
                   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี  2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนท่ี 
บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์  แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั  กรงุเทพมหำนคร  โทรศพัท ์ 0-2422-9999 
ณ ห้อง Convention Hall อำคำรผูบ้ริหำร 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีแนบมำด้วยล ำดบัท่ี 12 

I N F I N I T E 
P R O S P E R I T Y





บริษทั   อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกัพมิพ ์: 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหำนคร 10170  โทร. 0-2422-9999 โทรสำร 0-2434-3555, 0-2434-3777 
โรงพมิพ ์   : 376 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหำนคร 10170  โทร. 0-2422-9000  โทรสำร 0-2433-2742, 0-2434-1385 
เลขทะเบยีน 0107536000480  E-mail :  info@amarin.co.th  Homepage : http://www.amarin.com 

 

                 23 มนีำคม 2562 
 
เรื่อง ขอเชญิประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี  2562 
เรยีน ท่ำนผูถ้อืหุน้  

บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ำกดั (มหำชน) 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ย        1.   ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 เมื่อวนัที ่25 เมษำยน  2561 

2. รำยงำนประจ ำปี  2561 
3. รำยนำมผูส้อบบญัช ีรำยละเอยีดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชสี ำหรบัปี 2562 
4. รำยนำมและประวตัยิ่อของบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบ

ก ำหนดออกตำมวำระ และนิยำมกรรมกำรอสิระ 
5. รำยนำมและประวตัยิ่อของบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งเพิม่เตมิ 
6. ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2562 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
8. ขอ้มลูของกรรมกำรอสิระประกอบกำรมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
9. เอกสำรและหลกัฐำนทีผู่เ้ขำ้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขำ้ประชุม 
10. ขอ้บงัคบับรษิทั ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชมุผูถ้อืหุน้ 
11. แบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชบ้รกิำรรถตูบ้รษิทั 
12. แผนทีแ่สดงสถำนทีจ่ดักำรประชมุ 

 
 บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ำกดั (มหำชน) ใคร่ขอเชญิประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 ในวนัที ่29 
เมษำยน 2562  เวลำ 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall  อำคำรผูบ้รหิำร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั  
กรุงเทพมหำนคร 10170 เพื่อพจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบยีบวำระกำรประชุมดงัต่อไปนี้: 
 
วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน  2561 

ควำมเป็นมำและเหตุผล  กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่25 เมษำยน 2561 ซึง่ 
บรษิทัไดส้ง่ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม ตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ และ
บรษิทัไดเ้ผยแพร่รำยงำนดงักล่ำวในเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.amarin.com 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร  พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 เมื่อวนัที ่25 
เมษำยน 2561 ไดม้กีำรบนัทกึไวอ้ย่ำงถูกต้อง จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำรบัรองรำยงำน
กำรประชุมดงักล่ำว   
 
กำรลงมต ิ วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระท่ี 2  พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561 รำยงำนประจ ำปี 2561 และ

แผนงำนประจ ำปี 2562 
 

ควำมเป็นมำและเหตุผล   บรษิทัไดส้รุปผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำในรอบปี 2561  ดงัรำยละเอยีดในสิง่ทีส่่ง 
มำด้วยล ำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมน้ี และได้เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.amarin.com รวมถงึบรษิทัไดน้ ำเสนอแผนงำนประจ ำปี 2562 ในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัดว้ย  
 

 

1INFINITE PROSPERITY



 ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561  รายงานประจ าปี 2561 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2562 ของบรษิทัตามทีเ่สนอ 
 
การลงมต ิ วาระน้ีไมต่อ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และ 
งบกระแสเงินสด ส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 
 
ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัต้องมี
การจดัท างบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี สิน้สุด ณ รอบบญัชขีองบรษิัท เพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี 
2561 ซึง่ผ่านการพจิารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ว่า
ถูกตอ้ง  

โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีผลก าไรเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานในรอบปี 2561 รวม 
173,901,516 บาท  ดงัปรากฏรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 ตามทีเ่สนอ ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

             

           (หน่วย : ล้านบาท) 
           งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สนิทรพัยร์วม    6,167.45   6,800.77 
หนี้สนิรวม    2,092.49     523.79 

  สว่นของผูถ้อืหุน้    4,074.96   6,276.98 
  รายไดร้วม    3,526.39   1,748.30 
  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี   173.90      169.08 
  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)       0.17         0.17 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2561 
 
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2562  

(รายละเอียดปรากฎในตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3) 
 

  ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้  49  ก าหนดใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี และก าหนดเงนิค่าตอบแทนในการประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้  
คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการคดัเลอืกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 ตามแนวทางการหมุนเวยีนผูส้อบ
บญัชใีนตลาดทุนและตามกระบวนการที่ก าหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเพื่อเสนอให้ที่
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชปีระจ าปี 2562 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใด คนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็
ต่องบการเงนิของบรษิทั ประจ าปี 2562 
 
 
 

2
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)



 
1. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2561                
   รวมระยะเวลา 2 ปี) 
2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
3. นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4409  
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
ทัง้นี้  บรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และผู้สอบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอมานัน้เป็น   
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร  หรอื      
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้หน็ชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2562 ดงันี้ 
           หน่วย : บาท 

ค่าสอบบญัชี 
ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

(ปีท่ีเสนอ)  บาท % 
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 1,550,000 1,500,000 50,000 3.33% 
ค่าบรกิารอื่น ไมม่ ี ไมม่ ี - - 
รวมเป็นค่าตอบแทนทัง้ส้ิน 1,550,000 1,500,000 50,000 3.33% 

  
* ค่าสอบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิง่พมิพ ์ค่าไปรษณียอ์ากร   
ค่าตดิต่อสือ่สาร เป็นตน้ ซึง่ผูส้อบบญัชจีะเรยีกเกบ็มายงับรษิทัตามทีไ่ดจ้่ายไปจรงิ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก          
ความเป็นอสิระ เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ย
ความเป็นกลาง มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ จงึเหน็สมควรเสนอ
ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  และบรษิทัย่อย
รวมทัง้ไดพ้จิารณาอตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชดีงักล่าว โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิทัใน
อุตสาหกรรม และขนาดของสนิทรพัยใ์กลเ้คยีงกนัแลว้เหน็ว่าค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา กลัน่กรองอย่างเหมาะสมและเหน็ชอบ
แลว้ คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  

1. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2561  
    รวมระยะเวลา 2 ปี) 
2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
3. นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4409  
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 

 
การลงมต ิวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

 

3INFINITE PROSPERITY



 
 
วำระท่ี  5 พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และจดัสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรบั 

ผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 

ควำมเป็นมำและเหตุผล  จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2561 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ของบรษิัท    
(งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร) มกี ำไรสุทธสิ ำหรบัจ่ำยเงินปนัผล จ ำนวน 169,078,366.00 บำท และไม่มียอด
ขำดทุนสะสม ประกอบกบับรษิทัมกีระแสเงนิสดเพยีงพอที่จ่ำยเงนิปนัผลได ้คณะกรรมกำรบรษิทัจงึพจิำรณำ
เห็นชอบให้จดัสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 8,460,000.00 บำท  ซึ่งสอดคล้องกับ
พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 56 ซึง่ก ำหนดให้
บรษิัทต้องจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหกั
ด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน และใหจ้่ำยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.07 บำท รวมเป็นเงนิ 69,879,711.30 บำท คดิ
เป็นรอ้ยละ 41 ของก ำไรสทุธปิระจ ำปี ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 60 ของก ำไร
สุทธหิลงัหกัภำษีเงนิได้นิติบุคคลของบรษิัท สำเหตุที่บรษิัทจ่ำยเงนิปนัผลต ่ำกว่ำนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผล
เน่ืองจำกบรษิทัมคีวำมตอ้งกำรส ำรองเงนิส ำหรบักำรลงทุนและกำรขยำยงำนในปี 2562 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผำ่นมำ                  หน่วย : บำท 

รำยละเอียดกำรจำ่ยเงินปันผล รอบปีปัญชี 2561 รอบปีบญัชี 2560 
ก ำไรสทุธ ิตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (บำท) 169,078,366 195,315,561 
หกั จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย 8,460,000 9,800,000 
ก ำไรสทุธคิงเหลอืส ำหรบัจ่ำยเงนิปนัผล (บำท) 160,618,366 185,515,561 
จ ำนวนหุน้ (หุน้) 998,281,590 998,281,590 
อตัรำในกำรจ่ำยเงนิปนัผลต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.07 0.00 
รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ำยทัง้สิน้ประมำณ (บำท) 69,879,711 0.00 
สดัสว่นกำรจ่ำยเงนิปนัผลเทยีบกบัก ำไรสทุธ ิ 41% 0% 

 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  พจิำรณำแล้วเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนุมตัิกำรจ่ำย      
เงนิปนัผลประจ ำปี 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.07 บำท/หุน้ รวมเป็นเงนิปนัผล 69,879,711.30 บำท จำกผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2561 และจดัสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 8,460,000.00 บำท ตำมทีเ่สนอ  
 
กำรลงมต ิวำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระท่ี 6  พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
  (รำยนำมและประวติัของกรรมกำรปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 4) 
 

ควำมเป็นมำและเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 
ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นในอตัรำหน่ึงในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ ำนวน     
ใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสำม ซึง่ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้น้ีมกีรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ
จ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 
 

4
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)



 
1. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สมชำย ภคภำสน์ววิฒัน์ กรรมกำรอสิระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

     และกรรมกำรควำมยัง่ยนืและบรหิำรควำมเสีย่ง 
2. ศำสตรำจำรย ์ดร.นนัทวฒัน์ บรมำนนัท ์  กรรมกำรอสิระ ประธำนคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืน

และบรหิำรควำมเสีย่ง และกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยฐำปน  สริวิฒันภกัด ี    รองประธำนกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 

     และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
4. นำงระรนิ อุทกะพนัธ ์ปญัจรุ่งโรจน์  กรรมกำร กรรมกำรควำมยัง่ยนืและบรหิำรควำมเสีย่ง

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
และกรรมกำรบรหิำร 

ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี  บรษิทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ
รำยชื่อบุคคลเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรระหว่ำงวนัที่ 3 ธนัวำคม 2561 ถงึ วนัที่ 5 กุมภำพนัธ ์   
2562 ผ่ำนระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ปรำกฎว่ำไม่ม ี 
ผูถ้อืหุน้ท่ำนใดเสนอชื่อบุคคลเขำ้รบักำรพจิำรณำคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิทั 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ เหน็สมควรเสนอให้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำเลอืกตัง้บุคคลทัง้ 4 ท่ำนทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมกำรบรษิทั กลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ต่อไปอกีวำระหนึ่ง ตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน ซึง่มคีวำมเหน็ว่ำบุคคลทัง้ 4 ท่ำนน้ี เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และไม่มลีกัษณะต้องหำ้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรบรษิทั ตำม
กฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้ที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ มปีระสบกำรณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิ สำมำรถท ำประโยชน์ใหก้บับรษิทัเป็นอย่ำง
ดยีิง่ และในช่วงทีผ่่ำนมำไดป้ฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชุดย่อยไดเ้ป็นอย่ำงดตีลอดมำ 
โดยเสนอให้พจิำรณำเลอืกตัง้เป็นรำยบุคคล ทัง้นี้ ประวตัิย่อและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งของผู้ทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ
เป็นกรรมกำร รวมทัง้นิยำมกรรมกำรอสิระของบรษิทั มรีำยละเอยีดปรำกฏตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่4 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิำรณำแลว้
มคีวำมเหน็ว่ำ รองศำสตรำจำรย ์ดร. สมชำย  ภคภำสน์ววิฒัน์ ไดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระของบรษิทัเป็น
เวลำ 25 ปี 7 เดอืน นับตัง้แต่เขำ้รบัต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ ซึง่จะพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรตำมวำระในปีนี้ 
เป็นผู้มคีุณสมบตัิครบถ้วนตำมพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มี
ประสบกำรณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิ และยงัเป็นผู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบญัชแีละกำรเงิน 
สำมำรถให้ควำมเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้อย่ำงอิสระ ส ำหรับในส่วนของกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรอสิระไม่ควรเกนิ 9 ปี นบัจำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกของนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่นีัน้ 
บรษิทัไดพ้จิำรณำถงึควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรอสิระแต่ละคนทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย และสรำ้งควำมเจรญิเตบิโตใหก้บับรษิทัเป็นส ำคญั รวมถงึพจิำรณำจำกผล
กำรปฏิบัติงำนและผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ         
แต่ละคนในระหว่ำงทีป่ฏบิตังิำนใหก้บับรษิทั ซึง่รองศำสตรำจำรย์ ดร. สมชำย  ภคภำสน์ววิฒัน์ ไดพ้สิจูน์แลว้
ว่ำได้รกัษำคุณสมบตัิควำมเป็นอสิระ และไม่มผีลประโยชน์ขดัแย้งและ/หรอืส่วนได้เสยีอย่ำงมนีัยส ำคญักบั
บรษิทัแต่อย่ำงใด และศำสตรำจำรย ์ดร.นนัทวฒัน์  บรมำนนัท ์ไดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระของบรษิทัเป็น
เวลำ 1 ปี 1 เดอืน นับตัง้แต่เขำ้รบัต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ ซึง่ศำสตรำจำรย ์ดร.นันทวฒัน์  บรมำนันท ์มี
คุณสมบตัคิรบถว้นตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ มปีระสบกำรณ์
อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิ และยงัเป็นผูท้ีม่คีวำมเชีย่วชำญดำ้นกฎหมำย สำมำรถใหค้วำมเหน็ทีเ่ป็น
ประโยชน์กบับรษิทัไดอ้ย่ำงอสิระ 

 
กำรลงมต ิวำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระท่ี  7 พิจำรณำอนุมติัแต่งตัง้กรรมกำรใหม ่
  (รำยละเอียดปรำกฏในตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 5) 
 

ควำมเป็นมำและเหตุผล  ปจัจุบนัคณะกรรมกำรของบรษิทัมจี ำนวนทัง้สิน้ 11 ท่ำน สมควรทีจ่ะหำผูม้คีวำมรู ้ 
  ควำมสำมำรถเขำ้เป็นกรรมกำรเพิม่ขึน้อกี 1 ท่ำน คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดพ้จิำรณำ

และเหน็สมควรเสนอชื่อ เรอือำกำศโท กมลนัย  ชยัเฉนียน เป็นกรรมกำรของบรษิทั รวมเป็นกรรมกำรบรษิัท
ทัง้สิน้ 12 ท่ำน 

 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้
พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้เรอือำกำศโท กมลนัย ชยัเฉนียน  เป็นกรรมกำรบรษิทัเพิม่อกี 1 ท่ำน ซึง่เรอือำกำศโท
กมลนัย ชัยเฉนียน เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ  จะสำมำรถน ำ
ประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำช่วยเสรมิธุรกจิใหม่ ๆ  และงำนดำ้นกำรตลำดของกลุ่มบรษิทั  
 
กำรลงมติ   วำระนี้ ต้องผ่ ำนมติอ นุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่ งมำประชุมและ                     
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระท่ี  8 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรประจ ำปี 2562 
  (รำยละเอียดปรำกฏในตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 6) 
 

ควำมเป็นมำและเหตุผล  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรับ
กรรมกำรบรษิัท  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและบริหำรควำมเสี่ยง 
ส ำหรบัปี 2562 โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบัประเภท ขนำด และควำมเกีย่วโยงกบัผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัทซึง่สอดคลอ้งกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึควำมเหมำะสมกบักำรท ำหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมกำรบรษิัท กรรมกำรอสิระ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบรรษทัภบิำล และคณะกรรมกำรควำมยัง่ยนืและบรหิำรควำม
เสีย่ง ทัง้นี้กรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหน้ำทีใ่นคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ จะไดร้บัค่ำตอบแทนเพิม่ตำม
ปรมิำณควำมรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ 
 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนได้พจิำรณำกลัน่กรองค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิัทและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสม  และเปรียบเทียบกบัอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนั 
รวมถงึพจิำรณำจำกกำรขยำยตวัของธุรกจิและกำรเตบิโตของบรษิทั มคีวำมเหน็ว่ำควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสำมญั
ผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัค่ิำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2562 (มผีลตัง้แต่
วนัที ่1 มกรำคม 2562) เมื่อรวมกบัค่ำตอบแทนพเิศษ (ถ้ำม)ี เป็นเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บำท โดยในส่วน
ค่ำตอบแทนพเิศษใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำจดัสรรตำมควำมเหมำะสม
จำกผลประกอบกำรของบรษิทัเป็นส ำคญั 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)



 
รำยละเอยีดอตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2562 เปรยีบเทยีบปี 2561 

ต ำแหน่ง เงินประจ ำต ำแหน่ง 
(บำท/เดือน) 

ค่ำเบี้ยประชมุ 
(บำท/ครัง้) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ประธำนกรรมกำร  20,000 20,000 25,000 25,000 
กรรมกำร  10,000 10,000 20,000 20,000 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 30,000 30,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 20,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร  30,000 30,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมกำรบรหิำร  20,000 20,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ        
และพจิำรณำค่ำตอบแทน  

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน  

ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 

ประธำนคณะกรรมกำร 
ก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล  

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 

กรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล  ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 
ประธำนคณะกรรมกำรควำมยัง่ยนื  
และบรหิำรควำมเสีย่ง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 ไม่ม ี

กรรมกำรควำมยัง่ยนืและบรหิำร   
ควำมเสีย่ง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 ไม่ม ี

 
หมำยเหตุ :  ในกรณีทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนสว่นนี้ 
   :   คณะกรรมกำรควำมยัง่ยนืและบรหิำรควำมเสีย่งไดร้บักำรแต่งตัง้ในปี 2561 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดพ้จิำรณำแลว้ตำมทีเ่สนอเป็นวงเงนิไม่เกนิ 5 ลำ้นบำท 
 
กำรลงมติ  วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของผูถ้ือหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธ ิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

วำระท่ี  9 พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 
ควำมเป็นมำและเหตุผล เนื่องดว้ยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่อง กำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และค ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำ     
ควำมสงบแห่งชำตทิี ่21/2560 เรื่อง กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกจิ 
ไดม้กีำรแกไ้ขมำตรำ 100 ของพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ซึง่เกีย่วขอ้งกบักำรเรยีกประชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไม่จดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ตำมทีผู่ถ้อืหุน้รอ้งขอ 
 
ทัง้นี้ เพื่อรองรบักำรจดัประชุมผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมำตรำ 100  ของพระรำชบญัญตัิ
บรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ที่มกีำรแก้ไข บรษิัทจึงขอเสนอให้มกีำรแก้ไขขอ้บงัคบั ขอ้ 31 ขอ้ 32 และ   
ขอ้ 45 โดยใหย้กเลกิขอ้ควำมเดมิ และใหใ้ชข้อ้ควำมใหม่ดงัต่อไปน้ีแทน และมอบหมำยใหบุ้คคลทีก่รรมกำร   
ผูม้อี ำนำจของบรษิทัมอบหมำย มอี ำนำจในกำรด ำเนินกำรจดทะเบยีนแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัของบรษิัท 
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รวมทัง้แก้ไข และ/หรอืเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมขอ้ควำมให้เป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีนตำมควำมจ ำเป็น   
และเหมำะสม โดยทีไ่ม่กระทบต่อเนื้อหำสำระของกำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 
ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีขอเสนอให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 31 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำร       
มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
จงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ใน  
ทีป่ระชุม หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัิหน้ำที่ได้ ถ้ำมรีองประธำน
กรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มี  
รองประธำนกรรมกำร หรอืมแีต่ไม่สำมำรถปฏบิตัิหน้ำที่ได ้
ใหก้รรมกำรซึง่มำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำน
ในทีป่ระชุม 
       กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก  
       กรรมกำรคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้นแต่
กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสยีในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสยีงใน
เรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุม   
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง เป็นเสยีงชีข้ำด 

ข้อ 31 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุม   
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ถำ้มรีองประธำนกรรมกำร ใหร้องประธำน
กรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่    
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุม เลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 
 
     ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ระชุม 
อาจก าหนดใหก้รรมการของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมและด าเนินการ
ใด ๆ ในการประชุมดงักล่าวผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ ทัง้นี้  ตาม
เงือ่นไข และขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง      

      กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก  
     กรรมกำรคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำร
ซึ่ งมีส่ วนได้ เสีย ใน เรื่ อง ใดไม่มีสิทธิออกเสียง ในเรื่ องนั ้น             
ถำ้คะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

ข้อ 32 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุม   
ไปยงักรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจด็วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ใน
กรณีจ ำเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษำสทิธิหรอืประโยชน์ของบรษิัท 
จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวธิอีื่น และก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็
กว่ำนัน้กไ็ด ้

ขอ้ 32 ในกำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำรหรอื
ผู้ซึ่ งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำร          
ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน  
เพื่อรกัษำสทิธ ิหรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้กำรนัดประชุมโดย
วธิอีื่น และก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่ำนัน้กไ็ด้ 
 
ในการส่งหนังสอืเชญิประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเพือ่
จดัให้มกีารประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกสส์ามารถด าเนินการตาม
วธิกีาร และระยะเวลาทีก่ฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการประชุม
นัน้ไดก้ าหนดไว ้หรอืจะสง่โดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนกไ็ด้ แต่
ทัง้นี้ ต้องส่งตามระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนังสอืพมิพต์ามที ่
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนดไวด้ว้ย      

ข้อ 45 คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
กำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 (สี่) เดือน นับแต่     
วนัสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท กำรประชุมครำวอื่น
นอกจำกทีก่ล่ำวแลว้ใหเ้รยีกว่ำ กำรประชุมวสิำมญั   
     คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
วสิำมญั เมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควรหรอืผู้ถอืหุน้รวมกนั
นับจ ำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดหรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำ 25 (ยีส่บิหำ้)คน 
ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหนึ่งในสบิของจ ำนวนหุน้ที่
จ ำห น่ ำยได้ทั ้งหมด  จ ะ เข้ำ ชื่ อกันท ำหนั งสือขอให้

ข้อ 45 คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเ ป็น        
กำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 (สี)่ เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของ
รอบปีบญัชขีองบรษิทั กำรประชุมครำวอื่นนอกจำกทีก่ล่ำวแลว้ให้
เรยีกว่ำ กำรประชุมวสิำมญั 
    คณะกรรมกำรจะเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญั 
เมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้ือหุน้คนหนึง่หรือหลายคน
ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของจ านวนหุน้ที ่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้ำชื่อกนัท ำหนังสอืขอให้คณะกรรมกำร
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุ
เรือ่งและเหตุผลในกำรที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
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ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีขอเสนอให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 
คณะกรรมกำรเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวสิำมญั
เมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรทีจ่ะขอใหเ้รยีกประชุม
ไว้ ให้ชัด เจนในหนั งสือดังก ล่ ำวด้วย  ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน         
1 (หนึ่ง) เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจำกผูถ้อืหุน้ 

หนังสอืดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรต้องจดัให้มกีำร
ประชุมผู้ถอืหุ้นภำยใน 45 (สีส่บิหา้) วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัหนังสอื
จำกผูถ้อืหุน้ 
     ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายทีเ่ขา้ชือ่กนั หรอืผูถ้อืหุน้
คนอืน่ ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเอง
ก็ได้ภายใน 45 (สีส่ิบห้า) วัน นับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา    
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที ่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย   
อนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 
      ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นการเรยีกประชุม
เพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  ไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบงัคบัฉบบัน้ี ผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสีต่้องร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นจากการ
จดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตักิำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 31 ขอ้ 32 และ
ขอ้ 45 กำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และกำรเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกำศคณะ
รกัษำควำมสงบแห่งชำต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 มำตรำ 100 ทีแ่กไ้ขตำมค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่21/2560 เรื่องกำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกจิ 

 
กำรลงมต ิ วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วำระท่ี  10 พิจำรณำเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
 

 จงึขอเรยีนเชญิท่ำนผู้ถือหุ้นเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัที่ 29 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น.    
ณ  หอ้ง Convention Hall  อำคำรผูบ้รหิำร บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ำกดั (มหำชน) เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์  
แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพมหำนคร  โดยบรษิทัจะเปิดให้ลงทะเบยีนเพื่อเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2562 
ตัง้แต่เวลำ 12.00 น. โดยก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 ในวนัที ่8 มนีำคม 2562  

ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน กรุณำกรอกขอ้ควำมลงในหนงัสอื
มอบฉนัทะทีไ่ดจ้ดัสง่มำนี้ใหค้รบสมบรูณ์ และมอบใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะก่อนวนัประชุม และหำกท่ำนประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บั
กรรมกำรอสิระ ท่ำนสำมำรถมอบฉนัทะให ้ 1) นำยสวุทิย ์ จนิดำสงวน หรอื 2) นำยปรำโมทย ์ พรประภำ ทัง้นี้ เพื่อควำมสะดวก 
และรวดเร็วในกำรประชุม ขอควำมกรุณำส่งหนังสอืมอบฉันทะมำยงับริษัท ภำยในวนัที่ 25 เมษำยน 2562 และเพื่อให้กำร
ลงทะเบยีนในกำรเขำ้ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยควำมสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ บรษิทัขอใหท้่ำนผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะ โปรด
น ำเอกสำรหลกัฐำนตำมรำยกำรในสิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่9 มำแสดงเพื่อลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

 

 

 

9INFINITE PROSPERITY



 

ทัง้นี้ เพื่อใหท้่ำนไดร้บัประโยชน์สงูสดุจำกกำรประชุม รวมทัง้เป็นกำรรกัษำสทิธปิระโยชน์ของท่ำนอย่ำงเตม็ที ่หำกท่ำน
มีค ำถำมที่ต้องกำรให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวำระที่น ำเสนอครัง้นี้  สำมำรถจัดส่งค ำถำมล่วงหน้ำได้ที ่
ir@amarin.co.th  หรอืโทรสำรหมำยเลข 0-2422-9890, 0-2422-9892  

 

 

 

 

           ขอแสดงควำมนบัถอื 

 

 

                   (นำงเมตตำ   อุทกะพนัธุ)์ 

                    ประธำนกรรมกำรบรษิทั 

 

 

ส ำนกักรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ 

โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4110 / โทรสำร 0-2422-9902 
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(ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่1) 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี 2561 
ของ 

บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
เมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 นำฬิกำ  

ณ ห้อง Convention Hall  อำคำรผูบ้ริหำร บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน)  
เลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรงุเทพมหำนคร 

 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 นำฬิกำ ณ ห้อง Convention Hall อำคำรผูบ้รหิำร บรษิทั อมรนิทร์ 

พริ้นติ้ง แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหำนคร มนีำงเมตตำ   
อุทกะพนัธุ์ ประธำนกรรมกำรบรษิทัเป็นประธำนในทีป่ระชุม  ณ ขณะทีเ่ปิดประชุม มผีู้ถอืหุน้มำดว้ยตนเองจ ำนวน 56 รำย นับ
จ ำนวนหุน้ได ้227,145,671 หุน้ และรบัมอบฉันทะจำกผูถ้อืหุน้มำเขำ้ร่วมประชุมจ ำนวน 15 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้611,870,416  
หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจ ำนวน 71 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 839,016,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.0460 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด      
ครบเป็นองคป์ระชุม ประธำนจงึกล่ำวเปิดกำรประชุม จำกนัน้ประธำนไดม้อบหมำยใหน้ำยฉันทชำต ธเนศนิตย ์เลขำนุกำรบรษิทั 
กล่ำวแนะน ำกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และผูเ้ขำ้ร่วมประชุมอื่นๆ ใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทรำบ ดงันี้ 

 
กรรมกำรบริษทัท่ีเข้ำรว่มประชุม ประกอบไปด้วย 
1. นำงเมตตำ  อุทกะพนัธุ ์  ประธำนกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ  

     พจิำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล  
2. รองศำสตรำจำรย ์ดร. สมชำย    กรรมกำรอสิระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ภคภำสน์ววิฒัน์    
3. นำยฐำปน สริวิฒันภกัด ี  รองประธำนกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร   

     และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
4. นำยสวุทิย ์จนิดำสงวน   กรรมกำรอสิระ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูล  

     บรรษทัภบิำล และกรรมกำรตรวจสอบ 
5. ศำสตรำจำรย ์ดร.นนัทวฒัน์  กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

บรมำนนัท ์
6. นำยปรำโมทย ์พรประภำ  กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล 
7. นำยนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์   กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ 

     ค่ำตอบแทน และกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล 
8. นำยก ำพล  ปุญโสณี   กรรมกำร และกรรมกำรบรหิำร 
9. นำงระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ 

     ค่ำตอบแทน และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
10. นำยโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์  กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

     และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ำกดั 
11. นำยชวีพฒัน์ ณ ถลำง   กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และ 

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั อมรนิทร ์มเีดยี แอนด ์คอมเมริซ์ จ ำกดั 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 1 

11INFINITE PROSPERITY



 บรษิทัมจี ำนวนกรรมกำรบรษิทัทัง้สิน้ 11 ท่ำน และเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นครบทัง้ 11 ท่ำน คดิเป็นร้อยละ 100 
ของกรรมกำรทัง้หมด 

ผูบ้ริหำรและบุคคลอ่ืนท่ีได้เข้ำรว่มประชุมในครัง้น้ี ได้แก่  
1. นำยศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ   รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 
2. นำยฉนัทชำต ธเนศนิตย ์  เลขำนุกำรบรษิทั และผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ฝำ่ยบญัชแีละ  

                          กำรเงนิ 
3. นำงสำวธนำร ี พมิปรุ   ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ  
4. นำงศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัช ีตวัแทนจำกบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั  
5. นำงสำวกนกกร พรสวสัดิ ์  ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิของบรษิทั  
6. นำงสำวปิยะนุช นิตเิกษตรสนุทร  ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ ตวัแทนจำก  

          บรษิทั อวีำย คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จ ำกดั 
7. นำงสำวปิยะวนั มสีขุ   ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั 
8. นำยเนรมติร ตรงพรอ้มสขุ  ทีป่รกึษำกฎหมำยจำกบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ำกดั 

 
ก่อนเริม่กำรประชุม นำยฉันทชำต ธเนศนิตย์ เลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกบักำรที่บรษิัทได้เปิด

โอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวำระกำรประชุม เสนอค ำถำม และเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเขำ้เป็นกรรมกำรบรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำ
ไดผ้่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ ตัง้แต่วนัที ่ 21 ธนัวำคม 2560 ถงึวนัที ่6 กุมภำพนัธ ์2561 แต่เมื่อครบก ำหนดตำมระยะเวลำ
ดงักล่ำว ไม่ปรำกฏว่ำมผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดขอเสนอวำระกำรประชุมหรอืเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ
แต่อย่ำงใด  
 

ต่อมำ นำยฉันทชำต ธเนศนิตย์ เลขำนุกำรบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบข้อปฏิบตัิที่ส ำคัญเกี่ยวกบักำรประชุม       
และกำรลงมตดิงันี้ 
 

ส ำหรับขัน้ตอนของกำรประชุมทัง้ในส่วนของกำรลงคะแนนเสียง กำรนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่ำนผู้ถือหุ้น          
ในกำรประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 กำรออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อ    
หนึ่งเสยีง 

 ผู้ด ำเนินกำรประชุมที่ได้รบัมอบหมำย จะสอบถำมในทุกๆ วำระว่ำจะมผีู้ถือหุ้นท่ำนใดที่ไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง
หรอืไม่ และหำกไม่มผีู้ถือหุ้นท่ำนใดที่ไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง บรษิัทจะถือว่ำผู้ถือหุ้นทุกท่ำนมมีติเป็นเอกฉันท ์
อนุมตัติำมทีเ่สนอ 

 ในกำรลงคะแนนเสยีง หำกผู้ถอืหุน้ท่ำนใดที่ไม่เหน็ดว้ยหรอืประสงค์งดออกเสยีง ขอใหท้่ำนผูถ้ือหุ้นที่ไม่เหน็ด้วยหรอื
ประสงค์งดออกเสยีง ท ำเครื่องหมำยลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ในบตัรลงคะแนน และขอให้           
ท่ำนผู้ถอืหุ้นยกมอืขึ้นเพื่อให้เจำ้หน้ำที่ของบรษิัทเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน ำไปตรวจนับคะแนน ส ำหรบัผู้ถือหุน้ที่ออก
เสยีงเหน็ดว้ย ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคนืเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัหลงัเสรจ็สิน้กำรประชุม เพื่อประโยชน์ใน
กำรตรวจนบัคะแนนเสยีง และเพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสในกำรลงคะแนน 

 กำรนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุมจะนับตำมวำระกำรประชุมทลีะวำระ ตำมใบลงคะแนนที่ท่ำนไดส้่งมอบใหก้บัเจำ้หน้ำที ่
เพื่อน ำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค            
ซึง่ผูร้บัมอบฉันทะดงักล่ำวไดน้ ำส่งใหก้บัเจำ้หน้ำทีบ่นัทกึคะแนนไวแ้ลว้ โดยบริษทัจะน ำคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรอื 
งดออกเสยีง หกัออกจำกคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขำ้ร่วมประชุม และส่วนทีเ่หลอืจะถอืเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวำระ
นัน้ ๆ 

 กำรนับผลกำรลงคะแนนตำมวำระกำรประชุมที่ก ำหนดไว้ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 แบ่งออกเป็น       
4 ประเภท ไดแ้ก่ 
 

12
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)



1. วำระทีต่อ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วำระที ่
1, 3, 4, 5 และ 7 บรษิัทจะค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเฉพำะคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสยีง
ลงคะแนนเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่ำนัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

2. วำระทีต่อ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ  2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม
และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ วำระที่ 8 บริษัทจะค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับคะแนนเสียงของ         
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ำประชุม ทีอ่อกเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

3. วำระทีต่อ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วำระที่ 9 และ 10 บรษิทัจะค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับคะแนนเสยีง
ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ำประชุม ทีอ่อกเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

4. วำระทีต่อ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี ไดแ้ก่ วำระที ่6 บรษิทัจะค ำนวณ  ฐำน
คะแนนเสยีงโดยนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุ้นทัง้หมดทีม่ำประชุมและไม่รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นที่มสี่วนได้เสยี ที่
ออกเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง ทัง้น้ีรำยชื่อผูถ้ือหุ้นที่มสี่วนไดเ้สยี ปรำกฏในสิง่ทีส่่งมำด้วย
ล ำดบัที ่4  
ยกเวน้ในวำระที ่2 จะไม่มกีำรออกเสยีงลงคะแนน เน่ืองจำกเป็นวำระเพื่อรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
นอกจำกนี้ ในส่วนของวำระที ่7 ซึ่งเป็นวำระพจิำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2561 ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลเพื่อควำมโปร่งใส   
โดยใชก้ำรออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดยีวกบัทีก่ล่ำวไปขำ้งตน้ 

 กรณีทีถ่อืเป็นบตัรเสยี 
 บตัรลงคะแนนทีท่ ำเครื่องหมำยเกนิกว่ำหนึ่งประเภทในครำวเดยีวกนั ยกเวน้กำรลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบ

ฉนัทะจำกผูล้งทุนต่ำงประเทศทีแ่ต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ 
 กำรแกไ้ขหรอืขดีฆำ่กำรลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดล้งนำมก ำกบั 
 บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเกนิกว่ำเสยีงทีม่อียู่ 

 เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลกำรลงคะแนนของวำระกำรประชุมที่ท ำกำรพิจำรณำ จงึจะขอด ำเนินกำรเพื่อพิจำรณำ       
ในวำระกำรประชุมถดัไป เมื่อพจิำรณำในวำระกำรประชุมถดัไปแลว้เสรจ็จะยอ้นกลบัมำแจ้งผลของกำรลงคะแนนของ
วำระกำรประชุมก่อนหน้ำใหก้บัท่ำนผูถ้อืหุน้ทรำบ 

 ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมซักถำมและแสดงควำมเห็น           
ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำระนัน้ตำมควำมเหมำะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีต่อ้งกำรซกัถำม หรอืแสดง
ควำมเหน็ กรุณำแจง้ชื่อและนำมสกุลใหท้ีป่ระชุมทรำบดว้ยทุกครัง้เพื่อกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชุม 

 ส ำหรบัท่ำนผูถ้อืหุน้ท่ำนใดทีม่ำภำยหลงักำรประชุมเริม่ขึน้แลว้ ท่ำนยงัคงมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพำะในวำระทีม่ำ
เขำ้ร่วมประชุมทนัและวำระทีเ่หลอือยู่เท่ำนัน้ 
 
ก่อนเริม่กำรประชุม ประธำนไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำเพื่อควำมโปร่งใสในกำรประชุมและกำรตรวจนับคะแนนของผูถ้อืหุน้

ในกำรลงมติในแต่ละวำระ จงึประกำศแจ้งขออำสำสมคัรในที่ประชุมจ ำนวน 3 ท่ำน เพื่อเป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นมำเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบคะแนนกำรลงมติ อย่ำงไรกต็ำม มผีูถ้อืหุน้จ ำนวน 2 ท่ำน คอื นำงสำวปิยะวรรณ  มสีุข ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิัท 
และผูร้บัมอบฉนัทะจำกนำยสมพล  เทยีนสุวรรณ  และนำงสำวสุวจ ี จรสัภคัโชค ผูถ้อืหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง เสนอตวัเพื่อเป็น
อำสำสมคัรเขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบคะแนนกำรลงมต ิ 

 
หลงัจำกนัน้ประธำนได้มอบหมำยใหน้ำยชำญวทิย ์ฉันทเลศิวทิยำ เป็นผูด้ ำเนินกำรประชุม ( “ผู้ด ำเนินกำรประชุม”) 

ตำมระเบยีบวำระ ดงัต่อไปนี้ 
 

วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหำคม 2560 
  ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดก้ล่ำวชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ำ รำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 ซึง่ได้จดัประชุมขึน้
เมื่อวนัที ่7 สงิหำคม 2560 นัน้ บรษิทัไดเ้ผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวในเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอืเวบ็ไซต์ www.amarin.com 
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นอกจำกนี้ บรษิัทยงัได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถอืหุน้ไดศ้กึษำล่วงหน้ำแลว้ ตำมสิง่ที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 1 ของ
หนงัสอืเชญิประชุม 
 

ส ำหรบัวำระน้ี มคีวำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัทีน่ ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่ำ “คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแลว้
เหน็ว่ำ รำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 7 สงิหำคม 2560 ได้มกีำรจดบนัทกึอย่ำงถูกต้องตรงตำม   
ควำมเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว”  

 
ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดเ้ปิดโอกำสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืแกไ้ขรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 
 
เนื่องจำกไม่มผีู้ถือหุ้นใดมคี ำถำมหรือเสนอข้อคดิเห็นใดๆ ผู้ด ำเนินกำรประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและออกเสยีง

ลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตริบัรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อื

หุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 จ ำนวนคน (รำย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 78 840,481,431 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 78 840,481,431 100.0000 
 
วำระท่ี 2   พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีบญัชี 2560 รบัรองรำยงำนประจ ำปี 2560 และ

แผนงำนประจ ำปี 2561 
 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้กล่ำวชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ บรษิัทได้ส่งรำยละเอียดเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทรำบแลว้ตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่2 ของหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ และบรษิทัไดจ้ดัใหเ้ผยแพร่รำยงำนดงักล่ำว
ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอืเวบ็ไซต ์www.amarin.com เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบโดยทัว่กนัอกีดว้ย  

 
 ต่อมำประธำนได้ชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ที่ผ่ำนมำว่ำ ปี 2560 ถือเป็นปีแห่งกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของ
บรษิทั เนื่องจำกมกีำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั จำกกำรเขำ้ซือ้หุน้เพิม่ทุนของบรษิทั วฒันภกัด ีจ ำกดั และ
กำรขำยหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืเดมิ กำรด ำเนินกำรขำ้งตน้นอกจำกจะช่วยเสรมิสรำ้งควำมแขง็แกร่งทำงดำ้นกำรเงนิและสภำพคล่อง
ของบรษิทัแลว้ ยงัช่วยเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่คู่คำ้ ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนพนกังำน และกำรต่อยอดทำงธุรกจิในส่วนอื่นๆ สำมำรถ
ท ำไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพเพิม่ขึน้ ในส่วนของกำรร่วมมอืในกำรด ำเนินธุรกจิต่ำงๆ กบักลุ่มผูถ้อืหุน้ใหม่ยงัมกีำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง และคำดว่ำจะสมัฤทธผิล สง่ผลดต่ีอกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในอนำคต 
 

ประธำนไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่ำ กำรด ำเนินงำนธุรกจิของบรษิทัทัง้ 5 สำยงำน ประกอบดว้ยสำยงำนธุรกจิโรงพมิพ ์สำยงำน
นิตยสำร สำยงำนหนงัสอืเล่ม สำยงำนนิวมเีดยี และสำยงำนครเีอทฟีแอนดอ์เีวน้ต ์ 

 
ในรอบปีทีผ่่ำนมำมกีำรพฒันำกำรทีส่ ำคญัในแต่ละสำยงำน ดงันี้ 
 
- สำยงำนโรงพิมพ ์มกีำรปรบัปรุงสำยกำรผลติ โดยมกีำรสัง่ซื้อเครื่องพมิพใ์หม่จ ำนวน 3 เครื่อง เขำ้มำทดแทน

เครื่องพมิพเ์ดมิทีม่อีำยุกำรใชง้ำนมำนำน ซึง่ท ำใหบ้รษิทัมคีวำมสำมำรถในกำรพมิพง์ำนทีม่คีุณภำพ และสำมำรถ
รองรบักำรพมิพง์ำนไดห้ลำกหลำยกว่ำสำยกำรผลติเดมิ อกีทัง้ลดกำรสญูเสยีโอกำสในช่วงเวลำทีม่กีำรซ่อมบ ำรุงลง 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)



- สำยงำนนิตยสำร บริษัทได้ท ำกำรปรบัเปลี่ยนจ ำนวนนิตยสำรให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถตอบสนองกบั    
กลุ่มลกูคำ้ใหด้ยีิง่ขึน้ โดยในเดอืนธนัวำคม บรษิทัมกีำรออกนิตยสำรทัง้สิน้ 10 หวั 

- สำยงำนหนังสือเล่ม ในปี 2560 มกีำรออกหนงัสอืใหม่ทัง้สิน้ 405 ปก และมกีำรออกหนังสอืปกใหม่ทีเ่ป็นกำรแปล
จำกต่ำงประเทศเพิม่ขึน้ 

- สำยงำนนิวมีเดีย และสำยงำนครีเอทีฟแอนดอี์เว้นต ์จำกกำรพฒันำรูปแบบเวบ็ไซต์ของสื่อต่ำง ๆ ของบรษิทั 
ใหม้คีวำมทนัสมยั ถอืว่ำในปี 2560 สือ่โฆษณำประเภทดจิทิลัของบรษิทัไม่ว่ำจะเป็นสื่อโฆษณำทำงเวบ็ไซต์ต่ำง ๆ 
ของบริษัท หรอืสื่อโฆษณำออนไลน์อื่นๆ ของบริษัท มผีลกำรด ำเนินกำรเป็นที่น่ำพอใจ และมีกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
นอกจำกนี้ บรษิทัยงัคงมกีำรจดังำนแสดงสนิคำ้ทีส่ ำคญั ไดแ้ก่  
- งำนบำ้นและสวนแฟร ์มดิเยยีร ์จดัขึน้ในช่วงเดอืนกรกฎำคม ทีศ่นูยน์ิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค  
- งำนบำ้นและสวนแฟร ์2017 ซึง่จดัขึน้ในช่วงเดอืนพฤศจกิำยน ทีช่ำเลนเจอรฮ์อลล ์อมิแพค เมอืงทองธำนี 
- งำนอมรนิทรเ์บบีแ้อนดค์ดิสแ์ฟร ์จดัขึน้ 2 ครัง้ ทีศู่นยนิ์ทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค มกีำรจดัในต่ำงจงัหวดัอกี  

7 ครัง้ นอกจำกนี้มกีำรจดังำนสดุสปัดำห ์Shopping Market อกี 4 ครัง้ 
 
 ในสว่นของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ำกดั บรษิทัย่อย ซึง่ประกอบธุรกจิทวีดีจิทิลั และบรษิทัถอืหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 
99.99 จำกจุดเริม่ตน้ทีมุ่่งหมำยกำรเป็นสื่อทีด่ ีเป็นผูผ้ลติงำนทีม่คีุณภำพ ในปีทีผ่่ำนมำมกีำรพฒันำเนื้อหำรำยกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
ปจัจุบนัถอืว่ำกำรด ำเนินกำรไดเ้ริม่สมัฤทธผิลในระดบัหน่ึง สิง่ทีส่ะทอ้นทีส่ ำคญัคอื กำรไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมนิยมเพิม่ขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง และในปี 2560 ช่องรำยกำรอมรนิทรท์วี ีเอชด ีไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมนิยม 1 ใน 10 ของกลุ่มผูช้มทีม่รีะดบัอำยุตัง้แต่ 
15 ปีขึน้ไป ระดบัทัว่ประเทศ และถอืเป็นช่องรำยกำรทีม่อีตัรำกำรขยำยตวัของควำมนิยมเพิม่ขึน้จำกปี 2559 มำกทีส่ดุ 

ประธำนไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่ำ บรษิทัให้ควำมส ำคญักบันโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ีและกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน 
มำโดยตลอด คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรได้เน้นย ้ำกบัพนักงำน จึงได้เพิ่มนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน และ
มำตรกำรคุ้มครองผู้ให้ขอ้มูล เพื่อเปิดโอกำสใหพ้นักงำนหรอืผูม้สี่วนได้เสยีสำมำรถแจง้เบำะแส หรอืขอ้ร้องเรยีนได้โดยตรงถึง
ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบรรษัทภิบำลและเลขำนุกำรบรษิัท นอกจำกน้ี ฝ่ำยจดักำรอยู่ระหว่ำงกำรเตรยีมควำมพร้อม   
เขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจรติ (CAC) ต่อไป 

 
หลังจำกนัน้ ประธำนได้มอบหมำยให้นำยศิริ  บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่ ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน        

เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2560 และมอบหมำยใหน้ำงระรนิ อุทกะพนัธุ ์ ปญัจรุ่งโรจน์ เป็นผูน้ ำเสนอ
แผนงำนประจ ำปี 2561 และแผนงำนของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ำกดั  

 
 นำยศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ รำยงำนใหท้ีป่ระชุมทรำบถงึผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2560 ดงันี้ ในปี 2557 เป็นปีแรกที่บริษัทได้เข้ำไปด ำเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั ท ำให้บริษัทมีอตัรำส่วนหนี้ สนิต่อทุนอยู่ที่
ประมำณ 1.73 เท่ำ ซึ่งยงัอยู่ในระดบัที่ใกล้เคยีงกบัค่ำเฉลี่ยของบรษิัททัว่ไปในตลำดหลกัทรพัย์ แต่เน่ืองจำกเป็นปีแรกในกำร
ด ำเนินงำนในธุรกจิดงักล่ำว ท ำใหม้ผีลกำรด ำเนินงำนขำดทุน และท ำใหอ้ตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัเพิม่ขึน้ โดยในปี 2559 
บรษิทัมอีตัรำสว่นหนี้สนิต่อทุนอยู่ทีป่ระมำณ 5.16 เท่ำ ในปี 2560 จงึมกีำรปรบัปรุงโครงสรำ้งทำงกำรเงนิโดยกำรเพิม่ทุน 2 ครัง้  
ท ำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนและภำระหนี้ของบริษัทลดลง  หลังจำกกำรเพิ่มทุน ท ำให้ภำระหน้ีลดลงเหลือ 200 ล้ำนบำท         
ลดลงรอ้ยละ 91.3 อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัยงัมคี่ำใบอนุญำตคำ้งช ำระต่อ กสทช. รวมภำษมีลูค่ำเพิม่จ ำนวน 1,049 ลำ้นบำท  
 
 ภำยหลงัจำกกำรเพิม่ทุนของบรษิทัโดยกำรเพิม่ทุนเมื่อเดอืนมนีำคม บรษิทัได้น ำไปช ำระคนืเงนิกู ้ช ำระค่ำใบอนุญำต 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเพิม่ทุน และกำรเพิม่ทุนในเดอืนสงิหำคม เพื่อช ำระคนืเงนิกูย้มื ขยำยกำรลงทุน และน ำไปเป็นทุนหมุนเวยีน  และ
เน่ืองจำกรฐับำลมนีโยบำยเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรทวีดีจิทิลั โดยพกัช ำระหนี้ค่ำใบอนุญำต 3 ปี เงนิทีบ่รษิทัจะใชใ้นกำรจ่ำยค่ำ
ใบอนุญำตดงักล่ำว บรษิทัอำจน ำไปขยำยธุรกจิอื่นๆ ต่อไป 
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 กำรลงทุนในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ใช้เงินลงทุนในธุรกิจสิง่พิมพ์โดยใช้ซื้อเครื่องจกัร บริษัทวำงแผนที่จะขยำยธุรกิจ      
ดำ้น Media ในบรษิทั อมรนิทร ์มเีดยี แอนด ์คอมเมริซ์ จ ำกดั ในสว่นของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ำกดั บรษิทัไดซ้ือ้ Content 
จำกต่ำงประเทศเพิม่เตมิ และมบีำงส่วนทีน่ ำไปขยำยกำรลงทุน รวมถงึเงนิลงทุนบำงส่วนทีเ่ตรยีมไวส้ ำหรบักำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญั
ของ ABOOK ซึง่จะกล่ำวถงึต่อไปในวำระที ่6  
 

ต่อมำ นำยศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่ ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน          
รำยไตรมำส และรำยปีของบรษิทั ตำมงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรใหท้ีป่ระชุมทรำบ 

 
 หลงัจำกนัน้ นำงระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ ไดก้ล่ำวรำยงำนใหท้ีป่ระชุมทรำบถงึแผนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในปี 
2561 ดงันี้ 
 
 บรษิัทด ำเนินนโยบำยต่อเนื่องในกำรเป็น OMNIMEDIA โดยเป็นสื่อครบวงจร ซึ่งมทีัง้หมด 5 On คอื On Print,         
On Line, On Air, On Ground, On Shop  
 
 On Print เน่ืองจำกมสีือ่ออนไลน์เขำ้มำมำกขึน้ บรษิทัจงึมกีำรปรบัปรุงนิตยสำรใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์ และท ำใหบ้รษิทัมี
ผลก ำไรทีด่ขี ึน้อย่ำงต่อเนื่องในไตรมำสแรก โดยบรษิทัพยำยำมด ำเนินกำรทีจ่ะท ำใหห้นงัสอืทุกประเภทมสีว่นแบ่งทำงกำรตลำดที่
สงูทีสุ่ด และเนื่องจำกบรษิัทสำมำรถออกหนังสอืที่ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำด ท ำใหบู้ธอมรนิทร์มยีอดขำยที่สงูทีสุ่ดในงำน
สปัดำหห์นังสอื นอกจำกนี้ยงัมกีำรลงทุนในกำรซื้อเครื่องจกัรเพิม่เพื่อใช้ในโรงพมิพ ์ส ำหรบัรองรบังำนพรเีมยีม และ Print On 
Demand ซึง่ปจัจุบนัมคีวำมตอ้งกำรของตลำดและรำคำต่อสนิคำ้สงูขึน้ 
 
 On Ground ในปี 2018 มงีำนแฟรเ์พิม่ขึน้อกี 3 งำนใหม่ 
 1) งำนบ้ำนและสวนแฟร ์ซเีลค็ จะจดัขึน้ในเดอืนพฤษภำคมที่ศูนยก์ำรประชุมแห่งชำติสริกิติิ ์เป็นงำนเกีย่วกบัสนิค้ำ
ประเภทเฟอรน์ิเจอรแ์ละงำนครำฟต ์ 
 2) งำน Explorers Fair โดย นิตยสำร National Geographic ฉบบัภำษำไทย จะจดัขึน้ในช่วงเดยีวกบังำนบำ้นและสวน 
mid-year ทีศ่นูยน์ิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค 
 3) งำน Thailand Food Show จะจดัขึน้ในช่วงเดยีวกบังำนบำ้นและสวน mid-year ทีศู่นยนิ์ทรรศกำรและกำรประชุม   
ไบเทค 
 On Line ปจัจุบนัมกีำรปรบัปรุงเรื่อง On Line ในเครอืข่ำยของอมรนิทร์ ม ีUser ทีเ่ขำ้มำอ่ำน Content จ ำนวน           
5 แสนคนต่อวนั ผ่ำน 12 Website ซึง่เป็นฐำนขอ้มูลทีบ่รษิทัจะน ำไปตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ในเชงิสนิคำ้และบรกิำร
ต่ำงๆ ได ้
 On Air ปจัจุบนัอยู่ในระดบั Top 7 และมกีำรเตบิโตของเรตติ้งอย่ำงต่อเน่ือง และในปีน้ีมเีป้ำหมำยที่จะผลติรำยกำร
ใหม่ๆ และมกีำรออกอำกำศในระบบออนไลน์ควบคู่กบักำรออกอำกำศในโทรทศัน์  
 
 นอกจำกนี้ในปี 2561 บรษิทัมแีผนทีจ่ะท ำอมรนิทร ์Eco System เพื่อจะเชื่อมโยงลูกคำ้ทัง้เครอืข่ำยของอมรนิทร ์คน 
สิง่ของ บรกิำรต่ำงๆ เข้ำด้วยกนั ผ่ำน Content ที่มคีุณภำพในเครืออมรินทร์ และกำรใช้ฐำนข้อมูลเหล่ำน้ีในกำรตอบสนอง
ผูใ้ชบ้รกิำรของบรษิทั 
 
 เมื่อผูบ้รหิำรไดร้ำยงำนใหท้ีป่ระชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนในปีทีผ่่ำนมำและน ำเสนอแผนงำนในอนำคตเสรจ็สิน้แลว้ 
ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดแ้จง้ทีป่ระชุมทรำบว่ำ ส ำหรบัวำระน้ี มคีวำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัทีน่ ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่ำ 
“คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแลว้เห็นสมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้รบัทรำบผลกำรด ำเนินประจ ำปี 2560 รำยงำนประจ ำปี 2560 
และรบัทรำบแผนงำนประจ ำปี 2561 ของบรษิทั” 
 

อย่ำงไรกต็ำม วำระนี้ไม่จ ำตอ้งใหท้ีป่ระชุมลงมตแิต่อย่ำงใด  
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)



ที่ประชุมจงึได้รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทประจ ำปี 2560 และรบัทรำบแผนงำนประจ ำปี 2561 ของบริษัท 
ตำมทีเ่สนอแลว้ 

 
วำระท่ี 3  พิจำรณำรบัรองงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และ                     

งบกระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2560 
ผูด้ ำเนินกำรประชุม ไดข้อใหน้ำยศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ เป็นผูน้ ำเสนองบ

แสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจ ำปี 2560 
 

นำยศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ ไดร้ำยงำนใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทรำบถึงงบแสดง
ฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปี 2560 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีและผ่ำนกำรตรวจทำนจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วว่ำถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560 รวม 
163,937,376 บำท ทัง้นี้ บรษิัทได้จดัส่งรำยละเอยีดดงักล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศกึษำล่วงหน้ำแล้วตำมสิง่ที่ส่งมำด้วยล ำดบัที่ 2   
ของหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่สรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
สนิทรพัยร์วม 5,579.14 6,834.34 ลำ้นบำท 
หนี้สนิรวม 1,678.08 716.44 ลำ้นบำท 
สว่นของผูถ้อืหุน้  3,901.06 6,107.90 ลำ้นบำท 
รำยไดร้วม 2,237.19 1,823.02 ลำ้นบำท 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี (163.94) 195.32 ลำ้นบำท 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (0.30) 0.35 บำท 

 
โดยท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสำรฉบับเต็มแบบ บจ.56-1 และรำยงำนประจ ำปีหน้ำ          

111 - 119  ซึง่ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทั/นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ส ำหรบัวำระนี้ มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทที่น ำเสนอต่อ       

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่ำ “คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้อนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็ ประจ ำปี 2560”  

 
ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดเ้ปิดโอกำสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถำมเกีย่วกบัวำระน้ี 
 
นำยชวลติ  วสิรำญกุล ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้น ำสไลด์รำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงนิของบรษิัท

เผยแพร่ลงในเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 
นำยฉนัทชำต ธเนศนิตย ์เลขำนุกำรบรษิทั รบัจะด ำเนินกำรดงักล่ำวให้ 
 
เน่ืองจำกไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี ำถำมหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ เพิม่เตมิ ผูด้ ำเนินกำรประชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติและออก

เสยีงลงคะแนน ซึง่ก่อนกำรลงมตผิูด้ ำเนินกำรประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำ วำระนี้ตอ้งผ่ำนกำรลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงข้ำงมำก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ ประจ ำปี 2560 ดว้ยคะแนนเสยีง

ขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  มรีำยละเอยีด ดงันี้ 
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 จ ำนวนคน (รำย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 79 840,501,451 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 79 840,501,451 100.0000 
 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่1 อกีจ านวน 1 ราย 

นบัไดจ้ านวน 20,020 หุน้ 
 

วำระท่ี 4  พิจำรณำแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2561 
  ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ำ บรษิทัไดเ้ปิดโอกำสใหส้ ำนกังำนบญัชหีลำยแหง่เสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี
ประจ ำปี 2561 ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำคดัเลอืกเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย โดยพจิำรณำจำกผลกำร
ปฏบิตังิำน ควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ีจงึเหน็สมควรขอใหท้ีป่ระชุมแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ ำปี 
2561 ดงันี้  

1. นำงศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์  เลขทีใ่บอนุญำต       8802 หรอื 
2. นำงสำวนิตยำ เชษฐโชตริส   เลขทีใ่บอนุญำต       4439 หรอื 
3. นำงสำวสรุรีตัน์ ทองอรุณแสง เลขทีใ่บอนุญำต       4409   
  

คนหนึ่งคนใด จำกบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2561 มอี ำนำจตรวจสอบและลงนำมรบัรอง
งบกำรเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ทัง้นี้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั และผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่ำนตำมรำยชื่อทีเ่สนอ
มำนัน้เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อย ไม่มคีวำมสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผู้บรหิำรหรอืผู้ถือหุ้น   
รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด จงึมคีวำมเป็นอสิระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิ
ของบรษิทั โดยไม่มผีูส้อบบญัชที่ำนใดเป็นผูล้งนำมในรำยงำนของผูส้อบบญัชเีป็นเวลำ 5 ปีตดิต่อกนั นอกจำกน้ี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดเ้หน็ชอบใหก้ ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ ำปี 2561 ดงันี้  
 
 - ค่ำสอบบญัช ีบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำ 1,500,000 บำท  
 
  วำระนี้ มคีวำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัทีน่ ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่ำ  “คณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควรแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. นำงศศิธร  พงศ์อดิศักดิ ์หรือ 2. นำงสำวนิตยำ  เชษฐโชติรส หรือ 3.นำงสำวสุรีรัตน์  ทองอรุณแสง           
คนใดคนหนึ่งจำกบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2561 และก ำหนดค่ำตอบแทนตำมทีเ่สนอ” 
    

ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดเ้ปิดโอกำสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถำมเกีย่วกบัวำระน้ี 
 
เน่ืองจำกไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี ำถำมหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ ำเนินกำรประชุมจงึขอใหม้กีำรลงมตใินวำระนี้ ซึง่ก่อนกำร

ลงมต ิผูด้ ำเนินกำรประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำ วำระน้ีต้องผ่ำนกำรลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ 1. นำงศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์เลขทีใ่บอนุญำต 8802 หรอื 2. นำงสำวนิตยำ  

เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญำต 4439 หรอื 3.นำงสำวสุรรีตัน์  ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญำต 4409 คนใดคนหน่ึงจำกบรษิัท        
เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2561 และก ำหนดค่ำตอบแทนตำมทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงข้ำงมำก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 

18
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)



  
 จ ำนวนคน (รำย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 79 840,501,451 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 79 840,501,451 100.0000 
 
วำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมติังดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึงวนัท่ี

31 ธนัวำคม 2560 
 

ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ำ บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 60 ของก ำไรสุทธหิลงัหกั
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทั แต่เน่ืองจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยยงัประสบภำวะขำดทุน บรษิทัจงึยงัมคีวำมต้องกำร
กนัส ำรองเงนิไวใ้ชใ้นกำรลงทุน และเป็นทุนหมุนเวยีนในกจิกำร ในกำรน้ีจงึขอใหท้ีป่ระชุมอนุมตังิดกำรจ่ำยเงนิปนัผลส ำหรบังบ
กำรเงนิประจ ำปี 2560 และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ขอ้ 56 ก ำหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปี   หกั
ดว้ยยอดเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยบรษิทัได้
จดัสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน  9,800,000 บำท 

 
ส ำหรบัวำระนี้ มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทที่น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ำ “คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว

เหน็สมควรอนุมตังิดกำรจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปี 2560 และจดัสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำย ตำมทีเ่สนอ” 
  
ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดเ้ปิดโอกำสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถำมเกีย่วกบัวำระน้ี 
 
เน่ืองจำกไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี ำถำมหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ ำเนินกำรประชุมจงึขอใหม้กีำรลงมตใินวำระนี้ ซึง่ก่อนกำร

ลงมต ิผูด้ ำเนินกำรประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำ วำระน้ีต้องผ่ำนกำรลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตังิดกำรจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปี 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 จ ำนวนคน (รำย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 79 840,501,451 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 79 840,501,451 100.0000 
 
วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมติักำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั อมรินทร ์ บุค๊ เซน็เตอร ์ จ ำกดั (ABOOK) จ ำนวน 81,000 หุ้น 

หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 81.00 ของทุนช ำระแล้วของ ABOOK ในรำคำหุ้นละ 5,500.00 บำท คิดเป็นมูลค่ำทัง้ส้ิน 
445.50 ล้ำนบำทจำกผูถื้อหุ้นเดิมของ ABOOK ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  

 ผูด้ ำเนินกำรประชุมชีแ้จงว่ำ บรษิทัมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ ABOOK ซึง่ประกอบธุรกจิดำ้นสิง่พมิพ ์ใน
สว่นทีเ่กีย่วกบักำรจดัจ ำหน่ำยสิง่พมิพใ์นรปูแบบต่ำงๆ จำกผูถ้อืหุน้เดมิของ ABOOK ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ทัง้นี้
ในปจัจุบนับรษิทัป็นผูถ้อืหุน้ใน ABOOK ในสดัสว่นรอ้ยละ 19.00 ของทุนช ำระแลว้ของ ABOOK โดยภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร 
บรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ใน ABOOK รอ้ยละ 100 เนื่องจำกพจิำรณำว่ำกำรไดม้ำซึง่ ABOOK ซึง่เป็นกำรลงทุนในกจิกำรทีส่ำมำรถ
เสริมศักยภำพในกำรด ำ เนินธุ รกิจ  ซึ่งจะท ำให้บริษัทมี ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และส่ง ต่อเ น้ือหำที่หลำกหลำย                        

19INFINITE PROSPERITY



ทัง้หน้ำรำ้นนำยอนิทร ์จ ำนวน 158 สำขำครอบคลุมทัว่ประเทศ กำรขำยส่ง กำรขำยตรงยงัหน่วยงำนต่ำงๆ กำรขำยแบบหน่วย
ขำยเคลื่อนที่ กำรขำยสนิค้ำออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชนั อกีทัง้เป็นกำรลงทุนที่สอดคล้องกบักลยุทธ์ของบริษัทที่
ต้องกำรเป็นผู้ให้บริกำรสื่อ Content และช่องทำงที่หลำกหลำยอย่ำงครบวงจร นอกจำกนี้ยังเป็นกำรลดควำมเสี่ยงเรื่อง              
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัซึง่ในปจัจุบนัมอียู่เพยีงรำยเดยีว รวมถงึช่วยลดโอกำสในกำรเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์จำก
เดมิทีบ่รษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 19.00 
 

ส ำหรบัวำระนี้ มคีวำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิัทที่น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ำ พจิำรณำแล้วเหน็สมควรอนุมตัิ
ตำมทีเ่สนอ เน่ืองจำกกำรซือ้หุน้ ABOOK มคีวำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั เนื่องจำกเป็นกำรเพิม่สดัส่วนกำรลงทุนใน
ธุรกจิจดัจ ำหน่ำย เพื่อใหบ้รษิัทมกีำรให้บรกิำรอย่ำงครบวงจรมำกขึน้ อกีทัง้เป็นกำรลงทุนในกจิกำรเพื่อเสรมิศกัยภำพในกำร
ประกอบธุรกจิ โดยอำศยัฐำนขอ้มลูสือ่หน้ำรำ้นและระบบออนไลน์ ท ำใหเ้กดิกำรประสำนประโยชน์ (Synergy) ภำยในกลุ่มบรษิทั 
สง่ผลใหบ้รษิทัมโีอกำสไดร้บัผลตอบแทนทีด่จีำกกำรลงทุน 

 
 คุณกนกกร พรสวสัดิ ์ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิของบรษิทั ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมถงึรำยละเอยีดกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ ABOOK 
โดยได้ชี้แจงประโยชน์ต่อบริษัทในกำรเข้ำท ำรำยกำร คอื สอดคล้องกบักลยุทธ์ขององค์กรในกำรเป็น “OMNIMEDIA” และ 
“OMNICHANNEL” ในดำ้นกลยุทธท์ำงธุรกจิ บรษิทัมคีวำมครบวงจรมำกขึน้ทัง้งำนพมิพ ์ส ำนักพมิพ ์จดัจ ำหน่ำย และลดควำม
เสีย่งเรื่องช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ทัง้นี้สำมำรถใชข้อ้มูลทำงกำรตลำดเพื่อบรหิำรงำนขำยและขยำยธุรกจิของอมรนิทร์ได้ เพิม่
ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรเงนิทุนหมุนเวยีน มชี่องทำงกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดร่วมกนักบั ABOOK เพิม่เตมิ  ในกำรจดั Event 
รำยกำรโทรทศัน์ และโครงกำรต่ำงๆ รวมทัง้มคีวำมโปร่งใสในเรื่องควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงอมรนิทรแ์ละ ABOOK  
 
 คุณสุลกัษณำ  อำจอ ำนวยวภิำส ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ ตวัแทนจำกบรษิทั อวีำย คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จ ำกดั    
ใหค้วำมเหน็ต่อผู้ถอืหุ้นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว รำยละเอยีดปรำกฏตำมรำยงำนควำมเหน็ของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ 
(รำยละเอยีดปรำกฏตำมสิง่ที่ส่งมำด้วยล ำดบัที่ 5) และให้ควำมเหน็ต่อที่ประชุมเพิม่เตมิ ว่ำจำกกำรวเิครำะห์ขอ้ดีและขอ้ด้อย
รวมถงึประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร มคีวำมเหน็ว่ำ กำรเขำ้ลงทุนใน ABOOK มคีวำมสมเหตุสมผล และมลูค่ำ
ที่มกีำรเสนอซื้อหุ้น ABOOK ในรำคำ 5,500 บำทต่อหุ้น มคีวำมสมเหตุสมผล เพรำะอยู่ในช่วงของรำคำประเมินที่ได้จดัท ำ       
และผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว  
 

ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดเ้ปิดโอกำสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถำมเกีย่วกบัวำระน้ี 
 

นำยวเิชยีร ฐติโิชตริตันำ ผูถ้อืหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมถงึแนวทำงของอุตสำหกรรมและกจิกำรรำ้นหนงัสอื 
ABOOK ในระยะ 5 ปี ขำ้งหน้ำว่ำเป็นอย่ำงไร และวธิกีำรประเมนิมลูค่ำหุน้ ABOOK 

 
นำยนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ กรรมกำรบรหิำร ได้ชี้แจงถึงแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในอนำคต เน่ืองจำกมกีำรปิดสำขำที่

ไม่ได้ท ำก ำไร และเหลือเพยีงสำขำที่ท ำก ำไรให้กบับรษิัท ในอนำคตคำดว่ำจะมีกำรปรบัปรุงรูปแบบร้ำนนำยอนิทร์เป็นร้ำนที่    
ครบวงจรมำกขึน้ซึง่สำมำรถท ำก ำไรใหก้บับรษิทัได ้และไม่ไดข้ำยเพยีงหนังสอืเท่ำนัน้ เพื่อเป็นกำรต่อยอดทำงธุรกจิ ผลจำกกำร
ปิดสำขำในอนำคตจะท ำใหผ้ลขำดทุนลดลง และกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ ABOOK รอ้ยละ 81.00 ท ำใหผู้ถ้อืหุน้เหน็ควำมโปร่งใส
ของโครงสรำ้งบรษิทัมำกขึน้ แมร้ำยไดข้องบรษิทัจะลดลงจำกกำรปิดสำขำ แต่คำดว่ำบรษิทัจะมกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้ และผลกัดนัธุรกจิ
ของบรษิัทให้ครบวงจรในทุกด้ำน ส่วนเงนิที่ลงทุนไปเป็นเงนิที่บรษิัทยงัมสีภำพคล่องเหลอือยู่ หนี้ของบริษัทที่มเีป็นหนี้ธุรกิจ
ตำมปกต ิ
 

