทัฯ จะตอ้ง 

จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีภายในเดือนเมษายน อยากทราบสถานะปัจจุบัน 

ของบริษัทฯ 

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ 

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้พยายามแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัทฯ มาตลอดสามปีที่ผ่านมา ซึ่ง

ธุรกิจทีวีดิจิทัลของบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นจากอันดับท่ี 20 กว่า มาถึงอันดับท่ี 9 ภายใน 

ระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนตำ่า แต่ธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็นธุรกิจ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงเรว็ จงึจำาเปน็ตอ้งเรง่พัฒนาใหเ้รว็ท่ีสดุ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ควรท่ีจะจดัใหม้ ี

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพ่ือท่ีให้ได้เงินทุนในการพัฒนาธุรกิจทีวีดิจิทัลดังกล่าว 

ต่อไป และจะส่งผลให้บริษัทฯ ไปต่อได้ และที่ทำาทุกอย่างเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ 

ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกคน
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นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เหตุใดจึงไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ 

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

ที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามหาพันธมิตรทางธุรกิจและหนทางระดมทุนในจำานวนที่จะทำาให้ 

ธรุกจิไปตอ่ได ้เพราะฉะนัน้ ในเวลาจำากดั และดว้ยเศรษฐกจิปจัจบุนั การเสนอขายหุน้สามญั 

เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) อาจใช้เวลานาน 

และได้จำานวนเงินไม่เพียงพอตามที่ต้องการ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะบันทึกและรับทราบ 

ความต้องการของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ 

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งกรรมการที่เสนอชื่อโดยผู้ซื้อต่อไป

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ หาผู้ถือหุ้นรายใหม่นี้มาได้อย่างไร

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ 

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ไม่ได้คาดหวังเพียงแค่เงินทุน แต่พิจารณาถึงพันธมิตรทางธุรกิจด้วย และถือว่า

บริษัทฯ มีโอกาสที่ดีที่จะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี 

นายอภิชาต เพชรรัตน์ 

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ครอบครัวอุทกะพันธุ์มีความเห็นอย่างไรกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ และหากการเข้าทำารายการดังกล่าวไม่สำาเร็จ ผู้บริหารจะมีแผนการ 

อย่างไรต่อไป

นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน ์

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

ทางครอบครัวอุทกะพันธุ์เห็นว่า การทำารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ 

ผู้ถือหุ้น โดยหากการเข้าทำารายการนี้ไม่สำาเร็จ บริษัทฯ ก็ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ต่อไป

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ มีความคาดหวังอย่างไรต่อผู้ซื้อ หรือไม่อย่างไร และเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ขายหุ้น

ในบริษัทย่อยแทน

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ 

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ เหน็วา่ จำานวนเงินท่ีจะไดร้บัจากการเพ่ิมทุนครัง้นี ้เพียงพอตอ่วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 

ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะได้มีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีดี ท่ีจะช่วยส่งเสริมธุรกิจ 

ของบริษัทฯ

นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน ์

เป็นผู้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้น

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกัน จึงเล็งเห็นว่าการมี 

พนัธมติรทางธรุกจิทีจ่ะเขา้มาชว่ยกนับรหิารธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนัทัง้หมดของบรษิทัฯ จะเปน็ 

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า

 นอกจากน้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำาเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวน 200,000,000 บาท  

 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 419,999,865 บาท โดยการ 

 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด 

 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



16 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

จำ�นวนคน (ร�ย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 132 159,709,892 100

ไม่เห็นด้วย 0 0 0

งดออกเสียง 0 0 0

รวม 132 159,709,892 100

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

 2. การลงมตใินวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำานวนเสยีงทัง้หมด 

  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมี 

  ส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัด และประกาศคณะกรรมการกำากับ 

  ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ 

  ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประก�ศร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน”)

 3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 550,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น 

  เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำานวน 132 ราย รวมจำานวนหุ้นได้ 159,709,892 หุ้น

ว�ระที่ 5 พิจ�รณ�อนุมัติก�รแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

 ผู้ดำาเนินการประชุมขอให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ 

บริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำาเพื่อให้เป็นไปตามคำาสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำานวน  419,999,865 บาท (สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น

เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 419,999,865 หุ้น (สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น

เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ  419,999,865 หุ้น (สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น

เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ  - หุ้น (             -              )”

 ผู้ดำาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ที่ประชุม 

ควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมี 

รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

 ผู้ดำาเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดและซักถามคำาถามท่ีเกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำาเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ 

 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำ�นวนคน (ร�ย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 132 159,709,892 100

ไม่เห็นด้วย 0 0 0

งดออกเสียง 0 0 0

รวม 132 159,709,892 100

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

 2. การลงมตใินวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทัง้หมด 

  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมี 

  สว่นไดเ้สยี ซึง่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจำากดั และประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

ว�ระที่ 6 พิจ�รณ�อนุมัติก�รจัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้�ข่�ยเป็นร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

 ผู้ดำาเนินการประชุมขอให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

 นางระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวน  

200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 419,999,865 บาท โดยการ 

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว 

ในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ อันเป็นการเสนอขายให้แก่ 

บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 850,000,000 บาท ทั้งนี้  

ภายหลังการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าว ผู้ซื้อจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของ 

จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำาระแล้วของบริษัทฯ) ซึ่งจะทำาให้การจัดสรรและ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อเป็นการทำารายการกับนิติบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกท้ังตัวแทนของผู้ซื้อ 

จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ (ทั้งนี้ ผู้บริหารหมายความรวมถึงกรรมการของบริษัทฯ ด้วย)  

ดงันัน้ ผูซ้ือ้จงึถอืเปน็บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่สง่ผลใหก้ารจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ใหแ้กผู่ซ้ือ้ ถอืเป็นรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 122.36 ของ 

