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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�นักพิมพ์ : 378 ถนนชัยพฤกษ์  เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพฯ  10170  โทร. 0-2422-9999  โทรส�ร 0-2434-3555, 0-2434-3777
โรงพิมพ์  : 376 ถนนชัยพฤกษ์  เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพฯ  10170  โทร. 0-2422-9000  โทรส�ร 0-2433-2742, 0-2434-1385
เลขทะเบียน 0107536000480  E-mail : info@amarin.co.th  Homepage : http://www.amarin.com

     19 มีน�คม 2556
เรื่อง     ขอเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ป ี 2556
เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
สิ่งที่ส่งม�ด้วย 1.  สำ�เน�ร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที ่ 20 เมษ�ยน 2555
  2.  ร�ยง�นประจำ�ปี 2555
  3.  ร�ยน�มและประวัติย่อของกรรมก�รที่ได้รับก�รเสนอชื่อให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  
   แทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกต�มว�ระ และนิย�มกรรมก�รอิสระ
  4. ร�ยละเอียดของกรรมก�รที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเข้�ใหม่
  5. ค่�ตอบแทนกรรมก�รสำ�หรับปี 2556
  6. ค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีสำ�หรับปี 2556
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. ข้อมูลของกรรมก�รอิสระประกอบก�รมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  9. เอกส�รและหลักฐ�นที่ผู้เข้�ร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้�ประชุม
  10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แบบแจ้งคว�มจำ�นงค์ในก�รใช้บริก�รรถตู้บริษัท
  12. แผนที่แสดงสถ�นที่ประชุม
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) ใคร่ขอเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 
ในวันที ่ 19 เมษ�ยน 2556 เวล� 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อ�ค�รผู้บริห�ร เลขที ่ 378 ถนนชัยพฤกษ์
เแขวงตล่ิงชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมห�นคร เพือ่พจิ�รณ�เร่ืองต�่ง  ๆ ต�มระเบยีบว�ระก�รประชมุพร้อมดว้ยคว�ม
เห็นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ :

ว�ระที่ 1  พจิ�รณ�รบัรองร�ยง�นก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี 2555 เมือ่วนัที ่ 20 เมษ�ยน 2555 
  คว�มเป็นม�และเหตุผล ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  
  20 เมษ�ยน 2555 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รประชุม ต�มส่ิงท่ีส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1 
  พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี และบริษัทได้เผยแพร่ร�ยง�นดังกล่�วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
  (www.amarin.com)
  คว�มเห็นคณะกรรมก�ร พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�ร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี  
  2555 เมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2555 ได้มีก�รบันทึกร�ยง�นได้อย่�งถูกต้อง จึงเห็นสมควร 
  เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชุมดังกล่�ว 
  ก�รลงมติ ว�ระนี้ต้องผ่�นมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและ 
  ออกเสียงลงคะแนน
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ว�ระที่ 2 พิจ�รณ�รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ  ในรอบปีบัญชี  2555 ร�ยง�น 
  ประจำ�ปี 2555 และแผนง�นประจำ�ปี 2556
  คว�มเป็นม�และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลก�รดำ� เนินง�น ท่ีผ่�นม�ในรอบปี  2555  
  ดังร�ยละเอียดในสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับท่ี 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี และบริษัท 
  ได้จัดเผยแพร่ร�ยง�นดังกล่�วในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนง�น 
  ประจำ�ปี 2556 ที่นำ�เสนอในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท    
  คว�มเห็นคณะกรรมก�ร พิจ�รณ�แล้วเห็นสมควรรับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2555 
  ร�ยง�นประจำ�ป ี 2555 และรับทร�บแผนง�นประจำ�ป ี 2556 ของบริษัทต�มที่เสนอ
  ก�รลงมติ ว�ระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจ�กเป็นก�รร�ยง�นให้ผู้ถือหุ้นรับทร�บ
ว�ระที่ 3 พจิ�รณ�รบัรองงบแสดงฐ�นะก�รเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัว�คม 2555 งบกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็ 
  และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชี 
  ประจำ�ปี 2555
  คว�มเป็นม�และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด ซึ่งกำ�หนด 
  ให้บริษัทต้องมีก�รจัดทำ�งบแสดงฐ�นะก�รเงิน และงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จประจำ�ปี สิ้นสุด 
   ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติงบแสดงฐ�นะก�รเงิน 
  และงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จประจำ�ปี 2555 ซึ่งผ่�นก�รพิจ�รณ�ทบทวนจ�กคณะกรรมก�ร 
  ตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตแล้วว่�ถูกต้อง
    โดยบริษัทฯ มีผลกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นในรอบปี 2555 รวม 349,015,668.46 บ�ท  
  ดังปร�กฏร�ยละเอียดในสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที ่ 2 ต�มที่เสนอ ซึ่งสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้�นบ�ท)

   งบก�รเงินรวม            งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
   
  สินทรัพย์รวม                    2,467.49      2,464.71 
  หนี้สินรวม                       475.13              472.94 
  ส่วนของผู้ถือหุ้น                     1,992.36           1,991.77 
   ร�ยได้รวม                    2,179.60           2,179.77 
  กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่          349.02        348.43
  กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ท)                           1.75  1.74
  คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร พิจ�รณ�แล้วเห็นสมควรรับรองงบแสดงฐ�นะก�รเงิน และ 
  งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จประจำ�ปี 2555
  ก�รลงมติ ว�ระนี้ต้องผ่�นมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุม 
  และออกเสียงลงคะแนน
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ว�ระที่  4 พจิ�รณ�อนมุตัจิ�่ยเงนิปนัผลประจำ�ป ี สำ�หรับผลก�รดำ�เนนิง�น ตัง้แตว่นัที ่ 1 มกร�คม 
  2555 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2555
  คว�มเป็นม�และเหตุผล บริษัทมีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลไม่น้อยกว่�ร้อยละ 60 ของ 
  กำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จ�กผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงิน 
  ต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผล 
  สำ�หรับงบก�รเงินประจำ�ปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำ�นวน 200,000,000 หุ้น ในอัตร�หุ้นละ 
   1.20 บ�ท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบก�รจ่�ยเงินปันผลที่ผ่�นม� ดังนี้

