
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 2/2560





                              ด ์                          
              378  ถ นชยัพฤกษ์   แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั      เ  มหานคร  10170  โ  . 0-2422-9999 โ      0-2434-3555, 0-2434-3777 
โ           : 376 ถ            แขวงตลิง่ชนั เข               เ  มหานคร  10170  โ  . 0-2422-9000  โ      0-2433-2742, 0-2434-1385 
เ ข  เ     0107536000480  E-mail :  info@amarin.co.th  Homepage : http://www.amarin.com 

 

                 21 กรกฎาคม 2560 
เ      ข เ         วสิามญั   ถ       ครัง้ที ่2/2560 
เ            ถ        
 บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
                 1.      เ                         ถ      ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 

2.   แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4) 
3. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
4. ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
5.  เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม 
6.  ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
7. แบบแจง้ความจ านงในการใชบ้รกิารรถตูบ้รษิทั 
8.  แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 

 บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560          7 
สงิหาคม 2560  เ    14.00  . ณ หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร เ ข    378 ถ           แขวงตลิง่ชนั 
เข               เ          เ           เ                เ        การประชุมพรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการ
บรษิทัฯด ัต่อ      : 
        1  พิจารณา                     ส             นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

ความเป็นมาและเหตุผล  การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่ 28 เมษายน 2560 ซึง่
บรษิทัฯ ไดส้ง่ส าเนารายงานการประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 1 พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ และ
บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  (www.amarin.com) 
ความเหน็คณะกรรมการ  พจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่ 28 
เมษายน 2560 ไดม้กีารบนัทกึรายงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณารบัรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว   
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

        2  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัฯ จ านวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ความเป็นมาและเหตุผล   บรษิทัฯ มคีวามตอ้งการใชเ้งนิทุนเพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนในธุรกจิสิง่พมิพ ์ และ
ธุรกจิทวีดีจิทิลั โดยเป็นการลงทุนในสว่นของเครื่องจกัร อุปกรณ์ และสตูดโิอ การช าระค่าใบอนุญาตทวีดีจิทิลั 
ค่าบรกิารโครงขา่ยทวีดีจิทิลั ตลอดจนการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 
ทัง้นี้ จุดประสงคห์ลกัเพื่อคงการเป็นผูผ้ลติงานพมิพแ์ละการผลติรายการโทรทศัน์ทีม่คีุณภาพ และท าใหธุ้รกจิ
สิง่พมิพแ์ละธุรกจิทวีดีจิทิลัมผีลการด าเนินงานเตบิโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ในการนี้ บรษิทัฯ จงึ
พจิารณาแลว้เหน็ว่า การเพิม่ทุนและจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ จะเป็นแนวทางทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ จงึ
ท าการเสนอเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบยีนจ านวน 
419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,259,999,595 บาท   โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ จ านวน 839,999,730 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ก าหนดราคา
เสนอขายที ่ 4.25 บาทต่อหุน้ และมสีดัสว่นการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 2 
หุน้สามญัใหม่  ทัง้นี้ รายละเอยีดการเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่
มาดว้ย 2 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษิทัฯเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิาร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบยีนจ านวน 419,999,865 บาท 
เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 
839,999,730 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อใชใ้นการลงทุนในธุรกจิสิง่พมิพ ์ และธุรกจิทวีดีจิทิลั โดย
เป็นการลงทุนในสว่นของเครื่องจกัร อุปกรณ์ และสตูดโิอ การช าระค่าใบอนุญาตทวีดีจิทิลั ค่าบรกิารโครงขา่ย
ทวีดีจิทิลั ตลอดจนการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 
การลงมต ิ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ 
ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงัมรีายละเอยีดตามวาระ
ที ่ 2 ขา้งตน้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 
โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปนี้แทน ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอื
บรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบยีน 
“ขอ้ 4  ทุนจดทะเบยีนจ านวน  1,259,999,595 บาท  (หนึ่งพนัสองรอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้ 

หมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยเกา้สบิหา้บาทถว้น) 
 แบ่งออกเป็น   1,259,999,595 หุน้  (หนึ่งพนัสองรอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้ 

หมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยเกา้สบิหา้หุน้) 
  มลูค่าหุน้ละ   1 บาท    (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั  1,259,999,595 หุน้ (หนึ่งพนัสองรอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้ 

หมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยเกา้สบิหา้หุน้) 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ              -      หุน้ ( - หุน้) ” 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิทัฯเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิาร
แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดที่
เสนอขา้งตน้ 
การลงมต ิ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

         4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 839,999,730 หุ้น 
ความเป็นมาและเหตุผล  สบืเนื่องมาจากเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงัมรีายละเอยีดตามวาระที ่2 ขา้งตน้ 
บรษิทัฯจงึตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 839,999,730 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจดัสรรใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิ ก าหนดสดัสว่นการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ 
กรณีผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการจดัสรร ใหท้ าการปดัเศษทิง้ ก าหนดราคาเสนอขายที ่4.25 บาทต่อหุน้ 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้แต่ละรายมสีทิธจิองซือ้ตามสดัสว่นหุน้สามญัเดมิทีถ่อือยู่เท่านัน้ ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการใช้
สทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯจะขออนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัในการประชุมผูถ้อืหุน้
ในคราวถดัไป ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ภายหลงัการจองซือ้ มดีงันี้ 
1) ผลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

กรณีผูถ้อืหุน้เดมิทุกรายจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนครบทัง้จ านวนตามสทิธ ิ จะไม่มผีลกระทบต่อสดัสว่นการ
ถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิแต่อย่างใด แต่หากผูถ้อืหุน้เดมิรายใดไม่ใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน หรอืใช้
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สทิธบิางสว่น สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายดงักล่าวกจ็ะลดลง ซึง่ระดบัผลกระทบดงักล่าวจะขึน้อยู่กบั
จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีม่กีารจองซือ้ทัง้หมดในช่วงเวลาทีบ่รษิทัเปิดใหจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 

2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุน้อาจเป็นดงันี้ 
=   (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาหลงัการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
โดยที ่
ราคาตลาด  =  ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์7 วนัท าการ ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ
มมีตใินวนัที ่30 มถุินายน 2560 = 6.91 บาทต่อหุน้ 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุน้ที่
เสนอขายครัง้นี้) / (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายในครัง้นี้) = 5.14 บาทต่อหุน้ 
ดงันัน้ การลดลงของราคาตลาดของหุน้ = รอ้ยละ 25.64 

3) ผลกระทบต่อก าไรต่อหุน้ (Earning per Share – EPS Dilution)    
กรณีผูถ้อืหุน้เดมิทุกรายจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนครบทัง้จ านวนตามสทิธ ิ ก าไรต่อหุน้ (กรณีค านวณโดย
ค านึงถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของจ านวนหุน้สามญัทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่ทุนเท่านัน้) จะลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 66.67    

ความเหน็ของคณ          คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 839,999,730 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ก าหนด
สดัส่วนการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ กรณีผูถ้อืหุน้รายใดมี
เศษของหุน้จากการจดัสรร ใหท้ าการปดัเศษทิง้ ก าหนดราคาเสนอขายที ่4.25 บาทต่อหุน้ ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้แต่ละ
รายมสีทิธจิองซื้อตามสดัส่วนหุ้นสามญัเดมิทีถ่อือยู่เท่านัน้ ในกรณีที่มหีุน้เหลอืจากการใชส้ทิธจิองซือ้หุ้นเพิม่
ทุนของผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จะขออนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถดัไป 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตมิอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และ/หรอืบุคคลทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผู้จดัการใหญ่มอี านาจในการ
พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เช่น (1) การก าหนด
ขอ้ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท า
ความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการตดิต่อ 
และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการ
น าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้น
ไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทั และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 
ของบริษทั โดยเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบริษทัอีก 4 ข้อ เป็นข้อท่ี 54 – 57 ดงัน้ี 
ขอ้ 54. ประกอบกจิการจดัพมิพ ์ผลติแบบเรยีน หนงัสอื สิง่พมิพ ์สือ่การเรยีนการสอน รวมถงึอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การศกึษาทุกประเภท 
ขอ้ 55. ประกอบธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ขอ้ 56. ประกอบธุรกจิเพื่อใหบ้รกิารพฒันา การเป็นทีป่รกึษา และใหค้ าแนะน าแก่ผูป้ระกอบธุรกจิทัว่ไปในการ
วางระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ขอ้ 57. ประกอบธุรกจิบรกิารรบัช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์
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ความเป็นมาและเหตุผล  เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัเพื่อรองรบัธุรกจิในอนาคตของบรษิทัโดยเพิม่วตัถุประสงคข์อง
บรษิทัอกี   4   ขอ้ เป็น ขอ้ที ่  54-57 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิทัฯเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมถอืหุน้ อนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิ
วตัถุประสงคข์องบรษิทัตัง้แต่ขอ้  54 - 57 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต และ
แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 เป็น วตัถุประสงคข์องบรษิทัมจี านวน 57 ขอ้ 
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี  6 พิจารณาเรือ่งอ่ืน (ถ้ามี) 
   

    ข เ    เ          ถ      เข            วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 ในวนัที ่7 สงิหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ  
หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์  
แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพมหานคร  โดยบรษิทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 2/2560 ในวนัที ่ 17 กรกฎาคม 
2560 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ.2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ 
พ.ศ.2551) ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่18 กรกฎาคม 2560 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทน กรุณากรอกขอ้ความลงใน
หนงัสอืมอบฉนัทะทีไ่ดจ้ดัสง่มานี้ใหค้รบสมบรูณ์และมอบใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะก่อนวนัประชุม และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะ
ใหก้บักรรมการอสิระ  บรษิทัฯ  ขอเรยีนว่าบรษิทัฯ  มกีรรมการอสิระ  ดงันี้  1) นายสมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์   2) นายอ าพล 
รวยฟูพนัธ ์  ทัง้นี้ เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการประชุม บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืจากท่านโปรดกรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ
มายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่31 กรกฎาคม 2560 ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ และเพื่อใหก้ารลงทะเบยีนในการเขา้ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้
เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ บรษิทัฯ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสารหลกัฐานตามรายการในสิง่ที่
สง่มาดว้ยล าดบัที ่5 มาแสดงเพื่อลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 

ทัง้นี้ เพื่อใหท้่านไดร้บัประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่างเตม็ที ่หากท่าน
มคี าถามทีต่อ้งการใหบ้รษิทัฯ ชีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอครัง้นี้ สามารถจดัสง่ค าถามไปล่วงหน้าไดท้ี ่
ir@amarin.co.th  หรอืโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 จกัเป็นพระคุณยิง่  

 

           ข            ถ   

 

 

 

                    (นางเมตตา              ) 

                                        

 

ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

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

 

6 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)



 
(ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1) 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ของ 
บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื่อวนัที ่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั   

อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์ พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่ 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ม ี   
นางเมตตา  อุทกะพนัธุ ์ ประธานคณะกรรมการบรษิทัเป็นประธานในทีป่ระชุม  ณ ขณะทีเ่ปิดประชุม มผีูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง
จ านวน 37 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 137,939,912 หุน้และรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมจ านวน 16 ราย นบัจ านวน
หุน้ได ้209,795,810 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้จ านวน 53 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้347,735,482 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 82.79 ของหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานจงึกล่าวเปิดการประชุม จากนัน้ประธานไดม้อบหมายใหน้ายชาญวทิย ์  ฉนัทเลศิวทิยา 
เป็นผูด้ าเนินการประชุม  