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ  

3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ 

แหง่ประเทศไทย (“ตล�ดหลกัทรพัยฯ์”) โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ (สิง่ที ่

ส่งม�ด้วย 3) และดำาเนินการต่าง ๆ รวมถึงการดำาเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

  ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำาหนดในประกาศ 

  รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการแตง่ตัง้บรษิทั แอดไวเซอรี ่พลสั จำากดั เปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

  เพือ่ทำาหนา้ทีต่า่ง ๆ  ภายใตป้ระกาศรายการท่ีเกีย่วโยงกนั โดยท่ีปรกึษาทางการเงินอสิระมคีวามเหน็ว่า การทำารายการ 

  มีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการ 

  ทำารายการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

  และการขอผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งม�ด้วย 5)



18 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 นอกจากนี้ เพื่อให้การดำาเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อเป็นไปอย่างคล่องตัว จึง 

ขอมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือ

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำานาจในการพิจารณากำาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น  

(ก) การกำาหนดขอ้กำาหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักลา่ว (ข) การเขา้เจรจา ทำาความ 

ตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว รวมทัง้ดำาเนนิการตา่ง ๆ  อนัเกีย่วเนือ่ง 

กบัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกลา่ว และ (ค) ลงนามในเอกสารคำาขออนุญาตต่าง ๆ  และหลักฐานทีจ่ำาเป็นและเกี่ยวขอ้งกับการ 

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ 

หรอืหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง และการนำาหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมอีำานาจในการดำาเนนิการ 

อืน่ใดอนัจำาเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่วขา้งตน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย 

และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

 นอกจากนี้ การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด

ตามที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น 

ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำากัด (“ประก�ศ ที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

ใหแ้กผู่ซ้ือ้ดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำานวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และตอ้งไมม่ผีูถ้อืหุน้จำานวนรวมกนัตัง้แตร่อ้ยละ 10 ของจำานวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง คดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคาดงักลา่ว นอกจากนี ้แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนมุตัิ

จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว บริษัทฯ จะต้อง

ได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำากัดจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“สำ�นักง�น ก.ล.ต.”) ตามที่กำาหนดในประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ให้แก่ผู้ซื้อด้วย โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำากัดโดยกำาหนดราคาเสนอขายที่มี

ส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือในวาระที่ 7

 ร�ค�ตล�ด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วัน

ทำาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คือระหว่างวันที่ 15 

ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 7.47 บาท ซึ่งการคำานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักต่อหุ้น คำานวณจากผลรวมของมูลค่า

การซื้อขายรวม 7 วันทำาการ หารด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นรวม 7 วันทำาการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 23  

พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวมคำานวณจากผลคูณของราคาหุ้นถัวเฉล่ียรายวัน และปริมาณการซื้อขาย 

ของหุ้นทั้งหมดรายวัน ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ในเว็บไซต์ www.setsmart.com ของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ

 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท 

จดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

 ผู้ดำาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นการเข้าทำารายการบนราคายุติธรรมและอยู่บนเง่ือนไข 

ทางการค้าทั่วไป และที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่า 

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ซื้อ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 850,000,000 บาท และการมอบหมาย 

ให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญม่อีำานาจในการพจิารณากำาหนดรายละเอยีดอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีด 

ตามที่เสนอข้างต้น

 ผูด้ำาเนนิการประชมุเปดิโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเหน็และซกัถามคำาถามทีเ่กีย่วกบัวาระนี ้แตเ่นือ่งจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ 

ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำาเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ 

 ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และการมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/ 

 หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่มอีำานาจในการพจิารณากำาหนด 

 รายละเอยีดอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสียง 

 ดังนี้

จำ�นวนคน (ร�ย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 132 159,709,892 100

ไม่เห็นด้วย 0 0 0

งดออกเสียง 0 0 0

รวม 132 159,709,892 100

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

 2. การลงมตใินวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทัง้หมด 

  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมี 

  สว่นไดเ้สยี ซึง่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจำากดั และประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

ว�ระที่ 7 พิจ�รณ�อนุมัติก�รเสนอข�ยหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด โดยกำ�หนดร�ค�เสนอข�ยท่ีมี 

 ส่วนลดเกินกว่�ร้อยละ 10 ของร�ค�ตล�ด

 ผู้ดำาเนินการประชุมขอให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

 นางระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า เนื่องจากการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บรษิทัฯ ใหแ้กผู่ซ้ือ้ ตามทีท่ีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ในวาระที ่6 เปน็การกำาหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ในราคา 

ทีม่สีว่นลดรอ้ยละ 43.11 ซึง่เขา้ขา่ยเปน็การเสนอขายหุน้ใหแ้กบ่คุคลในวงจำากดั โดยกำาหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนในราคาเสนอขาย 

ที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ท่ี ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มี 

ผูถ้อืหุน้จำานวนรวมกนัตัง้แตร่อ้ยละ 10 ของจำานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง คดัคา้นการเสนอขายหุ้น 

ในราคาดังกล่าว และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ให้แก่ผู้ซื้อด้วย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเสนอขาย 

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้กบ่คุคลในวงจำากดั โดยกำาหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนในราคาเสนอขายทีม่สีว่นลดเกนิกวา่รอ้ยละ 

10 ของราคาตลาด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

 ในการนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตำ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7 - 15 วันทำาการ 

ก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ซื้อ บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ซื้อนำาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ผู้ซื้อได้รับทั้งหมดออกขายภายใน 

กำาหนดระยะเวลา 1 ป ีนบัแตว่นัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ เริม่ทำาการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงั 

จากวนัท่ีหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ดงักลา่วทำาการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบกำาหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูซ้ือ้จงึจะสามารถ 

ทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำานวนร้อยละ 25 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารพจิารณาคำาขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บรุมิสทิธใินสว่นเพิม่ทนุ 