คุณสลุกัษณำ อำจอ ำนวยวภิำส ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ ตวัแทนจำกบรษิทั อวีำย คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จ ำกดั 
ชีแ้จงว่ำ ปจัจุบนั ABOOK ม ีBook Value อยู่ที ่73 ลำ้นบำท หำกมกีำรปรบัปรุงมลูค่ำทีด่นิเพิม่ 350 ลำ้นบำท เมื่อหกัในสว่นของ
ภำระหนี้สนิต่ำงๆ จะมสีนิทรพัยส์ทุธทิัง้หมด 274 ลำ้นบำท เทยีบเคยีงเป็นรอ้ยละ 81.00 อยู่ที ่222 ลำ้นบำท (Net Book Value) 
ในสว่นของกำรประเมนิรำคำหุน้ ABOOK ใชว้ธิมีลูค่ำปจัจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach)  
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นำงสำวเบญญำลกัษณ์  นกัพำณิชย ์ผูร้บัมอบฉนัทะจำกสมำคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถำมว่ำ ABOOK ท ำก ำไรในปี 
2560 เพิม่ขึน้ 7.35 ลำ้นบำท แต่สง่ผลใหก้ ำไรสะสมเพิม่ขึน้จำก 24 ลำ้นบำท เป็น 61 ลำ้นบำท จงึขอใหอ้ธบิำยรำยละเอยีดใน
สว่นก ำไรทีเ่พิม่ขึน้มำว่ำไดป้รบัปรุงสว่นใดบำ้ง และภำยหลงัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร บรษิทัจะมสีว่นต่ำงของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
เท่ำไร 

 
นำยศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ ชีแ้จงว่ำ เน่ืองจำก ABOOK มกีำรเปลีย่นแปลง

นโยบำยกำรคดิค่ำเสือ่มรำคำในทรพัยส์นิทีเ่ป็นอำคำร เดมิตดัค่ำเสื่อมรำคำที ่20 ปี ซึง่วศิวกรไดใ้หค้วำมเหน็ขณะก่อสรำ้งอำคำร
ว่ำสำมำรถใชง้ำนได้ถงึ 30 ปี ทำงบรษิทัจงึมกีำรปรบัปรุงกำรใชง้ำนสนิทรพัย์ ท ำใหก้ ำไรสะสมและส่วนของผู้ถอืหุ้นเพิม่ขึน้ ใน
เรื่องของส่วนต่ำงของสนิทรพัย์นัน้ตำมนโยบำยทำงบญัช ีบรษิัทต้องมกีำรจ้ำงที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอสิระมำเพื่อประเมนิมูลค่ำ
ทรพัยส์นิทีไ่ม่มตีวัตนอกีครัง้หนึ่ง  และตำมมำตรฐำนกำรบญัชใีนแต่ละปี บรษิทัจะต้องมกีำรวดัควำมด้อยค่ำของสนิทรพัยท์ีไ่ม่มี
ตวัตน  ในกรณีทีผ่ลกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมทีม่กีำรประมำณกำรไวอ้ย่ำงมนียัส ำคญั 

 
เน่ืองจำกไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี ำถำมหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ เพิม่เตมิ ผูด้ ำเนินกำรประชุมจงึขอใหม้กีำรลงมตใินวำระนี้ ซึง่

ก่อนกำรลงมต ิผูด้ ำเนินกำรประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนกำรลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่อง
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสยี ทัง้นี้ 
รำยละเอยีดปรำกฏตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่4 

 
ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตักิำรเขำ้ซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั อมรนิทร ์บุ๊ค เซน็เตอร ์จ ำกดั (ABOOK) ตำมที่มี

กำรเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 
 

 จ ำนวนคน (รำย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 75 609,888,234 98.9486 
ไม่เหน็ดว้ย 2 6,451,686 1.0467 
งดออกเสยีง 2 22,040 0.0036 
บตัรเสยี 1 6,900 0.0011 

รวม 80 616,368,857 100.0000 
  
วำระท่ี 7  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 
ถงึแมว้่ำพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอื่น จะไม่ไดร้ะบุใหก้รรมกำรทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ

จะตอ้งออกจำกหอ้งประชุมในกำรพจิำรณำวำระนี้ แต่เพื่อสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมและลงคะแนนเสยีงไดอ้ย่ำงเป็นอสิระมำกขึ้น 
กรรมกำรทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อทัง้ 4 ท่ำนจงึขออนุญำตจำกประธำนเพื่อขอออกจำกหอ้งประชุมเป็นกำรชัว่ครำวก่อนกำรพจิำรณำ
วำระนี้ ซึง่ประธำนไดอ้นุญำตใหก้รรมกำรทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อทัง้ 4 ท่ำนออกจำกหอ้งประชุมได ้

 
ต่อมำผูด้ ำเนินกำรประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั และขอ้บงัคบั

ของบรษิัท ขอ้ 16 ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ในอตัรำหน่ึงในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่ งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน        
หนึ่งในสำม ซึง่ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมกำรทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 คน ไดแ้ก่ 
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1. นำยสวุทิย ์จนิดำสงวน   ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล   
     กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 

2. นำยนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์   กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ  
ค่ำตอบแทน และกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล  

3. นำยก ำพล ปุญโสณี    กรรมกำร และกรรมกำรบรหิำร  
4. นำยโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์  กรรมกำร และกรรมกำรบรหิำร 
ทัง้นี้ รำยละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงำน และกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรทัง้ 4 คนนัน้ บรษิทัไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษำ

เป็นกำรล่วงหน้ำแลว้ตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่6 ของหนงัสอืเชญิประชุม 
 
  ส ำหรบัวำระน้ี มคีวำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัทีน่ ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่ำ “คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแลว้
เหน็สมควรเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ 4 คนทีด่ ำรงต ำแหน่งครบวำระ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัอกีวำระหนึ่ง ตำมควำมเหน็
ของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เน่ืองจำกบุคคลดงักล่ำวเป็นผู้มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ อนัจะเป็นประโยชน์   
ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัต่อไป” 
 

เมื่อชี้แจงเสรจ็สิน้แล้วผู้ด ำเนินกำรประชุมจงึขอให้มกีำรลงมติในวำระน้ีเป็นรำยบุคคล ซึ่งก่อนกำรลงมติผู้ด ำเนินกำร
ประชุมได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ วำระนี้ ต้องผ่ำนกำรลงมติด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
   ทีป่ระชุมพจิำรณำแล้วเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ 4 คนกลบัเขำ้เป็นกรรมกำรของบรษิัทต่อไปอกีวำระหน่ึง โดยมกีำรลงคะแนน
เรยีงเป็นรำยบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
 
 7.1 ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตัใิหน้ำยสวุทิย ์จนิดำสงวน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัอกีวำระหนึ่ง ดว้ย
คะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 จ ำนวนคน (รำย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 78 840,804,551 99.9822 
ไม่เหน็ดว้ย 1 150,000 0.0178 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 79 840,954,551 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 6,900 หุน้ 
 

 7.2 ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตัใิหน้ำยนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัอกีวำระหนึ่ง ดว้ย
คะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 จ ำนวนคน (รำย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 79 840,954,551 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 79 840,954,551 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 6,900 หุน้ 
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 7.3 ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีติอนุมตัิให้นำยก ำพล ปุญโสณี กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทอกีวำระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 จ ำนวนคน (รำย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 79 840,954,551 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 79 840,954,551 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 6,900 หุน้ 
 

 7.4 ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีติอนุมตัิให้นำยโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทอกีวำระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 จ ำนวนคน (รำย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 79 840,954,551 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 0 

รวม 79 840,954,551 100.0000 
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 6,900 หุน้ 
ภำยหลงักำรลงคะแนนเสยีงในวำระดงักล่ำว ประธำนไดเ้รยีนเชญิกรรมกำรทัง้ 4 ท่ำนกลบัเขำ้หอ้งประชุม 

 
วำระท่ี 8  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรประจ ำปี 2561  
 ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทน
ส ำหรบักรรมกำรบรษิทั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล ส ำหรบัปี 2561 (1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม) โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบัประเภท 
ขนำด และควำมเกีย่วโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึควำมเหมำะสมกบักำรท ำ
หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลบรรษัทภิบำล ทัง้นี้ กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้  ท ำหน้ำที่ใน
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ จะได้รบัค่ำตอบแทนเพิม่ตำมปรมิำณควำมรบัผดิชอบที่เพิม่ขึน้ โดยก ำหนดค่ำตอบแทนรวมเป็น
วงเงนิไม่เกนิ 4 ลำ้นบำท ซึง่บรษิทัไดส้่งขอ้มูลใหผู้ถ้อืหุ้นไดท้รำบล่วงหน้ำแลว้ ตำมสิง่ที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที ่ 7 ของหนังสอืเชญิ
ประชุม โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

ต ำแหน่ง เงินประจ ำต ำแหน่ง 
(บำท/เดือน) 

ค่ำเบี้ยประชมุ 
(บำท/ครัง้) 

ประธำนกรรมกำร 20,000 25,000 
กรรมกำร 10,000 20,000 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 30,000 ไม่ม ี
กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 ไม่ม ี
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 30,000 ไม่ม ี
กรรมกำรบรหิำร 20,000 ไม่ม ี
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ไม่ม ี 20,000 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ไม่ม ี 15,000 
ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล ไม่ม ี 20,000 
กรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล ไม่ม ี 15,000 
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ส ำหรบัวำระนี้ มคีวำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัทีน่ ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่ำ  “คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ

แลว้เหน็ว่ำผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนตำมทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดพ้จิำรณำแลว้ตำมที่
เสนอ เป็นวงเงนิไม่เกนิ 4 ลำ้นบำท” 

 
ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดเ้ปิดโอกำสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถำมเกีย่วกบัวำระน้ี 

 
เน่ืองจำกไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี ำถำม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ ำเนินกำรประชุมจงึขอใหม้กีำรลงมตใินวำระน้ี ซึง่ก่อน

กำรลงมติ ผู้ด ำเนินกำรประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ วำระน้ีต้องผ่ำนกำรลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ        
ผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม  

 
ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรประจ ำปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่ำสองในสำมของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม ตำมอตัรำและเงื่อนไขทีม่กีำรเสนอ ดงันี้ 
 

 จ ำนวนคน (รำย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 77 840,474,531 99.9421 
ไม่เหน็ดว้ย 1 460,000 0.0547 
งดออกเสยีง 1 20,020 0.0024 
บตัรเสยี 1 6,900 0.0008 

รวม 80 840,961,451 100.0000 
  
วำระท่ี 9  พิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 261,718,005 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 

1,259,999,595 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 998,281,590 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ได้ออกจ ำหน่ำย
ของบริษทัจ ำนวน 261,718,005 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

 
ผูด้ ำเนินกำรประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำ ตำมมตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่7 สงิหำคม 2560 

มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 839,999,730 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 419,999,865 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 
1,259,999,595 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวน 839,999,730 หุน้ มูลค่ำหุน้ทีต่รำไว ้1.00 บำทต่อหุน้เพื่อเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนจ ำนวนผูถ้อืหุน้แต่ละรำยถอือยู่ ในอตัรำจดัสรร 1 หุน้เดมิต่อ 2 หุน้ใหม่ในรำคำเสนอขำย 4.25 บำท
ต่อหุน้ และในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจำกกำรใหส้ทิธจิองซือ้หุ้นเพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะขออนุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั
ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ในครำวถดัไป ซึง่จำกกำรจองซือ้หุน้เพิม่ทุนของบรษิทัในวนัที ่4-8 กนัยำยน 2560 นัน้ มผีูถ้อืหุน้เดมิมำใช้
สทิธิจ์องซือ้หุน้จ ำนวน 578,281,725 หุน้ ซึง่ทำงบรษิทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนทุนช ำระแลว้ต่อกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้กระทรวง
พำณิชย ์เมื่อวนัที ่14 กนัยำยน 2560 โดยมหีุน้คงเหลอืจำกกำรจองซือ้จ ำนวน 261,718,005 หุน้ จงึขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผู้
ถอืหุน้ในกำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัโดยตดัหุน้สำมญัทีไ่ม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบรษิทัจ ำนวน 261,718,005 หุน้ 

 
ส ำหรบัวำระน้ี มคีวำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัทีน่ ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่ำ คณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอให้  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 261,718,005 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ จ ำนวน 1,259,999,595 
บำท เป็นทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 998,281,590 บำท โดยกำรตดัหุน้สำมญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบรษิทัจ ำนวน 261,718,005 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท ตำมรำยละเอยีดทีเ่สนอ 

 
ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดเ้ปิดโอกำสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถำมเกีย่วกบัวำระน้ี 
 

24
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)



เน่ืองจำกไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี ำถำมหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ ำเนินกำรประชุมจงึขอใหม้กีำรลงมตใินวำระน้ี ซึง่ก่อนกำร
ลงมต ิผูด้ ำเนินกำรประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำ วำระนี้ตอ้งผ่ำนกำรลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีติอนุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ตำมที่มกีำรเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 

สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 จ ำนวนคน (รำย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 78 840,934,531 99.9968 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 1 22,020 0.0024 
บตัรเสยี 1 6,900 0.0008 

รวม 80 840,961,451 100.0000 
  
วำระท่ี 10  พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน 
                  ของบริษทั 
 
 ผู้ด ำเนินรำยกำรชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบว่ำเพื่อให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงัมีรำยละเอียด
ปรำกฏในวำระที่ 9 จงึเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4. 
รำยละเอยีดตำมหนงัสอืบอกกล่ำวเรยีกประชุมครัง้นี้ ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหท้่ำนผูถ้อืหุน้ หน้ำ 7 และ 8 ดงันี้ 
 
 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน  จ ำนวน 998,281,590 บำท  (เกำ้รอ้ยเกำ้สบิแปดลำ้นสองแสนแปดหมื่น  
       หนึ่งพนัหำ้รอ้ยเกำ้สบิบำทถว้น)  
 แบ่งออกเป็น  998,281,590 หุน้   (เกำ้รอ้ยเกำ้สบิแปดลำ้นสองแสนแปดหมื่น  
      หนึ่งพนัหำ้รอ้ยเกำ้สบิหุน้)  
 มลูค่ำหุน้ละ  1 บำท    (หนึ่งบำท)  
 โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สำมญั  998,281,590 หุน้   (เกำ้รอ้ยเกำ้สบิแปดลำ้นสองแสนแปดหมื่น  
      หนึ่งพนัหำ้รอ้ยเกำ้สบิหุน้)  
 หุน้บุรมิสทิธ ิ  - หุน้    ( - ) 
 
 ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีก่รรมกำรมอบหมำยในกำรจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ มอี ำนำจ
แกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีน 
 ส ำหรบัวำระน้ี มคีวำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัทีน่ ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่ำ คณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตักิำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัตำมรำยละเอยีดทีเ่สนอ  
 

ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดเ้ปิดโอกำสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถำมเกีย่วกบัวำระน้ี 
 
เน่ืองจำกไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี ำถำมหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ ำเนินกำรประชุมจงึขอใหม้กีำรลงมตใินวำระน้ี ซึง่ก่อนกำร

ลงมต ิผูด้ ำเนินกำรประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำ วำระนี้ตอ้งผ่ำนกำรลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตักิำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ของบรษิทั เป็นทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 
998,281,590 บำท แบ่งออกเป็น 998,281,500 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมดตำมทีม่กีำรเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
 จ ำนวนคน (รำย) คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 78 840,934,531 99.9968 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 0 
งดออกเสยีง 1 20,020 0.0024 
บตัรเสยี 1 6,900 0.0008 

รวม 80 840,961,451 100.0000 
 อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มบีตัรเสยี 1 ราย จ านวน 6,900 หุน้ 
 
วำระท่ี 11 พิจำรณำเรือ่งอ่ืน ๆ 
 ผูด้ ำเนินกำรประชุมเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมเพิม่เตมิ 
 

นำยจกัรกฤษณ์ ฉตัรวรีะชยักจิ ผูถ้อืหุน้มำประชมุดว้ยตนเอง สอบถำมถงึยอดกำรจ ำหน่ำย E-Commerce และ E-Book 
ของบรษิทั 

 
นำงระรนิ อุทกะพนัธุ ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ตอบขอ้ซกัถำมของผูถ้อืหุน้ว่ำ ยอดกำรจ ำหน่ำย E-Book คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของ

ยอดขำย โดยภำพรวมของตลำดเตบิโตขึน้แต่ยงัไม่สงูมำก 
 
นำยวเิชยีร ฐติโิชตริตันำ ผูถ้อืหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมถงึแนวโน้มของผลประกอบกำรในอนำคตของธุรกจิ   

ทวีดีจิทิลั 
 
นำยโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์ ชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่ำ หำกพจิำรณำโดยภำพรวม ธุรกจิทวีดีจิทิลัของบรษิทัไดร้บักำรยอมรบัจำก

บุคคลภำยนอกเพิม่มำกขึน้ เนื่องจำกบรษิทัมทีรพัยำกรทัง้บุคคลและประสบกำรณ์ทีท่ ำงำนอย่ำงยำวนำน จงึสำมำรถน ำมำพัฒนำ
ให้เป็นประโยชน์ทำงกำรค้ำได้และจะพฒันำเครอืข่ำยสร้ำงพนัธมติรและสร้ำงโอกำสในกำรลงทุนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อกำร
ประกอบธุรกจิ เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีด่ ี

 
นำยชวลติ วสิรำญกุล ผูถ้อืหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมถงึงบประมำณในกำรลงทุน Content เพิม่เตมิ 
 
นำยโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์ ตอบขอ้ซกัถำมของผู้ถอืหุน้ว่ำ สำมปีทีผ่่ำนมำ ทำงช่องมกีำรลงทุน Content ค่อนขำ้งมำก    

แต่อำจมขีอ้จ ำกดัเรื่องกำรลงทุน ท ำใหม้ ีContent ทีย่งัไม่หลำกหลำย ทัง้นี้ Content ทีม่บีำงประเภทสำมำรถผลกัดนัใหเ้รตติง้ของ
ช่องอมรนิทรท์วีขี ึน้มำเป็นอนัดบัตน้ ๆ ได ้ซึง่บรษิทัเลง็เหน็ว่ำยงัสำมำรถเพิม่เตมิ Content ทีจ่ะผลกัดนัใหอ้นัดบัของช่องสงูขึน้ได ้ 
กำรก ำหนดทศิทำงของ Content จะต้องประเมนิร่วมกนักบัทมีขำยและ Agency โดยรำยกำรทีจ่ะน ำเขำ้มำเพิม่เตมินัน้จะต้องท ำ
รำยไดใ้หก้บัช่อง และเรตติง้ของรำยกำรตอ้งสำมำรถผลกัดนัใหช้่องมอีนัดบัสงูขึน้ได ้

 
นำยศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ  ชีแ้จงเพิม่เตมิต่อผูถ้อืหุน้ว่ำ บรษิทัยงัประสบ

ปญัหำขำดทุน แต่รำยไตรมำสถอืว่ำขำดทุนน้อยลง ในปี 2561 คำดว่ำบรษิทัจะมผีลประกอบกำรรวมทีด่ขี ึน้กว่ำปี 2560 
 
นำยสมศกัดิ ์ทรงธรรมำกุล  ผูถ้อืหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมว่ำ รำ้นหนงัสอืทัง้ 158 สำขำ ทีจ่ะตอ้งมกีำรปรบั 

กลยุทธแ์ละแผนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ตอ้งใชเ้วลำเท่ำไรจงึจะเหน็ถงึควำมเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นรปูธรรม 
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นำยฐำปน สริวิฒันภักดี ตอบข้อซกัถำมของผู้ถือหุ้นว่ำ ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำและประเมนิกำรลงทุน 
เน่ืองจำกทัง้ 158 สำขำ มสีถำนทีต่ัง้และในแต่ละทอ้งทีม่คีวำมตอ้งกำรทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป 
 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดซกัถำมประเดน็เพิม่เตมิ ประธำนจงึกล่ำวขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมทุกคน และปิด
กำรประชุมเวลำ 17.45 น. 
 