ปี เงินปันผลประจำ�ปี % ก�รจ่�ย

2555 1.20 บ�ท/หุ้น 69%

2554 0.90 บ�ท/หุ้น 76%

2553 0.80 บ�ท/หุ้น 65%

2552 0.80 บ�ท/หุ้น 72%

2551 0.80 บ�ท/หุ้น 58%

2550 0.80 บ�ท/หุ้น 71%

2549 0.80 บ�ท/หุ้น 59%

2548 0.75 บ�ท/หุ้น 64%

  คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร พิจ�รณ�แล้วเห็นสมควรอนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี  
 2555 ต�มที่เสนอ ซึ่งจะจ่�ยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลต�มที่ปร�กฏร�ยชื่อ 
 ณ วันกำ�หนดร�ยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษ�ยน 2556 โดยจะรวบรวมร�ยชื่อ 
 ต�มม�ตร� 225 ของพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 
  พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้นในวันท่ี 30 เมษ�ยน 2556 และกำ�หนด 
 จ่�ยเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภ�คม 2556
  ก�รลงมติ ว�ระนี้ต้องผ่�นมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุม 
 และออกเสียงลงคะแนน
ว�ระที่  5 พิจ�รณ�ให้สัตย�บันในก�รเพิ่มค่�สอบบัญชีงวดปี 2555 ซึ่งที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำ�ปี 2555 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2555 เป็นจำ�นวน 720,000 บ�ท โดยเพิ่มค่� 
 สอบบัญชีงบก�รเงินรวมอีก 30,000 บ�ท รวมเป็นเงิน 750,000 บ�ท
  คว�มเป็นม�และเหตุผล   ในระหว่�งปี 2555 บริษัท มีก�รจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัทอมรินทร์  
 เทเลวิชั่น จำ�กัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ทำ�ให้บริษัทต้องมีก�รจัดทำ�งบก�รเงิน 
 รวมสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2555    
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  คว�มเห็นคณะกรรมก�ร  พิจ�รณ�แล้วเห็นสมควรอนุมัติก�รเพิ่มค่�สอบบัญชีของงวดปี 2555 
  เนื่องจ�กก�รจัดตั้งบริษัทย่อย ซึ่งทำ�ให้ต้องจัดทำ�งบก�รเงินรวมต�มกฎหม�ย
  ก�รลงมติ ว�ระนี้ต้องผ่�นมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุม 
 และออกเสียงลงคะแนน
ว�ระที่  6 พจิ�รณ�อนมุตักิ�รแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบรษิทั และก�รแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิ
 ข้อ 3 ของบริษัท
  คว�มเป็นม�และเหตุผล เน่ืองด้วยบริษัทได้มีนโยบ�ยก�รขย�ยธุรกิจเพ่ิมเติม จึงขอเสนอท่ีประชุม 
 ส�มญัผูถ้อืหุน้พจิ�รณ�แกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบริษทัเพือ่รองรับธรุกจิในอน�คตของบรษิทั 
 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 11 ข้อ เป็นข้อที่  43 - 53  ดังนี้
  ข้อที ่43 ประกอบกจิก�รด�้นโทรคมน�คม ก�รส่ง  ก�รรับ ก�รแพร่ สัญญ�ณภ�พ เสียง รหัส ตวัเลข 
 ตัวหนังสือ หรือก�รอื่นใดซึ่งส�ม�รถให้เข้�ใจคว�มหม�ยได้โดยระบบส�ย ระบบไร้ส�ย ระบบ 
 คลื่นคว�มถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้� หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหล�ยระบบ 
 รวมกัน รวมถึงบริก�รรับส่งวิทยุกระจ�ยเสียง วิทยุโทรทัศน์ เสียงท�งส�ย วิทยุโทรทัศน์ท�ง 
 ส�ยเคเบิลทีวี  ทั้งข้อมูลภ�พ ข้อมูลเสียง รวมทั้งบริก�รส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งภ�คพื้นดิน  
 ภ�คอ�ก�ศ ภ�คอวก�ศ ภ�คใตพ้ืน้ดนิ ภ�คท�งนำ�้ ทะเลและมห�สมทุร และประกอบกจิก�ร 
 ด�วเทียมสื่อส�ร และให้ใช้วงจรด�วเทียมสื่อส�ร วงจรด�วเทียมสื่อส�รท่ีได้รับอนุญ�ตจ�ก 
 กระทรวงคมน�คมทุกชนิดทุกประเภททั้งในประเทศไทยและต่�งประเทศ   
  ขอ้ที ่44  ประกอบกจิก�รกระจ�ยเสยีง หรอืกระจ�ยภ�พ ผ�่นโครงข�่ยชอ่งสญัญ�ณวทิย ุโทรทัศน์  
  เสียงท�งส�ยเคเบิลทีวี  ทั้งข้อมูลภ�พ ข้อมูลเสียง และโครงข่�ยอื่น ๆ เพื่อนำ�เนื้อห�และร�ยก�ร 
 ออกเผยแพร่ผ่�นโครงข่�ยดังกล่�ว รวมทั้งซื้อช่องสัญญ�ณ ซื้อเวล� ให้เช่�เวล� ช่องสัญญ�ณใน 
 ก�รออกอ�ก�ศ  และดำ�เนินก�รเพื่อให้ได้ม�ซึ่งใบอนุญ�ตในก�รประกอบกิจก�รดังกล่�ว  
 ต่อคณะกรรมก�รกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ หรือหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงก�รแก้ไข 
 เปลี่ยนแปลง และต่ออ�ยุใบอนุญ�ตฯ  
  ขอ้ที ่45 ประกอบกจิก�รผลติ จ�้งผลติ รบัจ�้งผลติ ซือ้ ข�ย แลกเปลีย่น เช�่ ใหเ้ช�่ เช�่ซือ้ หรอืกระทำ� 
 นิติกรรมใดให้ได้ม�ซึ่งเนื้อห�ร�ยก�รวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภ�พยนตร์ วิดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ 
 โทรทัศน์ วงจรปิด  รวมทั้งที่เป็นก�รแสดงภ�พ เสียง รวมทั้งก�รประกอบกิจก�รค้�สื่อโฆษณ� 
 ประช�สัมพันธ์ท�งวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี  ภ�พยนตร์  วิดีโอ  ส�รคดี  สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 และสื่อส�รทุกชนิด ทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ
  ขอ้ที ่46 ประกอบกจิก�รในก�รใหบ้รกิ�รตดิตัง้ ซอ่มแซม บำ�รงุรกัษ� จำ�หน�่ยหรอืสัง่เข�้ม�จำ�หน่�ย 
  หรือส่งออกไปจำ�หน่�ยยังต่�งประเทศ ซึ่งสินค้�อุปกรณ์สื่อส�รโทรคมน�คมทุกชนิด ทุกประเภท 
 ที่ ได้รับอนุญ�ตแล้ว รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภ�พ โทรส�ร และ 
 อุปกรณ์ก�รสื่อส�รผ่�นด�วเทียมทุกชนิดทุกประเภท      
  ข้อที่ 47 ประกอบกิจก�รด้�นบันเทิง โฆษณ�ประช�สัมพันธ์ และก�รส่งเสริมก�รข�ย  เช่น  
 จัดคอนเสิร์ต ละครเวที ก�รแสดงต่�ง ๆ ทุกประเภท  รวมถึงรับเป็นท่ีปรึกษ� ให้คำ�แนะนำ�  
 ควบคุม ดำ�เนินร�ยก�รดังกล่�วด้วย
  ข้อที ่48 ประกอบกจิก�รผลติ รบัจ�้งผลิต จดัจำ�หน่�ย ซือ้ ข�ย หนังสือ นิตยส�ร ว�รส�ร ส่ือส่ิงพมิพ ์
 ต่�งๆ  รวมทัง้แอพพลเิคชัน่ หรอือ-ีคอมเมริช์ (E-Commerce) และธรุกรรมสือ่สิง่พมิพท์�งอเิลก็ทรอนิกส ์
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 ต่�ง ๆ ทั้งในประเทศและต่�งประเทศด้วย
  ข้อที่ 49 ให้บริก�รช่องรับชมร�ยก�รผ่�นช่องท�งโทรทัศน์ผ่�นด�วเทียม อินเทอร์เน็ต และระบบ 
 ร�ยก�รอื่นใดที่อ�จมีขึ้นในภ�ยหน้�
  ข้อที่ 50 ประกอบกิจก�รโรงเรียนเอกชน สถ�บันก�รศึกษ� รับจัดคอร์สฝึกอบรม สัมมน�วิช�ก�ร 
  เกี่ยวกับธุรกิจให้กับบุคคล นิติบุคคล  ร�ชก�ร หน่วยง�นอิสระ หรือองค์กรต่�ง ๆ   
  ขอ้ที ่51 ประกอบกจิก�รรบัออกแบบ ว�งระบบ  ตดิตัง้  ปรบัปรงุ แกไ้ขเวบ็ไซต ์ โฮมเพจ คอมพิวเตอร ์ 
 อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแอรดเซียนต่�ง ๆ    
  ข้อที่ 52 ประกอบกิจก�รให้เช่� ให้เช่�ช่วงพื้นท่ี อ�ค�ร เพื่อแสดงสินค้�หรือเพื่อจำ�หน่�ยสินค้�  
 จัดง�นแสดงสินค้�ให้กับเอกชน หรือหน่วยง�นร�ชก�ร หน่วยง�นของรัฐ ทั้งในและต่�งประเทศ 
  ข้อที่ 53 ประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ลเอกชน คลินิก รักษ�คนไข้และผู้ป่วย รวมทั้งรับทำ�ก�รฝึกสอน 
 และอบรมท�งด้�นวิช�ก�รเกี่ยวกับก�รแพทย์ ก�รอน�มัย  ก�รโภชน�ก�ร และก�รส�ธ�รณสุข 
   ในส่วนของก�รแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทจำ�เป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ 
 บริคณห์สนธิข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับจำ�นวนข้อของวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับก�รแก้ไข 
 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่�วคือ จ�กเดิมระบุว่�วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำ�นวน 42 ข้อ 
 แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 53 ข้อ
  คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร เห็นสมควรให้ท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น อนุมัติก�รแก้ไขเพิ่มเติม 
 วัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งแต่ข้อ 43 - 53 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและ 
 อน�คต และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เป็น วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำ�นวน 53 ข้อ
  ก�รลงมติ ว�ระนี้ต้องผ่�นมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและ 
 ออกเสียงลงคะแนน
ว�ระที่ 7  พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ
  (ร�ยน�มและประวัติของกรรมก�รปร�กฏต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 3)
  คว�มเป็นม�และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด และ 
 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำ�หนดให้กรรมก�รต้องออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระในก�ร 
 ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นในอัตร�หน่ึงในส�มของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมด ถ้�จำ�นวนกรรมก�ร ที่จะ 
 แบง่ออกใหต้รงเปน็ส�มสว่นไมไ่ด ้กใ็ห้ออกโดยจำ�นวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในส�ม ซึง่ในก�รประชมุ 
 ส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมก�รที่ต้องออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระจำ�นวน 4 คน ประกอบด้วย
    1. น�งระริน อุทกะพันธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมก�ร, กรรมก�รบริห�รและ
       กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
    2. น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง กรรมก�ร, กรรมก�รบริห�รและ
       กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
    3. น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล� ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 
      ค่�ตอบแทน, กรรมก�รตรวจสอบ
        และกรรมก�รอิสระ
    4. น�ยสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมก�ร
    บรษัิทฯ ไดป้ระก�ศบนเวบ็ไซตน์กัลงทนุของบรษิทั เพือ่เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอร�ยชือ่บคุคลท่ีม ี
  คุณสมบัติที่เหม�ะสม เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมก�รบริษัท และก�รเสนอว�ระเป็นก�รล่วงหน้� 
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 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเสนอร�ยชื่อบุคคลหรือว�ระก�รประชุมเข้�ม�ยังบริษัท ซึ่งคณะกรรมก�ร 
 สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนได้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ก�ร 
 ดำ�เนินง�นของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมก�ร 4 คนท่ีพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มกำ�หนด 
 ว�ระ กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รต่ออีกว�ระหน่ึง ท้ังน้ีมีร�ยละเอียดประวัติและผลง�น 
 ของทั้ง 4 ท่�น ต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที ่ 3
  คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง  4 คนที่ได้รับก�รเสนอชื่อให้เป็น 
 กรรมก�รบริษัท ต�มคว�มเห็นของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน เน่ืองจ�ก 
 บุคคลดังกล่�วเป็นผู้ที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 
 ต่อไป
  ก�รลงมติ  ว�ระนี้ต้องผ่�นมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุม 
 และออกเสียงลงคะแนน
ว�ระที่ 8   พิจ�รณ�แต่งตั้งกรรมก�รเข้�ใหม่เพิ่มเติม
  (ร�ยละเอียดของกรรมก�รที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่ปร�กฏต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 4)
  คว�มเป็นม�และเหตุผล  ปัจจุบันคณะกรรมก�รบริษัทฯ มีจำ�นวนท้ังสิ้น 9 คน สมควรที่จะห� 
 ผู้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถเข้�เป็นกรรมก�รเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ
    1.  น�ยโชคชัย   ปัญจรุ่งโรจน์  
    2.  น�ยอำ�พล    รวยฟูพันธ ์ 
  เป็นกรรมก�รของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 2 คน รวมบริษัทฯ มีกรรมก�รทั้งสิ้น 11 คน
  คว�มเหน็ของคณะกรรมก�ร  คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้พิจ�รณ�แล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมส�มัญ 
 ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งน�ยโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ และน�ยอำ�พล รวยฟูพันธ์ เป็นกรรมก�รบริษัทฯ  
 เพิ่มเติมอีก 2 คน ซึ่งน�ยโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ และน�ยอำ�พล รวยฟูพันธ์ เป็นผู้มีคว�มรู้  
 คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ด้�นก�รบริห�รธุรกิจ จะส�ม�รถนำ�ประสบก�รณ์ที่ผ่�นม�ช่วย 
 เสริมธุรกิจใหม่ๆ และง�นด้�นก�รตล�ดของกลุ่มบริษัท
  ก�รลงมติ  ว�ระนี้ต้องผ่�นมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและ 
 ออกเสียงลงคะแนน
ว�ระที่  9 พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รประจำ�ปี 2556 
  (ร�ยละเอียดปร�กฏในต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 5)
  คว�มเป็นม�และเหตุผล คณะกรรมก�รได้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รบริษัทฯ 
 กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ สำ�หรับปี 2556 โดยคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสมเกี่ยวกับ 
 ประเภท ขน�ด และคว�มเก่ียวโยงกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับ 
 อุตส�หกรรมเดียวกัน รวมถึงคว�มเหม�ะสมกับก�รทำ�หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของ 
 คณะกรรมก�รบริษัท กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ โดยมีร�ยละเอียดดังนี้   
 (ต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที ่ 5)
    (1) ไม่มีผลตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รที่เป็นพนักง�นของบริษัท
    (2) กรณีกรรมก�รทีไ่ม่เป็นพนักง�นบริษัท บริษัทฯ จะจ่�ยค่�ตอบแทนเดือนละ 10,000 บ�ท
    (3) กรณีกรรมก�รบุคคลภ�ยนอกเป็นคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วยน้ัน บริษัทฯ 
    จะจ่�ยค่�ตอบแทนเดือนละ 30,000 บ�ท และค่�เบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บ�ท 
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 คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำ�หนดค่�ตอบแทนต�มท่ีคณะกรรมก�รสรรห� 
 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนได้พิจ�รณ�แล้วต�มที่เสนอ
  ก�รลงมติ ว�ระนี้ต้องผ่�นมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและ 
 ออกเสียงลงคะแนน
ว�ระที่  10 พิจ�รณ�แต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีและกำ�หนดค่�สอบบัญชีประจำ�ปี 2556 (ร�ยละเอียด 
 ปร�กฏต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 6)
  คว�มเป็นม�และเหตุผล บริษัทได้เปิดโอก�สให้สำ�นักง�นสอบบัญชีหล�ยแห่งเสนอค่�ตอบแทน 
 ผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2556 ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบพิจ�รณ�คัดเลือกสำ�นักง�นสอบบัญชี 
 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจ�รณ�จ�กผลก�รปฏิบัติง�น คว�มเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
  ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�แต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
  ประจำ�ปี 2556   ดังนี้
    1. น�งส�วสุลลิต อ�ดสว่�ง  เลขที่ใบรับอนุญ�ต 7517 หรือ
    2. น�ยธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์    เลขที่ใบรับอนุญ�ต 6699 หรือ
    3. น�งส�ววันนิส� ง�มบัวทอง  เลขที่ใบรับอนุญ�ต 6838 
  คนหน่ึงคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2556 มีอำ�น�จตรวจสอบและลงน�มรับรองงบก�รเงินของบริษัทฯ 
  และกำ�หนดค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีดังน้ี