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

 ผูด้ำาเนนิการประชมุแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า เมือ่เปรยีบเทียบประโยชนท่ี์ผู้ถอืหุน้จะได้รบั 

จากการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำาไรหรือสิทธิออกเสียงของ 

ผู้ถือหุ้นหรือกำาไรต่อหุ้น การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า 



20 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยนอกจากที่บริษัทฯ จะได้เงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจ 

ทีวีดิจิทัลที่อยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจ การชำาระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัล การชำาระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล การชำาระคืน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำาหรับการผลิตรายการทีวีที่มีคุณภาพ 

เพื่อให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลสามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตแล้ว บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) 

ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและมีความเช่ียวชาญในการดำาเนินธุรกิจที่หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงมีสถานะทางการเงินและ 

สายสมัพนัธท์ีด่จีะทำาใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิตามจำานวนทีต่อ้งการและยงัชว่ยเพิม่ความเชือ่มัน่ในการดำาเนนิธรุกจิได ้และการทีบ่ริษทัฯ 

จะมผีูซ้ือ้เขา้มารว่มลงทนุและเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ นัน้ จะเปน็การเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในธรุกจิทวีดีจิทิลัดว้ย สถานะ 

ทางการเงินที่มั่นคงและสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีของผู้ซื้อจะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจทีวีดิจิทัลของ 

บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพ่ิมทนุของบรษิทัฯ ให้แกผู่ซ้ือ้ซึง่เข้าข่ายเปน็การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ใหแ้กบ่คุคลในวงจำากดั โดยกำาหนดราคาเสนอขาย 

ไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งม�ด้วย 4) นอกจากนี้ การเข้าทำาการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ 

มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมี 

ความเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำากัด โดยกำาหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของ 

ราคาตลาด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

 ผูด้ำาเนนิการประชมุเปดิโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเหน็และซกัถามคำาถามทีเ่กีย่วกบัวาระนี ้แตเ่นือ่งจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ 

ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำาเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการ 

 เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำากัด โดยกำาหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 

 เสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำ�นวนคน (ร�ย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 132 159,709,892 100

ไม่เห็นด้วย 0 0 0

งดออกเสียง 0 0 0

รวม 132 159,709,892 100

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

 2. การลงมตใินวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำานวนเสยีงทัง้หมด 

  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำานวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10  

  ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว  

  โดยไม่มีบุคคลที่เก่ียวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ.  

  บริษัทมหาชนจำากัดและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม

ว�ระที่ 8 พิจ�รณ�อนุมัติก�รผ่อนผันก�รทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจก�ร (Whitewash)

 ผู้ดำาเนินการประชุมขอให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

 นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน ์ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ เมือ่ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาอนมุตักิารจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญั

เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อในวาระที่ 6 แล้ว และผู้ซื้อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะส่งผลให้ผู้ซื้อมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 47.62 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 
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(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำาระแล้วของบริษัทฯ) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว 

ทั้งหมดของบริษัทฯ ทำาให้ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์”) ประกอบกับ 

ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำา 

กิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี ผู้ซื้อไม่ประสงค์ที่จะทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความ 

ประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) 

ตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผัน 

การทำาคำาเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการโดยอาศยัมตท่ีิประชมุผู้ถอืหุน้ของกจิการ (รวมท้ังไดท่ี้มกีารแกไ้ขเพ่ิมเตมิ) (“ประก�ศ  

ที่ สจ. 36/2546”) โดยต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) โดยมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ดำาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการ

ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้มีอำานาจติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำาเนินการอื่นใด 

ที่จำาเป็นเพื่อให้การดำาเนินการในวาระนี้สำาเร็จลุล่วงไปได้

 ในปจัจบุนั ผูซ้ือ้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ หรอืบริษทัอืน่ 

ที่มีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุม

 ในการนี ้บรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษิทั แอดไวซอรี ่พลสั จำากดั เปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่แสดงความเหน็เกีย่วกบัการ 

ขอผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงทำาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความเห็นตามที่กำาหนด 

ในประกาศ ที่ สจ. 36/2546 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

ให้แก่ผู้ซื้อ และการขอผ่อนผันการทำาคำาเสนอซ้ือทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) 

มีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการ 

เขา้ทำารายการดงักลา่ว รายละเอยีดปรากฏตามรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการขอ 

ผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งม�ด้วย 5)

 ทัง้นี ้ผูซ้ือ้ไดน้ำาสง่หนงัสอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นประกาศ ที ่สจ. 36/2546 ใหแ้กส่ำานกังาน ก.ล.ต. พจิารณาแลว้ 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำาคำาเสนอซื้อ 

หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งม�ด้วย 6) และเมื่อพ้น 7 วัน นับแต่วันที่สำานักงาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสาร 

ดังกล่าว ทางสำานักงาน ก.ล.ต. ก็ไม่ได้แจ้งเป็นอย่างอื่น

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากการขอผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความจำาเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และ

ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งม�ด้วย 

6) จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตักิารผอ่นผนัการทำาคำาเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการโดยอาศยัมตทิีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้น (Whitewash) และเพื่อให้การดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างคล่องตัว จึงขอให้มอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ดำาเนินการใด ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้มีอำานาจติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ตลอดจนดำาเนินการอื่นใดที่จำาเป็นเพื่อให้การดำาเนินการในวาระนี้สำาเร็จลุล่วงไปได้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

 ผูด้ำาเนนิการประชมุเปดิโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเหน็และซกัถามคำาถามทีเ่กีย่วกบัวาระนี ้แตเ่นือ่งจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ 

ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำาเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขอผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อท้ังหมดของกิจการ โดยอาศัย 

 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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จำ�นวนคน (ร�ย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 132 159,709,892 100