     
 
 
 
     

ลงชื่อ_______________________________ประธำนทีป่ระชมุ 
(นำงเมตตำ อุทกะพนัธุ)์ 
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(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่4) 
พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2562  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำคดัเลอืกผู้สอบบญัชจีำกควำมเป็นอสิระ เป็นผูม้คีวำมรู้ควำมสำมำรถและมคีวำม
เขำ้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่ำงด ีประกอบวชิำชพีดว้ยควำมเป็นกลำง มคีวำมเชีย่วชำญในกำรสอบบญัชแีละกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ย
ควำมรบัผดิชอบ จงึเหน็สมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีห่งบรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิัทและบรษิทัย่อยรวมทัง้ได้พจิำรณำอตัรำค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชดีงักล่ำว โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัรำค่ำสอบบญัชขีอง
บรษิทัในอุตสำหกรรมและขนำดของสนิทรพัยใ์กลเ้คยีงกนัแลว้เหน็ว่ำค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นอตัรำทีเ่หมำะสมและตำมขอ้เสนอที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและกลัน่กรองอย่ำงเหมำะสมแลว้ คณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสำมญั 
ผูถ้อืหุน้อนุมตักิำรแต่งตัง้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท โดยมผีูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ ง
ดงัต่อไปนี้ 

1.นำงศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนำมสอบทำนหรอืตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2561 รวมระยะเวลำ 2 ปี) 
2. นำงสำวนิตยำ  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (ยงัไม่เคยท ำกำรสอบทำนหรอืตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทั) 
3.นำงสำวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่4409  
   (ยงัไม่เคยท ำกำรสอบทำนหรอืตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทั) 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้หน็ชอบใหก้ ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ ำปี 2562 ดงันี้ 

                                                                                                               หน่วย : บำท 

ค่ำสอบบญัชี 
ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

(ปีท่ีเสนอ)  (บำท) (%) 
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ำกดั (มหำชน) 1,550,000 1,500,000 50,000 3.33% 
ค่ำบรกิำรอื่น ไมม่ ี ไมม่ ี - - 
รวมเป็นค่ำตอบแทนทัง้ส้ิน 1,550,000 1,500,000 50,000 3.33% 

 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  

โดยกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำกลัน่กรองกำรเลือกผู้สอบบัญช ี
ตลอดจนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัช ีส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ดงันี้ 

1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัดงัรำยนำมต่อไปนี้ 
1. นำงศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนำมสอบทำนหรอืตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2561) 
2. นำงสำวนิตยำ  เชษฐโชตริส  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (ยงัไม่เคยท ำกำรสอบทำนหรอืตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทั) 
3. นำงสำวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่4409  
   (ยงัไม่เคยท ำกำรสอบทำนหรอืตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทั) 

 2. ก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชปีระจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,550,000 บำท  
ส ำหรบัค่ำบรกิำรอื่น (Non Audit Services) ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทและบรษิัทย่อยไม่มกีำรรบับริกำรอื่นจำก       

ส ำนกังำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีและส ำนกังำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 3 
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ทัง้นี้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่ำนดงักล่ำวไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสยีกบับริษัท /บริษัทย่อย / ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้น     
รำยใหญ่ หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด  และไดป้ฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้ป็นอย่ำงดตีลอดมำ 
รวมทัง้เป็นหน่วยงำนทีน่่ำเชื่อถอื มผีลงำนด ีมบีุคลำกรทีเ่พยีงพอ และมคีวำมรูค้วำมสำมำรถและค่ำตอบแทนมคีวำมเหมำะสม 
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(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่4) 
ประวติัและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2562   
 
ชื่อ   นำงศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์
   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่8802 
บรษิทั   เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
ต ำแหน่ง   กรรมกำรบรหิำร 
ประวตักิำรศกึษำ  - ปรญิญำโท คณะบรหิำรธุรกจิ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
   - ปรญิญำตร ีคณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
คุณสมบตั ิ  - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
   - ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
   - อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรผูท้รงคุณวฒุเิกีย่วกบักำรทดสอบกำรปฏบิตังิำนสอบบญัช ี
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ - มปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรสอบบญัชแีละใหค้ ำปรกึษำในธุรกจิหลำกหลำย รวมทัง้บรษิทัระหว่ำง  

  ประเทศ และบรษิทัทีไ่ดร้บักำรจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นสว่นหนึ่ง 
  ของทมีต่ำงประเทศในกำรสอบบญัขกีลุ่มลกูคำ้ในประเทศทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์ 
  ต่ำงประเทศ และเป็นผูป้ระสำนงำนในกำรตรวจสอบธุรกจิต่ำงชำตทิีท่ ำธุรกจิในประเทศไทยและ   
  แถบเอเชยีแปซฟิิก 
- มปีระสบกำรณ์ใหบ้รกิำรสอบบญัชสี ำหรบัอุตสำหกรรมหลำยแขนง อำท ิธุรกจิสือ่ ธุรกจิอำหำรและ 
  เครื่องดื่ม ธุรกจิวสัดุก่อสรำ้ง และธุรกจิอุตสำหกรรม เป็นตน้ 
- มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนทีป่ระเทศจนีเพื่อดแูลลกูคำ้ไทยและนกัลงทุนไทยทีไ่ปลงทุนใน 
  ประเทศจนีเป็นเวลำ 2 ปี (ปี 2553 - 2555) 

รำยชื่อลกูคำ้ทีร่บัผดิชอบในอดตีและปจัจุบนั 
   - บรษิทั เวริค์พอยท ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
   - บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ำกดั (มหำชน) 
   - บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
   - บรษิทั ทำงยกระดบัดอนเมอืง จ ำกดั (มหำชน) 
   - บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
   - บรษิทั โออชิ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
   - บรษิทั โอ ซ ีซ ีจ ำกดั (มหำชน) 
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(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่4) 

ประวติัและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2562   
 
ชื่อ   นำงสำวนิตยำ  เชษฐโชตริส 
   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4439 
บรษิทั   เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
ต ำแหน่ง   กรรมกำรบรหิำร 
ประวตักิำรศกึษำ  - บญัชบีณัฑติและมหำบณัฑติดำ้นกำรบรหิำร (MBA) จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
คุณสมบตั ิ  - Accredited KPMG IFRS reviewing partner 
   - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 
   - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ 

  ตลำดหลกัทรพัย ์
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
- คณะกรรมกำรทดสอบผูส้อบบญัชภีำษอีำกร 
- อนุกรรมกำรกลัน่กรองดำ้นมำตรฐำนสอบบญัขขีองสภำวชิำชพี  

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ - มปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรใหบ้รกิำรทีป่รกึษำเกีย่วกบักำรแปลงสภำพงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนบญัช ี
  ระหว่ำงประเทศใหก้บับรษิทัในอุตสำหกรรมต่ำงๆ  
- ท ำงำนดำ้นสอบบญัชเีป็นระยะเวลำ 29 ปี มปีระสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบธุรกจิต่ำงๆ เช่น ธุรกจิ 
  แฟคเตอริง่และลสิซิง่ ธุรกจิอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกจิสนิคำ้อปุโภคบรโิภค ธุรกจิคำ้ปลกี ธุรกจิ 
  โรงพยำบำล  ธุรกจิผลติและธุรกจิซือ้มำขำยไป เป็นตน้ 
- ในดำ้นมำตรฐำนกำรบญัชรีะหว่ำงประเทศ (IFRS) ท ำหน้ำทีเ่ป็นวทิยำกรฝึกอบรมเกีย่วกบั    
  มำตรฐำนกำรบญัชรีะหว่ำงประเทศแก่บุคลำกรทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์รและประสบกำรณ์ดำ้น   
  กำรตรวจสอบงบกำรเงนิ บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ี  
  ระหว่ำงประเทศ และกำรสอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงนิทีแ่สดงผลกระทบจำกกำรแปรรปูรฐัวสิำหกจิ   
  เป็นบรษิทัมหำชนของกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย 
- หวัหน้ำทมีตรวจสอบบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยใ์นประเทศและต่ำงประเทศ 

รำยชื่อลกูคำ้ทีร่บัผดิชอบในอดตีและปจัจุบนั 
- กลุ่มบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
- บรษิทั โออชิ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
- บรษิทั เสรมิสขุ จ ำกดั (มหำชน) 
- บรษิทั โกลเดน้แลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
- บรษิทั อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 
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(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่4) 

ประวติัและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2562   
 
ชื่อ   นำงสำวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง 
   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4409 
บรษิทั   เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
ต ำแหน่ง   กรรมกำรบรหิำร 
ประวตักิำรศกึษำ  -ปรญิญำโทดำ้นกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์(บช.ม.) 
   -ปรญิญำตรดีำ้นกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์(บช.บ.) 
คุณสมบตั ิ  -สมำชกิสภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ ์
   -ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 
   -ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตขึน้ทะเบยีนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
   -กรรมกำรคณะมำตรฐำนกำรสอบบญัชขีองสภำวชิำชพีบญัช ี
   -กรรมกำรคณะอนุกรรมกำรทดสอบเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของสภำวชิำชพีบญัช ี 
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ -กำรใหบ้รกิำรสอบบญัชสี ำหรบัอุตสำหกรรมหลำยแขนง อำท ิธรุกจิอำหำรและเครื่องดืม่ ธุรกจิ 

 อสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกจิวสัดุก่อสรำ้ง ประสบกำรณ์ท ำงำนกบับรษิทัต่ำงชำต ิ
-คณะท ำงำนดำ้นวชิำกำรของบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั เพื่อศกึษำและตติตำม 
 ควำมคบืหน้ำของพฒันำกำรดำ้นมำตรฐำนกำรบญัช ีและกำรสอบบญัชขีองประเทศไทยและสำกล       
 เพื่อก ำหนดแนวทำงและพฒันำแผนกำรตรวจสอบและสอบทำนทีเ่หมำะสม ตัง้แต่ปี 2548 ถงึ 2551 
-ปี 1999-2000 ไดเ้ขำ้ร่วมงำนกบั Education Center ของส ำนกังำนในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ซึง่ ณ  
 ทีน่ี้ไดร้บัประสบกำรณ์ในกำรออกแบบสือ่กำรเรยีนกำรสอนและร่วมพฒันำโปรแกรมคอมพวิเตอร ์   
 ในกำรท ำกระดำษท ำกำรอเิลก็ทรอนิกสใ์หก้บัผูต้รวจสอบของส ำนกังำน 

รำยชื่อลกูคำ้ทีร่บัผดิชอบในอดตีและปจัจุบนั 
   -กลุ่มบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
   -กลุ่มบรษิทั เสรมิสขุ จ ำกดั (มหำชน) 
   -กลุ่มบรษิทั เซป็เป้ จ ำกดั (มหำชน) 
   -กลุ่มบรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) 
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(ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6) 

ประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ 
อายุ  73  ปี 

 
 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่ 1 มกราคม 2489 
ท่ีอยู ่    หอ้ง 1104 ชัน้ 11 อาคารจุลดศิ รเิวอร ์แมนชัน่  
    เลขที ่2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200 
สญัชาติ    ไทย 
ประเภทกรรมการ  กรรมการอสิระ 
ต าแหน่งในบริษทั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
ปีท่ีเร่ิมรบัต าแหน่งกรรมการ 15 พฤษภาคม 2536 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  25 ปี 7 เดอืน 
วฒิุการศึกษา   - Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica,  

  Universidad Complutense de Madrid, Spain 
- Diplôme d’études Supérieures, (Económic Integration),  
  Universite de Nancy, France 
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Económica,  
  Universidad Complutense de Madrid, Spain 
- อกัษรศาสตรบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP 34/2548) 
ประวติัการท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ. 2559 - ปจัจุบนั  -ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ -บมจ.ศุภาลยั 
พ.ศ. 2558 - ปจัจุบนั  -กรรมการอสิระ  -บมจ.ศุภาลยั 
พ.ศ. 2556 - ปจัจุบนั  -ประธานกรรมการ -บมจ.ซฟีโก ้
พ.ศ. 2551 - ปจัจุบนั  -ประธานกรรมการตรวจสอบ -บมจ.ลพีฒันาผลติภณัฑ ์
พ.ศ. 2534 - ปจัจุบนั  
 

-กรรมการอสิระ 
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

-บมจ.ลพีฒันาผลติภณัฑ ์

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่ม ี   
ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ. 2553 - 2554  
 

-กรรมการอสิระ 
-กรรมการตรวจสอบ 

-บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 

พ.ศ. 2547 - 2555  
 

-กรรมการอสิระ 
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

-บมจ.ซฟีโก ้
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2550 - 2559  
 

-กรรมกำร 
-ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

-บจก.กรุงเทพธนำคม 
 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
-ไม่ม ี   
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ)   
0.00 (0 หุน้) 
คณุสมบติัต้องห้ำม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทุจรติ 

ไม่มปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่ำน
มำ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ บรษิัทได้ประกำศบนเว็บไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อ
บุคคลทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมำะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำ แต่ไม่มผีู้
ถือหุ้นรำยใดเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำมำยังบริษัท  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจงึไดพ้จิำรณำควำมเหมำะสม ตำมประโยชน์สงูสุดแก่กำรด ำเนินกำรของบรษิทั 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (ไม่รวมกรรมกำรผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
รองศำสตรำจำรย ์ดร.สมชำย ภคภำสน์วิวฒัน์ ทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ กลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง โดยเห็นว่ำ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมพระรำชบญัญัติ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และเป็นผูม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ในธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัสำมำรถทีจ่ะช่วยพฒันำบรษิทัได ้

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์

ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 
1. กำรถอืหุน้ในบรษิทั 

1.1 จ ำนวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0 หุน้ 
0.00% 

2. เป็นญำตสินิทกบัผูบ้รหิำร / ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั-บรษิทัย่อย ไม่เป็น 
3. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง        
หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ำ 

ไม่เป็น 

4. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี (เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษำกฎหมำย) ไม่เป็น 
5. มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ (เช่น กำรซือ้-ขำยวตัถุดบิ / สนิคำ้ / บรกิำร
กำรใหกู้ย้มืเงนิหรอืกำรกูย้มืเงนิ) 

ไม่ม ี

(*) 1.  กำรถอืหุน้นบัรวมกำรถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิติภำวะ 
 2. กำรแขง่ขนัทำงธุรกจิ เช่น บรษิทัและกจิกำรอื่นทีก่รรมกำร / ผูบ้รหิำรด ำรงต ำแหน่ง มรีำยไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมำกกว่ำ
รอ้ยละ 50 ของรำยไดร้วมของบรษิทั / กจิกำรอื่น) จำกกำรท ำธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลำ้ยคลงึกนั 
 3. กำรเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนัอย่ำงมนียัส ำคญั เช่น บรษิทัและกจิกำรอื่นทีก่รรมกำร / ผูบ้รหิำรด ำรงต ำแหน่ง เป็น ลกูคำ้ 
/ Supplier / ลกูหนี้กำรคำ้ / หรอืเจำ้หนี้กำรคำ้ เป็นตน้โดยควำมเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญัใหพ้จิำรณำจำก
วงเงนิซือ้ / ขำย / เช่ำสนิคำ้ – บรกิำรทัง้หมดในรอบปีทีผ่่ำนมำของบรษิทัและกจิกำร 
หมำยเหต ุ  : เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ปี 2561 จ ำนวน 5 ครัง้ จำกทัง้หมด 5 ครัง้ 
  : เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี 2561 จ ำนวน 6 ครัง้ จำกทัง้หมด 6 ครัง้ 
  : เขำ้ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 1 ครัง้ จำกทัง้หมด 1 ครัง้ 
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รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีห่มดวาระและไดร้บัการเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง (ต่อ) 
 

ศาสตราจารย ์ดร.นันทวฒัน์  บรมานันท ์
อายุ  60  ปี 

 
 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่ 1 กรกฎาคม 2501 
ท่ีอยู ่    เลขที ่315 จามจุรเีรสซเิดนซ ์(หอ้ง 2204) ถนนพญาไท  
    แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10400 
สญัชาติ    ไทย 
ประเภทกรรมการ  กรรมการอสิระ 
ต าแหน่งในบริษทั  ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง  
    กรรมการตรวจสอบ 
ปีท่ีเร่ิมรบัต าแหน่งกรรมการ 22 พฤศจกิายน 2560 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  1 ปี 1 เดอืน 
วฒิุการศึกษา   - ปรญิญาเอก ดา้นกฎหมายปกครอง มหาวทิยาลยัปารสี 2 ประเทศฝรัง่เศส 

- ปรญิญาโท ดา้นกฎหมายปกครอง มหาวทิยาลยัปารสี 2 ประเทศฝรัง่เศส 
- นิตศิาสตรบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรการร่างกฎหมายและการพจิารณาคดปีกครอง 
  และประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรการท างานของรฐับาลและรฐัสภา    
  จาก International Institute of Public Administration ประเทศฝรัง่เศส 
- ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ พ.ศ. 2549 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่8    
  สถาบนัวทิยาการพลงังานกระทรวงพลงังาน พ.ศ.2559 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ - ไม่ม ี
ประวติัการท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั   
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่ม ี   
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560 - ปจัจุบนั -กรรมการปฏริปูประเทศดา้นกฎหมาย  
พ.ศ. 2560 - ปจัจุบนั  
 
 

-ทีป่รกึษาและอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ  
 จดัท าขอ้เสนอ กระบวนการเพือ่สรา้งความ 
 สามคัคปีรองดอง  

พ.ศ. 2560 - ปจัจุบนั 
 
 
 
 

-อนุกรรมการเฉพาะกจิเพื่อศกึษาการออก 
 ประกาศก าหนดตามร่างพระราชบญัญตั ิ
 ว่าดว้ยความผดิเกีย่วกบัการขดักนัระหว่าง 
 ผลประโยชน์สว่นบุคคลกบัประโยชน์สว่นรวม  
 พ.ศ. .... 

-ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
 การทุจรติแหง่ชาต ิ
 
 
 

พ.ศ. 2560 - ปจัจุบนั -อนุกรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะอนุกรรมการ -สภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
  เฉพาะกจิยกร่างกฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูความ  

 
 มัน่คงของรฐัและความลบัของทางราชการ 
  

 
ภาพถ่าย 

คุณนนัทวฒัน์ 
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พ.ศ. 2559 - ปจัจุบนั 
 

-กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิในคณะกรรมการ  
 แห่งชาตวิ่าดว้ยอนุสญัญาคุม้ครองมรดกโลก  

พ.ศ. 2559 - ปจัจุบนั 
 
 
 

-อนุกรรมการพฒันาระบบราชการเกีย่วกบัการ  
 สง่เสรมิและพฒันาระบบการบรหิารราชการใน 
 สว่นภูมภิาคและทอ้งถิน่คณะกรรมการพฒันา 
 ระบบราชการ  

พ.ศ. 2558 - ปจัจุบนั  -กรรมการกฤษฎกีา  
พ.ศ. 2558 - ปจัจุบนั  
 

-ประธานคณะผูพ้จิารณาตามสญัญาโครงการ 
 ทางด่วนสายบางปะอนิ - ปากเกรด็  

พ.ศ. 2556 - ปจัจุบนั  
 

-กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิในคณะกรรมการ 
 ขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

 

พ.ศ. 2555 - ปจัจุบนั  
 

-กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการ 
 การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 
 สว่นทอ้งถิน่ 

 

พ.ศ. 2554 - ปจัจุบนั  -กรรมการบรหิาร -สมาคมวฒันธรรมฝรัง่เศสแห่งกรุงเทพ 
พ.ศ. 2553 - ปจัจุบนั  -กรรมการ  -มลูนิธฝิรัง่เศสเพื่อการศกึษา 
พ.ศ. 2553 - ปจัจุบนั  
 

-อนุกรรมการพฒันาการบงัคบัใชบ้ทบญัญตั ิ 
 มาตรา 100 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ  
 รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม  
 การทุจรติ พ.ศ. 2542  

-ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม  
 การทุจรติแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2553 - ปจัจุบนั  
 

-อนุกรรมการพฒันาระบบราชการเกีย่วกบั 
 การมอบอ านาจ คณะกรรมการพฒันาระบบ 
 ราชการ 

 

พ.ศ. 2552 - ปจัจุบนั  -อนุกรรมการเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบ 
 ราชการ 

-ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

พ.ศ. 2552 - ปจัจุบนั  
 

-ทีป่รกึษาดา้นกฎหมายของส านกังานจดัการ  
 ทรพัยส์นิ 

-จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2550 - ปจัจุบนั  
 

-กรรมการในคณะกรรมการบรหิารโครงการ 
 พฒันานกับรหิารการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่
 สถาบนัสง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืง 
 ทีด่ ี 

-ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

พ.ศ. 2550 - ปจัจุบนั  
 

-อนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
 ส านกัระงบัขอ้พพิาท  

-ส านกังานศาลยุตธิรรม 

ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่ม ี   
ประสบการณ์การท างานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 - 2560  -กรรมการสภามหาวทิยาลยั -จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2557 - 2560  -ประธานคณะท างานของรฐัมนตรวี่าการ   

 กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา  
-กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

พ.ศ. 2557 - 2558  
 

-สมาชกิปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) ดา้นกฎหมาย 
 และกระบวนการยตุธิรรม 

 

พ.ศ. 2556 - 2560  -คณบดคีณะนิตศิาสตร ์ -จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2556 - 2558  -ประธานสภานิตศิกึษา  
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พ.ศ. 2555 - 2559  
 

-ประธานกรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิ 
 สาขานิตศิาสตร ์ 

-สภาวจิยัแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2555 - 2559  -กรรมการบรหิาร  -สภาวจิยัแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2555 - 2559  -กรรมการสภาวจิยัแหง่ชาต ิสาขานิตศิาสตร ์ -สภาวจิยัแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2555 - 2557  -กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการ 

 วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง  
-ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

พ.ศ. 2550 - 2558  
 

-ทปีรกึษาคณะกรรมการการศกึษาวทิยาลยั 
 ป้องกนัราชอาณาจกัร  

-สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไม่ม ี   
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ (รอ้ยละ)   
0.00 (0 หุน้) 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี      
ทีผ่่านมา 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บรษิัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มผีู้
ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจงึไดพ้จิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงูสุดแก่การด าเนินการของบรษิทั 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวฒัน์ บรมานันท์ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัสามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งความสมัพนัธ ์
ลกัษณะความสมัพนัธใ์นบริษทั สถานะ / ค าอธิบาย 

1. การถอืหุน้ในบรษิทั 
1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0 หุน้ 
0.00% 

2. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั-บรษิทัย่อย ไม่เป็น 
3. เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง        
หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

ไม่เป็น 

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

ไม่ม ี

 
(*) 1.  การถอืหุน้นบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 2. การแขง่ขนัทางธุรกจิ เช่น บรษิทั และกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง มรีายไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมากกว่า
รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมของบรษิทั / กจิการอื่น) จากการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
 3. การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ / 
Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญัใหพ้จิารณาจาก
วงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 
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หมายเหต ุ  : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2561 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
  : เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
  : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
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รำยนำมและประวตัยิ่อของกรรมกำรทีห่มดวำระและไดร้บักำรเสนอใหด้ ำรงต ำแหน่ง (ต่อ) 

 
 

นำยฐำปน  สิริวฒันภกัดี 
อำยุ  43   ปี 

 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่20 มกรำคม 2518 
ท่ีอยู ่    เลขที ่288/37 ถนนสรุวงศ ์แขวงสีพ่ระยำ 
    เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
สญัชำติ    ไทย 
ประเภทกรรมกำร  กรรมกำร 
ต ำแหน่งในบริษทั  รองประธำนกรรมกำร  ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 22 พฤศจกิำยน 2560 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร  1 ปี 1 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ   - ปรญิญำศลิปศำสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์

  จำกมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 
    - ปรญิญำศลิปศำสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำวชิำกำรโรงแรม 
        จำกมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลกรุงเทพ 

- ปรญิญำศลิปศำสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำวชิำกำรพฒันำชมุชน 
  จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงใหม่ 
- ปรญิญำดุษฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำกำรจดักำรโลจสิตกิสแ์ละซพัพลำยเชน 
  จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ  
- ปรญิญำปรชัญำดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำวชิำกำรบรหิำรทัว่ไป 
  จำกมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
- ปรญิญำโท สำขำเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิกำรธนำคำร 
  จำกมหำวทิยำลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
- ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ สำขำกำรเงนิ 
  จำกมหำวทิยำลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร - Director Accreditation Program (DAP 10/2547)  
ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 
ย้อนหลงั 
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ. 2560 - ปจัจุบนั -ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร -บมจ.เสรมิสขุ 
พ.ศ. 2558 - ปจัจุบนั  -รองประธำนกรรมกำรคนที ่3 -บมจ.เสรมิสขุ 
พ.ศ. 2556 - ปจัจุบนั  -กรรมกำร -บมจ.แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
พ.ศ. 2554 - ปจัจุบนั  -กรรมกำร -บมจ.เสรมิสขุ 
พ.ศ. 2554 - ปจัจุบนั  -ประธำนกรรมกำรบรหิำร -บมจ.โออชิ ิกรุ๊ป 
พ.ศ. 2550 - ปจัจุบนั  -รองประธำนกรรมกำร -บมจ.ยนูิเวนเจอร ์
พ.ศ. 2549 - ปจัจุบนั  -รองประธำนกรรมกำร -บมจ.โออชิ ิกรุ๊ป 
   