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบเกีย่วกบัการทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม เสนอ
ค าถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเขา้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้าได ้ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ ตัง้แต่
วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2559  ถงึวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2560 แต่เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาดงักล่าว กไ็ม่ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้ท่าน
ใด ขอเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด จากนัน้ผูด้ าเนินการ
ประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและผูเ้ขา้ร่วมประชุมอื่นๆ ใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ ดงันี้ 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุม ประกอบไปดว้ย 
1. นางเมตตา  อุทกะพนัธุ ์  ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทน  
2. นายสมชาย  ภคภาสววิฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
3. นายเจรญิจติต ์ณ สงขลา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นางระรนิ  อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5. นายโชคชยั  ปญัจรุ่งโรจน์  กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
6. นายชวีพฒัน์  ณ ถลาง   กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
7. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์   กรรมการ 
9. นายก าพล  ปุญโสณี   กรรมการ 

 ส าหรบัผูบ้รหิารและบุคคลอื่นทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ไดแ้ก่  
1. นายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
2. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  
3. นางสาวธนาร ี พมิปรุ    เลขานุการบรษิทั และผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
4. นายพจน์ อศัวสนัตชิยั   ผูส้อบบญัช ีตวัแทนจากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 
5. นางสาวปิยะวนั  มสีขุ    ทีป่รกึษาทางกฎหมายของบรษิทั จากส านกังานคุณธรรม 

ทนายความ 
  ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญัเกีย่วกบัการประชุมและการลงมตวิ่า ก่อนการลงมตใินวาระ
ใดๆ ประธานจะใหโ้อกาสผูถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน
จะกระท าโดยวธิกีารใชบ้ตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัให ้ โดยสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้คอืหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง (1 share : 
1 vote) ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้นี้ โดยจะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนในการลงมตใินแต่ละวาระ เฉพาะคะแนนใน
สว่นทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกเวน้ในสว่นของวาระที ่5 และวาระที ่6 จะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมด ในการรวบรวม

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 
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ผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด สว่นผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบ
ฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัไดน้ าคะแนน เหน็ดว้ย 
ไม่เหน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีงตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้ บนัทกึรวมไวใ้นเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อลงมตติามวาระไวแ้ลว้ 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้เหน็เป็นประการอื่น จงึถอืตามทีผู่ด้ าเนินการประชุมชีแ้จง 

 ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผูถ้อืหุน้ในการ
ลงมตใินแต่ละวาระ จงึประกาศแจง้ขออาสาสมคัรในทีป่ระชุมเพื่อเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้มาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมต ิ
อย่างไรกต็าม ไม่ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอตวัเพื่อเป็นอาสาสมคัรเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมต ิผูด้ าเนินการ
ประชุมจงึด าเนินการประชุมต่อไป 
 เมื่อไดช้ีแ้จงจนครบถว้นแลว้ จงึไดเ้ริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 
 
        1 พิจารณา                  ชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2560 
  ผูด้ าเนินการประชุมไดก้ล่าวชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2560 ซึง่ไดจ้ดัประชุมขึน้
เมื่อวนัที ่ 10 กุมภาพนัธ ์ 2560 นัน้ บรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอืเวบ็ไซต ์
www.amarin.com นอกจากนี้บรษิทัยงัไดส้ง่ส าเนารายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาล่วงหน้าแลว้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย
หมายเลข 1 ของหนงัสอืเชญิประชุม 

ส าหรบัวาระน้ี มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
แลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2560 เมื่อวนัที ่ 10 กุมภาพนัธ ์ 2560 ไดม้กีารจดบนัทกึอย่างถูกตอ้งตรง
ตามความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว”  

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 60 348,182,506 99.9923 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 1 26,700 0.0077 

รวม 61 348,209,206 100.000 
 
อนึง่ ในขณะทีม่ีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากทีป่ระธานได้กล่าวเปิด

ประชุมอกีจ านวน 8 ราย นบัไดจ้ านวน 473,724 หุน้ 
  

        2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี 2560 รบัรองรายงานประจ าปี 2559 และแผนงาน
ประจ าปี 2560 

ผูด้ าเนินการประชุมไดก้ล่าวชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดส้ง่รายละเอยีดเกีย่วกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทราบแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2 ของหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ และบรษิทัไดจ้ดัใหเ้ผยแพร่รายงาน
ดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอืเวบ็ไซต ์www.amarin.com เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบโดยทัว่กนัอกีดว้ย  

ต่อมาประธานไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานในปี 2559 ทีผ่่านมาว่า ปีทีผ่่านมาเป็นปีแห่งความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ของ
ประเทศไทยจากเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ในวนัที ่13 ตุลาคม ซึง่น ามาแห่งความ
เศรา้โศกเสยีใจของชาวไทยทัง้ประเทศ สง่ผลต่อภาวะจติใจของคณะกรรมการ คณะผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนอย่างยิง่ 

อย่างไรกต็าม ในช่วงปีทีผ่่านมาช่วงเดอืนกนัยายน บรษิทัไดม้กีารร่วมทุนกบัต่างประเทศ ในการจดัตัง้บรษิทั คาโดคาวะ 
อมรนิทร ์จ ากดั เพื่อท าธุรกจิสิง่พมิพ ์ประเภทการต์ูน และนวนิยาย เป็นตน้ ซึง่เป็นการตอบสนองลกูคา้กลุ่มใหม่ ทีเ่ดมิบรษิทั ไม่
มกีารผลติสิง่พมิพใ์นลกัษณะดงักล่าว นอกจากนี้ ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน บรษิทัไดป้ระกาศเพิม่ทุนเพื่อจ าหน่ายเฉพาะเจาะจง
ใหแ้ก่บรษิทั วฒันภกัด ีจ ากดั จุดประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหแ้ก่บรษิทัเป็นส าคญั  
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ผลการด าเนินงานปี 2559 
บรษิทัฯ มรีายไดร้วม 1,764.89 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 157.98 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 

8.22 และมกี าไรสทุธเิท่ากบั  223.04 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดยีวกนั  14.95  ลา้นบาท  คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 
6.28 คดิเป็นก าไรสทุธต่ิอหุน้เท่ากบั 1.00 บาท สาเหตุส าคญั เนื่องจากการชะลอการซือ้ของลกูคา้ในช่วงปีทีผ่่านมา  

ส าหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ มรีายไดร้วม 1,945.01 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 58.85 ลา้นบาท คดิเป็น
อตัราการลดลงรอ้ยละ 2.94 และมผีลขาดทุนเท่ากบั 624.69 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงระยะเวลาเดยีวกนั 208.29 ลา้นบาท  คดิ
เป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50.02 คดิเป็นขาดทุนสทุธต่ิอหุน้เท่ากบั 2.86 บาท สาเหตุส าคญัเนื่องจาก การรวมผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั อมรนิทร ์ เทเลวชิัน่ จ ากดั ซึง่แมว้่าไดร้บัความนิยมจากผูช้มอย่างต่อเนื่อง และผลการด าเนินการจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ก็
ตาม แต่เน่ืองจากการด าเนินการธุรกจิทวีดีจิทิลั มตีน้ทุนการด าเนินการเป็นตน้ทุนคงทีใ่นอตัราทีส่งู จงึยงัคงมผีลขาดทุนจากการ
ด าเนินการ 

การด าเนินการในปี 2559 
การด าเนินงานธุรกจิของบรษิทัทัง้ 5 สายงาน ประกอบดว้ย สายงานโรงพมิพ ์สายงานนิตยสาร สายงานหนงัสอืเล่ม สาย

งานนิวมเีดยี และสายงานครเีอทฟีแอนดอ์เีวน้ท ์ 
ในรอบปีทีผ่่านมามกีารพฒันาการทีส่ าคญัในแต่ละสายงาน ดงันี้ 
สายงานโรงพมิพ ์มกีารปรบัปรุงสายการผลติ โดยมกีารสัง่ซือ้เครื่องพมิพใ์หม่จ านวน 3 เครื่อง เขา้มาทดแทนเครื่องพมิพ์

เดมิทีม่อีายุการใชง้านมานาน ซึง่นอกเหนือจากเสรมิความสามารถในการพมิพง์านทีม่คีุณภาพ ยงัสามารถรองรบัการพมิพง์านได้
หลากหลายกว่าสายการผลติเดมิ 

สายงานนิตยสาร บรษิทัไดท้ าการปรบัเปลีย่นจ านวนนิตยสารใหม้คีวามเหมาะสมและสามารถตอบสนองกบักลุ่มลกูคา้ให้
ดยีิง่ขึน้ โดยในเดอืนธนัวาคม บรษิทัฯ มกีารออกนิตยสารทัง้สิน้ 11 หวั 

สายงานหนงัสอืเล่ม ในปี 2559 มกีารออกหนงัสอืใหม่ทัง้สิน้  461 ปก และมกีารออกหนงัสอืปกใหม่ทีเ่ป็นการแปลจาก
ต่างประเทศเพิม่ขึน้ 

สายงานนิวมเีดยี และสายงานครเีอทฟีแอนดอ์เีวน้ท ์ จากการพฒันารปูแบบเวบ็ไซตข์องสือ่ต่างๆ ของบรษิทั ใหม้คีวาม
ทนัสมยั ถอืว่าในปี 2559 เวบ็ไซตต่์าง ๆ ของบรษิทัไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สือ่โฆษณาออนไลน์และกลุ่ม
งานอเีวน้ท ์ไดช้่วยเสรมิสรา้งการตอบสนองทีเ่พิม่มากขึน้ของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

นอกจากนี้ บรษิทัยงัคงมกีารจดังานแสดงทีส่ าคญัรวม 6 งาน คอื งานบา้นและสวนมดิเยยีร ์จดัขึน้ในช่วงเดอืนกรกฏาคม 
ทีศ่นูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค  งานบา้นและสวนแฟร ์ 2016    ซึง่จดัขึน้ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน ทีช่าเลนเจอรฮ์อลล ์
อมิแพค เมอืงทองธานี งาน Good Life Fair จดัขึน้ 2 ครัง้ คอื ช่วงเดอืนกรกฎาคม ทีศ่นูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์ และช่วง
เดอืนพฤศจกิายน ทีช่าเลนเจอรฮ์อลล ์ อมิแพค เมอืงทองธานี งานอมรนิทรเ์บบีแ้อนดค์ดิสแ์ฟร ์ จดัขึน้ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืน
กุมภาพนัธ ์และช่วงเดอืนกรกฎาคม ทีศ่นูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค 

ในสว่นของบรษิทั อมรนิทร ์ เทเลวชิัน่ จ ากดั บรษิทัย่อย ซึง่ประกอบธุรกจิทวีดีจิทิลั และบรษิทัถอืหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 99.99 จากจุดเริม่ตน้ทีมุ่่งหมายการเป็นสือ่ทีด่ ี เป็นผูผ้ลติงานทีม่คีุณภาพ เป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสือ่ทีค่รบวงจร น าเน้ือหาไป
ท าการต่อยอดใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เพื่อตอบสนองใหแ้ก่กลุ่มผูบ้รโิภคและกลุ่มลกูคา้โฆษณาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพปจัจุบนัถอื
ว่าการด าเนินการดงักล่าวเริม่สมัฤทธิผ์ลในระดบัหน่ึง สิง่ทีส่ะทอ้นทีส่ าคญั คอื การไดร้บัการจดัอนัดบัความนิยมเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง และในช่วงไตรมาสที ่4 ช่องรายการอมรนิทรท์วี ีเอชด ีไดร้บัการจดัอนัดบัความนิยม 1 ใน 10 ของกลุ่มผูช้มทีม่รีะดบัอายุ
ตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ระดบัทัว่ประเทศ 