  

  * ค่�สอบบัญชีดังกล่�วข้�งต้นยังไม่รวมค่�ใช้จ่�ยท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่�เอกส�ร/ส่ิงพิมพ์      
 ค่�ไปรษณีย์อ�กร ค่�ติดต่อส่ือส�ร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บม�ยังบริษัทต�มที่ 
 ได้จ่�ยไปจริง
  คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร เห็นควรแต่งต้ังบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี 
 สำ�หรับป ี 2556 และกำ�หนดค่�ตอบแทนต�มที่กำ�หนด
  ก�รลงมติ ว�ระนี้ต้องผ่�นมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและ 
 ออกเสียงลงคะแนน

ค่�สอบบัญชี
ปี 2556 ปี 2555 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ปีที่เสนอ) (บ�ท) (%)

บรษิทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จำ�กดั (มห�ชน) 830,000 750,000 80,000 10.67

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด 190,000 50,000 140,000 280.00

ค่�บริก�รอื่น ไม่มี ไม่มี - -

รวมเป็นค่�ตอบแทนทั้งสิ้น 1,020,000 800,000 220,000 27.50

หน่วย : บ�ท
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ว�ระที่  11 พิจ�รณ�เรื่องอื่นๆ (ถ้�มี)
   จึงขอเรียนเชิญท่�นผู้ถือหุ้นเข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ในวันที ่19 เมษ�ยน 2556  
เวล� 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อ�ค�รผู้บริห�ร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) 
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมห�นคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้�ร่วม 
ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี  2556 ตั้งแต่เวล� 12.00 น. โดยกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้�ร่วม 
ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี  2556 ในวันท่ี  18 มีน�คม 2556 และให้รวบรวมร�ยชื่อต�มม�ตร� 225 
ของพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักก�รโอนหุ้นในวันที่ 19 มีน�คม 2556  
  สำ�หรบัผู้ถอืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะให้ผู้อืน่เข�้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณ�กรอกขอ้คว�ม 
ลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งม�นี้ให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และห�ก 
ท่�นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมก�รอิสระ บริษัทขอเรียนว่�บริษัทมีกรรมก�รอิสระดังนี้ 1) น�ยเจริญจิตต์  
ณ สงขล� 2) น�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน์ ทั้งนี้ เพื่อคว�มสะดวกและรวดเร็วในก�รประชุม บริษัทขอคว�ม 
ร่วมมือจ�กท่�นโปรดกรุณ�ส่งหนังสือมอบฉันทะม�ยังบริษัทภ�ยในวันท่ี 12 เมษ�ยน 2556 ด้วย จักขอบคุณย่ิง 
และเพื่อให้ก�รลงทะเบียนในก�รเข้�ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยคว�มสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ 
ท�่นผู้ถอืหุน้/ผู้รบัมอบฉนัทะ โปรดนำ�เอกส�รหลกัฐ�นต�มร�ยก�รในส่ิงท่ีส่งม�ดว้ยลำ�ดบัท่ี  9 ม�แสดงเพือ่ลงทะเบยีน 
ในวันประชุมด้วย
  ทั้งนี้ เพื่อให้ท่�นได้รับประโยชน์สูงสุดจ�กก�รประชุม รวมทั้งเป็นก�รรักษ�สิทธิประโยชน์ของท่�น 
อย่�งเต็มที่ ห�กท่�นมีคำ�ถ�มที่ต้องก�รให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบว�ระท่ีนำ�เสนอคร้ังน้ี ส�ม�รถ 
จัดส่งคำ�ถ�มไปล่วงหน้�ได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรส�รหม�ยเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 จักเป็นพระคุณย่ิง 
          