 
ภำพถ่ำย 
คุณฐำปน 
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ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2551 - ปจัจุบนั -กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ -บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
 -กรรมกำรควำมยัง่ยนืและควำมเสีย่ง  
พ.ศ. 2561 - ปจัจุบนั -ผูบ้รหิำรสงูสดุ กลุ่มธุรกจิเบยีร ์ -บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
พ.ศ. 2561 - ปจัจุบนั -กรรมกำร -บมจ.เครอืไทย โฮลดิง้ส ์
พ.ศ. 2561 - ปจัจุบนั -ประธำนกรรมกำร -กลุ่มบรษิทัสรุำกระทงิแดง 
พ.ศ. 2561 - ปจัจุบนั -รองประธำนกรรมกำร -บมจ.เบยีรไ์ทย (1991) 
 -ประธำนกรรมกำรบรหิำร  
พ.ศ. 2560 - ปจัจุบนั -กรรมกำร -บจก.จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ 
 -ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร  (ชื่อเดมิ: บจก.จเีอม็เอม็ แชนแนล เทรดดิง้)  
พ.ศ. 2560 - ปจัจุบนั -ประธำนกรรมกำร -บจก.อมรนิทร ์ออมนิเวริส์  
 -ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร  (ชื่อเดมิ: บจก.อมรนิทรม์เีดยี แอนด ์คอมเมริซ์) 
พ.ศ. 2559 - ปจัจุบนั -ผูบ้รหิำรสงูสดุ สำยพฒันำควำมเป็นเลศิ -บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
พ.ศ. 2556 - ปจัจุบนั -รองประธำนกรรมกำร -ไทมส ์พบัลชิชิง่ ลมิเิตด็ 
พ.ศ. 2556 - ปจัจุบนั -กรรมกำร -เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ ลมิเิตด็ 
พ.ศ. 2551 - ปจัจุบนั -รองประธำนกรรมกำร -กลุ่มบรษิทัอำคเนย ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร -กลุ่มบรษิทัทซีซี ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ. 2544 - 2560 -กรรมกำร -บมจ.เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์
พ.ศ. 2550 - 2558 -รองประธำนกรรมกำร -บมจ.อำหำรสยำม 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2547 - 2561 -รองประธำนกรรมกำร -กลุ่มบรษิทัสรุำกระทงิแดง 
พ.ศ. 2547 - 2561 -กรรมกำร -บมจ.เบยีรไ์ทย (1991) 
 -รองประธำนกรรมกำรบรหิำร  
พ.ศ. 2546 – 2551 -กรรมกำรรองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ -บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
 -กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
-ไม่ม ี   
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ) 
60.10% (600,000,000 หุน้) เป็นกำรถอืหุน้ทำงออ้มผ่ำน บจก.วฒันภกัด ี
คณุสมบติัต้องห้ำม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 

ไม่มปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่ำน
มำ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ บรษิัทได้ประกำศบนเวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อ
บุคคลทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมำะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำ แต่ไม่มผีู้
ถือหุ้นรำยใดเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำมำยังบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจงึไดพ้จิำรณำควำมเหมำะสม ตำมประโยชน์สงูสุดแก่กำรด ำเนินกำรของบรษิทั 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (ไม่รวมกรรมกำรผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี ที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อ
อกีวำระหนึ่ง โดยเหน็ว่ำ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 และเป็นผูม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัสำมำรถทีจ่ะช่วยพฒันำบรษิทัได ้
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์
ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 

1. กำรถอืหุน้ในบรษิทั 
1.1 จ ำนวนหุน้ (เป็นกำรถอืหุน้ทำงออ้มผ่ำน บจก.วฒันภกัด)ี 
1.2 สดัสว่นของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
600,000,000 หุน้ 

60.10% 
2. เป็นญำตสินิทกบัผูบ้รหิำร / ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั-บรษิทัย่อย เป็น 
3. เป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง           
   หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ำ 

ไม่เป็น 

4. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี (เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษำกฎหมำย) ไม่เป็น 
5. มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ (เชน่ กำรซือ้-ขำยวตัถุดบิ / สนิคำ้ / บรกิำร 
   กำรใหกู้ย้มืเงนิหรอืกำรกูย้มืเงนิ) 

ไม่ม ี

 
(*) 1.  กำรถอืหุน้นบัรวมกำรถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 
 2.  กำรแขง่ขนัทำงธุรกจิ เช่น บรษิทัและกจิกำรอื่นทีก่รรมกำร / ผูบ้รหิำรด ำรงต ำแหน่ง มรีำยไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมำกกว่ำ
รอ้ยละ 50 ของรำยไดร้วมของบรษิทั / กจิกำรอื่น) จำกกำรท ำธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลำ้ยคลงึกนั 
 3.  กำรเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่ำงมนียัส ำคญั เช่น บรษิทัและกจิกำรอื่นทีก่รรมกำร / ผูบ้รหิำรด ำรงต ำแหน่ง เป็น ลกูคำ้ 
/ Supplier / ลกูหนี้กำรคำ้ / หรอืเจำ้หนี้กำรคำ้ เป็นตน้โดยควำมเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญัใหพ้จิำรณำจำก
วงเงนิซือ้ / ขำย / เช่ำสนิคำ้ - บรกิำรทัง้หมดในรอบปีทีผ่่ำนมำของบรษิทัและกจิกำร 
 
หมำยเหต ุ  : เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัปี 2561 จ ำนวน 5 ครัง้ จำกทัง้หมด 5 ครัง้ 

 : เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนในปี 2561 จ ำนวน 2 ครัง้ 
   จำกทัง้หมด 2 ครัง้ 

  : เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรในปี 2561 จ ำนวน 12 ครัง้ จำกทัง้หมด 12 ครัง้ 
  : เขำ้ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 1 ครัง้ จำกทัง้หมด 1 ครัง้ 
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รำยนำมและประวตัยิ่อของกรรมกำรทีห่มดวำระและไดร้บักำรเสนอใหด้ ำรงต ำแหน่ง (ต่อ) 

 
 

นำงระริน  อทุกะพนัธุ ์ปัญจรุง่โรจน์ 
อำยุ  43  ปี 

 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่16 ตุลำคม 2518 
ท่ีอยู ่    เลขที ่22 ซอยชยัพฤกษ์ 24 แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหำนคร 10170 
สญัชำติ    ไทย 
ประเภทกรรมกำร  กรรมกำร 
ต ำแหน่งในบริษทั กรรมกำร กรรมกำรควำมยัง่ยนืและบรหิำรควำมเสีย่ง กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ 
ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 24 เมษำยน 2546 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร  15 ปี 8 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ   - ปรญิญำโท MA จำก University of Northumbria at Newcastle, 

  United Kingdom 
    - ปรญิญำตร ีคณะอกัษรศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร - Director Accreditation Program (DAP 12/2547) 
กำรฝึกอบรม / สมัมนำ  - BRAIN Business Revolution and Innovation Network 
      กำรปฏริปูธุรกจิและสรำ้งเครอืขำ่ยนวตักรรม โดย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

- DAAT Day 2018 โดย สมำคมโฆษณำดจิทิลั (ประเทศไทย) 
- Digital Marketing Conference Asia Pacific 2018 

ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่ม ี   
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2561 - ปจัจุบนั  
 

-กรรมกำร 
-กรรมกำรบรหิำร 

-บจก.อมรนิทร ์บุ๊ค เซน็เตอร ์

พ.ศ. 2560 - ปจัจุบนั  -กรรมกำร 
-กรรมกำรบรหิำร  

-บจก.อมรนิทร ์ออมนิเวริส์  
 (ชื่อเดมิ: บจก.อมรนิทรม์เีดยี แอนด ์คอมเมริซ์) 

พ.ศ. 2559 - ปจัจุบนั  -กรรมกำร -บจก.คำโดคำวะ อมรนิทร ์
พ.ศ. 2555 - ปจัจุบนั  
 

-กรรมกำร 
-กรรมกำรบรหิำร  

-บจก.อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่ม ี   
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่ม ี   

 
ภำพถ่ำย 
คุณระรนิ 

43INFINITE PROSPERITY



ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
-ไม่ม ี   
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ)   
13.87% (138,416,752 หุน้) 
คณุสมบติัต้องห้ำม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทุจรติ 

ไม่มปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี      
ทีผ่่ำนมำ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ บรษิัทได้ประกำศบนเว็บไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อ
บุคคลทีม่คุีณสมบตัทิีเ่หมำะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิัทเป็นกำรล่วงหน้ำ แต่ไม่มผีู้
ถือหุ้นรำยใดเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำมำยังบริษัท  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจงึไดพ้จิำรณำควำมเหมำะสม ตำมประโยชน์สงูสุดแก่กำรด ำเนินกำรของบรษิทั 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (ไม่รวมกรรมกำรผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
นำงระริน อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรต่ออกีวำระหนึ่ง โดยเหน็ว่ำ มคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกบั
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัสำมำรถทีจ่ะช่วยพฒันำบรษิทัได ้

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์
ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 

1. กำรถอืหุน้ในบรษิทั 
1.1 จ ำนวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
138,416,752 หุน้ 

13.87% 
2. เป็นญำตสินิทกบัผูบ้รหิำร / ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั-บรษิทัย่อย เป็น 
3. เป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง          
   หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ำ 

เป็น 

4. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี (เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษำกฎหมำย) ไม่เป็น 
5. มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ (เชน่ กำรซือ้-ขำยวตัถุดบิ / สนิคำ้ / บรกิำร  
   กำรใหกู้ย้มืเงนิหรอืกำรกูย้มืเงนิ) 

ไม่ม ี

 
(*) 1.  กำรถอืหุน้นบัรวมกำรถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 
 2.  กำรแขง่ขนัทำงธุรกจิ เช่น บรษิทัและกจิกำรอื่นทีก่รรมกำร / ผูบ้รหิำรด ำรงต ำแหน่ง มรีำยไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมำกกว่ำ
รอ้ยละ 50 ของรำยไดร้วมของบรษิทั / กจิกำรอื่น) จำกกำรท ำธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลำ้ยคลงึกนั 
 3.  กำรเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่ำงมนียัส ำคญั เช่น บรษิทัและกจิกำรอื่นทีก่รรมกำร / ผูบ้รหิำรด ำรงต ำแหน่ง เป็น ลกูคำ้ 
/ Supplier / ลกูหนี้กำรคำ้ / หรอืเจำ้หนี้กำรคำ้ เป็นตน้ โดยควำมเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญัใหพ้จิำรณำจำก
วงเงนิซือ้ / ขำย / เช่ำสนิคำ้ - บรกิำรทัง้หมดในรอบปีทีผ่่ำนมำของบรษิทัและกจิกำร 
 
หมำยเหต ุ : เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ปี 2561 จ ำนวน 5 ครัง้ จำกทัง้หมด 5 ครัง้ 
 : เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ปี 2561 จ ำนวน 2 ครัง้ 

  จำกทัง้หมด 2 ครัง้ 
 : เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ปี 2561 จ ำนวน 12 ครัง้ จำกทัง้หมด 12 ครัง้ 
 : เขำ้ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 1 ครัง้ จำกทัง้หมด 1 ครัง้ 
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(ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่6) 
ค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ 

 
นิยำมกรรมกำรอสิระของบรษิทัทีก่ ำหนดมลีกัษณะเขม้งวดกว่ำขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมกำรอสิระ และ/หรอืกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัต้องมคีุณสมบตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของทุนช ำระแลว้ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ใหน้ับรวมหุน้ที่
ถอืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

(2) เป็นกรรมกำรทีไ่ม่มสีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำนในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วมหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ของบรษิทัรวมทัง้ไม่เป็นลกูจำ้ง พนกังำน หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ำจำกบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม 
หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 

(3) เป็นกรรมกำรทีไ่ม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมทัง้ในด้ำนกำรเงนิและกำรบรหิำรงำนของ
บรษิัท บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัที่เกีย่วขอ้ง หรอืผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ของบรษิทั และรวมถงึไม่มผีลประโยชน์
หรอืสว่นไดเ้สยีนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำรใหค้วำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

(4) เป็นกรรมกำรทีไ่ม่ใช่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 
(5) เป็นกรรมกำรทีไ่ม่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 
(6) สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละแสดงควำมเหน็หรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

ของบรษิทัไดโ้ดยอสิระ โดยไม่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งหรอื
ญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว กรณีทีจ่ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของบรษิทักรรมกำรอสิระต้องพรอ้มที่จะคดัคำ้นกำรกระท ำของ
กรรมกำรอื่น ๆ หรอืของฝำ่ยจดักำร 
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(ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่7) 

ประวติัของบุคคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเพ่ิมเติม 
 

เรอือำกำศโท กมลนัย  ชยัเฉนียน 
อำยุ  60  ปี 

 
 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่17 มนีำคม 2501 
ท่ีอยู ่    เลขที ่539/18 ซอยสขุมุวทิ 31 (สวสัด)ี แขวงคลองตนัเหนือ  
    เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
สญัชำติ    ไทย 
ต ำแหน่งในบริษทั  กรรมกำรบรหิำร 
วฒิุกำรศึกษำ   - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัคอรแ์นล นิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำโท วศิวกรรมศำสตร ์สำขำวศิวอตุสำหกรรม 
  มหำวทิยำลยัคอรแ์นล นิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิำ 
- ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์สำขำวศิวกรรมเคม ี
  มหำวทิยำลยันิวแฮมป์เชยีร ์สหรฐัอเมรกิำ 

กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร - Director Accreditation Program (DAP 5/2546) 
- Director Certification Program (DCP 38/2546) 

ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ. 2534 - ปจัจุบนั  -กรรมกำร  -บมจ.วโรปกรณ์ 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2559 - ปจัจุบนั  
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ - บรหิำรงำน
ทัว่ไป 

-บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 

พ.ศ. 2559 - ปจัจุบนั  -รองประธำนกรรมกำร  -บจก.เอเอสเอม็ แมนเนจเมน้ท ์
พ.ศ. 2559 - ปจัจุบนั  -รองประธำนกรรมกำร คนที ่2  -บจก.บำงกอกอำรต์เบยีนนำเล่ แมนเนจเมน้ท ์

ปจัจบุนั -กรรมกำร  -กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บมจ.จเีอม็เอม็ มเีดยี 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.เชน้จ ์2561 
ปจัจบุนั 

 
-กรรมกำร  
 

-บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ 
 ดเิวลลอปเมน้ท ์

ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี อมิเมจ 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิัน่ ออกำไนเซอร ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ทศภำค 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ไทยเบฟเวอเรจ มำรเ์กต็ติง้ 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง 

 
ภำพถ่ำย 

เรืออำกำศโทกมลนัย 
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ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.สไปซ ์ออฟ เอเชยี 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.น ้ำใจไทยเบฟ (วสิำหกจิเพื่อสงัคม) 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.เอเซยีน แคปปิตอล 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.นอรท์ สำทร โฮเตล็ 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ไทยโชว ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.วเีอน็ย ูเอก็ซบิชิัน่ เอเชยี แปซฟิิก 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ดำดำ้ แอสเซท็ส ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.เกษมทรพัยภ์กัด ี
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.เกษมทรพัยส์ริ ิ
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.วนั แบงคอ็ก 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.โมโช เอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.วนั แบงคอ็ก โฮลดิง้ส ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ควอนตมั แคปปิตอล ดเีวลลอปเมน้ท ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ควอนตมั มเีดยี 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ควอนตมั อนิโนเวชัน่ 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ควอนตมั อนิเทลเลเจน้ซ ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.สำรพดัสรรพศลิป์ (วสิำหกจิเพื่อสงัคม) 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ซสิเตม็ แอสเซท็ส ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ทซีซี ีเอก็ซบิชิัน่ แอนด ์คอนเวนชัน่  

 เซน็เตอร ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.เทคโนโลย ีแอสเซท็ส ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.โทนิค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.วนั แบงคอ็ก เวนเจอร ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ซดีบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ทรพัย ์อำคำรซดีบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์1 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ทรพัย ์อำคำรซดีบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์2 
ปจัจบุนั -กรรมกำร  -บจก.ยไูนเตด็คอนสตรคัชัน่ แมตเิรยีล 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่ม ี   
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2556 - 2559  -รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่-บรหิำรทรพัยส์นิ -บจก.ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศไทย) 
พ.ศ. 2552 - 2556  
 

-รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่-บรหิำรทรพัยส์นิ 
 กลุ่มโรงแรมต่ำงประเทศ  

-บจก.ทซีซี ีโฮเทลส ์กรุ๊ป 

พ.ศ. 2550 - 2552  
 

-กรรมกำรผูจ้ดักำร  
 

-บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ 
 ดเิวลลอปเมน้ท ์

พ.ศ. 2549 - 2550  -ผูช้่วยรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
 สำยงำนปฏบิตักิำร  

-บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ 
 ดเิวลลอปเมน้ท ์

พ.ศ. 2541 - 2548  
 

-ผูอ้ ำนวยกำรพฒันำโครงกำร 
-ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยปฏบิตักิำร 

-กลุ่มโรงแรมอมิพเีรยีล 

พ.ศ. 2534 - 2539  
 

-อำจำรยพ์เิศษ หลกัสตูรบรหิำรกำรตลำด 
 Master in Marketing Management 

-มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

พ.ศ. 2529 - 2541  
 

-อำจำรยพ์เิศษ บรรยำยวชิำนโยบำยธุรกจิ 
 กำรเงนิ และกำรจดักำรเชงิปฏบิตักิำร 

-มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
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ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
-ไม่ม ี   
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ)   
0.00 (0 หุน้) 
คณุสมบติัต้องห้ำม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทุจรติ 

ไม่มปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี    
ทีผ่่ำนมำ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ บรษิัทได้ประกำศบนเว็บไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อ
บุคคลทีม่คุีณสมบตัทิีเ่หมำะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำ แต่ไม่มผีู้
ถือหุ้นรำยใดเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำมำยังบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจงึไดพ้จิำรณำควำมเหมำะสม ตำมประโยชน์สงูสุดแก่กำรด ำเนินกำรของบรษิทั 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (ไม่รวมกรรมกำรผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
เรอือำกำศโท กมลนัย ชยัเฉนียน เป็นกรรมกำรของบรษิทัเพิม่เตมิอกี 1 ต ำแหน่งโดยเหน็
ว่ำ มคีุณสมบตัิครบถ้วนตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
สำมำรถทีจ่ะช่วยพฒันำบรษิทัได ้

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์

ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 
1. กำรถอืหุน้ในบรษิทั 

1.1 จ ำนวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0 หุน้ 
0.00% 

2. เป็นญำตสินิทกบัผูบ้รหิำร / ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั-บรษิทัย่อย ไม่เป็น 
3. เป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง           
   หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ำ 

ไม่เป็น 

4. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี (เช่นผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษำกฎหมำย) ไม่เป็น 
5. มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ (เชน่ กำรซือ้-ขำยวตัถุดบิ / สนิคำ้ / บรกิำร  
   กำรใหกู้ย้มืเงนิหรอืกำรกูย้มืเงนิ) 

ไม่ม ี

(*) 1.  กำรถอืหุน้นบัรวมกำรถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ 
 2. กำรแขง่ขนัทำงธุรกจิ เช่น บรษิทัและกจิกำรอื่นทีก่รรมกำร / ผูบ้รหิำรด ำรงต ำแหน่ง มรีำยไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมำกกว่ำ
รอ้ยละ 50 ของรำยไดร้วมของบรษิทั / กจิกำรอื่น) จำกกำรท ำธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลำ้ยคลงึกนั 
 3. กำรเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนัอย่ำงมนียัส ำคญั เช่น บรษิทัและกจิกำรอื่นทีก่รรมกำร / ผูบ้รหิำรด ำรงต ำแหน่ง เป็น ลกูคำ้ 
/ Supplier / ลกูหนี้กำรคำ้ / หรอืเจำ้หนี้กำรคำ้ เป็นตน้ โดยควำมเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญัใหพ้จิำรณำจำก
วงเงนิซือ้ / ขำย / เช่ำสนิคำ้ - บรกิำรทัง้หมดในรอบปีทีผ่่ำนมำของบรษิทัและกจิกำร 
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(ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่8) 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบริษัท  กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบรรษทัภบิำลและ
คณะกรรมกำรควำมยัง่ยนืและบรหิำรควำมเสีย่ง ส ำหรบัปี 2562 (มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2562) โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสม
เกีย่วกบัประเภท ขนำด และควำมเกีย่วโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึควำม
เหมำะสมกบักำรท ำหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท กรรมกำรอสิระ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล โดยก ำหนดค่ำตอบแทนรวมเป็นวงเงนิ
ไม่เกนิ 5 ลำ้นบำท และมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
รำยละเอยีดอตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2562 เปรยีบเทยีบปี 2561 
 

ต ำแหน่ง เงินประจ ำต ำแหน่ง 
(บำท/เดือน) 

ค่ำเบี้ยประชมุ 
(บำท/ครัง้) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ประธำนกรรมกำร  20,000 20,000 25,000 25,000 
กรรมกำร  10,000 10,000 20,000 20,000 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 30,000 30,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 20,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร  30,000 30,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมกำรบรหิำร  20,000 20,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน  

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน  

ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 

ประธำนคณะกรรมกำร 
ก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล  

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 

กรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล  ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 
ประธำนคณะกรรมกำรควำมยัง่ยนื  
และบรหิำรควำมเสีย่ง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 ไม่ม ี

กรรมกำรควำมยัง่ยนืและบรหิำร   
ควำมเสีย่ง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 ไม่ม ี

 

        หมำยเหตุ : ในกรณีทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนสว่นนี้ 
         : คณะกรรมกำรควำมยัง่ยนืและบรหิำรควำมเสีย่งไดร้บักำรแต่งตัง้ในปี 2561 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6  
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ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 1 ท่ำน และกรรมกำร
อสิระ จ ำนวน 2 ท่ำน (เป็นกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำน) 
 
หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำทีช่่วยคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่ ำกบัดูแล เกีย่วกบัควำมเหมำะสมและ
ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงนิในเรื่องของควำมน่ำเชื่อถอื และมกีำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน 
และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแล สรำ้งควำมมัน่ใจและควำมน่ำเชื่อถอืแก่ผูล้งทุน สถำบนักำรเงนิ พนัธมติรทำงธุรกจิและ   
ผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมไปถงึประสทิธภิำพในกำรควบคุมภำยในของบรษิัท อมรนิทรพ์ริ้นติ้ง แอนด์ พบัลชิชิง่ จ ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทัย่อย เพื่อใหค้วำมมัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบยีบ 
และข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับดูแล ตลอดจนมำตรฐำนของจริยธรรมที่ดี ซึ่งขอบเขตหน้ำที่และควำมรับ ผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมดีงันี้ 
1. สอบทำนงบกำรเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ มคีวำมถูกตอ้งเชื่อถอืได ้และเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ 
2. สอบทำนใหบ้รษิัทและบรษิทัย่อย ปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก ำหนด

ของหน่วยงำนก ำกบัดแูล และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
3. พจิำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปของทรพัย์สนิของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้เพื่อใหค้วำมมัน่ใจว่ำ 
รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และกำรด ำเนินกำรมคีวำมโปร่งใส 

5. สอบทำนให้บรษิัทและบรษิัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล รวมทัง้
พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และให้ค ำแนะน ำในเรื่องงบประมำณ อตัรำก ำลงัคน ตลอดจนให้
ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้โยกย้ำย ประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนประจ ำปี และเลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

6. พจิำรณำคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอน บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระ เพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทัย่อย 
และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทัง้เข้ำประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย       
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7. สอบทำนให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม เพียงพอ และ          
มปีระสทิธภิำพ 

8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี   
ของบรษิทั ตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 

9. อนุมตัิแผนงำนกำรตรวจสอบภำยในของบรษิัทและบริษัทย่อย ตำมวธิกีำรและมำตรฐำนที่ยอมรบัโดยทัว่ไป และติดตำม     
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

10. คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเหน็ที่เป็นอสิระ จำกที่ปรกึษำทำงวชิำชพีอื่น เมื่อเหน็ว่ำจ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำย     
ของบรษิทั 

11. ปฏบิตังิำนอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย ดว้ยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)



 
 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วยประธำนคณะกรรมกำรจ ำนวน 1 ท่ำน 
และกรรมกำร 3 ท่ำน  
หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 