ไม่เห็นด้วย 0 0 0

งดออกเสียง 0 0 0

รวม 132 159,709,892 100

หมายเหตุ  1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

 2. การลงมตใินวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำานวนเสยีงทัง้หมด 

  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมี 

  ส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัดและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม

ว�ระที่ 9 พิจ�รณ�ว�ระอื่น ๆ

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ผู้ดำาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้น 

รายใดมีคำาถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านซักถามได้ในวาระนี้

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิด 

การประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

 ประธานที่ประชุม

 (นางอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี)

  ผู้จดบันทึกการประชุม
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สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 3

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร

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

น�งเมตต� อุทกะพันธุ์

อ�ยุ 68 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2492

ที่อยู่ เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์ 

 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

สัญช�ติ ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร 

 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2536

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญาโท MA จาก : University of Northern Colorado, USA

ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�ร -ไม่มี-

ประวัติก�รทำ�ง�น 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

 2536 - 2545 รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ก�รถือหุ้นในบริษัท 36,671,791 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล 

 ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เพ่ือคดัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทัฯ และการเสนอวาระเปน็การลว่งหนา้  

 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคล หรอืวาระการประชมุเขา้มายงับรษิทัฯ คณะกรรมการ 

 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ 

 ดำาเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการ 

 ผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ น�งเมตต� อุทกะพันธุ์ ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ กลับเข้า 

 ดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ 

 บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ 

 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 25 ปี



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 25

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

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

1. การถือหุ้นในบริษัทฯ

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

36,671,791 หุ้น

16.67%

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ - บริษัทย่อย เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ (เชน่ การซือ้ - ขายวตัถดุบิ / สนิคา้ / บรกิารการใหกู้ย้มืเงนิ 

 หรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแขง่ขนัทางธรุกจิ เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่ มรีายไดส้ว่นใหญ ่(สดัสว่นมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ / กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเปน็ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่เปน็ลกูคา้ /  

  Supplier / ลกูหนีก้ารคา้ / หรอืเจา้หนีก้ารคา้ เปน็ตน้ โดยความเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญัใหพ้จิารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และกิจการ

 หม�ยเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2559 จำานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ปี 2559 จำานวน 2 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง



26 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

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

น�งระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

อ�ยุ 41 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 16 ตุลาคม 2518

ที่อยู่ เลขที่ 22 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สัญช�ติ ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2546

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญาโท MA จาก : University of Northumbria

 at Newcastle, United of Kingdom

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

 หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547

ประวัติก�รทำ�ง�น 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำากัด

 2547 - 2552 กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำานักพิมพ์

  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2546 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์

  และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำานักพิมพ์

  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ก�รถือหุ้นในบริษัท 54,387,052 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล 

 ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เพ่ือคดัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทัฯ และการเสนอวาระเปน็การลว่งหนา้  

 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคล หรอืวาระการประชมุเขา้มายงับรษิทัฯ คณะกรรมการ 

 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ 

 ดำาเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการ 

 ผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ น�งระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ  

 กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ 

 บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ 

 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 15 ปี



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 27

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

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

1. การถือหุ้นในบริษัทฯ

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

54,387,052 หุ้น

24.73%

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ - บริษัทย่อย เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ (เชน่ การซือ้ - ขายวตัถดุบิ / สนิคา้ / บรกิารการใหกู้ย้มืเงนิ 

 หรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแขง่ขนัทางธรุกจิ เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่ มรีายไดส้ว่นใหญ ่(สดัสว่นมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเปน็ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่เปน็ลกูคา้ /  

  Supplier / ลกูหนีก้ารคา้ / หรอืเจา้หนีก้ารคา้ เปน็ตน้ โดยความเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญัใหพ้จิารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

 หม�ยเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2559 จำานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2559 จำานวน 2 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง



28 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

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

น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง

อ�ยุ 51 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 6 เมษายน 2508

ที่อยู่ เลขที่ 376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน 

 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สัญช�ติ ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ กรรมการ, กรรมการบริหาร,

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 และกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจโรงพิมพ์

ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2541

วุฒิก�รศึกษ� วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 M.B.A. International Management

 Southeastern University, USA

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

 หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2551

ประวัติก�รทำ�ง�น 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์

  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำากัด

 2539 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์

  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ก�รถือหุ้นในบริษัท 220,000 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล 

 ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เพ่ือคดัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทัฯ และการเสนอวาระเปน็การลว่งหนา้  

 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคล หรอืวาระการประชมุเขา้มายงับรษิทัฯ คณะกรรมการ 

 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ 

 ดำาเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการ 

 ผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำารง 

 ตำาแหนง่กรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ โดยเหน็วา่ มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิริษทั 

 มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

 กับการดำาเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 20 ปี
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

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

1. การถือหุ้นในบริษัทฯ

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

220,000 หุ้น

0.10%

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ - บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ (เชน่ การซือ้ - ขายวตัถดุบิ / สนิคา้ / บรกิารการใหกู้ย้มืเงนิ 

 หรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแขง่ขนัทางธรุกจิ เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่ มรีายไดส้ว่นใหญ ่(สดัสว่นมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ / กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเปน็ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่เปน็ลกูคา้ /  

  Supplier / ลกูหนีก้ารคา้ / หรอืเจา้หนีก้ารคา้ เปน็ตน้ โดยความเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญัใหพ้จิารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และกิจการ

 หม�ยเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2559 จำานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2559 จำานวน 2 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง



30 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 3

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

คำ�นิย�มกรรมก�รอิสระ

 นยิามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทีก่ำาหนดมลีกัษณะเขม้งวดกวา่ขอ้กำาหนดขัน้ตำา่ของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยโดยกรรมการอสิระ และ/หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัตอ้งมคีณุสมบตั ิ