ผลการด าเนินงานปีทีผ่่านมายงัอยู่ในเกณฑน่์าพอใจ แมว้่าจะไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัภายนอกต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคทีล่ดลง จากการชะลอซือ้ แต่จากการทีพ่นกังานในทุกสายงานยงัคงใหค้วามส าคญัในการบรหิาร
ตน้ทุนการด าเนินการและร่วมมอืร่วมใจในการท างานใหส้มัฤทธิผ์ล 

ส าหรบัเรื่องการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีม่คีวามโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ต่อตา้นและไม่สนบัสนุนการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี
นอกจากนี้ บรษิทัยงัมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนุนใหท้ัง้พนกังานด ารงตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชาต ิ 
ตลอดจนสง่เสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัด าเนินธุรกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปร่งใส โดยมเีป้าหมายในการสรา้งความร่วมมอื
ในการจรรโลงสงัคมใหเ้จรญิรุดหน้าอย่างยัง่ยนื  โดยในปี 2557 บรษิทัไดล้งนามเขา้ร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
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ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (Collective Anti-Corruption : CAC)  และในปจัจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการใน
ขัน้ตอนต่อไป 

สว่นรายละเอยีดของแผนงานประจ าปี 2560 และแผนงานของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั ประธานไดม้อบหมายให้
นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทัเป็นผูน้ าเสนอต่อทีป่ระชุม 

นางระรนิ  อุทกะพนัธุ ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึแผนการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 สรุปไดว้่า
จะเป็นการต่อยอดจากแผนงานทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ในปี 2559 เป็นการใชป้ระโยชน์สบืเนื่องจากกลยุทธท์ีเ่รยีกว่า “5 on” ไดแ้ก่ 
On Print, On line, On Air, On Ground และ On Point of Sale ท าใหบ้รษิทัมสีือ่ทีค่รบวงจรทีส่ดุ  

ส ารบักลยุทธใ์นปี 2560 จะเน้นการเจาะกลุ่มลกูคา้โดยการรวมกนัของสือ่หลายๆ อย่าง (INTEGRATED PLATFORM) 
ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หนงัสอืเล่ม งานแฟร ์ กจิกรรมต่างๆ การจดัอบรมสมัมนา โดยเน้นตามประเภทความสนใจของแต่ละกลุ่ม
ลกูคา้ ดงันี้  กลุ่มบา้น (House & Design) กลุ่มอาหารและสขุภาพ (Food & Health) กลุ่มเดก็ (Baby & Kids) กลุ่มแฟชัน่และ
ความงาม (Fashion & Beauty) กลุ่มผูช้าย (Smart Men) และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young Generation) สว่นงานดา้นการขายนัน้จะ
เน้นการบรกิารลกูคา้แบบครบวงจรในทีเ่ดยีว ไม่ว่าจะเป็นบรกิารออนไลน์ หรอืออฟไลน์  

นอกจากนี้ ภายหลงัจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ทีผ่่านมาบรษิทัมกีารเพิม่ทุนและจ าหน่ายหุน้เพิม่ทุนโดย
เฉพาะเจาะจง ท าใหบ้รษิทัมกีลุ่มผูถ้อืหุน้ใหม่เพิม่เตมิเขา้มา ทัง้ไดย้กระดบัการบรหิารการจดัการงานในหลายๆ ดา้นในทางทีด่ขี ึน้ 
รวมตลอดถงึความร่วมมอืกนัทางธุรกจิหลายประการ และไดเ้ริม่มคีวามร่วมมอืกนัในทางธุรกจิหลายๆ กรณีแลว้ เช่น การจดัท า
หนงัสอืเพื่อจ าหน่ายในตลาดขายตรงโดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารใหม่ทีผ่่านงานทางการดา้น
การจดัท าหนงัสอืแบบเรยีนของประเทศสงิคโปรซ์ึง่เป็นงานทีม่คีุณภาพสงู คาดว่าจะช่วยขยายฐานรายไดเ้กีย่วกบังานดา้นหนังสอื
ให้แก่บรษิัทมากยิง่ขึน้ การร่วมมอืกนัในการจดักจิกรรม หรอืความร่วมมอืด้านการพมิพ์ และการใช้งบประมาณโฆษณาในสื่อ
ต่างๆ ของบรษิทั นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารแลกเปลีย่นทรพัยากรต่อกนัในการสรา้งบรกิารใหม่ๆ แก่ลกูคา้อกีดว้ย 

ต่อมานายโชคชยั  ปญัจรุ่งโรจน์ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบในสว่นของธุรกจิสายงานโทรทศัน์นัน้ว่ามพีฒันาการ
ทีด่เีตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเหน็ไดจ้ากผลการจดัระดบัความนิยม (เรตติง้) ทีร่ายการโทรทศัน์ของบรษิทัไดร้บัความนิยมขึน้
อย่างต่อเนื่องสงูขึน้เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครหรอืต่างจงัหวดั      

เมื่อผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมครบถว้นแลว้ จงึได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 
นายชวลติ วสิราญกุล ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุม โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารไดต้อบค าถาม

ชีแ้จงเป็นประเดน็ ดงันี้  
ค าถามทีห่นึ่ง สอบถามเกีย่วกบัผลก าไรขาดทุนของบรษิทัในปีทีผ่่านมา โดยแยกระหว่างธุรกจิสิง่พมิพห์รอืธุรกจิเดมิกบั

ธุรกจิโทรทศัน์ 
นายฉนัทชาต  ธเนศนิตย ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงว่า ในปี 2559 บรษิทัมผีล

ประกอบการเกีย่วกบัธุรกจิสิง่พมิพห์รอืธุรกจิเดมิ เป็นก าไรขัน้ตน้จ านวน 391 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธจิ านวน 223 ลา้นบาท ใน
สว่นผลประกอบการของธุรกจิโทรทศัน์นัน้ มผีลขาดทุนขัน้ตน้อยู่จ านวน 493 ลา้นบาทแต่โดยภาพรวมถอืว่าขาดทุนลดลงจากปี 
2558 ทีม่ผีลขาดทุนขัน้ตน้อยู่ทีจ่ านวน 564 ลา้นบาท 

ค าถามทีส่อง สอบถามเกีย่วกบัราคาจ าหน่ายสือ่โทรทศัน์โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีเ่ป็นรายการขา่วทีไ่ดร้บัความนิยม 
รวมถงึสอบถามเกีย่วกบัการคาดการณ์ผลประกอบการของธุรกจิโทรทศัน์ในปี 2560  

นายโชคชยั  ปญัจรุ่งโรจน์ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัประเดน็เรื่องราคาจ าหน่ายสือ่โทรทศัน์ว่าเป็นเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อการขาย
ของบรษิทัจงึขออนุญาตผูถ้อืหุน้ไม่เปิดเผยเกีย่วกบัตวัเลขราคาดงักล่าว อย่างไรกต็าม บรษิทัมแีผนการในการขยายรายได ้ ดว้ย
การเพิม่ราคาในช่วงเวลาของรายการอื่นๆ ทีย่งัไม่ไดร้บัความนิยมมากนกั เพื่อมใิหร้ายไดก้ระจุกตวัอยู่เฉพาะช่วงของรายการที่
ไดร้บัความนิยมสงู รวมทัง้จะพฒันาเนื้อหารายการใหม้คีวามน่าสนใจมากขึน้เพื่อท าใหร้าคาขายโฆษณาสงูยิง่ขึน้ ทัง้นี้ บรษิทัเหน็
ว่ายงัมชี่องว่างอกีมากทีจ่ะท าใหบ้รษิทัสามารถยกระดบัราคาและเพิม่ยอดขายใหก้บัธุรกจิโทรทศัน์ ในสว่นค าถามเกีย่วกบัการ
คาดการณ์ผลประกอบการณ์ของปี 2560 นัน้ บรษิทัคาดว่าผลประกอบการเกีย่วกบัธุรกจิโทรทศัน์จะดขีึน้เป็นล าดบั ซึง่ในสว่น
ผูบ้รหิารนัน้คาดหวงัว่าผลประกอบการจะเตบิโตเป็นเท่าตวั แต่กข็ึน้อยู่กบัปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลกระทบกบัธุรกจิดว้ย  

นายเฉลมิพล  ไวทยางกรู ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถามต่อทีป่ระชุม โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารไดต้อบ
ค าถามชีแ้จงเป็นประเดน็ ดงันี้  

ค าถามทีห่นึ่ง สอบถามถงึวสิยัทศัน์ของบรษิทัภายใตโ้ครงสรา้งการบรหิารใหม่ว่าเป็นอย่างไรบา้ง 
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นางระรนิ  อุทกะพนัธุ ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัประเดน็ค าถามดงักล่าวว่าดงัทีไ่ดช้ีแ้จงไปแลว้เบือ้งตน้ว่าบรษิทัมี
วสิยัทศัน์ทีจ่ะกา้วไปสูก่ารเป็นผูท้ีม่สี ือ่ครบวงจร โดยไม่ไดย้ดึตดิอยู่กบัการเป็นสือ่สิง่พมิพแ์ต่เพยีงอย่างเดยีว โดยการพฒันาสือ่
ต่างๆ ไปสูช่่องทางในการขายสนิคา้ใหก้บับรษิทั ดว้ยการสรา้งประสบการณ์ใหก้บัลกูคา้ ท าใหล้กูคา้เกดิความสนใจและประทบัใจ
กบับรกิารของบรษิทั นอกจากนี้บรษิทัยงัไดล้งทุนเกีย่วกบัระบบการจดัเกบ็ฐานขอ้มลูของกลุ่มลกูคา้แต่ละประเภท ท าใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และเพิม่ยอดขายใหก้บับรษิทัไดด้ยีิง่ขึน้  

ค าถามทีส่อง สอบถามถงึแผนในการท าธุรกจิของธุรกจิโทรทศัน์ว่าจะท าใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัอย่างไรไดบ้า้ง 
นายโชคชยั  ปญัจรุ่งโรจน์ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัประเดน็น้ีว่า บรษิทัมแีผนทีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิโทรทศัน์อยู่แลว้ ดงัที่

ไดร้ายงานในตอนตน้ว่ายงัมชี่องว่างในการพฒันาเกีย่วกบัธุรกจิโทรทศัน์อกีมากทัง้ในแง่ของช่วงเวลาในการขาย การผลติรายการ
โทรทศัน์ต่างๆ ทัง้นี้ บรษิทัไดว้างไวใ้หช้่องอมรนิทรท์วี ี เอชด ี เป็นฟรทีวี ี ทีม่คีวามเป็นวาไรตี ้ ไม่ผกูตดิกบัภาพลกัษณ์ใด
ภาพลกัษณ์หนึ่งจนเกนิไป ประกอบกบัการน าเอาเทคโนโลยมีาช่วยในการบรหิารจดัการ ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ใน
สงัคมใหเ้รว็ทีส่ดุ  

ค าถามทีส่าม สอบถามถงึวธิกีารแบ่งแยกเนื้อหารายการไม่ใหซ้ ้าซอ้นกนัระหว่างเนื้อหารายการโทรทศัน์ กบัเนื้อหาใน
สือ่สิง่พมิพ ์เพราะผูส้อบถามเขา้ใจว่ามคีวามซ ้าซอ้นกนั  