1. ท ำหน้ำทีส่รรหำและคดัเลอืกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ตดิตำมแผนสบืทอด
ต ำแหน่งเพื่อสรรหำบุคคลทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรด ำรงต ำแหน่งเมื่อครบวำระหรอืมตี ำแหน่งว่ำงลง 

2. ก ำหนดวธิกีำร หลกัเกณฑ์กำรสรรหำ และหลกัเกณฑก์ำรประเมนิผลของกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ 
เพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใส 

3. ก ำหนดวธิกีำรและหลกัเกณฑก์ำรเสนอรำยชื่อบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิเป็นกำรล่วงหน้ำจำกผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย เพื่อกำรปฏบิตัิ
ต่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนั 

4. มอี ำนำจเรยีกเอกสำรและบุคคลต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ 
5. เสนอนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่

คณะกรรมกำรแต่งตัง้ 
6. พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำร  ที่ปรกึษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ทีค่ณะกรรมกำร

แต่งตัง้ 
7. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
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คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภิบำล 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบรรษทัภบิำลประกอบดว้ยประธำนคณะกรรมกำรจ ำนวน 1 ท่ำน กรรมกำร
อสิระ จ ำนวน 1 ท่ำน และกรรมกำร จ ำนวน  2 ท่ำน  
หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำลปฏบิตังิำนภำยใตก้ฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล ดงันี้ 
1. หน้ำทีใ่นกำรจดัใหม้นีโยบำยก ำกบัดแูลกจิกำรและแนวปฏบิตัทิีด่สี ำหรบัองคก์ร  

1.1 จดัใหม้หีลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละแนวปฏบิตัทิีด่ทีีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิ  
1.2 เปิดเผยหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละแนวปฏบิตัทิีด่ทีีเ่กีย่วขอ้งสูส่ำธำรณชน  

2.  หน้ำทีใ่นกำรจดัใหม้นีโยบำยและแนวทำงในกำรปฏบิตัทิีด่ ีในกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำลต่อ  
2.1 ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุน  
2.2 คู่คำ้และลกูคำ้  
2.3 พนกังำน  
2.4 สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

3.  หน้ำทีใ่นกำรทบทวนองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรและจดัท ำแนวทำงกำรพฒันำกรรมกำร  
3.1 ก ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำ ใหเ้ป็นไปตำมโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบทีเ่หมำะสมของควำมรู ้
ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญของกรรมกำรโดยรวมใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิ  
3.2 วำงแผนแนวทำงกำรพฒันำกรรมกำร อำท ิกำรพฒันำควำมรูใ้หก้รรมกำร กำรวำงแผน Board Retreat ประจ ำปี และ   
กำรพฒันำดำ้นอื่นๆ แก่กรรมกำร  
3.3 หน้ำที่ในกำรดูแลและติดตำม เพื่อให้แน่ใจว่ำ มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ  

4.  หน้ำทีใ่นกำรจดัใหม้นีโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติ  
4.1 วำงกรอบแนวทำงก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจรติทุกรปูแบบ  
4.2 จดัท ำ ทบทวน ให้ขอ้เสนอแนะ ติดตำม และประเมนิผลกำรด ำเนินกำรของนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติ โดยรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและบริหำรควำมเส่ียง 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรควำมยัง่ยนืและบรหิำรควำมเสีย่งประกอบดว้ยประธำนคณะกรรมกำรจ ำนวน 1 ท่ำน 
กรรมกำรอสิระจ ำนวน 1 ท่ำน (เป็นกรรมกำรอสิระจ ำนวน 2 ท่ำน) และกรรมกำร จ ำนวน  2 ท่ำน  
หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรควำมยัง่ยนืและบรหิำรควำมเสีย่ง 
1. ก ำหนดยุทธศำสตร์และนโยบำย ตลอดจนถึงวำงเป้ำหมำยของกำรบรหิำรควำมเสี่ยงของทัง้องค์กร เพื่อเป็นแนวทำงให ้     

ฝำ่ยบรหิำรไดม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงทีม่ปีระสทิธภิำพและเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 
2,  ก ำหนดกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยใหค้รอบคลุมควำมเสีย่งหลกัของธรุกจิ เช่น 

ควำมเสีย่งของธุรกจิ (Business Risk) และควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตักิำร (Operational Risk) เป็นตน้ 
3.  วำงระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบทีอ่ำจมต่ีอกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัอย่ำงถำวร รวมถงึจดัใหม้กีำรประเมนิ

ควำมเสีย่งเป็นประจ ำ 
4. จดัท ำและอนุมตัแิผนกำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม โดยประเมนิปจัจยัเสีย่งทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของ

บรษิทั จดัท ำแผนจดักำรควำมเสีย่งในทุกระดบั โดยกำรระดมควำมคดิเหน็จำกผูบ้รหิำรและพนกังำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
5. สือ่สำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบถงึควำมเสีย่งทีส่ ำคญัทีม่ผีลต่อกำรควบคุมภำยใน 
6. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัถงึควำมเสีย่งและกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ก.) / Proxy (Form A.) 
    

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้       เขยีนที ่       
Shareholders’  Registration No.    Written at  

วนัที ่/ Date   เดอืน / Month    พ.ศ. / Year  
   
(1)  ขา้พเจา้  (I/We)       สญัชาต ิ(Nationality)          

อยู่บา้นเลขที ่(Address)           
             

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั  (มหำชน)   
(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 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)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby  appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตัง้บคุคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้3 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ที่
จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระกไ็ด ้โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระ ทีป่รากฏ
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.)  
               นายสวุทิย ์ จนิดาสงวน / Mr. Suwit  Chindasanguan    กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 65 ปี / Years 

อยู่บา้นเลขที ่ 59/145 หมูท่ี ่19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170 
Resident at   59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 

หรอื/or      นายปราโมทย ์ พรประภา / Mr. Pramoad  Phornprapha   กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 52 ปี / Years  
อยู่บา้นเลขที ่ 399 ซอยจดัสรรเอือ้วฒันสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 
Resident at   399 Soi Chatsan Ueawatthanasakun, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250 

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่บา้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่บา้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่บา้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่บา้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี/year  
อยู่บา้นเลขที ่/ Resident at           

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัที ่

29 เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่ 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s 
Annual General Meeting Year 2019 to be held on April 29, 2019 at 14.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk 
Road,Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
  
 
 
 

 
 

 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 7  
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

ผูท่ี้มำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบบัน้ีมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 
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กจิกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร / 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. 
 
 

ลงนำม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนำม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนำม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนำม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

 
หมำยเหต ุ/ Remarks 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ / 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. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ที่ระบุไว้ในขอ้ (2) โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพยีงบำงส่วนน้อยกว่ำจ ำนวนทีร่ะบุไว้ในขอ้ (2) ได้ / The shareholder 
must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to 
the proxy. 
 
3. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพำะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดูแล
หุน้ ซึ่งบรษิทัได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั  www.amarin.com เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถดงึขอ้มูลมำใชไ้ด้ตำมควำมเหมำะสม / Proxy Form C for foreign 
shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the Company’s Website at www.amarin.com 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ข.) / Proxy (Form B.) 
    

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้       เขยีนที ่       
Shareholders’  Registration No.    Written at  

วนัที ่/ Date   เดอืน / Month    พ.ศ. / Year  
   
(1)  ขำ้พเจำ้  (I/We)       สญัชำต ิ(Nationality)          

อยู่บำ้นเลขที ่(Address)           
             

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั  (มหำชน)   
(am/are (a) shareholder(s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถอืหุน้จ ำนวนทัง้สิน้ รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั     เสยีง  ดงันี้ 
holding the total number of    shares and having the right to vote equal  to  votes as follows. 
      หุน้สำมญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั      เสยีง 
       Ordinary share     shares and having the right to vote equal  to   votes  
      หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั      เสยีง 
       Preferred share     shares and having the right to vote equal  to   votes  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby  appoint (ผูถ้อืหุน้สำมำรถแต่งตัง้บคุคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้3 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเทำ่นัน้ที่
จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในกำรมำเขำ้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระกไ็ด ้โดยกำเครื่องหมำยหน้ำชื่อกรรมกำรอสิระ ทีป่รำกฏ
ขำ้งทำ้ยนี้ / 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.)  
               นำยสวุทิย ์ จนิดำสงวน / Mr. Suwit  Chindasanguan    กรรมกำรอสิระ / Independent Director อำยุ / Age 65 ปี / Years 

อยู่บำ้นเลขที ่ 59/145 หมูท่ี ่19 ซอยบรมรำชชนนี 101 ถนนป่ินเกลำ้-นครชยัศร ีแขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทววีฒันำ กรงุเทพมหำนคร 10170 
Resident at   59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 

หรอื/or      นำยปรำโมทย ์ พรประภำ / Mr. Pramoad  Phornprapha   กรรมกำรอสิระ / Independent Director อำยุ / Age 52 ปี / Years 
อยู่บำ้นเลขที ่ 399 ซอยจดัสรรเอือ้วฒันสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหำนคร 10250 
Resident at   399 Soi Chaisan Ueawatthanasakun, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250 

หรอื/or      ชื่อ / Name      อำยุ / Age   ปี/year  
อยู่บำ้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อำยุ / Age   ปี/year  
อยู่บำ้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อำยุ / Age   ปี/year  
อยู่บำ้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อำยุ / Age   ปี/year  
อยู่บำ้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อำยุ / Age   ปี/year  
อยู่บำ้นเลขที ่/ Resident at           

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 ในวนัที ่

29 เมษำยน  2562 เวลำ 14.00 น. ณ  หอ้ง Convention Hall  อำคำรผูบ้รหิำร เลขที่  378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพมหำนคร หรอืจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s 
Annual General Meeting Year 2019 to be held on April 29, 2019 at 14.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, 
Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อำกรแสตมป์ 

20 บำท 

ผูท่ี้มำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบบัน้ีมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

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

วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน  2561 
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of  Annual General Meeting of Shareholders 2018  held on  

April 25,  2018. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร / (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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 

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

วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีบญัชี 2561 รบัรองรำยงำนประจ ำปี 2561 และแผนงำนประจ ำปี 2562 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2018 fiscal year, the 2018 Annual Report and the 2019 Business 

Plan. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร / (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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 

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

วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2018, Statement of Comprehensive 
Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2018, all of which have been audited by the Company’s 
auditor for the year 2018. 

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 
Agenda No. 4 To consider and appoint the Company’s auditor and determine audit fee for the year 2019. 

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

                                                  เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และจดัสรรก ำไรเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แต่วนัท่ี  

1 มกรำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
Agenda No. 5 To consider and approve to annual dividend payment and to allocate of legal reserves  for the operating period between 

January 1, 2018 and December 31, 2018. 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 

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

วำระท่ี 6  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda No. 6 To consider  to elect new directors in place of those who are due to retire by rotation. 

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

   กำรเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ/ Election of all directors 
     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
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   กำรเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล ดงันี้ / Election of each individual director as follows 

1. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สมชำย  ภคภำสน์ววิฒัน์ / Assoc. Prof. Dr. Somchai  Phagaphasvivat 
     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 

2. ศำสตรำจำรย ์ดร.นนัทวฒัน์  บรมำนนัท ์ / Prof. Dr. Nantawat  Boramanand 
     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 

3. นำยฐำปน  สริวิฒันภกัด ี/ Mr.Thapana  Sirivadhanabhakdi 
     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 

4. นำงระรนิ  อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์ / Mrs. Rarin  Utakapan Punjarungroj 
     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 

วำระท่ี 7  พิจำรณำอนุมติัแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 
 Agenda No. 7 To consider and approve a director.   

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 8  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร ประจ ำปี 2562 
Agenda No. 8 To consider and approve determine Director’s remuneration for the year 2019.  

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 9 พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 
Agenda No. 9 To consider and approve the amendment of the Articles of Association No. 31, No. 32 and No. 45 

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

                                                  เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 10  พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 10 To consider other matters (if any). 

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
 

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

(6) ค ำแถลงหรอืเอกสำรหลกัฐำนอื่น ๆ (ถำ้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ / Other statements or evidences (if any) of  the Proxy 
(7) ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไมไ่ดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีำรพจิำรณำหรอืลงมตใิน

เรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและ
ลงมตแิทนขำ้พเจำ้ได้ทุกประกำรตำมทีเ่หน็สมควร / 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. 
กจิกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนว่ำ
ขำ้พเจำ้ได้กระท ำเองทุกประกำร / 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. 
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ลงนำม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนำม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนำม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนำม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

หมำยเหต ุ/ Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
หลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ / 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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในขอ้ (2) โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้อยกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ในขอ้ (2) ได้ / The 
shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares 
in partial to the proxy. 
3. ในกรณีทีม่วีำระทีจ่ะพจิำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ/ 
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. กรณีหำกมขีอ้ก ำหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก ำหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะต้องแถลงหรอืแสดงเอกสำรหลกัฐำนอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีใน
กจิกำรเรื่องใดทีไ่ด้เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนกส็ำมำรถแถลงหรอืแสดงเอกสำรหลกัฐำนโดยระบุไว้ในขอ้ (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. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล / 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. ซึง่เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพำะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝำกและ
ดูแลหุน้ ซึ่งบรษิทัได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.amarin.com / Proxy Form C. for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. 
Interested shareholders can obtain in from the Company’s website at  www.amarin.com  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of  Amarin  Printing  And  Publishing  Public Company Limited. 
 
ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัที่ 29 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อำคำรผู้บรหิำร เลขที ่378 ถนน

ชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหำนคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ื่นด้วย /  in the Shareholder’s Annual General Meeting 2019 
to be held on April 29, 2019 at 14.00 Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road,Bangkok, or such other date, time and 
place as the Meeting may be adjourned. 

___________     _____________ 
 

วำระที_่_____________เรื่อง_____________________________________________________________ 
Agenda                     Subject 

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

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

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระที_่_______________เรื่อง เลอืกตัง้กรรมกำร (ต่อ)___________________________________________ 
Agenda                         Subject   Election of Directors (Continues)  
 ชื่อกรรมกำร____________________________________________________ 
 Director’s name 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
 ชื่อกรรมกำร____________________________________________________ 
 Director’s name 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
 ชื่อกรรมกำร____________________________________________________ 
 Director’s name 

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

ลงนำม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนำม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนำม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนำม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ค.) / Proxy (Form C.) 

    
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้       เขยีนที ่       
Shareholders’  Registration No.    Written at  

วนัที ่/ Date   เดอืน / Month    พ.ศ./ Year  
 

(1)  ขำ้พเจำ้  (I/We)       สญัชำต ิ(Nationality)          
อยู่บำ้นเลขที ่(Address)           
             

  ในฐำนะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั        
 As The Custodian for 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ำกดั  (มหำชน)   
Who is a shareholder(s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถอืหุน้จ ำนวนทัง้สิน้ รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั     เสยีง  ดงันี้ 
holding the total number of    shares and having the right to vote equal  to   Votes as follows. 
      หุน้สำมญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั      เสยีง 
       Ordinary share     shares and having the right to vote equal  to   votes  
      หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั      เสยีง 
       Preferred share     shares and having the right to vote equal  to   votes  

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby  appoint (ผูถ้อืหุน้สำมำรถแต่งตัง้บคุคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้3 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเทำ่นัน้   
ทีจ่ะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในกำรมำเขำ้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระกไ็ด ้โดยกำเครื่องหมำยหน้ำชื่อกรรมกำร
อสิระ ทีป่รำกฏขำ้งทำ้ยนี้ / 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.)  

               นำยสวุทิย ์ จนิดำสงวน / Mr. Suwit  Chindasanguan    กรรมกำรอสิระ / Independent Director อำยุ / Age 65 ปี / Years 
อยู่บำ้นเลขที ่ 59/145 หมูท่ี ่19 ซอยบรมรำชชนนี 101 ถนนป่ินเกลำ้-นครชยัศร ีแขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทววีฒันำ กรงุเทพมหำนคร 10170 
Resident at   59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Salathammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 

หรอื/or      นำยปรำโมทย ์ พรประภำ / Mr. Pramoad  Phornprapha   กรรมกำรอสิระ / Independent Director อำยุ / Age 52 ปี / Years  
อยู่บำ้นเลขที ่ 399 ซอยจดัสรรเอือ้วฒันสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหำนคร 10250 
Resident at   399 Soi Chatsan Ueawatthanasakun, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250 

หรอื/or      ชื่อ / Name      อำยุ / Age   ปี/year  
อยู่บำ้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อำยุ / Age   ปี/year  
อยู่บำ้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อำยุ / Age   ปี/year  
อยู่บำ้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อำยุ / Age   ปี/year  
อยู่บำ้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or      ชื่อ / Name      อำยุ / Age   ปี/year  
อยู่บำ้นเลขที ่/ Resident at           

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 ในวนัที ่

29 เมษำยน  2562 เวลำ 14.00 น. ณ  หอ้ง Convention Hall  อำคำรผูบ้รหิำร เลขที่  378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพมหำนคร หรอืจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s 
Annual General Meeting Year 2019 to be held on April 29, 2019 at 14.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, 
Bangkok. or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
อำกรแสตมป์ 

20 บำท 

ผูท่ี้มำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบบัน้ีมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 
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(3) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
We authorize the Proxy to attend and vote in this  Meeting as follows. 
มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ / authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held. 
มอบฉนัทะบำงส่วน คอื / authorize in partial as follows. 

หุน้สำมญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั      เสยีง 
            Ordinary share           shares and having the right to vote equal  to  votes  

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

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

วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน  2561 
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of  Annual General Meeting of Shareholders 2018  held on April 25,  2018. 

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีบญัชี 2561 รบัรองรำยงำนประจ ำปี 2561 และแผนงำนประจ ำปี 2562 
Agenda No.  2 To consider and acknowledge the operating results for the 2018 fiscal year, the 2018 Annual Report and the 2019 Business 

Plan. 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
      intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 
Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2018, Statement of Comprehensive 

Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2018, all of which have been audited by the Company’s 
auditor for the year 2018. 

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 
Agenda No. 4 To consider and appoint the Company’s auditor and determine audit fee for the year 2019. 

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

                                                  เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และจดัสรรก ำไรเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แต่วนัท่ี    

1 มกรำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
Agenda No. 5 To consider and approve to annual dividend payment and to allocate of legal reserves  for the operating period between 

January 1, 2018 and December 31, 2018. 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร / (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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
         intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
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วำระท่ี 6  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda No.  6 To consider  to elect new directors in place of those who are due to retire by rotation. 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
      Intentions as follows. 

   กำรเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ/ Election of all directors 
     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 

   กำรเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล ดงันี้/ Election of each individual director as follows 
1.     รองศำสตรำจำรย ์ดร.สมชำย  ภคภำสน์ววิฒัน์ / Assoc. Prof. Dr. Somchai  Phagaphasvivat 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
2.     ศำสตรำจำรย ์ดร.นนัทวฒัน์  บรมำนนัท ์ / Prof. Dr. Nantawat  Boramanand 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
3.     นำยฐำปน  สริวิฒันภกัด ี/ Mr. Thapana  Sirivadhanabhakdi 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
4.     นำงระรนิ  อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์ / Mrs. Rarin  Utakapan Punjarungroj 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 7  พิจำรณำอนุมติัแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 
 Agenda No. 7 To consider and approve a  director.   

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 8  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรประจ ำปี 2562 
Agenda No. 8 To consider and approve determine Director’s remuneration for the year 2019.  

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 9 พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 
Agenda No. 9 To consider and approve the amendment of the Articles of Association No. 31, No. 32 and No. 45 

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

                                                  เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 10  พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 10 To consider other matters (if any). 

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
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(5) กำรลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดทีไ่มเ่ป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้  ใหถ้อืว่ำกำรลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น
กำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้อืหุน้ / Voting by the Proxy in any agenda that is not in  accordance to that specified on this proxy  
form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder. 

(6) ค ำแถลงหรอืเอกสำรหลกัฐำนอื่น ๆ (ถำ้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ / Other statements or evidences (if any) of  the Proxy 
(7) ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไมไ่ดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีำรพจิำรณำหรอืลงมตใิน

เรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและ
ลงมตแิทนขำ้พเจำ้ได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร  / 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. 
กจิกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ให้ถอืเสมอืนว่ำ
ขำ้พเจำ้ได้กระท ำเองทุกประกำร / 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. 
 

 
 
 
 

ลงนำม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

ลงนำม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

ลงนำม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

ลงนำม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

หมำยเหต ุ/ Remarks 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพำะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รำกฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดูแล

หุน้ใหเ้ท่ำนัน้ / 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. หลกัฐำนทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื / Documents required are 
 (1) หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน / Evidence stating authorization from the shareholder to   
        the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 
 (2) หนงัสอืยนืยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญำตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน / Evidence confirming that the person who signed on the  
        Proxy Form is a licensed Custodian. 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

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

5. ในกรณีทีม่วีำระทีจ่ะพจิำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตำมแนบ / 
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. กรณีหำกมขีอ้ก ำหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก ำหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะต้องแถลงหรอืแสดงเอกสำรหลกัฐำนอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูม้สี่ว นได้ส่วนเสยีใน
กจิกำรเรื่องใดทีไ่ด้เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนกส็ำมำรถแถลงหรอืแสดงเอกสำรหลกัฐำนโดยระบุไว้ในขอ้ (6) / If there is any rule or regulation 
requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends 
and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6.) 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)



ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C. 
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of  Amarin  Printing And  Publishing  Public Company Limited. 
 
ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัที่ 29 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อำคำรผู้บรหิำร เลขที ่378 ถนน

ชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหำนคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ื่นด้วย / in the Shareholder’s Annual General Meeting 2019  
to be held on April 29, 2019 at 14.00 Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok, or such other date, time and 
place as the Meeting may be adjourned. 

. 
      