ดังต่อไปนี้

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำาระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวม 

  หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 (2) เปน็กรรมการทีไ่มม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานในบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืบรษิทัท่ีเกีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้ 

  รายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ  

  บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงินและการบริหารงานของ 

  บรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ และรวมถงึไมม่ผีลประโยชน ์

  หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

 (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 (6) สามารถปฏบิตัหินา้ทีแ่ละแสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

  ของบรษิทัฯ ไดโ้ดยอสิระ โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้ง 

  หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำาเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้าน 

  การกระทำาของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ





32 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 4

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเข้�ใหม่เพิ่มเติม

เรืออ�ก�ศโท กมลนัย ชัยเฉนียน

อ�ยุ 59 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 17 มีนาคม 2501

ที่อยู่ เลขที่ 539/18 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ

 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สัญช�ติ ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ ไม่มี

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยคอร์แนล นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยคอร์แนล นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

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

 หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2546

 หลักสูตร Director Certification Program - DCP ปี 2546

ประวัติก�รทำ�ง�น 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท วโรปกรณ์ จำากัด (มหาชน)

 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ทศภาค จำากัด

 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำากัด

 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ทีซีซี โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำากัด

 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำากัด

 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จำากัด

 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น จำากัด

 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ทีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค จำากัด

 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
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 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำากัด

 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ทีซีซี เวิลด์ จำากัด

 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท นอร์ธปาร์ค รีเทล จำากัด

 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท โมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด

 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน จำากัด

 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำากัด

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำากัด

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด

 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำากัด

 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำากัด

 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ - บริหารกลาง

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารสินทรัพย์

  บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำากัด



34 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2552 - 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่- บรหิารทรพัยส์นิ กลุม่โรงแรมตา่งประเทศ

  บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จำากัด

 2549 - 2552 กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 2549 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานปฏิบัติการ

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 2549 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานปฏิบัติการ 

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำากัด

 2549 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานปฏิบัติการ

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำากัด

 2549 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานปฏิบัติการ

  บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

 2548 - 2549 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  บริษัท ทีซีซี แลนด์ เลเชอร์ จำากัด

 2541 - 2548 ผู้อำานวยการพัฒนาโครงการ/ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

  กลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล

ก�รถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล 

 ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เพ่ือคดัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทัฯ และการเสนอวาระเปน็การลว่งหนา้  

 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคล หรอืวาระการประชมุเขา้มายงับรษิทัฯ คณะกรรมการ 

 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ 

 ดำาเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการ 

 ผูม้สีว่นไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้เรอือ�ก�ศโท กมลนยั ชยัเฉนยีน เปน็กรรมการของบรษิทัฯ เพิม่เตมิอกี  

 1 ตำาแหนง่ โดยเหน็วา่ มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535  

 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของ 

 บริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

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

1. การถือหุ้นในบริษัทฯ

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

ไม่มี

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ - บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ (เชน่ การซือ้ - ขายวตัถดุบิ / สนิคา้ / บรกิารการใหกู้ย้มืเงนิ 

 หรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแขง่ขนัทางธรุกจิ เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่ มรีายไดส้ว่นใหญ ่(สดัสว่นมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ / กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเปน็ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่เปน็ลกูคา้ /  

  Supplier / ลกูหนีก้ารคา้ / หรอืเจา้หนีก้ารคา้ เปน็ตน้ โดยความเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญัใหพ้จิารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และกิจการ



36 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 4

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเข้�ใหม่เพิ่มเติม (ต่อ)

น�ยปร�โมทย์ พรประภ�

อ�ยุ 50 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 21 สิงหาคม 2509

ที่อยู่ เลขที่ 399 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง 

 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

สัญช�ติ ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ ไม่มี

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

 Northwestern University

 ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MBA (Marketing)

 Kellogg School of Management, Northwestern University

 ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MPA 

 Kennedy School of Government, Harvard University

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

 หลักสูตร Director Accreditation Program - DCP ปี 2548

ประวัติการทำางาน  ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท แคลริส จำากัด

 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)

 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำากัด

 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท มายดีเอ็นเอ จำากัด

 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำากัด (มหาชน)

 ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท พัฒนานาฬิกา จำากัด

 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท วรรณวรินแอนด์แอซโซซีเอท จำากัด

 ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท พีแลนด์สเคป จำากัด

 ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ปลิมบุญลักษณ์ จำากัด

 ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท พรมิตร จำากัด

ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
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คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคล 

 ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เพ่ือคดัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทัฯ และการเสนอวาระเปน็การลว่งหนา้  

 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคล หรอืวาระการประชมุเขา้มายงับรษิทัฯ คณะกรรมการ 

 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ 

 ดำาเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการ 

 ผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ น�ยปร�โมทย์ พรประภ� เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก  

 1 ตำาแหน่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  

 พ.ศ. 2535 และเปน็ผู้มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธุรกจิท่ีเกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงาน 

 ของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

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

1. การถือหุ้นในบริษัทฯ

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

ไม่มี

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ - บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ (เชน่ การซือ้ - ขายวตัถดุบิ / สนิคา้ / บรกิารการใหกู้ย้มืเงนิ 

 หรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแขง่ขนัทางธรุกจิ เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่ มรีายไดส้ว่นใหญ ่(สดัสว่นมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ / กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเปน็ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่เปน็ลกูคา้ /  

  Supplier / ลกูหนีก้ารคา้ / หรอืเจา้หนีก้ารคา้ เปน็ตน้ โดยความเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญัใหพ้จิารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และกิจการ







40 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ค่�ตอบแทนกรรมก�รสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2560

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ได้พิจารณา 

ค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว รวมท้ังได้เปรียบเทียบ 

ข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้างคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่�ตอบแทนกรรมก�รสำ�หรับปี 2560