            ขอแสดงคว�มนับถือ

        

         (น�งเมตต� อุทกะพันธุ์)
                         ประธ�นกรรมก�ร

สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4110 โทรส�ร 0-2422-9902



หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ
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ร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี  2555
ของ

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมก�รผู้เข้�ร่วมประชุม
    1. น�งเมตต�   อุทกะพันธุ์
    2. น�ยวทัญญู ณ ถล�ง
    3. น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล� 
    4. น�ยสมช�ย  ภคภ�สน์วิวัฒน์ 
    5. น�งสุภ�วดี  โกม�รทัต
    6. น�งระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
    7. น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง
    8. น�งสุภ�พ  น้อยอำ่�
     9. น�ยสมรรถ  เรืองณรงค์
 ผู้เข้�ร่วมประชุม
    1. น�ยฉันทช�ต ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ (ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน) 
    2. น�งส�วธน�รี  พิมปรุ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีก�รเงิน
    3. น�ยบัญช�  วงศ์ทองเจริญ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล
  
  ประชมุเมือ่วนัที่ 20 เมษ�ยน  2555 เวล� 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อ�ค�รผู้บริห�ร บรษิทั 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) เลขท่ี 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตล่ิงชัน เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพมห�นคร มีผู้ถือหุ้นเข้�ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้�ประชุมแทนรวม 95 ร�ย  
นับจำ�นวนหุ้นได้ 156,260,814 หุ้น คดิเปน็รอ้ยละ 78.13 ของจำ�นวนหุน้ทีจ่ำ�หน�่ยไดท้ัง้หมด ซึง่ถอืครบองคป์ระชมุ 
โดยมีน�งเมตต� อุทกะพันธุ์ ประธ�นกรรมก�รเป็นประธ�นที่ประชุม และมอบให้น�ยบัญช� วงศ์ทองเจริญ  
ผูอ้ำ�นวยก�รฝ�่ยทรพัย�กรบคุคล เปน็ผูด้ำ�เนนิก�รประชมุ ซึง่กอ่นเร่ิมประชมุน�ยบญัช�ไดแ้จง้ตอ่ท่ีประชมุเกีย่วกบั 
ก�รทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปดิโอก�สใหผู้ถ้อืหุน้ส�ม�รถเสนอว�ระก�รประชมุ คำ�ถ�ม และเสนอร�ยชือ่บคุคลเพือ่คดัเลอืกเข�้ 
เป็นกรรมก�รเป็นก�รล่วงหน้�ได้ ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี  1 ธันว�คม 2554 ถึงวันที่   
10 กุมภ�พันธ์  2555 ว่�ไม่มีผู้ถือหุ้นท่�นใดขอเสนอว�ระก�รประชุม คำ�ถ�ม และร�ยชื่อบุุคคลเพื่อคัดเลือก 
เป็นกรรมก�รเป็นก�รล่วงหน้� น�ยบัญช�ได้แนะนำ�คณะกรรมก�รตรวจสอบคะแนนที่ เป็นกล�งคือ  
น�งส�วปิยะวรรณ  มีสุข ที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ยจ�กสำ�นักง�นคุณธรรมทน�ยคว�ม เพื่อทำ�หน้�ที่ตรวจสอบก�ร
ลงคะแนนเสียง
น�ยบญัช� แจง้ตอ่ทีป่ระชมุว�่ ไดม้ผีูถ้อืหุน้จำ�นวน 5 คน ร้องขอให้ก�รออกเสียงลงคะแนนในก�รประชมุน้ี   กระทำ�โดย 
ก�รลงคะแนนลับโดยวิธีก�รใช้บัตรลงคะแนน จึงขอให้ท่ีประชุมให้คว�มเห็นชอบ ปร�กฏว่� มีผู้ถือหุ้น 1 คนคือ  
น�ยเฉลิมพล ไวทย�งกูร แสดงคว�มเห็นว่�ก�รลงคะแนนโดยวิธีก�รใช้บัตรลงคะแนน ไม่ใช่วิธีก�รท่ีระบุไว้ใน 
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงันัน้ จงึควรใชว้ธีิก�รต�มขอ้บงัคบัของบรษิทัท่ีมรีะบไุวเ้ดมิโดยวธิกี�รเปดิเผยดว้ยวธิชีมูอื  เพือ่ 