นายโชคชยั  ปญัจรุ่งโรจน์ ไดช้ีแ้จงว่าหากพจิารณาโดยละเอยีดแลว้เน้ือหารายการทีป่รากฏในแต่ละสือ่จะมคีวาม
แตกต่างกนั ท าหน้าทีแ่ตกต่างกนั สือ่โทรทศัน์จะเป็นสือ่ส าหรบัผูค้นหมู่มากเพื่อความนิยมเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรายการ
ขา่ว บนัเทงิ หรอืกฬีา สว่นสือ่สิง่พมิพห์รอืสือ่อื่นๆ ของบรษิทัจะเป็นสือ่ส าหรบัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเฉพาะตวั เฉพาะกลุ่ม ดงันัน้สือ่
โทรทศัน์จะเป็นสว่นช่วยชกัจงูใหล้กูคา้เขา้มาใชส้ือ่อื่นๆ ของบรษิทั เนื้อหาในสือ่แต่ละประเภทจงึไม่ไดม้คีวามซ ้าซอ้นกนั  

ค าถามทีส่ี ่ สอบถามเกีย่วกบัการตลาดของบรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขยายฐานตลาดไปยงัตลาดการคา้ชายแดน 
และตลาดผูส้งูอายุซึง่มจี านวนมากขึน้และมกี าลงัซือ้สงู 

นางระรนิ  อุทกะพนัธุ ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ไดช้ีแ้จงในประเดน็ดงักล่าวว่าในปจัจุบนับรษิทักใ็หค้วามสนใจกบัตลาดใหม่ๆ 
ตามทีผู่ถ้อืหุน้สอบถาม ซึง่ในปจัจุบนัยงัอยู่ในระหว่างการพฒันาสนิคา้หรอืบรกิารเพื่อตอบสนองแก่กลุ่มลกูคา้ต่างๆ เหล่านัน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ตลาดผูส้งูอายุ บรษิทักใ็หค้วามสนใจและศกึษาขอ้มลูมาโดยตลอด นอกจากนี้จากทีไ่ดร้ายงานไปเบือ้งตน้ว่า
ขณะนี้บรษิทัก าลงัเริม่โครงการเกีย่วกบัการผลติหนงัสอืเพื่อตลาดขายตรง และหนงัสอืแบบเรยีนเพื่อเจาะกลุ่มลกูคา้ใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ค าถามทีห่า้ สอบถามถงึกรรมการทีเ่ขา้มาใหม่ว่ามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างไร 
นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัเรื่องนี้ ในฐานะทีเ่ป็นกรรมการเพิง่ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้มาใหม่ว่ายนิดเีขา้

มาร่วมบรหิารจดัการบรษิทัและพรอ้มทีจ่ะร่วมกนัพฒันาบรษิทัภายใตเ้ป้าหมายเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ทุกคน โดยเมื่อเขา้มาบรหิาร 
บรษิทักม็กีลยุทธใ์นการด าเนินการในเบือ้งตน้ ดงันี้  

1. ปรบัโครงสรา้งเพื่อเพิม่ความมัน่คงทางดา้นเงนิทุน กล่าวคอื เมื่อปี 2557 บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่ 1,965 ลา้น
บาท จากนัน้กล็ดลงเรื่อยๆ จนในปี 2559 คงเหลอืสว่นของผูถ้อืหุน้เพยีง 770 ลา้นบาท ทัง้นี้ เป็นผลมาจากการขาดทุนของธุรกจิ
โทรทศัน์ ปี 2559 บรษิทัมหีนี้สนิอยู่จ านวน 2,290 ลา้นบาท หนี้สนิต่อทุนเท่ากบั 5 ต่อ 1 ท าใหค้วามสามารถในการกูย้มืเงนิกบั
สถาบนัการเงนิมน้ีอยมาก เมื่อบรษิทัมกีารเพิม่ทุนมาครัง้ล่าสดุ กไ็ดน้ าเอาเงนิเพิม่ทุนไปช าระหนี้ ท าใหเ้ปลีย่นโครงสรา้งเงนิทุน 
โดยสว่นผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 1,620 ลา้นบาท เหลอืหนี้สนิจ านวน 1,704 ลา้นบาท หนี้สนิต่อทุน จงึน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 2 ต่อ 1 
ซึง่การปรบัโครงสรา้งเงนิทุนดงักล่าวจะสง่ผลใหเ้กดิความเชื่อมัน่แก่สถาบนัการเงนิเป็นอย่างมาก 

2. ลดภาระหนี้เงนิกูย้มื กล่าวคอืในปี 2559 บรษิทัมหีนี้สนิจ านวน 2,290 ลา้นบาท ท าใหม้ภีาระดอกเบีย้จ านวน 81 ลา้น
บาท สง่ผลใหร้ายไดข้องบรษิทัตอ้งน าเอาไปช าระดอกเบีย้เป็นจ านวนมาก ไม่มเีงนิทุนเพยีงพอจ่ายปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ เมื่อ
บรษิทัไดน้ าเอาเงนิเพิม่ทุนไปช าระหนี้แก่สถาบนัการเงนิจนเหลอืหนี้สนิเพยีง 1,704 ลา้นบาท ท าใหล้ดภาระในการช าระดอกเบีย้
แก่สถาบนัการเงนิลงเป็นอย่างมาก  

3. เพิม่รายไดแ้ละลดภาระค่าใชจ้่ายใหม้ปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื บรษิทัมผีลประกอบการทีด่ ี มกี าไรส าหรบัธุรกจิสิง่พมิพ ์
แต่เมื่อเป็นงบการเงนิรวมกข็าดทุนอนัเนื่องมาจากธุรกจิโทรทศัน์ เพราะธุรกจิโทรทศัน์มคี่าใชจ้่ายคงทีเ่ป็นจ านวนทีส่งูมาก โดยใน
ปี 2559 ธุรกจิโทรทศัน์มคี่าใชจ้่ายคงทีส่งูถงึ 685 ลา้นบาท ไดแ้ก่ (1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (2) ค่าใชจ้่ายช่องสญัญาณ (3) 
ดอกเบีย้ และ (4) ค่าใชจ้่ายทางภาษ ี โดยเป็นการกลบัรายการทางบญัช ี ซึง่ทัง้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใชจ้่ายทางภาษ ี 
เป็นค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัไม่ไดม้กีารช าระออกไปในรปูของเงนิสด โดยมยีอดรวมกนัสงูถงึกว่า 418 ลา้นบาท 
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4. แนวทางและกลยุทธท์ีจ่ะด าเนินการต่อไปในอนาคต บรษิทัจะลดภาระดอกเบีย้เงนิกูย้มื มกีารลงทุนเพิม่ในธุรกจิ
โทรทศัน์ เพื่อไปเพิม่เน้ือหารายการ เพิม่รายได ้ และสบืเนื่องจากการทีบ่รษิทัไดใ้ชเ้งนิเพิม่ทุนทัง้หมดไปกบัการช าระหนี้กบั
สถาบนัการเงนิไปแลว้ ในอนาคตบรษิทัจงึตอ้งมกีารหาแหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนโดยวธิกีารใด ซึง่ขึน้อยู่กบั
แผนงานทีจ่ะท าออกมาใหช้ดัเจนอกีครัง้หนึ่ง 

 ค าถามทีห่ก เกีย่วกบัแผนการลดการขาดทุนสะสมในอนาคตว่ามแีผนการอย่างไร และสอบถามเกีย่วกบัภาระค่าเสือ่ม
ต่างๆ ทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อผลประกอบการ  

นายศริ ิ  บุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงว่าแผนการลดการขาดทุนสะสมใน
อนาคตนัน้ ขอเวลาใหบ้รษิทัไดไ้ปจดัท าแผนงานทีช่ดัเจนก่อนจะน ามาชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ในโอกาสต่อไป ในสว่นประเดน็เรื่องค่า
เสือ่มราคานัน้ ชีแ้จงว่าค่าเสือ่มราคาหลกัๆ จะเป็นค่าใบอนุญาตตดัจ่ายซึง่ตอ้งตดัจ าหน่ายทุกๆ ปี โดยมรีะยะเวลาการตดัจ าหน่าย
ตามอายุใบอนุญาต เป็นเวลา 15 ปี  

นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่าค่าใบอนุญาตนัน้ เป็นค่าใชจ้่ายทีต่ัดจ่ายออกไปโดยไม่ไดม้กีระแสเงนิสดออกไป 
ซึง่ในสถานการณ์ปจัจุบนั ในภาวะทีบ่รษิทัยงัไม่มรีายไดม้ากนกั ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจงึเป็นค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่ายทีเ่ป็นภาระและมี
ผลกระทบในทางบญัช ี แต่หากในอนาคตบรษิทัมรีายได ้ และมกี าไรมาก ค่าใชจ้่ายเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่บริษทัเป็นอย่างยิง่ที่
สามารถน าเอาไปค านวณเป็นค่าใชจ้่ายในการเสยีภาษไีด ้ 

นายชวลติ  วสิราญกุล ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและเสนอแนะเกีย่วกบัการระดมทุนว่า หากมกีารเพิม่
ทุน กข็อใหบ้รษิทัค านึงถงึแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้เดมิดว้ย  

นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ ไดก้ล่าวชีแ้จงว่าในปจัจุบนับรษิทัยงัไม่ไดม้แีนวทางทีช่ดัเจนว่าจะระดมทุนโดยวธิกีารใด จะเพิม่
ทุนหรอืไม่ อย่างไร ขอใหบ้รษิทัไดม้กีารศกึษาแผนงานต่างๆ อย่างถีถ่ว้นรอบดา้นเสยีก่อน และหากจะด าเนินการใดๆ กจ็ะ
ค านึงถงืประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั    

นายกติต ิ  สนิทวงศ ์ ณ อยุธยา ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวแนะน าการบรหิารจดัการธุรกจิโทรทศัน์เป็นการ
ทัว่ไป เพราะมคีวามเป็นห่วงกงัวลว่าบรษิทัจะประสบกบัปญัหาการขาดทุนและตอ้งเลกิการท าธุรกจิดงักล่าวไป ดงัเช่น
ผูป้ระกอบการบางรายทีป่ระสบปญัหาดงักล่าวไปแลว้ ซึง่ผูบ้รหิารชีแ้จงว่าจะน าเอาไปประกอบการด าเนินการดว้ยความ
ระมดัระวงัต่อไป  
   เมื่อผูบ้รหิารไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมาและน าเสนอแผนงานในอนาคตเสรจ็สิน้แลว้ 
ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบว่า ส าหรบัวาระน้ี มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า 
“คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินประจ าปี 2559 รายงานประจ าปี 2559 
และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2560 ของบรษิทั” 

อย่างไรกต็าม วาระนี้ไม่จ าตอ้งใหท้ีป่ระชุมลงมตแิต่อย่างใด  
ทีป่ระชุมจงึไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2559 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2560 ของบรษิทั 

ตามทีเ่สนอแลว้ 
 

        3        รบัรอง  แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงิน
สด ส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 

ผูด้ าเนินการประชุม ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบถงึงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี 
2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง โดยบรษิทัและ
บรษิทัย่อย มผีลขาดทุนจากการด าเนินงานในรอบปี 2559 รวม 624,692,190.20 บาท ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสง่รายละเอยีดดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดศ้กึษาล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2 ของหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้  

      งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สนิทรพัยร์วม     4,740.57  3,667.23 ลา้นบาท 
หนี้สนิรวม     3,970.66  1,049.74 ลา้นบาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้       769.91   2,617.49 ลา้นบาท 
รายไดร้วม     1,945.01  1,764.89  ลา้นบาท 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี    (624.69)     233.04  ลา้นบาท 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้            (2.86)       1.00  บาท 

12 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)



 
ส าหรบัวาระน้ี มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการพจิารณาแลว้