 1) เงินประจำ�ตำ�แหน่ง (บ�ทต่อเดือน)

ตำ�แหน่ง ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ประธานกรรมการ 1/ 20,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

กรรมการ 2/ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

กรรมการตรวจสอบ 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ประธานกรรมการบริหาร 1/ 30,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

กรรมการบริหาร 1/ 20,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

  1/ ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

  2/ ในปี 2560 ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

 ในปี 2556 - 2559 ในกรณีที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการตรวจสอบที่ได้รับเงินประจำาตำาแหน่ง จะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

 2) ค่�เบี้ยประชุม (บ�ทต่อครั้ง)

ตำ�แหน่ง ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ประธานกรรมการ 1/ 25,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

กรรมการ 1/ 20,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี 20,000 20,000 20,000 20,000

กรรมการตรวจสอบ ไม่มี 20,000 20,000 20,000 20,000

ประธานกรรมการบริหาร 1/ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

กรรมการบริหาร 1/ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

  1/ ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 5

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
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ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 1 ท่าน และกรรมการ

อิสระจำานวน 2 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน)

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ

 คือ การเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำาคัญอย่างหนึ่งในการทำาให้บริษัทฯ มีระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate  

Governance) ซึ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)  

 ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบ 

 ในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั 

 การตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์  

 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ 

 คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ย 

 ปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 

 ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเปน็ประโยชน ์

 สูงสุดต่อบริษัทฯ

(6) จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำาปขีองบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนาม 

 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

 (ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ 

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 

  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



42 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำานวน 1 ท่าน  

และกรรมการ 4 ท่าน 

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ

1. ทำาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอด 

 ตำาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำาหรับการดำารงตำาแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำาแหน่งว่างลง

2. กำาหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่  

 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. กำาหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารเสนอรายชือ่บคุคลผูม้คีณุสมบตัเิปน็การลว่งหนา้จากผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย เพือ่การปฏบิตั ิ

 ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

4. มีอำานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

5. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนสำาหรบักรรมการ ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ   

 ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง

6. พจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนประจำาปขีองกรรมการ ทีป่รกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ  ทีค่ณะกรรมการ 

 แต่งตั้ง

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�ตอบแทน ประจำ�ปี 2560

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นสำานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ  

และบริษัทย่อย ประจำาปี 2560 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

 1. นางศศิธร พงศ์อดิศักด์ เลขที่ใบรับอนุญาต 8802 หรือ

 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบรับอนุญาต 4439 หรือ

 3. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบรับอนุญาต 4409

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บ�ท

ค่�สอบบัญชี ปี 2560

(ปีที่เสนอ)

ปี 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บ�ท) (%)

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) 1,600,000 915,000 685,000 74.86

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 900,000 425,000 475,000 111.76

ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี - -

รวมเป็นค่�ตอบแทนทั้งสิ้น 2,500,000 1,340,000 1,160,000 86.57

คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร

 โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี  

ตลอดจนการกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

ของบริษัทฯ และกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้

ร�ยน�ม เลขที่ใบอนุญ�ต จำ�นวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ

1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ 8802 - หรือ

2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 4439 - หรือ

3. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง 4409 -

 2. กำาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำาปี 2560 เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท

 สำาหรบัคา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Services) ในรอบปทีีผ่า่นมา บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่กีารรบับรกิารอืน่จากสำานกังาน 

สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

 ทัง้นีผู้ส้อบบญัชทีัง้ 3 ทา่นดงักลา่วไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ / บรษิทัยอ่ย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้ง 

เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 6

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8)
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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 โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏ 

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 71 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 2560 ในวันที่  

28 เมษายน 2560 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 2017 (B.E.) to be held on April 28, 2017 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�หน้�ที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 7

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. 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. 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. ซ่ึงเปน็แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณผีูถื้อหุน้เปน็ผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหคั้สโตเดยีน (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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อากรแสตมป์
20 บาท

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 โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏ 

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 71 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 2560 ในวันที่  

28 เมษายน 2560 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 2017 (B.E.) to be held on April 28, 2017 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�หน้�ที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

√
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

ว�ระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2017 held on February 10, 2017.

 ○ (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 2559 รับรองรายงานประจำาปี 2559 และแผนงานประจำาปี 2560

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2016 fiscal year, the 2016 Annual Report and the 2017 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 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำาปี 2559

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2016, Statement of Comprehensive Income  

 and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2016, all of which have been audited by the Company’s auditor  

 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 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำาปีสำาหรับผลการดำาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda No. 4 To consider and approve to refrain annual dividend payment for the operating period between January 1, 2016 and December 31, 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 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. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ / Mrs. Metta Utakapan

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
   2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
   3. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง / Mr. Cheewapat Nathalang

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมดังนี้

Agenda 6 To consider approving an additional director

 ○ (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.
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  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows

   1. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน / Flying Officer Kamolnai Chaixanien

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
   2. นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 7 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการสำาหรับปี 2560

Agenda No. 7 To consider and determine Director’s remuneration for the year 2017. 

 ○ (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน ประจำาปี 2560

Agenda No. 8 To consider and appoint the Company’s auditor and determine remuneration for the year 2017.

 ○ (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 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

Agenda No. 9 To consider amending article 40 of the Company’s Articles of Association.

 ○ (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 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น 

 การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / 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) คำาแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (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. หนังสอืมอบฉนัทะ 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)

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

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 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 2017  

(B.E.) to be held on April 28, 2017 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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อากรแสตมป์
20 บาท

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 ้โดยกาเครือ่งหมายหนา้ชือ่กรรมการอิสระท่ีปรากฏ 

  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 71 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 2560 ในวันที่  

28 เมษายน 2560 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 2017 (B.E.) to be held on April 28, 2017 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�หน้�ที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

√
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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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2017 held on February 10, 2017.