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 1
(ประกอบก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ 1)
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คว�มโปร่งใสในก�รลงคะแนนเสียง ในก�รนี้ น�งส�วปิยะวรรณ มีสุข ที่ปรึกษ�กฎหม�ยได้ชี้แจงว่� ในก�รออก 
เสียงลงคะแนนนั้น ห�กมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่� 5 คน ร้องขอให้ออกเสียงด้วยวิธีลงคะแนนลับและที่ประชุมเห็นชอบ  
ที่ประชุมก็ส�ม�รถลงคะแนนด้วยวิธีลงคะแนนลับได้ต�มกฎหม�ย นอกจ�กนี้ น�งเมตต� ได้ชี้แจงว่� เหตุผลที่ 
เสนอให้ใช้วิธีก�รลงคะแนนลับด้วยบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดคว�มรวดเร็ว ถูกต้องในก�รนับคะแนนเสียง แต่
เนือ่งจ�กมผีูไ้มเ่หน็ดว้ย ประธ�นในทีป่ระชมุจงึไดข้อใหท้ีป่ระชมุลงมตใิหก้�รประชมุครัง้นีท้ำ�ก�รออกเสยีงดว้ยก�รลง
คะแนนลบัโดยวธิกี�รใชบั้ตรลงคะแนนทีบ่รษัิทจดัให ้ซึง่มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงรวมทัง้สิน้ 156,260,814 หุน้ และออก
เสยีงลงคะแนนไดเ้ท�่กบั 156,260,814 หุน้ ซึง่มมีตเิห็นชอบดว้ยเสียงข�้งม�ก โดยมผู้ีถอืหุ้นเห็นดว้ย 156,050,214 
เสยีง คดิเปน็ 99.864 %  มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ย 209,400 เสยีง คดิเปน็ 0.134% และงดออกเสยีง 1,200 
เสียง คิดเป็น 0.008% หลังจ�กที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยดังกล่�ว น�ยบัญช�ได้แจ้งชี้แจงและทำ�ก�รตกลงต่อที่
ประชมุเก่ียวกับก�รลงมตใินแตล่ะว�ระว�่ใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัให ้โดยก�รออกเสยีงลงคะแนนให้
ถือว่�หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท วิธีก�รรวบรวมผลคะแนนจะนำ� 
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจ�กคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำ�หนังสือมอบฉันทะ 
ให้ผู้อื่นเข้�ร่วมประชุม หรือกรณีเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำ�คะแนน 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงต�มคว�มประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติ 
ต�มว�ระไว้แล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำ�หนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้�ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนต�ม 
คว�มประสงค์ของท่�นผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำ�คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงต�มคว�มประสงค์ 
ของท่�นผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติต�มว�ระไว้แล้ว ทั้งนี้ ห�กไม่มีผู้ใดมีคว�มเห็น 
เป็นอื่น ถือว่�มีก�รตกลงกันต�มนี้
น�ยบัญช� จึงได้ดำ�เนินก�รประชุมต�มระเบียบว�ระดังต่อไปนี้
ว�ระที่ 1   รับรองร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี  2554 เมื่อวันที ่20 เมษ�ยน  2554
  น�ยบัญช� ขอให้ที่ประชุมรับรองร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี  2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
20 เมษ�ยน  2554 ต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับท่ี 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และบริษัทได้จัดเผยแพร่ 
ร�ยง�นดังกล่�วในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com)
คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร : พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� มีก�รบันทึกร�ยง�นอย่�งถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรอง 
ร�ยง�นก�รประชุมดังกล่�ว
มติที่ประชุม : ว�ระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,026,303 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ 
157,026,303 เสยีง ซึง่ผ�่นมตอินมุตัเิหน็ดว้ย 157,001,303 เสยีง คดิเปน็รอ้ยละ 99.9841 %  มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนน 
เสียงงดออกเสียง 25,000 เสียง คิดเป็น 0.0159 % พิจ�รณ�อนุมัติรับรองร�ยง�นก�รประชุมส�มัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำ�ป ี  2554 ด้วยเสียงข้�งม�ก
ว�ระที่ 2  พิจ�รณ�รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ในรอบปีบัญช ี  2554 
   รับรองร�ยง�นประจำ�ปี  2554 และแผนง�นประจำ�ปี  2555     
  น�ยบญัช� ขอใหท่ี้ประชมุรบัทร�บผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ป ี 2554 ดงัร�ยละเอยีดในส่ิงท่ีส่งม�ดว้ย 
ลำ�ดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่ร�ยง�นดังกล่�วในเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.amarin.com) และแผนง�นประจำ�ปี 2555 
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 น�งเมตต� ได้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ป ี 2554 
  ปี 2554 ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทมีอัตร�ก�รขย�ยตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวล�เดียวกับปีก่อนเล็กน้อย แม้ว่� 
ในช่วงครึ่งปีแรกตัวชี้วัดท�งเศรษฐกิจจะมีทิศท�งที่ดีขึ้น และสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองภ�ยหลังก�รจัดก�รเลือกตั้ง 
ทัว่ไปในชว่งเดอืนกรกฎ�คมจะเริม่คลีค่ล�ยกต็�ม แตภ่ยัธรรมช�ตทิีเ่กดิขึน้หล�ยครัง้ในชว่งรอบปทีีผ่�่นไป ไมว่�่จะ 
เปน็อทุกภยัในจงัหวัดภ�คใตใ้นชว่งตน้ปี ก�รเกดิสนึ�มใินประเทศญีปุ่น่ และอทุกภยัครัง้ใหญใ่นพืน้ทีภ่�คกล�งและ 
ภ�คเหนือช่วงไตรม�สที่ 4 ได้ส่งผลกระทบด้�นลบต่อภ�วะเศรษฐกิจและก�รดำ�เนินธุรกิจต่�ง ๆ ในประเทศไทย  
ซึง่บริษทัเปน็หนว่ยธรุกจิหนึง่ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีป่ระสบภัยไดรั้บผลกระทบดงักล่�วเชน่กนั แตจ่�กก�รท่ีบริษัทไดใ้หค้ว�ม 
สำ�คัญและตระหนักถึงผลกระทบต่�ง ๆ  ที่อ�จจะเกิดขึ้นไว้ก่อนแล้ว จึงได้ว�งแผนในก�รป้องกัน ติดต�ม และสร้�ง 
แนวท�งเพื่อควบคุมระดับปัญห� ซึ่งช่วยลดระดับคว�มรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่ง ส่งผลให้บริษัท 
ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจผ่�นช่วงเวล�ดังกล่�วได้ด้วยดี
  ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้� พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อม และพนักง�น ยังคงเป็น 
สิ่งสำ�คัญที่บริษัทยึดมั่นในทุกช่วงสถ�นก�รณ์ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้อย่�งยั่งยืนและส�ม�รถ 
สร้�งผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะย�วตลอดไป
ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2554
  ในปี 2554 บริษัทมีร�ยได้รวมจ�กทุกส�ยง�นธุรกิจรวม 1,911.36  ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2553 เท่�กับ  
65.37 ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�ก�รเพิ่มขึ้น 3.54% และมีกำ�ไรสุทธิเท่�กับ 235.97 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กช่วงระยะเวล� 
เดยีวกนั 10.96 ล้�นบ�ท คดิเปน็อตัร�ก�รลดลง 4.44% คดิเปน็กำ�ไรสุทธติอ่หุ้นเท่�กบั 1.18 บ�ท ส�เหตสุำ�คญัของ 
ก�รลดลงของกำ�ไรสุทธิเนื่องจ�กอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30
ก�รดำ�เนินก�รในปี 2554 
  ก�รดำ�เนินง�นธุรกิจของบริษัททั้ง 4 ส�ยง�น ประกอบด้วย ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ ส�ยง�นนิตยส�ร  
ส�ยง�นหนงัสือเลม่ และส�ยง�นพฒัน�ธรุกจิ ซึง่มภี�รกจิทีช่ดัเจนในก�รดำ�เนนิก�รรว่มกนัเพือ่สร�้งมลูค�่เพ่ิมท�ง 
ธรุกจิของบริษทั และยดึหลกัก�รใชข้้อมลู (Content) ทีม่อียูแ่ลว้นำ�ม�สร�้งสรรคห์นว่ยธรุกจิใหม ่และทำ�ก�รพัฒน� 
ต่อยอดเพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มสูงสุดให้แก่บริษัท ในรอบปีที่ผ่�นม�มีก�รพัฒน�ก�รที่สำ�คัญในแต่ละส�ยง�น ดังนี้
  ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ มีก�รสั่งซื้อเคร่ืองพิมพ์ 5 สี เคร่ืองพิมพ์ 2 สี เคร่ืองไสก�ว และอุปกรณ์อื่น ๆ  
เพื่อพัฒน�เทคโนโลยีก�รพิมพ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีคุณภ�พ และเพื่อส�ม�รถตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งทันท่วงที
  ส�ยง�นนิตยส�ร มีก�รเปิดตัวนิตยส�รใหม่ของบริษัทคือ นิตยส�ร lemonade ซึ่งเป็นนิตยส�รร�ยปักษ์ 
ท่ีมีกลุ่มเป้�หม�ยคือ ผู้หญิงวัยทำ�ง�นอ�ยุช่วงระหว่�ง 25-40 ปี โดยสื่อถึงกลุ่มเป้�หม�ยว่� “สวยคุ้มค่� ในร�ค� 
สบ�ยกระเป๋�” ฉบับแรกออกจำ�หน่�ยในเดือนมีน�คม นับเป็นนิตยส�รลำ�ดับที่ 13 ของบริษัท
  ส�ยง�นหนังสือเล่ม มีก�รเปิดสำ�นักพิมพ์ใหม่คือ Springbooks ซึ่งเป็นสำ�นักพิมพ์ท่ีมีกลุ่มเป้�หม�ย  
คือ กลุ่มคนอ่�นรุ่นใหม่ โดยกระตุ้นและเป็นแรงบันด�ลใจให้คนอ่�นค้นพบตัวเอง ค้นพบโลกจ�กก�รอ่�นหนังสือ  
ดังที่เร�ท้�ท�ยคนอ่�นว่� “Springbooks หนังสือที่ทำ�ให้คุณกระโดดได้สูงขึ้น”