เหน็     ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2559”  
เมื่อผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงจนครบถว้นดแีลว้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการ

ประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 68 353,550,124 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 68 353,550,124 100.0000 
 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่1 อกีจ านวน 7 ราย 

นบัไดจ้ านวน 5,340,918 หุน้ 
 

         4 พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 

ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธหิลงัหกั
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทั จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
อย่างไรกต็าม ในระยะเวลาอนัใกลบ้รษิทัยงัมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิเพื่อหมุนเวยีนในกจิการเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการกนัส ารอง
เงนิจากผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมาไวใ้ชใ้นการลงทุนและเป็นทุนหมุนเวยีนในกจิการในการนี้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณางด
จ่ายเงนิปนัผลส าหรบังบการเงนิประจ าปี 2559  

ส าหรบัวาระน้ี มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการพจิารณาแลว้
เหน็     อนุมตังิดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2559 ตามทีเ่สนอ”  

เมื่อชีแ้จงเสรจ็สิน้แลว้ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่
ประชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตังิดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 68 353,550,124 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0 0.0000 

รวม 68 353,550,124 100.0000 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ขอ้ 16 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในอตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึง่
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 
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1. นางเมตตา  อุทกะพนัธุ ์  ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ   

      สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ กรรมการ, กรรมการบรหิารและกรรมการสรรหาและพจิารณา  

ค่าตอบแทน 
3. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง    กรรมการ, กรรมการบรหิารและกรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทน 
  ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงานและการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทัง้ 3 คนนัน้ บรษิทัไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษา
เป็นการล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 3 ของหนงัสอืเชญิประชุม 
  ส าหรบัวาระน้ี มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้
เหน็สมควรเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 คนทีด่ ารงต าแหน่งครบวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ตาม
ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู ้ ความสามารถ อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัต่อไป” 

เมื่อชีแ้จงเสรจ็สิน้แลว้ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่
ประชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
   ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 คนกลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยมกีารลงคะแนน
เรยีงเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
 5.1 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิห้นางเมตตา  อุทกะพนัธุ ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง     
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 66 316,875,333 89.6275 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสยีง 1 36,671,791 10.3725 

รวม 67 353,547,124 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 3,000 หุน้ 
 

 5.2 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหน้างระรนิ อุทกะพนัธุ ์ ปญัจรุ่งโรจน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั     
อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 66 299,163,072 84.6169 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสยีง 2 54,387,052 15.3831 

รวม 68 353,550,124 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้ไม่มบีตัรเสยี 
 

 5.3 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิห้นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
 

14 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)



 
 
 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 65                                353,318,104 99.9344 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสยีง 2 232,020 0.0656 

รวม 67 353,547,124 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 3,000 หุน้ 

  
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่เพ่ิมเติม 
  ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ปจัจุบนัคณะกรรมการบรษิทั มจี านวนทัง้สิน้ 9 คน สมควรทีจ่ะหาผูท้ีม่ ี
ความรู ้ ความสามารถเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัเพิม่เตมิ ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึคดัเลอืกบุคคล
และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้ เหน็สมควรเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการบรษิทัเขา้ใหม่ จ านวน 2 คน ดงันี้   
  1. เรอือากาศโทกมลนยั  ชยัเฉนียน   เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
 2. นายปราโมทย ์ พรประภา   เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิ การศกึษา ประวตักิารท างาน คุณสมบตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทัเขา้ใหม่เพิม่เตมิทัง้สองท่านนัน้ บรษิทัไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาเป็นการล่วงหน้าแลว้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย
หมายเลข 4 ของหนงัสอืเชญิประชุม 
  ส าหรบัวาระน้ี มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้เรอือากาศโทกมลนยั  ชยัเฉนียน และนายปราโมทย ์  พรประภา เป็น
กรรมการบรษิทัเพิม่เตมิอกี 2 คน ซึง่เรอือากาศโทกมลนยั  ชยัเฉนียน และนายปราโมทย ์  พรประภา เป็นผูม้คีวามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการบรหิารธุรกจิ จะสามารถน าประสบการณ์ทีผ่่านมาช่วยเสรมิธุรกจิใหม่ๆ และงานดา้น
การตลาดของกลุ่มบรษิทั ทัง้นี้ เรอือากาศโทกมลนยั  ชยัเฉนียน จะเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทั และนายปราโมทย ์ พรประภา จะ
เขา้มาเป็นกรรมการอสิระของบรษิทั” 
 ผูด้ าเนินการประชุมยงัไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่าเรอือากาศโทกมลนยั  ชยัเฉนียนและนายปราโมทย ์  พรประภา ไดร้บัการ
พจิารณาคดัเลอืกมาตามระเบยีบขัน้ตอนของบรษิทั รวมทัง้ผ่านการพจิารณาเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนแลว้ นอกจากนี้บุคคลทัง้สองท่านไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย
ทุจรติ ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั จงึเป็นบุคคลผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้น ไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ต่อย่างใด  
  เมื่อชีแ้จงเสรจ็สิน้แลว้ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่
ประชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้ บรษิทั
ไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้ไดล้งมตเิป็นรายบุคคลเรยีงล าดบักนัไป   โดยมผีลการลงมต ิดงัต่อไปนี้ 
  6.1 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ให้เรอือากาศโทกมลนยั  ชยัเฉนียน เป็นกรรมการบรษิทัเขา้ใหม่เพิม่เตมิ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 65 353,528,104 99.9946 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 2 19,020 0.0054 

รวม 67 353,547,124 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 3,000 หุน้ 
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6.2 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ใหน้ายปราโมทย ์  พรประภา เป็นกรรมการบรษิทัเขา้ใหม่เพิม่เตมิ ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

  
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 65 353,528,104 99.9946 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 2 19,020 0.0054 

รวม 67 353,547,124 100.0000 
 
 อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 3,000 หุน้ 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2560 
 ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ ส าหรบัปี 2560 ไดก้ระท าโดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภท ขนาด และความเกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บรษิทั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ 
ซึง่บรษิทัไดส้ง่ขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบล่วงหน้าแลว้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 ของหนงัสอืเชญิประชุม โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้  

(1) เงนิประจ าต าแหน่ง พจิารณาเสนอจ่ายเป็นอตัราต่อเดอืน ดงันี้ 
ต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั   จ านวน 20,000 บาทต่อเดอืน 
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั    จ านวน 10,000 บาทต่อเดอืน 
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 30,000 บาทต่อเดอืน 
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ   จ านวน 20,000 บาทต่อเดอืน 
ต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร   จ านวน 30,000 บาทต่อเดอืน  
ต าแหน่งกรรมการบรหิาร    จ านวน 20,000 บาทต่อเดอืน 

  ทัง้นี้ หากกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งต่างๆ ขา้งตน้ เป็นผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนจากต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัอยู่แลว้ 
จะไม่ไดค้่าตอบแทนในสว่นเงนิประจ าต าแหน่งนี้ 
 

(2) ค่าเบีย้ประชุม พจิารณาเสนอจ่ายส าหรบัการเขา้ประชุมในแต่ละครัง้ ดงันี้ 
ต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั   จ านวน 25,000 บาทต่อครัง้ 
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั    จ านวน 20,000 บาทต่อครัง้ 

  ทัง้นี้ ในกรณีผูด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการบรษิทั เป็นผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนจากต าแหน่ง
ผูบ้รหิารของบรษิทัอยู่แลว้ จะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุมในสว่นทีเ่สนอนี้  

ส าหรบัวาระน้ี มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้
เหน็ว่าผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ตามทีเ่สนอ” 

เมื่อชีแ้จงเสรจ็สิน้แลว้ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่
ประชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามอตัราและเงื่อนไขทีม่กีารเสนอ ดงันี้ 

 

16 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)



 
 

 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 68 353,550,124 100.000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 68 353,550,124 100.0000 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 
  ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหส้ านกังานบญัชหีลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชปีระจ าปี 2560 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคดัเลอืกเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยพจิารณาจากผล
การปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี จงึเหน็สมควรขอใหท้ีป่ระชุมแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
ประจ าปี 2560 ดงันี้  

1. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  เลขทีใ่บอนุญาต       8802 หรอื 
2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส   เลขทีใ่บอนุญาต       4439 หรอื 
3. นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง เลขทีใ่บอนุญาต       4409    

  คนหนึ่งคนใด จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 มอี านาจตรวจสอบและลง
นามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2560 ดงันี้ 

(1) ค่าสอบบญัช ีบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เสนอราคา 1,600,000 บาท  
(2) ค่าสอบบญัช ีบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั เสนอราคา  900,000 บาท 

  รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 2,500,000 บาท ซึง่ค่าสอบบญัชดีงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/
สิง่พมิพ ์ค่าไปรษณียอ์ากร ค่าตดิต่อสือ่สาร เป็นตน้ ซึง่ผูส้อบบญัชจีะเรยีกเกบ็มายงับรษิทัตามทีไ่ดจ้่ายจรงิ 
  วาระนี้ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรแต่งตัง้
ผูส้อบบญัช ีดงันี้ 1. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์หรอื 2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส หรอื 3. นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง คนใดคน
หนึ่งจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนตามทีเ่สนอ” 
 นายเฉลมิพล  ไวทยางกรู ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและใหข้อ้สงัเกตเกีย่วกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชวี่า 
เหน็ดว้ยทีเ่สนอใหบ้รษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั แต่เน่ืองจากราคาค่าตอบแทนสงูขึน้มาก
กว่าเดมิเป็นอย่างมาก และอยากใหม้กีารแนะน าประวตัขิองผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้ดว้ย  
 ประธานไดก้ล่าวชีแ้จงว่าการเสนอแต่งตัง้บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั นัน้เพราะเหน็ว่าเพื่อความสะดวกใน
การตดิต่องานกบัต่างประเทศ และการประสานงานกนัในระหว่างกลุ่มทุน ดงันัน้ แมว้่าจะมกีารเพิม่เตมิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ขึน้มาบา้ง แต่กย็งัถอืว่าอยู่ในระดบัราคาทีเ่หมาะสมกบักจิการของบรษิทั 
   เมื่อชีแ้จงเสรจ็สิน้แลว้ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการลงมต ิ ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่
ประชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ 1. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์ เลขทีใ่บอนุญาต 8802 หรอื 2. นางสาวนิตยา  
เชษฐโชตริส เลขทีใ่บอนุญาต 4439 หรอื 3. นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง เลขทีใ่บอนุญาต 4409 คนใดคนหนึ่งจากบรษิทั เค
พเีอม็จ ี ภูมไิชย สอบบญัช ี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
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 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 66 353,531,104 99.9946 
ไม่เหน็ดว้ย 2 19,020 0.0054 
งดออกเสยีง 0 0 0.0000 

รวม 68 353,550,124 100.0000 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 40 
 ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานและโครงสรา้งการบรหิารงานของบรษิัท 
จงึขอเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 40 ซึง่เป็นสว่นเกีย่วกบัอ านาจการลงลายมอืชื่อกระท า
การแทนบรษิทั โดยขอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันี้ 
 ข้อบังคับข้อ  40 เดิมก าหนดไว้ว่ า  “ข้อ 40 อ านาจกรรมการที่จ ะท า นิติกรรมผูกพันบริษัท คือ ประ ธาน
กรรมการบรหิาร   หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมอืชื่อ และประทบัตราส าคญัของบรษิทั หรอื กรรมการอื่นสอง
คนลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิทั” 
 แกไ้ขเป็นดงันี้ “ขอ้ 40. อ านาจกรรมการทีจ่ะท านิตกิรรมผกูพนับรษิทัคอื กรรมการสองคนลงลายมอืชื่อร่วมกนั และ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั” 