 ○ (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 2559 รับรองรายงานประจำาปี 2559 และแผนงานประจำาปี 2560

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2016 fiscal year, the 2016 Annual Report and the 2017 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 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำาปี 2559

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2016, Statement of Comprehensive Income 

 and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2016, all of which have been audited by the Company’s auditor 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 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำาปี สำาหรับผลการดำาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda No.  4 To consider ad approve to refrain annual dividend payment for the operating period between January 1, 2016 and December 31, 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
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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. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ / Mrs. Metta Utakapan

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
   2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
   3. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง / Mr. Cheewapat Nathalang

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมดังนี้

Agenda No. 6 To consider approving an additional director

 ○ (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.

   การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows

   1. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน / Flying Officer Kamolnai Chaixanien

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
   2. นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha

   ○	เห็นด้วย / Agree ○	ไม่เห็นด้วย / Disagree ○	งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่ 7 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ สำาหรับปี 2560

Agenda No. 7 To consider and determine Director’s remuneration for the year 2017. 

 ○ (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน ประจำาปี 2560

Agenda No. 8 To consider and appoint the Company’s auditor and determine remuneration for the year 2017.

 ○ (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 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

Agenda No. 9 To consider amending article 40 of the Company’s Articles of Association.

 ○ (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 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10 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
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 

 และไมใ่ชเ่ปน็การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ / 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) คำาแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 

 หรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งท่ีระบไุว้ข้างตน้ 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.

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะได้กระทำาไปในการประชมุ เวน้แตก่รณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ 

 ข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ / 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 ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ 

 ดูแลหุ้นให้เท่านั้น / 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 

 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).
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ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

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

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 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  

2017 (B.E.) to be held on April 28, 2017 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
  ข้�พเจ้�ขอรับรองว่� ร�ยก�รในใบประจำ�ต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นคว�มจริงทุกประก�ร

  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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สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 8

ข้อมูลของกรรมก�รอิสระประกอบก�รมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

น�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน์

อ�ยุ 71 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�ติ 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 
 อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก�รอบรมบทบ�ทหน้�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)
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ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 25 ปี
ก�รมีส่วนได้เสียในว�ระที่พิจ�รณ� ไม่มี
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

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

1. การถือหุ้นในบริษัทฯ

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ - บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ (เชน่ การซือ้ - ขายวตัถดุบิ / สนิคา้ / บรกิารการใหกู้ย้มืเงนิ 

 หรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแขง่ขนัทางธรุกจิ เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่ มรีายไดส้ว่นใหญ ่(สดัสว่นมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ / กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเปน็ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่เปน็ลกูคา้ /  

  Supplier / ลกูหนีก้ารคา้ / หรอืเจา้หนีก้ารคา้ เปน็ตน้ โดยความเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญัใหพ้จิารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และกิจการ

 หม�ยเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2559 จำานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 จำานวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง



62 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมก�รอิสระประกอบก�รมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล�

อ�ยุ 86 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 8 ธันวาคม 2473

ที่อยู่ เลขที่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงสามเสนใน 

 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สัญช�ติ ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 

 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2536

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

 หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2548

ประวัติก�รทำ�ง�น 2541 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 2536 - 2541 กรรมการ

    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

    สมาชิกวุฒิสภา, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, 

    ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการบริหารงาน

    ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)

ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 25 ปี

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

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

1. การถือหุ้นในบริษัทฯ

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ - บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ (เชน่ การซือ้ - ขายวตัถดุบิ / สนิคา้ / บรกิารการใหกู้ย้มืเงนิ 

 หรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแขง่ขนัทางธรุกจิ เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่ มรีายไดส้ว่นใหญ ่(สดัสว่นมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ / กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเปน็ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่เปน็ลกูคา้ /  

  Supplier / ลกูหนีก้ารคา้ / หรอืเจา้หนีก้ารคา้ เปน็ตน้ โดยความเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญัใหพ้จิารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และกิจการ

 หม�ยเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2559 จำานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 จำานวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

  : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2559 จำานวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 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

ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน 

 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

สัญช�ติ ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน จาก : มหาวิทยาลัยคอร์แนล

ประวัติก�รทำ�ง�น  2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 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�รถือหุ้นในบริษัทฯ 32,247 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 5 ปี

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

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

1. การถือหุ้นในบริษัท

 1.1 จำานวนหุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

32,247 หุ้น

0.0147%

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ - บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 

 เงินเดือนประจำา

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

5. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ (เชน่ การซือ้ - ขายวตัถดุบิ / สนิคา้ / บรกิารการใหกู้ย้มืเงนิ 

 หรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. การแขง่ขนัทางธรุกจิ เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่ มรีายไดส้ว่นใหญ ่(สดัสว่นมากกว่า 

  ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ / กิจการอื่น) จากการทำาธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

 2. การเปน็ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั เชน่ บรษิทัฯ และกจิการอืน่ทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่เปน็ลกูคา้ /  

  Supplier / ลกูหนีก้ารคา้ / หรอืเจา้หนีก้ารคา้ เปน็ตน้ โดยความเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญัใหพ้จิารณา 

  จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และกิจการ

 หม�ยเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2559 จำานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

  : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

  : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 จำานวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง



66 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 9

เอกส�รและหลักฐ�นที่ผู้เข้�ร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้�ร่วมประชุม

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

 เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้เกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร 

หรอืหลกัฐานแสดงความเปน็ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตั ิ

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ 

เขา้รว่มประชมุ ภ�ยหลงัจ�กทีม่กี�รเปดิประชมุไปแลว้ต�มเวล�ทีก่ำ�หนดในหนงัสอืเชญิประชมุ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะงดเวน้ 

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

ลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกส�รและหลักฐ�นที่ผู้เข้�ร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้�ร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมด�สัญช�ติไทย