  นอกจ�กนี้ บริษัทมีก�รจัดง�นแฟร์ที่สำ�คัญ 2 ง�นคือ ง�นบ้�นและสวนแฟร์ 2011 ซึ่งจัดขึ้นในช่วง 
เดือนธันว�คม ที่ช�เลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี และง�น Health Cuisine and Beauty Festival ซึ่งจัด 
ขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 7 ในช่วงเดือนกรกฎ�คม ที่ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์
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  ในป ี2554 คณะกรรมก�รบรษัิทไดอ้นมุตัใิห้จดัทำ�นโยบ�ยบรรษทัภบิ�ลและคูม่อืจรยิธรรมของบรษิทัขึน้ใหม่ 
เพือ่เปน็หลักก�รและขอ้ปฏบิตัทิีช่ดัเจน แสดงถงึคว�มสำ�คญัในก�รดำ�เนินก�รท่ีเปน็ธรรมตอ่ผู้ถอืหุ้น คูค่�้ พนัธมติร 
สังคม สิ่งแวดล้อม และพนักง�น
  ในช่วง 9 เดือนแรก ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทอยู่ในระดับน่�พอใจ แต่อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในช่วงไตรม�ส 4  
ได้ส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในระดับหน่ึง เหตุก�รณ์ท่ีเกิดขึ้นแม้จะเกิดจ�กภัยธรรมช�ติ แต่เป็น 
ส่ิงทีบ่ริษทัจะตอ้งใชค้ว�มระมดัระวงัในก�รดำ�เนนิง�น และจะห�แนวท�งปอ้งกนัห�กเกดิเหตกุ�รณด์งักล�่วขึน้อีก 
เพื่อลดระดับคว�มเสียห�ยที่อ�จจะเกิดขึ้นต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
  อนึ่ง ในช่วงระหว่�งนำ้�ท่วม นอกจ�กงบประม�ณจำ�นวนประม�ณ 3.49 ล้�นบ�ท ที่บริษัทต้องใช้ในก�ร 
ป้องกันนำ้�ท่วมแล้ว บริษัทยังได้ช่วยเหลือพนักง�นโดยจ่�ยค่�เดินท�งให้กับผู้ที่ม�ทำ�ง�นให้บริษัทคนละ 200 บ�ท 
รวมทัง้เล้ียงอ�ห�รพนกัง�น 3 มือ้ เพือ่ตอบแทนนำ�้ใจของพนักง�นท่ีพย�ย�มเดนิท�งม�ทำ�ง�นให้บริษทัดว้ยคว�ม 
ย�กลำ�บ�กอย�่งยิง่ รวมทัง้มอบเงนิใหพ้นกัง�นท่ีบ�้นถกูนำ�้ท่วมอกีร�ยละ 5,000 บ�ท ซึง่นับเปน็ขวญัและกำ�ลงัใจ 
ให้กับพนักง�นเป็นอย่�งม�ก สิ่งที่บริษัทได้รับจึงเกินมูลค่�ของจำ�นวนเงินที่บริษัทต้องจ่�ยออกไป
  สิ่งที่บริษัทมิอ�จลืมเลือนได้ คือ “นำ้�ใจ” ซึ่งบริษัทได้รับในช่วงเวล�ท่ีเกิดอุทกภัยในเขตกรุงเทพมห�นคร 
จ�กผู้ถอืหุน้  คูค่�้ และหนว่ยง�นต�่งๆ ไมว่�่จะเปน็ก�รสอบถ�มสถ�นก�รณ ์ก�รแสดงคว�มห่วงใย และก�รแสดง 
คว�มประสงคใ์ห้คว�มชว่ยเหลอืตอ่บรษัิทและพนักง�นของบรษิทั นอกจ�กน้ีพนักง�นทุกคนของบรษิทัยงัไดร้ว่มมอื 
ร่วมใจกันจนผ่�นอุปสรรคต่�ง ๆ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวล�ดังกล่�วด้วย
น�งระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เสนอแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2555 แบ่งออกได้ 4 ส�ยง�น ได้แก่ 
  ส�ยง�นนิตยส�ร มีนิตยส�ร 13 ปก ได้แก่ บ้�นและสวน, Room, my home, แพรว, สุดสัปด�ห์, Instyle, 
We, Real Parenting, Health&Cuisine, ชีวจิต, Secret, National Geographic และ นิตยส�ร lemonade ซึ่งในปีนี้ 
จะเน้นก�รปรับนิตยส�รท้ังท�งด้�นเน้ือห�และอ�ร์ตเวิร์คให้ทันสมัย ตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้อ่�นและลูกค้�ม�กข้ึน 
และมีก�รจัดทำ� e-magazine, Application ของนิตยส�ร, พัฒน�เว็บไซต์สำ�หรับนิตยส�รในเครือโดยหน่วยง�น 
นิวมีเดีย ซึ่งเป็นผู้รับจัดทำ�เว็บไซต์ และ Application ท้ังง�นภ�ยในองค์กรและรับจัดทำ�ให้แก่หน่วยง�นภ�ยนอก 
สำ�หรับ บ้�นโมดูล่� (Modular house) ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ “บ้�นดี สร้�งเร็ว งบไม่บ�นปล�ย” เป็นธุรกิจใหม่เปิดตัว 
ในเดือนกันย�ยน และจะเปิดรับจองในง�นบ้�นและสวนแฟร์ 2555 
  ส�ยง�นหนังสือเล่ม ในปี 2554 ได้ออกหนังสือจำ�นวน 480 ปก และปี 2555 มีแผนจะออกหนังสือให้ได้ 
550 ปก และมีก�รจัดทำ� e-book  รวมทั้งก�รข�ยลิขสิทธิ์หนังสือไปยังต่�งประเทศ
  ส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจ อมรินทร์ทัวร์ในปี 2554 ได้รับผลกระทบจ�กสึน�มิและอุทกภัย ซึ่งในปี 2555 มี 
แนวโนม้ดขีึน้ ,อมรนิทรเ์ทรนนิง่เนน้ขย�ยจดัเทรนนิง่นอกพืน้ทีเ่พิม่ เชน่ จดัต�มโรงแรมในเมอืงม�กขึน้ สำ�หรบัร�ยก�ร 
โทรทัศน์ ในปี 2555 ยังคงมี 2 ร�ยก�รเช่นเดิม ได้แก่ ร�ยก�รคลับสุขภ�พและร�ยก�รเรื่องเด็กๆ ทั้งนี้ได้เริ่มรับจ้�ง 
ผลิตร�ยก�รให้แก่หน่วยง�นภ�ยนอก  
  ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ ในปี 2555 ได้รับผลกระทบจ�กก�รปรับอัตร�ค่�แรงขั้นตำ่� จึงปรับก�รทำ�ง�นใหม่ 
โดยปรบัอตัร�กำ�ลงัคนม�ตรฐ�นตอ่เครือ่งจกัรใหล้ดลง เชน่ ช�่งพมิพ ์,พฒัน�ฝีมอืแรงง�นท่ีไดค้�่แรงขัน้ตตำ�่ใหเ้ปน็ 
Skill Labor และทำ�ง�นด้วยเครื่องจักรม�กขึ้น สำ�หรับง�นที่ใช้แรงง�นขั้นตำ่�จะใช้ Outsource หรือ Sub-contract 
แทน ทำ�ก�รเพิม่ผลผลติโดยก�รเพ่ิมคว�มเรว็เฉลีย่เครือ่งจกัรใหส้งูขึน้ นอกจ�กนีม้กี�รทำ�ง�นควบคูก่�รดำ�เนนิก�ร 
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วิจัยและพัฒน� เพื่อลดก�รใช้พลังง�นโดยก�รสร้�งม�ตรฐ�นก�รพิมพ์ที่ไม่ต้องพิมพ์ในห้องแอร์  รวมถึงก�รลงทุน 
ซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ทดแทนเครื่องพิมพ์เก่�ที่มีค่�บำ�รุงรักษ�สูงและให้ผลผลิตตำ่�
น�งเมตต� กล่�วต่อว่� ท้�ยสุดนี้ ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) 
ดิฉันขอขอบพระคุณท่�นผู้ถือหุ้น คู่ค้� พันธมิตร และหน่วยง�นภ�ครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่�นที่ได้ให้คว�ม 
รว่มมอืและสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัม�ตลอด และหวังเปน็อย�่งยิง่ในก�รสนับสนุนของท่�นในโอก�สตอ่ไป 
รวมถึงขอขอบคุณผู้บริห�รและพนักง�นทุกคนท่ีร่วมมือและทุ่มเทก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มกำ�ลัง ซึ่งเมื่อประส�นพลัง 
จะก่อเกิดพลังขับเคลื่อนบริษัท ส�ม�รถดำ�เนินง�นประสบคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ และส�ม�รถยืนหยัด 
ดำ�เนินธุรกิจได้ในทุกสถ�นก�รณ์
คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร :  พิจ�รณ�แล้วเห็นสมควรรับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) ประจำ�ปี 2554 และรับทร�บแผนง�นประจำ�ปี 2555 ของบริษัทฯ 
มติที่ประชุม :   รับทร�บ
ว�ระที่ 3  พิจ�รณ�อนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที ่ 31 ธันว�คม 2554 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จและ
   งบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชี
    ประจำ�ปี 2554
  น�ยบัญช� ขอเชิญน�งส�วธน�รี พิมปรุ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน เป็นผู้ร�ยง�น 
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน และงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมท้ังขอให้ท่ีประชุมพิจ�รณ�งบดุลและงบกำ�ไรข�ดทุน 
ประจำ�ปี 2554 ซึง่ผ�่นก�รตรวจสอบจ�กผูส้อบบญัชแีละผ่�นก�รตรวจท�นจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้วว�่ถกูตอ้ง 
โดยบริษัทมีผลกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นในรอบปี 2554 รวม 235.973 ล้�นบ�ท ดังปร�กฏร�ยละเอียดใน 
สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที ่ 2 ต�มที่เสนอ ซึ่งสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ร�ยละเอียดในร�ยง�นประจำ�ป ี 2554 หน้� 104 - 105)
  สินทรัพย์รวม  จำ�นวน 2,307,617,679.61   บ�ท
  หนี้สินรวม    จำ�นวน  484,269,980.88 บ�ท
  ส่วนของผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1,823,347,698.73   บ�ท
  จำ�นวนหุ้น    จำ�นวน 200,000,000  หุ้น
งบกำ�ไรข�ดทุน (ร�ยละเอียดในร�ยง�นประจำ�ป ี 2554 หน้� 106)
  ร�ยได้รวม    จำ�นวน 1,911,363,092.68  บ�ท
  กำ�ไรสุทธิ     จำ�นวน 235,973,895.73  บ�ท 
  กำ�ไรต่อหุ้น   จำ�นวน 1.18 บ�ท/หุ้น
คว�มเหน็ของคณะกรรมก�ร : พจิ�รณ�แลว้เหน็สมควรอนมุตังิบกระแสดงฐ�นะก�รเงนิ งบกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็ 
และงบกระแสเงินสดประจำ�ปี 2554
มติที่ประชุม : ว�ระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,044,403 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ 
157,044,403 เสียง ซึ่งผ่�นมติอนุมัติเห็นด้วย 157,034,803 เสียง คิดเป็น 99.9939% อนุมัติงบแสดงฐ�นะ 
ก�รเงินและงบกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็และงบกระแสเงนิสดซึง่ผ�่นก�รตรวจสอบจ�กผูส้อบบญัชปีระจำ�ปสีิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันว�คม 2554 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 9,600 เสียง คิดเป็น 0.0061%
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ว�ระที่  4  พิจ�รณ�อนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2554 
   ถึงวันที ่ 31 ธันว�คม 2554
  น�ยบญัช� ขอใหท้ีป่ระชมุอนมุตักิ�รจ�่ยเงนิปนัผลสำ�หรับงบก�รเงนิประจำ�ป ี 2554 ให้แกผู้่ถอืหุ้นจำ�นวน 
200 ล้�นหุ้น ในอัตร�หุ้นละ 0.90 บ�ท ทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบก�รจ่�ยเงินปันผลที่ผ่�นม� ดังนี้

คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร : พิจ�รณ�แล้วเห็นสมควรอนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี 2554 ต�มที่เสนอ ซึ่ง
จะจ่�ยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลต�มที่ปร�กฏร�ยชื่อ ณ วันกำ�หนดร�ยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวัน
ที่ 27 เมษ�ยน 2555 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมร�ยชื่อผู้ถือหุ้นในวันท่ี 30 เมษ�ยน 2555 และกำ�หนดจ่�ย
เงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภ�คม 2555
มติที่ประชุม : ว�ระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมท้ังส้ิน 157,044,403 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ 
157,044,403 เสียง ซึ่งผ่�นมติอนุมัติเห็นด้วย 157,040,703 เสียง คิดเป็น 99.9976% อนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผล
ประจำ�ปี สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น  มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 3,700 เสียง  
คิดเป็น 0.0024%
ว�ระที่  5  พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ
  เพื่อให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำ�หนดให้กรรมก�ร 
ต้องออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นในอัตร�หนึ่งในส�มของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด 
(ถ้�จำ�นวนกรรมก�รที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในส�ม) 
ซึ่งในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมก�รที่ต้องออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระจำ�นวน 4 คน ได้แก่
  
  1. น�งเมตต� อุทกะพันธุ์    ประธ�นกรรมก�ร, ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
             และกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
  2. น�งสุภ�วดี โกม�รทัต    รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร, กรรมก�ร,
             กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
  3. น�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน ์   กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ
  4. น�งสุภ�พ  น้อยอำ่�    กรรมก�ร
  น�ยบัญช� แจ้งที่ประชุมว่� ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีนี้มีกรรมก�รบริษัทที่ครบกำ�หนด 
ออกต�มว�ระจำ�นวน 4 ท�่นคอื น�งเมตต� อทุกะพนัธุ,์ น�งสุภ�วด ี โกม�รทัต, น�ยสมช�ย ภคภ�สน์ววิฒัน,์  
น�งสุภ�พ น้อยอำ่� จึงขอให้ที่ประชุมพิจ�รณ�เลือกกรรมก�ร ซึ่งคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ได้ 
พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมก�ร  

ปี เงินปันผลประจำ�ปี % ของกำ�ไรสุทธิ
หลังหักภ�ษี

2554 0.90 บ�ท/หุ้น 76%

2553 0.80 บ�ท/หุ้น 65%

2552 0.80 บ�ท/หุ้น 72%

2551 0.80 บ�ท/หุ้น 58%
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4 คน ทีพ่น้จ�กตำ�แหนง่ต�มกำ�หนดว�ระ กลบัเข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รตอ่อกีว�ระหน่ึง ทัง้นี ้ มรี�ยละเอยีดประวตั ิ
และผลง�นของทั้ง 4 ท่�นต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที ่ 3
คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร  :  สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับก�รเสนอชื่อให้เป็นกรรมก�รบริษัท  
ต�มคว�มเห็นของคณะกรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนเนื่องจ�กบุคคลดังกล่�วเป็นผู้ที่มีคว�มรู้  
คว�มส�ม�รถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทต่อไป
มติที่ประชุม :  อนุมัติเลือกตั้ง น�งเมตต�  อุทกะพันธุ์ กลับเข้�เป็นกรรมก�ร  โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้ง
สิ้น 157,045,403 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ 157,045,403 เสียง ซึ่งผ่�นมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 
เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและออกเสียงลงคะแนน, อนุมัติเลือกตั้ง น�งสุภ�วดี โกม�รทัต กลับเข้�เป็น
กรรมก�ร โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่�กับ 
157,045,503 เสียง ซึง่ผ�่นมตอินมุตัเิหน็ดว้ย 156,943,503 เสียง คดิเปน็ 99.9351% และมผู้ีถอืหุ้นลงคะแนนเสยีงไม่
เหน็ดว้ย 80,000 เสยีง คดิเปน็ 0.05009% และมผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนงดออกเสยีง 22,000 เสยีง คดิเปน็ 0.0140%  อนุมตัิ
เลือกตัง้ น�ยสมช�ย ภคภ�สนว์วิฒัน ์กลบัเข�้เปน็กรรมก�ร โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงรวมทัง้สิน้ 157,045,503 หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่�กับ 157,045,503 เสียง ซึ่งผ่�นมติอนุมัติเห็นด้วย 157,041,603 เสียง 
คิดเป็น 99.9975%และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 3,900 เสียง คิดเป็น 0.0025% , อนุมัติเลือกตั้ง  
น�งสุภ�พ น้อยอำ่� กลับเข้�เป็นกรรมก�ร โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้นและออกเสียงลง
คะแนนเสียงได้เท่�กับ 157,045,503 เสียง ซึ่งผ่�นมติอนุมัติเห็นด้วย 157,022,803 เสียง คิดเป็น 99.9855% และ
มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 22,700 เสียง คิดเป็น 0.0145%
ว�ระที่ 6  พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รประจำ�ปี 2555
  น�ยบัญช� ขอให้ที่ประชุมกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัท กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ 
ซึง่คณะกรรมก�รกำ�หนดค�่ตอบแทนไดพิ้จ�รณ�ให้ไดร้บัเท่�กบัค�่ตอบแทนป ี 2554 โดยคำ�นึงถงึคว�มเหม�ะสม 
เกีย่วกบัประเภท ขน�ด และคว�มเกีย่วโยงกบัผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ซึง่สอดคล้องกบัอตุส�หกรรมเดียวกัน 
รวมถงึคว�มเหม�ะสมกบัก�รทำ�หน�้ทีแ่ละคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท กรรมก�รอสิระและกรรมก�ร 
ตรวจสอบ โดยมีร�ยละเอียดดังนี ้ (ต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที ่ 4)

ค่�ตอบแทนกรรมก�รสำ�หรับปี 2555
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง
  กรรมก�รตรวจสอบ  เดือนละ 30,000 บ�ท เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บ�ท
  กรรมก�ร       เดือนละ 10,000 บ�ท ไม่มีเบี้ยประชุม
  กรรมก�รที่เป็นพนักง�นบริษัท  ไม่มีเงินประจำ�ตำ�แหน่งและไม่มีเบี้ยประชุม
คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร : เห็นสมควรอนุมัติกำ�หนดค่�ตอบแทนต�มที่คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทนได้พิจ�รณ�แล้วต�มที่เสนอ
มติที่ประชุม : ว�ระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมท้ังส้ิน 157,045,503 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ 
157,045,503  เสียง ซึ่งผ่�นมติอนุมัติเห็นด้วย 156,905,003 เสียง คิดเป็น 99.9105% อนุมัติกำ�หนดค่�ตอบแทน
สำ�หรับกรรมก�รประจำ�ปี 2555 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 100,500 เสียง คิดเป็น 0.0640% และมีผู้ถือ
หุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 40,000 เสียง คิดเป็น 0.0255% 



หน
ังส

ือเ
ชิญ

ปร
ะช

ุมส
าม

ัญ
ผู้ถ

ือห
ุ้นป

ระ
จำา

ปี 
25

56
 

18

ว�ระที่  7   พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำ�หนดค่�สอบบัญชีประจำ�ปี 2555
  น�ยบัญช� ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2555 โดยเสนอ  
  1. น�งส�วสุลลิต  อ�ดสว่�ง เลขที่ใบรับอนุญ�ต 7517 หรือ
  2. น�ยธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์   เลขที่ใบรับอนุญ�ต 6699 หรือ
  3. น�งส�ววันนิส�  ง�มบัวทอง เลขที่ใบรับอนุญ�ต 6838
 