ส าหรบัวาระน้ี มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า “คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรให้
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 40 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานและโครงสรา้งการบรหิารงานตามทีเ่สนอ” 

เมื่อชีแ้จงเสรจ็สิน้แลว้ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่
ประชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 40 ตามทีม่กีารเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่าสาม
ในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
 จ านวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 65 353,400,024 99.9584 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 2 147,100 0.0416 

รวม 67 353,547,124 100.0000 
 อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 3,000 หุน้ 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอกี 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามประเดน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกคน และ

ปิดการประชุมเวลา 16.45 นาฬกิา 
 
 
 
 
       (นางเมตตา อุทกะพนัธุ)์ 
           ประธานทีป่ระชุม 
 
(นางอมัพวรรณ์ สวุรรณเรอืงศร)ี 
    ผูจ้ดบนัทกึการประชุม 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

 
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์ พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่

5/2560 เมื่อวนัที ่ 30 มถุินายน 2560 เวลา 11.00 น. ถงึ 15.00 น. เกีย่วกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 
ดงัต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 839,999,730 บาท จากทุนจด

ทะเบยีนเดมิจ านวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 
839,999,730 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะ ดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น 
การใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 839,999,730 1.00 839,999,730 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

- - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน (แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน) 

2.1 รายละเอยีดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น
การถอืหุน้ (Right 
Offering) 

839,999,730 1 : 2 4.25 หมายเหตุ 1 หมายเหตุ 2 

  หมายเหตุ     

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 839,999,730 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ก าหนดราคาเสนอขายที ่ 4.25 บาทต่อหุน้ และมสีดัสว่นการจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 2 หุน้สามญัใหม่  ก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั
ในช่วงวนัที ่ 4-8 กนัยายน 2560 (รวม 5 วนัท าการ) ผูถ้อืหุน้แต่ละรายมสีทิธจิองซือ้ตามสดัสว่นหุน้สามญัเดมิทีถ่อือยู่
เท่านัน้ โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Record Date) ณ วนัที ่
18 สงิหาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที่ 21 สงิหาคม 2560  ในกรณีทีม่ี
หุน้เหลอืจากการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯจะขออนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ในคราวถดัไป 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 
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2. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตมิอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรอื
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอี านาจในการพจิารณาก าหนด
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เช่น (1) การก าหนดขอ้ก าหนดเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ/หรอืระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งต่อไป 
2.2 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีทีม่เีศษของหุน้  

ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรร ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้ 
2.3 จ านวนหุน้คงเหลอืทีย่งัมไิดจ้ดัสรร 

-ไม่ม-ี 
3. ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 ในวนัที ่7 สงิหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall 
อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขต
ตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 2/2560 
ในวนัที ่17 กรกฎาคม 2560 และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์”) ในวนัที ่18 กรกฎาคม 2560 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต  
4.1 บรษิทัฯ จะจดทะเบยีนการเพิม่ทุนจดทะเบยีน การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ และการเปลีย่นแปลงทุน

ช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
4.2 บรษิทัฯ จะขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหร้บัหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
บรษิทัฯ มคีวามตอ้งการใชเ้งนิทุนเพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนด าเนินในธุรกจิสิง่พมิพ ์ และธุรกจิทวีดีจิทิลั โดยเป็นการ
ลงทุนในสว่นของเครื่องจกัร อุปกรณ์ และสตูดโิอ การช าระค่าใบอนุญาตดจิทิลัทวี ีค่าบรกิารโครงขา่ยทวีดีจิทิลั ตลอดจน
การจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ทัง้นี้ จุดประสงคห์ลกัเพื่อคงการเป็นผูผ้ลติงาน
พมิพแ์ละการผลติรายการโทรทศัน์ทีม่คีุณภาพ และท าใหธุ้รกจิสิง่พมิพแ์ละธุรกจิทวีดีจิทิลัมผีลการด าเนินงานเตบิโต
อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต  
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วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุน :              (หน่วย : ลา้นบาท) 
 จ านวนเงนิทีใ่ช ้

โดยประมาณ 
ระยะเวลาทีใ่ชเ้งนิ 
โดยประมาณ 

1. ช าระคนืเงนิกูส้ถาบนัการเงนิ และหุน้กู ้ 1,400 ภายในปี 2561 
2. ใช้ในการลงทุนในธุรกจิสิง่พมิพ ์และธุรกจิโทรทศัน์ ได้แก่ เครื่องจกัร
อุปกรณ์ สตูดโิอ และค่าใบอนุญาตทวีดีจิทิลั 

1,950 ภายในปี 2562 

3. ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ  220 ภายในปี 2561 
รวม 3,570  

 
6. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 มแีหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอ – การออกและเสนอขายหุน้ในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะไดร้บัช าระค่าหุน้เป็นเงนิสดทัง้
จ านวน ท าใหม้เีงนิทุนมาใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคต่์าง ๆ ซึง่ท าให้สามารถเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั ลด
ค่าใชจ้่ายในสว่นของดอกเบีย้จ่าย และการเพิม่รายได ้ โดยทีไ่ม่เป็นภาระของบรษิทัฯ ในการจดัหาเงนิทุนจาก
แหล่งอื่นเพิม่เตมิและไม่กระทบต่อสถานะทางการเงนิภายในและเงนิทุนในการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

 เพื่อเสรมิความแขง็แกร่งของสถานะทางการเงนิของบรษิทั เน่ืองจากมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนอยู่ในเกณฑท์ี่
ต ่าลง  

 มคีวามสามารถในการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การมเีงนิทุนหมุนเวยีนทีใ่ชใ้นการด าเนินกจิการ
เพิม่ขึน้ จะท าใหเ้พิม่ศกัยภาพในการท าธุรกจิตลอดจนการแขง่ขนั 

7. ประโยชน์ท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
7.1 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธหิลงั
หกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัฯ จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิในแต่ละปี ทัง้นี้ นโยบายดงักล่าว
อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นกรณีทีบ่รษิทัฯ มคีวามจ าเป็นอื่นใด  

7.2 ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้น้ีจะมสีทิธริบัเงนิปนัผลจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ เริม่ตัง้แต่เมื่อผูจ้องซือ้ 
หุน้สามญัเพิม่ทุนไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แลว้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 - ไม่ม-ี 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั การด าเนินการ วนั / เดือน / ปี 
1. การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2560 30 มถุินายน 2560 
2. วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญั 

ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 (Record Date) 
17 กรกฎาคม 2560 

3. วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถอืหุ้นมสีทิธเิขา้
ร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

18 กรกฎาคม 2560 

4. การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 7 สงิหาคม 2560 
5. การจดทะเบยีนการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและแกไ้ขเพิม่เติม

หนงัสอืบรคิณหส์นธกิบักระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุน้มมีตอินุมตั ิ

6. การจดทะเบยีนการเพิม่ทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นับแต่วนัทีม่กีารจดัสรรหุน้
เพิม่ทุน 
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บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

   ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

  (นางเมตตา อุทกะพนัธุ)์ 

ประธานกรรมการบรษิทัฯ 

22 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)



 

 
 

แบบหนั              (แบบ ก.) / Proxy (Form A.) 
    

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้       เข              
Shareholders’  Registration No.    Written at  

       / Date   เ     / Month     .ศ. / Year  
   
(1)  ข   เ     (I/We)               (Nationality)          

        เ ข   (Address)            
             

(2)  เ      ถ      ข                                                      (     )   
(am/are (a) shareholder(s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้ รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง  ดงันี้ 
holding the total number of    shares and having the right to vote equal  to   votes as follows. 
      หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
       Ordinary share     shares and having the right to vote equal  to   votes  
      หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
       Preferred share     shares and having the right to vote equal  to   votes  

 (3)  ข             / Hereby  appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตัง้บุคคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้3 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ที่
จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระกไ็ด ้โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระ ทีป่รากฎ
ขา้งทา้ยนี้ / 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  ภคภาสน์ววิฒัน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat  กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 71 ปี / Years 

        เ ขที ่ 1104 ชัน้ 11 อาคารจลุดศิ รเิวอร ์แมนชัน่ เลขที ่2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200 
Resident at   Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200 

หรอื/or      นายอ าพล รวยฟูพนัธ ์/ Mr.Ampon Ruayfupant  กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 47  ปี / Years 
        เ ขที ่ 1 ถนนบางขนุเทยีน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150  
Resident at   1 Bangkhunthien Road Bangbon Bangbon Bangkok 10150 

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 2/2560 ใน

วนัที ่7 สงิหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร เ ข     378 ถ           แขวงตลิง่ชนั เข               เ         หรอืจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s 
Extraordinary General Meeting No.2/2017 to be held on August 7, 2017 at 14.00Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk 
Road,Bangkok. or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
 

  
 
 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

ผูท่ี้มาประชมุด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 
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-2- 
 
 
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ / 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. 
 
 

  นาม / Signed                   / Grantor 
      (    ) 

 
  นาม / Signed          รบั         / Proxy 

      (    ) 
 

  นาม / Signed          รบั         / Proxy 
      (    ) 
 

  นาม / Signed          รบั         / Proxy 
      (    ) 

 
         / Remarks 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ / 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. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ที่ระบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (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. ซึง่เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดูแลหุน้ ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.amarin.com เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดงึขอ้มลูมาใชไ้ดต้ามความเหมาะสม / Proxy Form C for 
foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the company’ Website at www.amarin.com 
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แบบหนั               (แบบ ข.) / Proxy (Form B.) 
    

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้       เข              
Shareholders’  Registration No.    Written at  

       / Date   เ     / Month     .ศ. / Year  
   
(1)  ข   เ     (I/We)               (Nationality)          

        เ ข   (Address)            
             

(2)  เ      ถ      ข                                                      (     )   
(am/are (a) shareholder(s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้ รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง  ดงันี้ 
holding the total number of    shares and having the right to vote equal  to  votes as follows. 
      หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั      เสยีง 
       Ordinary share     shares and having the right to vote equal  to   votes  
      หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
       Preferred share     shares and having the right to vote equal  to   votes  

(3)  ข             / Hereby  appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตัง้บุคคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้3 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ที่
จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระกไ็ด ้โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระ ทีป่รากฎ
ขา้งทา้ยนี้ / 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  ภคภาสน์ววิฒัน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat  กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 71 ปี / Years 

        เ ขที ่ 1104 ชัน้ 11 อาคารจลุดศิ รเิวอร ์แมนชัน่ เลขที ่2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200 
Resident at   Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200 

หรอื/or      นายอ าพล รวยฟูพนัธ ์/ Mr.Ampon Ruayfupant  กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 47  ปี / Years 
        เ ขที ่ 1 ถนนบางขนุเทยีน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150  
Resident at   1 Bangkhunthien Road Bangbon Bangbon Bangkok 10150 

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 2/2560 ใน

วนัที ่7 สงิหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร เ ข     378 ถ           แขวงตลิง่ชนั เข               เ         หรอืจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s 
Extraordinary General Meeting No.2/2017 to be held on August 7, 2017 at 14.00Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk 
Road,Bangkok. or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

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

  
 
 
 
 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

ผูท่ี้มาประชมุด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 
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วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2017 held on  

April 28, 2017. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 

intentions as follows. 
     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 419,999,865 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 

Agenda No.2 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by 839,999,730, from the existing registered 
capital of THB 419,999,865 to THB 1,259,999,595, by issuing 839,999,730 newly issued ordinary shares, with a par value of 
THB 1 per share. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
Agenda No.3 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association to be in line with the increase of 

the Company’s registered capital. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our    
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 839,999,730 หุ้น 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company by 839,999,730 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our    
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทั และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 ของบริษทั โดยเพ่ิม

วตัถปุระสงคข์องบริษทัอีก 4 ข้อ เป็นข้อท่ี 54 – 57 ดงัน้ี 
ข้อ 54. ประกอบกิจการจดัพิมพ ์ผลิตแบบเรียน หนังสือ ส่ิงพิมพ ์ส่ือการเรียนการสอน รวมถึงอปุกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาทุกประเภท 
ข้อ 55. ประกอบธรุกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
ข้อ 56. ประกอบธรุกิจเพ่ือให้บริการพฒันา การเป็นท่ีปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบธรุกิจทัว่ไปในการวางระบบพาณิชย ์
อิเลก็ทรอนิกส ์
ข้อ 57. ประกอบธรุกิจบริการรบัช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์

Agenda No. 5 To consider and approve the additional 4 objectives and amendment to Article 3 of the Company’s Memorandum of 
Association.  
Clause 54  To engage in the of printing business, book, textbook, instructional materials and other types of learning tools.    
Clause 55  To engage in the business of electronic commercial.                                                                                                 
Clause 56  To engage in the business of advisor for electronic commercial.  
Clause 57  To engage in the business of electronic payment. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

      เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
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วาระท่ี 6  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.6 To consider other matters (if any). 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our   
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้  ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ชเ่ป็น
การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้/ Voting by the Proxy in any agenda tat is not in  accordance to that specified on this proxy  form 
is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder. 