 กรณีม�ประชุมด้วยตนเอง :

 • ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจำาตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้�ประชุม :

 • หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ 

  ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

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

  หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้องด้วย

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

  หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 กรณีผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนนิติบุคคลม�ร่วมประชุมด้วยตนเอง :

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

  หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้องด้วย

 • หนงัสอืรบัรองก�รจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสำาเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล และมขีอ้ความแสดง 

  ให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้�ประชุม :

 • หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ 

  บคุคลผูม้อีำานาจลงนามแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบใุนหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลซึง่ออกโดยกระทรวงพาณชิย ์พรอ้มประทบั 

  ตราสำาคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)

 • สำ�เน�หนงัสอืรบัรองก�รจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสำาเนาถกูตอ้งโดยผู้แทนนติบิคุคล และมขีอ้ความ 

  แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

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

  หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้องด้วย

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

  หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้องด้วย
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ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญช�ติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งต�มกฎหม�ยต่�งประเทศ

 โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสาร 

แสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

 • สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

 • สำาเนาหนงัสอืรบัรองการเปน็นติบิคุคลทีอ่อกโดยสว่นราชการของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยู ่โดยจะตอ้งมรีายละเอยีด 

  ชื่อนิติบุคคลผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำากัดในการลงลายมือชื่อ 

 • เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเปน็ภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทำาคำาแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้้แทนนติบิคุคลนัน้ 

  รับรองความถูกต้องของคำาแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่�งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝ�กและดูแลหุ้น

 • เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

 • หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

 • หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีก�รมอบฉันทะ

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

ไดก้ำาหนดไว ้ซึง่เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ำาหนดรายการตา่ง ๆ  ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถ 

เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำาเนินการ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้ 

 กรรมการบรษิทัฯ รายใดรายหนึง่ตามรายละเอยีดขอ้มลูกรรมการอสิระ เพือ่มอบฉนัทะตามเอกสารแนบ โดยผูถ้อืหุน้ 

 อาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถ 

 เข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้

(2) ปดิอ�กรแสตมป ์จำ�นวน 20 บ�ท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ำาหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพือ่ใหถ้กูตอ้งและมผีลผกูพนั 

 ตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียน 

 เข้าร่วมประชุม

(3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่” ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 ก่อน 12.00 น.  

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำานวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้น โดยมอบฉันทะ 

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

 อนึง่ บรษิทัฯ จดัใหม้หีนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (หนงัสอืมอบฉันทะท่ัวไปท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น) และแบบ ค. (หนงัสอืมอบฉนัทะ 

ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 

สามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทาง www.amarin.com

ก�รลงทะเบียนเข้�ร่วมประชุม

 บรษิทัฯ จะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้กอ่นเริม่การประชมุไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงครึง่ หรอืตัง้แตเ่วลา 12.00 น. 

ของวันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด  

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

 การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำาโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง  

ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กี่เสียงก็ได้

(1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ 

 ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือ 

 มอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

(2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 • กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

 • กรณีอื่น ๆ  ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ 

  ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมสีว่นไดเ้สยีเปน็พเิศษในเรือ่งใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรือ่งนัน้และประธาน 

 ท่ีประชมุอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกทีป่ระชมุชัว่คราวกไ็ด ้เวน้แตเ่ปน็การออกเสยีงคะแนน 

 เพื่อเลือกตั้งกรรมการ
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สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 10

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญช ี

ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

 คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจำานวนหุน้ 

ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 

หนึง่ในสบิของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดท้ัง้หมด จะเข้าชือ่กนัทำาหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชุมวสิามญั 

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

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม 

ไม่ครบองคป์ระชมุตามทีก่ำาหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชมุเปน็อนัระงบัไป ถา้การประชุม 

ผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 

เจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ 

ไมส่ามารถปฏบัิติหนา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเปน็ประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการไมส่ามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
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ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 (1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียง 

  ลงคะแนนน้ันจะกระทำาด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและ 

  กำาหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

 (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง 

  เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 (3) ในกรณีดังต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่ผู้อื่น

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

  (ค) การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำาคัญ

  (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ 

   จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

  (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

  (ฉ) การออกหุ้นกู้

  (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำาปีพึงกระทำามีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน

 (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำาไร

 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

 (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำาปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำานวนหุ้นที่ถือ และเลขที่ใบหุ้น  

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

ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

ข้าพเจ้า

I/We               

เบอร์โทรศัพท์

Mobile No.             

อยู่บ้านเลขที่

Address               

หม�ยเหตุ :

1. ท่านผูถ้อืหุ้นสามารถสง่แบบแจง้ความจำานงในการใชบ้รกิารรถตูม้ายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่25 เมษายน 2560 ไดท้ี ่ir@amarin.co.th  

 หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800

2. รายละเอียดบริการรถตู้รับ - ส่งท่านผู้ถือหุ้น จะออกเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เวลา 12.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  

 จะทำาการติดต่อกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านผู้ถือหุ้น 

 แจ้งไว้ข้างต้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแจ้งจุดจอดรถให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

3. ในกรณทีีถ่งึเวลานดัหมาย 12.30 น. ของวนัที ่28 เมษายน 2560 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาออกเดนิทางตามกำาหนด  

 เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำาหนด

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำานงในการเดินทางก่อน

5. ในกรณท่ีานผูถ้อืหุน้ซึง่ไดแ้สดงความจำานงไว ้ไมไ่ดร้บัการตดิตอ่ตามขอ้ 2 โปรดตดิตอ่กลบัมาทีบ่รษิทัฯ ภายในวนัที ่26 เมษายน 2560  

 เพื่อรักษาสิทธิตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความจำานงไว้ โดยติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2423-9900 ต่อ 6806, 6817
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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