วำระที_่_____________เรื่อง_____________________________________________________________ 
Agenda                     Subject 

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

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

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระที_่_______________เรื่อง เลอืกตัง้กรรมกำร (ต่อ)___________________________________________ 
Agenda                         Subject   Election of Directors (Continues)  
 ชื่อกรรมกำร____________________________________________________ 
 Director’s name 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
 ชื่อกรรมกำร____________________________________________________ 
 Director’s name 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
 ชื่อกรรมกำร____________________________________________________ 
 Director’s name 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
 ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ รำยกำรในใบประจ ำต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นควำมจรงิทกุประกำร 
 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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ข้อมูลของกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 

 
นำยสวิุทย ์ จินดำสงวน 

อำยุ  65 ปี 
 
 
 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่18  มถุินำยน  2497 
ท่ีอยู ่    เลขที ่ 59/145 หมู่ที ่19 ซอยบรมรำชชนนี 101   
    ถนนป่ินเกลำ้-นครชยัศร ีแขวงศำลำธรรมสพน์ 
    เขตทววีฒันำ กรงุเทพมหำนคร 10170 
สญัชำติ    ไทย 
ต ำแหน่งในบริษทั  ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล 

กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 22 พฤศจกิำยน 2560 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร  1 ปี 1 เดอิน 
วฒิุกำรศึกษำ   - ปรญิญำโท วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ (เศรษฐศำสตรเ์กษตร) 
      มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
    - ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตรบณัฑติ (เศรษฐศำสตรเ์กษตร) 
      มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร - Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) 

- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) 
- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) 
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP 4/2554) 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) 
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) 
- Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551) 
- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) 
- The Role of Compensation Committee Program (RCC 1/2549) 
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) 
- Audit Committee Program (ACP 4/2548) 
- Direct Certification Program (DCP 44/2547) 
- Direct Accreditation Program (DAP 14/2547) 

   
 
 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 8 

 
ภำพถ่ำย 
คุณสวุทิย ์
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ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั  
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ.2546 - ปจัจุบนั -กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล  
-บมจ.ยนูิเวนเจอร ์

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2561 - ปจัจุบนั -กรรมกำรอสิระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน  
 และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

-บจก.เครดติฟองซเิอร ์ 
 แคปปิตอล ลิง้ค ์

พ.ศ.2548 - ปจัจุบนั -ประธำน -บจก.ไวด ์ไว แมก็ซ ์ 
    
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
-ไม่ม ี   
กำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ) 
0.00% (0 หุน้) 
กำรมีส่วนได้เสียในวำระท่ีพิจำรณำ -ไม่ม ี
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์

ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 
1. กำรถอืหุน้ในบรษิทั 

1.1 จ ำนวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0 หุน้ 
0.00% 

2. เป็นญำตสินิทกบัผูบ้รหิำร / ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั-บรษิทัย่อย ไม่เป็น 
3. เป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง           
   หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ำ 

ไม่เป็น 

4. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี (เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษำกฎหมำย) ไม่เป็น 
5. มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ (เช่น กำรซือ้-ขำยวตัถุดบิ / สนิคำ้ / บรกิำร
กำรใหกู้ย้มืเงนิหรอืกำรกูย้มืเงนิ) 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 

พ.ศ.2556 - 2560 -ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล -บมจ.เอสไอเอส ดสิทรบิวิชัน่ 
   (ประเทศไทย) 
พ.ศ.2550 - 2560 -ประธำนกรรมกำร -บมจ.เอสไอเอส ดสิทรบิวิชัน่ 
   (ประเทศไทย) 
พ.ศ.2547 - 2560 -กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ -บมจ.เอสไอเอส ดสิทรบิวิชัน่ 
   (ประเทศไทย) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
พ.ศ.2544 - 2561 -ประธำนกรรมกำร -บจก.อนิเตอรเ์น็ท โซลชูัน่ 

 แอนด ์เซอรว์สิ โพรวำยเดอร ์
พ.ศ.2555 - 2559 -กรรมกำรพจิำรณำผูก้ระท ำแผนและผูบ้รหิำร -กรมบงัคบัคด ี 
  แผนฟ้ืนฟูกจิกำร   กระทรวงยตุธิรรม 
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)



 
 (*) 1.  กำรถอืหุน้นบัรวมกำรถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ 
 2. กำรแขง่ขนัทำงธุรกจิ เช่น บรษิทัและกจิกำรอื่นทีก่รรมกำร / ผูบ้รหิำรด ำรงต ำแหน่ง มรีำยไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมำกกว่ำ
รอ้ยละ 50 ของรำยไดร้วมของบรษิทั / กจิกำรอื่น) จำกกำรท ำธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคล้ำยคลงึกนั 
 3. กำรเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนัอย่ำงมนียัส ำคญั เช่น บรษิทัและกจิกำรอื่นทีก่รรมกำร / ผูบ้รหิำรด ำรงต ำแหน่ง เป็น ลกูคำ้ 
/ Supplier / ลกูหนี้กำรคำ้ / หรอืเจำ้หนี้กำรคำ้ เป็นตน้โดยควำมเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญัใหพ้จิำรณำจำก
วงเงนิซือ้ / ขำย / เช่ำสนิคำ้ - บรกิำรทัง้หมดในรอบปีทีผ่่ำนมำของบรษิทัและกจิกำร 
 
หมำยเหต ุ  : เขำ้ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ปี 2561 จ ำนวน 5 ครัง้ จำกทัง้หมด 5 ครัง้ 
  : เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำลในปี 2561 จ ำนวน 2 ครัง้ 

   จำกทัง้หมด 2 ครัง้ 
 : เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2561 จ ำนวน 6 ครัง้ จำกทัง้หมด 6 ครัง้ 
 : เขำ้ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 1 ครัง้ จำกทัง้หมด 1 ครัง้ 
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ข้อมูลของกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 

นำยปรำโมทย ์ พรประภำ 
อำยุ  52   ปี 

 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่21 สงิหำคม 2509 
ท่ีอยู ่    เลขที ่ 399 ซอยจดัสรรเอือ้วฒันสกุล แขวงสวนหลวง  
    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 
สญัชำติ    ไทย 
ต ำแหน่งในบริษทั  กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำล 
ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 12 พฤษภำคม 2560 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร  1 ปี 7 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ   -ปรญิญำโท (เกยีรตนิิยม) MBA (Marketing), 

Kellogg School of Management, 
Northwestern University 

- ปรญิญำโท (เกยีรตนิิยม) MPA,  
Kennedy School of Government, 
Harvard University 

- ปรญิญำตร ี(เกยีรตนิิยม) ดำ้นวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
      Northwestern University 
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร - Direct Certification Program (DCP 55/2548) 
ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั  
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในประเทศ  
พ.ศ.2560 - ปจัจุบนั -กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ -บมจ.ยนูวิำนิชน ้ำมนัปำลม์ 
พ.ศ.2555 - ปจัจุบนั -กรรมกำรอสิระ กรรมกำรสรรหำและก ำกบัดแูลกจิกำร -บมจ.เสรมิสขุ 
  และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
พ.ศ.2548 - ปจัจุบนั -กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ -บมจ.ไทยซมัมทิ ฮำรเ์นส 
บรษิทัจดทะเบยีนอื่นต่ำงประเทศ  
พ.ศ.2561 - ปจัจุบนั -กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ -บ.ไซ่ง่อนเบยีร-์แอลกอฮอล ์
   -เบฟเวอเรจ คอเปอเรชัน่ 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2558 - ปจัจุบนั -ประธำนกรรมกำร -บจก.ผลติภณัฑ ์ธรรมชำต ิทะเลภู 
พ.ศ.2554 - ปจัจุบนั -กรรมกำรผูจ้ดักำร -บจก.มำยดเีอน็เอ 
พ.ศ.2551 - ปจัจุบนั -กรรมกำร -บจก.อโิคฟิวเจอร ์พลสั 
พ.ศ.2547 - ปจัจุบนั -กรรมกำรผูจ้ดักำร -บจก.แคลรสิ 
พ.ศ.2545 - ปจัจุบนั -กรรมกำรผูจ้ดักำร -บจก.วรรณวรนิแอนดแ์อซโซซเีอท 
พ.ศ.2543 - ปจัจุบนั -กรรมกำร -บจก.พ ีกำรเ์ดน้ เซอรว์สิ 
พ.ศ.2540 - ปจัจุบนั -กรรมกำร -บจก.พ ีแลนดส์เคป 
พ.ศ.2535 - ปจัจุบนั -กรรมกำร -บจก.ปลมิ 369 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
ภำพถ่ำย 

คณุปรำโมทย ์
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)



พ.ศ.2532 - ปจัจุบนั -กรรมกำร -บจก.ปลมิบุญลกัษณ์ 
พ.ศ.2540 - ปจัจุบนั -กรรมกำร -บจก.พฒันำนำฬกิำ 
พ.ศ.2545 - ปจัจุบนั -กรรมกำร -บจก.พรมติร 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่ม ี   
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่ม ี   
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
-ไม่ม ี  
กำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ) 
0.00 (0 หุน้) 
กำรมีส่วนได้เสียในวำระท่ีพิจำรณำ -ไม่ม ี  
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์

ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 
1. กำรถอืหุน้ในบรษิทั 

1.1 จ ำนวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0 หุน้ 
0.00% 

2. เป็นญำตสินิทกบัผูบ้รหิำร / ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั-บรษิทัย่อย ไม่เป็น 
3. เป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง           
   หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ำ 

ไม่เป็น 

4. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี (เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษำกฎหมำย) ไม่เป็น 
5. มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ (เช่น กำรซือ้-ขำยวตัถุดบิ / สนิคำ้ / บรกิำร
กำรใหกู้ย้มืเงนิหรอืกำรกูย้มืเงนิ) 

ไม่ม ี

 
(*) 1.  กำรถอืหุน้นบัรวมกำรถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ 
 2. กำรแขง่ขนัทำงธุรกจิ เช่น บรษิทัและกจิกำรอื่นทีก่รรมกำร / ผูบ้รหิำรด ำรงต ำแหน่ง มรีำยไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมำกกว่ำ
รอ้ยละ 50 ของรำยไดร้วมของบรษิทั / กจิกำรอื่น) จำกกำรท ำธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลำ้ยคลงึกนั 
 3. กำรเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนัอย่ำงมนียัส ำคญั เช่น บรษิทัและกจิกำรอื่นทีก่รรมกำร / ผูบ้รหิำรด ำรงต ำแหน่ง เป็น ลกูคำ้ 
/ Supplier / ลกูหนี้กำรคำ้ / หรอืเจำ้หนี้กำรคำ้ เป็นตน้โดยควำมเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญัใหพ้จิำรณำจำก
วงเงนิซือ้ / ขำย / เช่ำสนิคำ้ - บรกิำรทัง้หมดในรอบปีทีผ่่ำนมำของบรษิทัและกจิกำร 
 
หมำยเหต ุ  : เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ปี 2561 จ ำนวน 5 ครัง้ จำกทัง้หมด 5 ครัง้ 
  : เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภบิำลในปี 2561 จ ำนวน 2 ครัง้  

   จำกทัง้หมด 2 ครัง้ 
 : เขำ้ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 1 ครัง้ จำกทัง้หมด 1 ครัง้ 
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เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้ำรว่มประชุม 

 
เง่ือนไข / วิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะในกำรเข้ำรว่มประชมุ และกำรออกเสียงลงคะแนน 

เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย และเพื่อใหก้ำรประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
จดทะเบยีนเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึเหน็ควรก ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบเอกสำร
หรอืหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้ร่วมประชุมเพื่อ  ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ยดึถอื
ปฏบิตั ิทัง้นี้บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะผ่อนผนักำรยื่นแสดงเอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
สทิธเิขำ้ร่วมประชุมภำยหลงัจำกท่ีมีกำรเปิดประชุมไปแล้วตำมเวลำท่ีก ำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะงดเว้นกำรลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระท่ีได้มีกำรพิจำรณำและประกำศผลกำรลงคะแนนเสียงเสรจ็ส้ินไปแล้ว โดยผูถ้อื
หุน้จะสำมำรถลงคะแนนเสยีงไดเ้ฉพำะวำระทีย่งัคงเหลอือยู่เท่ำนัน้ 
 
เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้ำรว่มประชุม 
ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย 

กรณีมำประชุมด้วยตนเอง: 
 ให้แสดงเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ที่ยงัไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตัวประชำชน บตัรข้ำรำชกำร หรือ หนังสอื

เดนิทำง 
กรณีผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้ำประชุม: 
 หนังสือมอบฉันทะ (ตำมแบบทีแ่นบมำพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม) ซึง่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมอื

ชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 20 บำท 
 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ถือหุ้น และยงัไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรขำ้รำชกำร 

หรอืหนงัสอืเดนิทำง โดยลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งดว้ย 
 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะ และยงัไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตัวประชำชน บตัร

ขำ้รำชกำร หรอืหนงัสอืเดนิทำง โดยลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งดว้ย 
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

กรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลมำรว่มประชุมด้วยตนเอง: 
 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน        

บตัรขำ้รำชกำร หรอืหนงัสอืเดนิทำง โดยลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งดว้ย 
 หนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมขีอ้ควำม

แสดงใหเ้หน็ว่ำผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมอี ำนำจกระท ำกำรแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
กรณีมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้ำประชุม: 
 หนังสือมอบฉันทะ (ตำมแบบทีแ่นบมำพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม) ซึง่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมอื

ชื่อบุคคลผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลตำมที่ระบุในหนังสอืรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพำณิชย์ พร้อม
ประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคลนัน้ (ถำ้ม)ี  

 ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ขอ้ควำมแสดงใหเ้หน็ว่ำ ผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี ำนำจกระท ำกำรแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน         
บตัรขำ้รำชกำร หรอืหนงัสอืเดนิทำง โดยลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งดว้ย 

 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะ และยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน         
บตัรขำ้รำชกำร หรอืหนงัสอืเดนิทำง โดยลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งดว้ย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 9 
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ผูถื้อหุ้นซ่ึงมิได้มีสญัชำติไทยหรอืเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
 โปรดเตรียมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำ และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสำร    
แสดงตนใหใ้ชเ้อกสำรต่อไปนี้ 

 ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงของผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคล หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
 ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรเป็นนิตบิุคคลทีอ่อกโดยส่วนรำชกำรของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยจะต้องมรีำยละเอยีด

ชื่อนิตบิุคคลผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคลและเงื่อนไขหรอืขอ้จ ำกดัในกำรลงลำยมอืชื่อ  
 เอกสำรทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพรอ้มดว้ยและใหผู้แ้ทนนิตบิุคคลนัน้

รบัรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุ้น 

 เอกสำรเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล 
 หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 หนงัสอืยนืยนัว่ำคสัโตเดยีนผูล้งนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญำตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

 
วิธีกำรมอบฉันทะ 
 บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. - แบบ ข. - แบบ ค. ตำมทีก่รมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์      ได้
ก ำหนดไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้น            
ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดด้ว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำร ดงันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถพจิำรณำไดว้่ำจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลหรอืจะมอบฉันทะให้
กรรมกำรบรษิทั รำยใดรำยหนึ่งตำมรำยละเอยีดขอ้มูลกรรมกำรอสิระ เพื่อมอบฉันทะตำมเอกสำรแนบ โดยผูถ้อืหุน้
อำจจะระบุชื่อผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ำกกว่ำ 1 รำย เพื่อควำมคล่องตวั กรณีผูร้บัมอบฉันทะรำยใดตดิภำรกจิไม่สำมำรถ
เขำ้ร่วมประชุมได ้ผูร้บัมอบฉนัทะรำยอื่นกส็ำมำรถเขำ้ประชุมแทนได้ 

(2) ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขดีฆ่ำลงวนัที่ท ำหนังสอืมอบฉันทะดงักล่ำว เพื่อให้ถูกต้องและมผีล
ผกูพนัตำมกฎหมำย ทัง้น้ีบรษิทัไดอ้ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะทีม่ำลงทะเบยีน
เขำ้ร่วมประชุม 

(3) ส่งหนังสอืมอบฉันทะกลบัมำยงั “ส ำนักกรรมกำรอ ำนวยกำรใหญ่” ภำยในวนัที่ 25 เมษำยน 2562 ก่อน 12.00 น.
เพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีข่องบรษิทัไดต้รวจสอบเอกสำรทนัเวลำเริม่ประชุม 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้รำยหนึ่งจะถอืหุน้ของบรษิทัจ ำนวนเท่ำใด ผูถ้อืหุน้นัน้ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้

อนึ่ง บรษิัทจดัให้มหีนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสอืมอบฉันทะทัว่ไปที่ง่ำยไม่ซบัซ้อน) และ แบบ ค. (หนังสอืมอบ
ฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพำะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้) เพื่อให้   
ผูถ้อืหุน้สำมำรถพมิพข์อ้มลูไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบรษิทัทำง www.amarin.com 
 
กำรลงทะเบียนเข้ำรว่มประชุม 

บรษิัทจะเริม่รบัลงทะเบยีนกำรเขำ้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริม่กำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 1 ชัว่โมงครึ่ง หรอืตัง้แต่เวลำ 
12.00 น. ของวนัที ่29 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป ณ หอ้ง Convention Hall  อำคำรผูบ้รหิำร บรษิทั  อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง แอนด ์พบั
ลชิชิง่ จ ำกดั (มหำชน) ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหำนคร ตำมแผนทีส่ถำนทีจ่ดัประชุมทีไ่ดแ้นบมำพรอ้ม
กนัน้ี 
 
 
 
 
 

75INFINITE PROSPERITY



 
กำรออกเสียงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ือหุ้น 

กำรลงคะแนนเสยีง กำรออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผยดว้ยวธิชีมูอื โดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหนึ่งเสยีง 
ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะแยกออกจำกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่น คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กีเ่สยีงกไ็ด้ 

(1) กำรออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะเท่ำนัน้ กรณีผูม้อบฉนัทะไมไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ หรอืระบุไว้
ไม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงคะแนนแทน 

(2) มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
 กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขำ้งมำกเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมกีฎหมำยหรอืขอ้บงัคบันัน้ก ำหนด โดยประธำนในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุ้นในที่ประชุม

รบัทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแต่ละวำระดงักล่ำว 
(3) หำกคะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่ำงหำกเป็นเสยีงชีข้ำด 
(4) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพำะ หำ้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้และประธำน

ทีป่ระชุมอำจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกทีป่ระชุมชัว่ครำวกไ็ด ้เวน้แต่เป็นกำรออกเสยีงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้
กรรมกำร 
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ข้อบงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชุมผูถื้อหุ้น 
 

ขอ้ 45. คณะกรรมกำรต้องจดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยในสีเ่ดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี
ของบรษิทั กำรประชุมผูถ้อืหุน้ครำวอื่นนอกจำกทีก่ล่ำวแลว้ ใหเ้รยีกว่ำ กำรประชุมวสิำมญั  
  คณะกรรมกำรจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจ ำนวน
หุน้ไดไ้ม่น้อยกว่ำหนึ่งในหำ้ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำยีส่บิหำ้คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสบิของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะเขำ้ชื่อกนัท ำหนังสอืขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
วสิำมญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรยีกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำร   
ตอ้งจดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้ภำยใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจำกผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 46. ในกำรเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถำนที ่วนั เวลำ ระเบยีบวำระกำรประชุม   
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรำยละเอยีดตำมสมควร และจดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนำยทะเบยีนทรำบไม่น้อยกว่ำเจด็วนั  
ก่อนวนัประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัสำมวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวนั  
 
ขอ้ 47. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ (ถำ้ม)ี มำประชุมไม่น้อยกว่ำยีส่บิหำ้คน หรอืไม่น้อยกว่ำ
กึง่หนึ่งของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จ ำนวนใดจะน้อยกว่ำกนั และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุน้
ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีทีป่รำกฏ ว่ำกำรประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ ำนวนผูถ้ือหุน้ซึง่มำเขำ้ร่วมประชุม  
ไม่ครบองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว ้หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ือหุ้นได้เรยีกนัดเพรำะผู้ถอืหุ้นร้องขอกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้ำกำร
ประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นกำรเรยีกประชุม เพรำะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่ น้อย
กว่ำเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ         
ไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มรีองประธำนกรรมกำร หรอืรองประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถ
ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้กใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งซึง่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมเป็นประธำนในทีป่ระชุม 
 
ขอ้ 48. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรวินิจฉัยชี้ขำดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระท ำโดยกำรออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่ำกำรออกเสียง
ลงคะแนนนัน้จะกระท ำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและ
ก ำหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนน้อยกว่ำหุน้สำมญั 

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนั     
ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

(3) ในกรณีดงัต่อไปนี้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
(ข) กำรซือ้หรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมำเป็นของบรษิทั 
(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิทัทัง้หมด หรอืบำงสว่นทีส่ ำคญั 
(ง) กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกจิของบรษิัท หรอืกำรรวมกจิกำรกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงค์  

จะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
(จ) กำรเพิม่ทุนหรอืลดทุนของบรษิทั 
(ฉ) กำรออกหุน้กู ้
(ช) กำรควบหรอืเลกิบรษิทั 
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ขอ้ 49. กจิกำรอนัทีป่ระชุมสำมญัประจ ำปีพงึกระท ำมดีงัต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย 

(1) รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรแสดงถงึกจิกำรของบรษิทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
(2) อนุมตังิบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุน 
(3) อนุมตัจิดัสรรเงนิก ำไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำสอบบญัชขีองบรษิทั 
(6) กจิกำรอื่น ๆ 

 
ขอ้ 50. บรษิทัตอ้งยื่นบญัชผีูถ้อืหุน้ทีม่อียู่ในวนัประชุมสำมญัประจ ำปี โดยระบุชื่อ สญัชำต ิทีอ่ยู่ จ ำนวนหุน้ทีถ่อื และเลขทีใ่บหุน้  ต่อ
นำยทะเบยีนภำยใน 1 เดอืนนบัแต่วนัเสรจ็กำรประชุม 
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แบบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้บริกำรรถตู้รบั - ส่ง 
ประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2562 

บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ขำ้พเจำ้                  
I/We  
                 
เบอรโ์ทรศพัท ์
Mobile No. 
 
อยู่บำ้นเลขที ่       
Address       
 
หมำยเหต:ุ 
1. ท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้บริกำรรถตู้มำยังบริษัท ภำยในวันที่ 25 เมษำยน 2562 ได้ที ่

ir@amarin.co.th หรอืโทรสำรหมำยเลข 0-2422-9890 และ 0-2422-9892 
2. รำยละเอยีดบรกิำรรถตู้รบั - ส่งท่ำนผู้ถือหุ้น จะออกเดินทำงจำกสถำนีรถไฟฟ้ำบำงหว้ำ เวลำ 12.30 น. ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของ

บรษิทัจะท ำกำรตดิต่อกลบัไปยงัท่ำนผูถ้อืหุน้ในวนัที ่26 เมษำยน 2562 ก่อนเวลำ 12.00 น. ตำมหมำยเลขโทรศพัทท์ีท่่ำนผู้
ถอืหุน้แจง้ไวข้ำ้งตน้ โดยเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัจะแจง้จุดจอดรถใหท้่ำนผูถ้อืหุน้ทรำบ 

3. ในกรณีทีถ่งึเวลำนดัหมำย 12.30 น. ของวนัที ่29 เมษำยน 2562 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรพจิำรณำออกเดนิทำงตำมก ำหนด 
เพื่อประโยชน์แก่ท่ำนผูถ้อืหุน้ท่ำนอื่นทีจ่ะสำมำรถเขำ้ร่วมประชมุไดต้ำมก ำหนด 

4. บรษิทัขอสงวนสทิธิแ์ก่ท่ำนผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงควำมจ ำนงในกำรเดนิทำงก่อน 
5. ในกรณีท่ำนผู้ถือหุ้นซึ่งได้แสดงควำมจ ำนงไว้ ไม่ได้รับกำรติดต่อตำมข้อ 2 โปรดติดต่อกลบัมำที่บริษัทภำยในวันที ่            

26 เมษำยน 2562 เพื่อรกัษำสทิธติำมที่ท่ำนผูถ้อืหุน้ไดแ้สดงควำมจ ำนงไว ้โดยตดิต่อกลบัมำทีเ่บอรโ์ทรศพัท ์0-2422-9999 
ต่อ 4634, 4635 
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บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี  2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนท่ี 
บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์  แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั  กรงุเทพมหำนคร  โทรศพัท ์ 0-2422-9999 
ณ ห้อง Convention Hall อำคำรผูบ้ริหำร 
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