(6) ค าแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ/ Other statements or evidences (if any) of  the Proxy 
(7) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใิน

เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร/ 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. 

(8) กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ/ 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. 
 

 
  นาม / Signed                   / Grantor 

      (    ) 
 

  นาม / Signed          รบั         / Proxy 
      (    ) 

 
  นาม / Signed          รบั         / Proxy 

      (    ) 
 

  นาม / Signed          รบั         / Proxy 
      (    ) 
 

         / Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได/้ 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. ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (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. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตาม
แนบ/ 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. กรณีหากมขีอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เชน่ กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใน
กจิการเรื่องใดทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล/ In the agenda of the election of directors, Shareholder or the 
Proxy may vote for either all directors or each individual director. 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึง่เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดูแลหุน้ ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.amarin.com  Prosy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. 
Interested shareholders can obtain in from the company’ website at  www.amarin.com  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Amarin  Printing And  Publishing  Public Company Limited. 
 
ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 2/2560 ในวนัที ่ 7 สงิหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่ 378 ถนน

ชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย/ in the Shareholder’s Extraordinary General Meeting 
No.2/2017 to be held on August 7 2017 at 14.00Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road,Bangkok, or such other date, 
time and place as the Meeting may be adjourned. 

___________     _____________ 
 

วาระที_่_____________เรื่อง_____________________________________________________________ 
Agenda                     Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที_่_____________เรื่อง_____________________________________________________________ 
Agenda                     Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที_่_____________เรื่อง_____________________________________________________________ 
Agenda                     Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที_่_____________เรื่อง_____________________________________________________________ 
Agenda                     Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

  นาม / Signed                   / Grantor 
      (    ) 

 
  นาม / Signed          รบั         / Proxy 

      (    ) 
 

  นาม / Signed          รบั         / Proxy 
      (    ) 
 

  นาม / Signed          รบั         / Proxy 
      (    ) 
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แบบหนั               (แบบ ค.) / Proxy (Form C.) 
    

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้       เข              
Shareholders’  Registration No.    Written at  

       (Date)   เ     (Month)     .ศ.(Year)  
 

(1)  ข   เ     (I/We)               (Nationality)          
        เ ข   (Address)            
             

  ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั        
 As The Custodian for 

ซึง่เ      ถ      ข                                                    (     )   
Who is a shareholder(s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้ รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง  ดงันี้ 
holding the total number of    shares and having the right to vote equal  to   otes as follows. 
      หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
       Ordinary share     shares and having the right to vote equal  to   votes  
      หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
       Preferred share     shares and having the right to vote equal  to   votes  

(2)  ข             / Hereby  appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตัง้บุคคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้3 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ที่
จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระกไ็ด ้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ
อสิระ ทีป่รากฎขา้งทา้ยนี้ / 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  ภคภาสน์ววิฒัน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat  กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 71 ปี / Years 
        เ ขที ่ 1104 ชัน้ 11 อาคารจลุดศิ รเิวอร ์แมนชัน่ เลขที ่2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200 
Resident at   Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200 

หรอื/or      นายอ าพล รวยฟูพนัธ ์/ Mr.Ampon Ruayfupant  กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 47  ปี / Years 
        เ ขที ่ 1 ถนนบางขนุเทยีน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150  
Resident at   1 Bangkhunthien Road Bangbon Bangbon Bangkok 10150 

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่    เ ขที ่/ Resident at           

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 2/2560 ใน

วนัที ่7 สงิหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร เ ข     378 ถ           แขวงตลิง่ชนั เข               เ         หรอืจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s 
Extraordinay General Meeting No.2/2017 to be held on August 7, 2017 at 14.00Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk 
Road,Bangkok. or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
 
 
 
 
 
 

 
อากรแสตมป์ 
20 บาท 

ผูท่ี้มาประชมุด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows. 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได/้authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held. 
มอบฉนัทะบางส่วน คอื / authorize in partial as follows. 

หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
            Ordinary share            shares and having the right to vote equal  to  votes  

 หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั      เสยีง 
             Preferred share            shares and having the right to vote equal  to  votes  
รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด (Total Voting)       เสยีง (votes)  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows. 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
Agenda No.1 To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28, 2017. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 419,999,865 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 

Agenda No.2 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by 839,999,730, from the existing registered 
capital of THB 419,999,865 to THB 1,259,999,595, by issuing 839,999,730 newly issued ordinary shares, with a par value of 
THB 1 per share. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
Agenda No.3 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association to be in line with the increase of 

the Company’s registered capital. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our    
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 839,999,730 หุ้น 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company by 839,999,730. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทั และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 ของบริษทั โดยเพ่ิม

วตัถปุระสงคข์องบริษทัอีก 4 ข้อ เป็นข้อท่ี 54 – 57 ดงัน้ี 
ข้อ 54. ประกอบกิจการจดัพิมพ ์ผลิตแบบเรียน หนังสือ ส่ิงพิมพ ์ส่ือการเรียนการสอน รวมถึงอปุกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาทุกประเภท 
ข้อ 55. ประกอบธรุกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์
ข้อ 56. ประกอบธรุกิจเพ่ือให้บริการพฒันา การเป็นท่ีปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบธรุกิจทัว่ไปในการวางระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส ์
ข้อ 57. ประกอบธรุกิจบริการรบัช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์
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Agenda No. 5 To consider and approve the additional 4 objectives and amendment to Article 3 of the Company’s Memorandum of 
Association.  
Clause 54  To engage in the of printing business, book, textbook, instructional materials and other types of learning tools.    
Clause 55  To engage in the business of electronic commercial.                                                                                                 
Clause 56  To engage in the business of advisor for electronic commercial.  
Clause 57  To engage in the business of electronic payment. 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our   
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 6  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.6 To consider other matters (if any). 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our   
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
 

 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้  ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ชเ่ป็น

การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้/ Voting by the Proxy in any agenda tat is not in  accordance to that specified on this proxy  form 
is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder. 

(6) ค าแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ/ Other statements or evidences (if any) of  the Proxy 
(7) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใิน

เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร/ 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. 

(8) กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ/ 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. 
 

 
  นาม / Signed                   / Grantor 

      (    ) 
  นาม / Signed          รบั         / Proxy 

      (    ) 
  นาม / Signed          รบั         / Proxy 

      (    ) 
  นาม / Signed          รบั         / Proxy 

      (    ) 
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         / Remarks 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ

ดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ / 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. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื / Documents required are 
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน/ Evidence stating authorization from the shareholder to 

the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 
 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน / Evidence confirming that the person who signed on the 

Proxy Form is a licensed Custodian. 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้/ 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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the 
Proxy may vote for either all directors or each individual director. 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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. กรณีหากมขีอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เชน่ กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใน
กจิการเรื่องใดทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (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) 

 

 
 

 
 

32 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Amarin  Printing And  Publishing  Public Company Limited. 
ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 2/2560 ในวนัที ่ 7 สงิหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่ 378 ถนน

ชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย/ in the Shareholder’s Extraordinary General Meeting 
No.2/2017 to be held on August 7, 2017 at 14.00Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road,Bangkok, or such other date, 
time and place as the Meeting may be adjourned. 

.         
วาระที_่_____________เรื่อง_____________________________________________________________ 
Agenda                     Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที_่_____________เรื่อง_____________________________________________________________ 
Agenda                     Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที_่_____________เรื่อง_____________________________________________________________ 
Agenda                     Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที_่_____________เรื่อง_____________________________________________________________ 
Agenda                     Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทกุประการ 
 We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
  ลงชื่อ / Signed _______________________________________ ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
                                          (                                     ) 
                                     วนัที ่/ Date _______________________________________ 
 
  ลงชื่อ / Signed _______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
                                         (                                     ) 
                                     วนัที ่/ Date _______________________________________ 
   

ลงชื่อ / Signed _______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
                                        (                                     ) 
                                     วนัที ่/ Date _______________________________________ 
   

ลงชื่อ / Signed _______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
                                       (                                     ) 
                                     วนัที ่/ Date _______________________________________ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 

 
นายสมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ 

อายุ  71 ปี 
 
 
 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่ 1  มกราคม  2489 
ท่ีอยู่    หอ้ง 1104 ชัน้ 11 อาคารจุลดศิรเิวอรแ์มนชัน่ เลขที ่2/132-3 ซอยสามเสน 3 
    แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่งในบริษทัฯ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
ปีท่ีเร่ิมรบัต าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536 
วฒิุการศึกษา 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  
อกัษรศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัฯไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP 

ประวติัการท างาน   2556 – ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
      บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน)  

2539 – 2556 กรรมการตรวจสอบ 
      บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
    2539 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ 
      บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
    2550 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
      บรษิทั ลพีฒันาผลติภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
    2556 – ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
      บรษิทั ซฟีโก ้จ ากดั (มหาชน) 
    2549 – 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
      บรษิทั ซฟีโก ้จ ากดั (มหาชน) 
    2549 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ 
      บรษิทั ซฟีโก ้จ ากดั (มหาชน) 
    2550 – ปจัจุบนั  กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
      บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั 
    2550 – ปจัจุบนั กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
      บรษิทั ไทยฮัว้ ยางพารา จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

 
ภาพถ่าย 
คุณสมชาย 
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    2558-ปจัจุบนั กรรมการ 
      บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
    2553-2554 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
      ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
การถือหุ้นในบริษทัฯ  ไม่ม ี
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจรติ 

ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ในรอบปีที่
ผ่านมา 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  25 ปี 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา  ไม่ม ี

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งความสมัพนัธ ์

ลกัษณะความสมัพนัธใ์นบริษทัฯ สถานะ / ค าอธิบาย 
1. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 

1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
ไม่ม ี

 
2. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ-บรษิทัย่อย ไม่เป็น 
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่
ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

ไม่เป็น 

4. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
5. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ (เช่น การซือ้-ขายวตัถุดบิ / สนิคา้ / บรกิาร
การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) 

ไม่ม ี

(*) 1. การแขง่ขนัทางธุรกจิ เช่น บรษิทัฯ และกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง มรีายไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่น
มากกว่ารอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ/กจิการอื่น) จากการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
 2. การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัฯ และกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง เป็น 
ลกูคา้ / Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญัให้
พจิารณาจากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ – บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัฯ และกจิการ 
 
หมายเหต ุ  : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ปี 2560 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
  : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
  : เขา้ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ในปี 2560 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
  : เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 35



 
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น (ต่อ) 

 
นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์  

อายุ  47  ปี 
 
 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่13 ธนัวาคม 2512 
ท่ีอยู่    เลขที ่1 ถนนบางขนุเทยีน แขวงบางบอน เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 10150 
สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่งในบริษทัฯ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
วฒิุการศึกษา   ปรญิญาโท  บรหิารธุรกจิ, การเงนิ  จาก  :  มหาวทิยาลยัคอรแ์นล   
ประวติัการท างาน   2556 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
      บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 

2550 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เชยีงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์จ ากดั (มหาชน) 

2550 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร   
      บรษิทั ไพลอตนิท สปอรต์แวร ์จ ากดั 

ปจัจุบนั  กรรมการ   
      บรษิทั มหาชยัอาหารไทย จ ากดั 
    ปจัจุบนั  กรรมการ 
      บรษิทั วาย.ย.ูด.ี โฮลดิง้ จ ากดั 
    ปจัจุบนั  กรรมการ 
      บรษิทั วาย.ย.ูด.ี เทก็ซไ์ทล ์จ ากดั 
    ปจัจุบนั  กรรมการ 
      บรษิทั เอม็.ท.ีเอฟ.มารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
    ปจัจุบนั  กรรมการ 
      บรษิทั กรุงเทพ เลเบลิ จ ากดั 
    ปจัจุบนั  กรรมการ 
      บรษิทั ไฮเทค เอม็บรอยเดอรี ่จ ากดั 
    ปจัจุบนั  หุน้สว่น 
      หา้งหุน้สว่นจ ากดั ยงอุดมการทอ 
    ปจัจุบนั  กรรมการ 
      บรษิทั ไรซซ์ิง่ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
    ปจัจุบนั  กรรมการ 
      บรษิทั ฟ้าสมุทรววิ จ ากดั    
การถือหุ้นในบริษทัฯ  32,247 หุน้ 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ในรอบปีที่
ผ่านมา 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  5 ปี 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา ไม่ม ี

 
ภาพถ่าย 
คุณอ าพล 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งความสมัพนัธ ์
ลกัษณะความสมัพนัธใ์นบริษทัฯ สถานะ / ค าอธิบาย 

1. การถอืหุน้ในบรษิทั 
1.1  จ านวนหุน้ 
1.2  สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
32,247   หุน้ 
0.0147 % 

2. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ-บรษิทัย่อย ไม่เป็น 
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่
ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

ไม่เป็น 

4. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
5. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ (เช่น การซือ้-ขายวตัถุดบิ / สนิคา้ / บรกิาร
การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) 

ไม่ม ี

 
(*) 1. การแขง่ขนัทางธุรกจิ เช่น บรษิทัฯ และกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง มรีายไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่น
มากกว่ารอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ/กจิการอื่น) จากการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
 2. การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัฯ และกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง เป็น 
ลกูคา้ / Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญัให้
พจิารณาจากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ – บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัฯ และกจิการ 
 
หมายเหต ุ  : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ปี 2560 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
  : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
  : เขา้ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ในปี 2560 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
  : เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้  
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เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ข้ารว่มประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชุม 

 
เง่ือนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้ารว่มประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
จดทะเบยีนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จงึเหน็ควรก าหนดให้มกีารตรวจสอบ
เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้
ยดึถอืปฏบิตั ิทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อื
หุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากท่ีมีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะงดเว้นการลงคะแนนเสียงส าหรบัวาระท่ีได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสรจ็ส้ินไป
แล้ว โดยผูถ้อืหุน้จะสามารถลงคะแนนเสยีงไดเ้ฉพาะวาระทีย่งัคงเหลอือยู่เท่านัน้ 
 
เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ข้ารว่มประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชุม 
ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : 
 ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ หรอื หนงัสอื

เดนิทาง 
กรณีผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าประชุม : 
 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอื

ชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถ้ือหุ้น และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ 

หรอื หนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูร้บัมอบฉันทะ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัร

ขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

กรณีผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมารว่มประชุมด้วยตนเอง : 
 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัร

ขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
 หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล และมขีอ้ความ

แสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
กรณีมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าประชุม : 
 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอื

ชื่อบุคคลผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลตามทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลซึง่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคลนัน้ (ถา้ม)ี  

 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้น ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ มอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของ ผูแ้ทนนิติบุคคล และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัร
ขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

38 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)



 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูร้บัมอบฉันทะ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัร
ขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมิได้มีสญัชาติไทยหรอืเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 โปรดเตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล โดยเอกสารแสดง
ตนใหใ้ชเ้อกสารต่อไปนี้ 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคล หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ส าเนาหนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลทีอ่อกโดยสว่นราชการของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยจะตอ้งมรีายละเอยีด

ชื่อนิตบิุคคลผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคลและเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการลงลายมอืชื่อ  
 เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้แ้ทนนิตบิุคคลนัน้

รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น 

 เอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล 
 หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 หนงัสอืยนืยนัว่าคสัโตเดยีนผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก – แบบ ข – แบบ ค ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ด้
ก าหนดไวซ้ึง่เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถพจิารณาไดว้่าจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลหรอืจะมอบฉนัทะให้
กรรมการบรษิทัฯ รายใดรายหนึ่งตามรายละเอยีดขอ้มลูกรรมการอสิระ เพื่อมอบฉนัทะตามเอกสารแนบ โดยผูถ้อืหุน้
อาจจะระบุชื่อผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตวั กรณีผูร้บัมอบฉนัทะรายใดตดิภารกิจไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมได ้ผูร้บัมอบฉนัทะรายอื่นกส็ามารถเขา้ประชุมแทนได้ 

(2) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและมผีล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่า
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

(3) สง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัมายงั “ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่” ภายในวนัที ่ 31 กรกฎาคม 2560 ก่อน 12.00 น.
เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบเอกสารทนัเวลาเริม่ประชุม 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งจะถอืหุน้ของบรษิทัฯ จ านวนเท่าใด ผูถ้อืหุน้นัน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ โดยมอบฉนัทะให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

อน่ึง บรษิทัฯ จดัใหม้หีนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (หนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปทีง่่ายไม่ซบัซอ้น) และ แบบ ค. (หนงัสอืมอบ
ฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) เพื่อใหผู้้
ถอืหุน้สามารถพมิพข์อ้มลูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ทาง www.amarin.com 
 
การลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม 

บรษิทัฯ จะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนเริม่การประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมงครึง่ หรอืตัง้แต่เวลา 
12.00 น. ของวนัที ่7 สงิหาคม 2560 เป็นตน้ไป ณ หอ้ง  Convention  Hall  อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั  อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์ 
พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมทีไ่ดแ้นบมา
พรอ้มกนัน้ี 
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การออกเสียงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุ้น 

การลงคะแนนเสยีง การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิชีมูอื โดยใหน้บัหนึ่งเป็นหนึ่งเสยีง 
ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะแยกออกจากเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กีเ่สยีงกไ็ด ้

(1) การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบไุวใ้น
หนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้ กรณีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุไว้
ไม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทน 

(2) มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
 กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
 กรณีอื่น ๆ ซึง่มกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม

รบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(3) หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(4) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้และประธาน

ทีป่ระชุมอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกทีป่ระชุมชัว่คราวกไ็ด ้ เวน้แต่เป็นการออกเสยีงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้
กรรมการ 
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ข้อบงัคบับริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบรษิทั การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่า การประชุมวสิามญั  
  คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ านวน
หุน้ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หนึ่งในสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุม
วสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 46. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบุสถานที ่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 
และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อน
วนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั  
 
ขอ้ 47. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน หรอืไม่น้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากนั และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีทีป่รากฎ ว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่งชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ
ประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุม เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อย
กว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้กใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 
ขอ้ 48. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 

(1) การวนิิจฉยัชีข้าดหรอืลงมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหก้ระท าโดยการออกเสยีงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสยีง
ลงคะแนนนัน้จะกระท าดว้ยวธิใีด ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีงเสมอ ยกเวน้กรณีบรษิทัไดอ้อกหุน้บุรมิสทิธแิละ
ก าหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั 

(2) ในกรณีปกต ิ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(3) ในกรณีดงัต่อไปนี้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสว่นทีส่ าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอื การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงค์

จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
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(จ) การเพิม่ทุนหรอืลดทุนของบรษิทั 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบหรอืเลกิบรษิทั 

 
ขอ้ 49. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงัต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) อนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน 
(3) อนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 
(6) กจิการอื่น ๆ 

 
ขอ้ 50. บรษิทัตอ้งยื่นบญัชผีูถ้อืหุน้ทีม่อียู่ในวนัประชุมสามญัประจ าปี โดยระบุชื่อ สญัชาต ิทีอ่ยู่ จ านวนหุน้ทีถ่อื และเลขทีใ่บหุน้  ต่อ
นายทะเบยีนภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัเสรจ็การประชุม 
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แบบแจ้งความจ านงในการใช้บริการรถตู้รบั – ส่ง 
ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 

บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ขา้พเจา้                  
I/We  
                 
เบอรโ์ทรศพัท ์
Mobile No. 
 
อยู่บา้นเลขที ่       
Address       
 
หมายเหต ุ: 
1. ท่านผูถ้อืหุน้สามารถสง่แบบแจง้ความจ านงในการใชบ้รกิารรถตู ้ มายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่ 2 สงิหาคม 2560 ไดท้ี ่

ir@amarin.co.th หรอืโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 
2. รายละเอยีดบรกิารรถตูร้บั - สง่ท่านผูถ้อืหุน้ จะออกเดนิทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้     เวลา  12.30 น. ซึง่เจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯ จะท าการตดิต่อกลบัไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ในวนัที ่3 สงิหาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. ตามหมายเลขโทรศพัทท์ีท่่าน  
ผูถ้อืหุน้แจง้ไวข้า้งตน้ โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ จะแจง้จุดจอดรถใหท้่านผูถ้อืหุน้ทราบ 

3. ในกรณีทีถ่งึเวลานดัหมาย 12.30 น. ของวนัที ่ 7 สงิหาคม 2560 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาออกเดนิทางตาม
ก าหนด เพื่อประโยชน์แก่ท่านผูถ้อืหุน้ท่านอื่น ทีจ่ะสามารถเขา้ร่วมประชุมไดต้ามก าหนด 

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิแ์ก่ท่านผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงความจ านงในการเดนิทางก่อน 
5. ในกรณีท่านผูถ้อืหุน้ซึง่ไดแ้สดงความจ านงไว ้ ไม่ไดร้บัการตดิต่อตามขอ้ 2 โปรดตดิต่อกลบัมาทีบ่รษิทัฯ ภายในวนัที ่ 3 

สงิหาคม 2560 เพื่อรกัษาสทิธติามทีท่่านผูถ้อืหุน้ไดแ้สดงความจ านงไว ้ โดยตดิต่อกลบัมาทีเ่บอรโ์ทรศพัท ์ 0-2423-9900 ต่อ 
6806, 6817 
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สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 8

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