  จ�กบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่�ตอบแทนในปี 2555 ในอัตร� 720,000  
บ�ท ต�มที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�แล้วว่� เป็นหน่วยง�นท่ีน่�เชื่อถือ มีผลง�นดี มีบุคล�กรเพียงพอ 
และมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและค่�ตอบแทนมีคว�มเหม�ะสม  
คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร  : สมควรแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีสำ�หรับปี 2555 
และกำ�หนดค่�ตอบแทนต�มที่เสนอ
มติที่ประชุม : ว�ระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ 
157,045,503 เสยีง ซึง่ผ�่นมตอินมุตัเิหน็ดว้ย 156,965,903 เสียง คดิเปน็ 99.9493% อนุมตัแิตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี
และกำ�หนดค่�สอบบัญชีประจำ�ปี 2555  มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 18,400 เสียง คิดเป็น 0.0117% และ
มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 61,200 เสียง คิดเป็น 0.0390%  
ว�ระที่ 8  พิจ�รณ�เรื่องอื่นๆ (ถ้�มี)
  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่�นใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจ�รณ�
  น�ยบญัช� ไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุว�่ว�ระทีน่ำ�เสนอพจิ�รณ�ครบถว้นแล้ว ซึง่ในท่ีประชมุไมป่ร�กฏว�่ มผีูถื้อหุน้ 
ร�ยใดเสนอว�ระก�รประชุมเพิ่มเติม แต่มีผู้ถือหุ้นหล�ยร�ยได้สอบถ�มประเด็นต่�งๆ ส�ม�รถสรุปได้ ดังนี้  
 น�ยเฉลิมพล ไวทย�งกูร ผู้ถือหุ้น สอบถ�มเรื่องอัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบ้ียที่มีก�รระบุไว้ใน 
ร�ยละเอียดในร�ยง�นประจำ�ปี 2554 หน้� 99 โดยปี 2554 มีอัตร�ส่วนน้อยลงเนื่องจ�กส�เหตุอะไร นอกจ�กนี้ ได้ 
เสนอก�รจัดทำ�สื่อก�รเรียนก�รสอนโดยนำ� Journal ของต่�งประเทศม�แปลเป็นภ�ษ�ไทย เพื่อเป็นก�รเปิดตล�ด 
สื่อก�รเรียนก�รสอนในมห�วิทย�ลัย น�งส�วธน�รี ได้ตอบประเด็นว่� อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ยใน 
ป ี2554 เปน็ไปต�มม�ตรฐ�นบญัชฉีบบัใหม่ ซึ่งเกดิจ�กก�รนำ�ผลประโยชนข์องพนกัง�นทีม่กี�รบันทกึแยกออกม� 
ต่�งห�ก ม�ทำ�ก�รคำ�นวณผลตอบแทนเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ทัง้นี ้ร�ยละเอยีดไดป้ร�กฏในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิ 
ของบริษัท  และน�งเมตต� แจ้งว่� ในปี 2555 บริษัทได้ทำ�หนังสือเชิงก�รศึกษ� (Educationbook) ม�กขึ้น 
แตท่ัง้นี ้บรษิทัจะตอ้งพจิ�รณ�ในแงค่ว�มเหม�ะสมในก�รลงทนุและพจิ�รณ�คว�มเหม�ะสมของคว�มเปน็ไปไดว้�่ 
ม�กน้อยแค่ไหนอย่�งไร
  น�งเพ็ญศรี  จินด�นวล ผู้ถือหุ้น สอบถ�มสัดส่วนก�รปันผลหุ้นว่� บริษัทมีเกณฑ์กำ�หนดปันผลที่เท่�ไร 
น�งเมตต�แจ้งว่�บริษัทได้กำ�หนดไว้ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิของบริษัท
  น�ยสุธรรม  อมรพรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถ�มเรื่องธุรกิจบ้�น Modular ว่�เป็นอย่�งไรและสอบถ�มว่� 
บรษิทัฯ มนีโยบ�ยในก�รลงทนุทำ�ธุรกจิทวีดี�วเทยีมหรอืไม ่น�งระริน แจง้ว�่ ธรุกจิบ�้นโมดลู่�  (Modular house) 
ถือเป็นธุรกิจที่เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ที่ต้องก�รมีบ้�นหลังที่สอง หรือเพื่อเป็นก�รต่อเติมบ้�น  
ซึ่งมีหล�ยแบบ ภ�ยใต้แนวคว�มคิด “บ้�นดี สร้�งเร็ว งบไม่บ�นปล�ย”  ส่วนธุรกิจทีวีด�วเทียม บริษัทฯ มีคว�ม 
สนใจในธุรกิจดังกล�่ว แต่เนื่องจ�กเนื้อห�ที่บริษัทมีอยู่ส่วนม�กในปัจจุบันอยู่ในรูปของ Text ห�กจะดำ�เนินธุรกิจ 
ทีวีด�วเทียมจะต้องใช้งบลงทุนในก�รปรับเปลี่ยนเนื้อห�ดังกล่�ว ซึ่งต้องใช้งบลงทุนสูง แต่บริษัทฯ อยู่ในระหว่�ง 
ติดต�มและศึกษ�ก�รดำ�เนินธุรกิจดังกล่�ว
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  ผู้ถือหุ้นหล�ยร�ยได้ขอให้บริษัทฯ จัดรถรับส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ส�ม�รถเดินท�งม�ได้โดยสะดวก  
ในก�รนี้ น�งเมตต� ได้แจ้งว่� ในก�รประชุมครั้งต่อไป บริษัทฯ จะจัดรถรับส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะไปรับบริเวณ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชด�ภิเษก โดยจะแจ้งร�ยละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
  ซึง่ภ�ยหลงัไมม่ผีูใ้ดซกัถ�มประเดน็เพิม่เตมิ น�งเมตต� จงึกล่�วขอบคณุคณะกรรมก�รบริษัทฯ ท่ีไดม้ส่ีวนรว่ม 
ในก�รบริห�รง�นรับใช้ผู้ถือหุ้นม�โดยตลอด  และกล่�วขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวล�ม�ร่วมประชุม  และปิดก�ร
ประชุมเวล� 16.05 น.

                    
        

                (น�งเมตต� อุทกะพันธุ์)
                           ประธ�นที่ประชุม

  (น�งส�วอัมพวรรณ์ บุญช่วย)    
         ผู้จดบันทึกก�รประชุม
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  น�งระริน อุทกะพันธ์ุ  ปัญจรุ่งโรจน์
  อ�ยุ 38 ปี 

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 16  ตุล�คม 2518
ที่อยู่ เลขที่ 22  แขวงตลิ่งชัน   เขตตลิ่งชัน  
  กรุงเทพมห�นคร  10170
สัญช�ติ ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัทฯ กรรมก�ร, กรรมก�รบริห�ร, กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
  และกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2546
วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�โท  MA จ�ก :  University of Northhumbria
  At Newcastle United of Kingdom
ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�ร  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
   หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่น 12/2004
ประวัติก�รทำ�ง�น  
2553 – ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
 2547 – 2552 กรรมก�รผู้จัดก�รส�ยธุรกิจสำ�นักพิมพ์
  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
 2546 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ส�ยก�รตล�ดและประช�สัมพันธ์
  และผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยธุรกิจสำ�นักพิมพ์
  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
ก�รถือหุ้นในบริษัท 18,533,684 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ในคว�มผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ� 
 โดยทุจริต
  ไมมี่ประวัตกิ�รทำ�ร�ยก�รทีอ่�จเกดิคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชนก์บับรษิทัในรอบ 
 ปีที่ผ่�นม�

ประวัติของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
แทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 3
(ประกอบก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ 7)
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หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� บริษัทฯ ได้ประก�ศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอร�ยช่ือ 
 บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหม�ะสม เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมก�รบริษัทฯ และก�รเสนอ  
 ว�ระเป็นก�รล่วงหน้� แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเสนอร�ยช่ือบุคคล หรือว�ระ 
 ก�รประชุมเข้�ม�ยังบริษัทฯ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
 จึงได้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมต�มประโยชน์สูงสุดแก่ก�รดำ�เนินก�รของบริษัทฯ 
  คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน (ไม่รวมกรรมก�รผู้มีส่วนได้เสีย) 
 ได้เสนอให้ น�งระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ ท่ีพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ  
 กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รต่ออีกว�ระหน่ึง โดยเห็นว่� มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 ต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ.  2535 และเป็นผู้มีคว�มรู้  
 คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 
 ส�ม�รถที่จะช่วยพัฒน�บริษัทได้  
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 10 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

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

1. ก�รถือหุ้นในบริษัท
1.1 จำ�นวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

18,533,684 หุ้น
9.27%

2. เป็นญ�ติสนิทกับผู้บริห�ร / ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย เป็น

3. เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�งหรือ 
  ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

เป็น

4. เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย) ไม่เป็น

5. มคีว�มสัมพนัธท์�งธรุกจิ (เชน่ ก�รซือ้ - ข�ยวตัถดุบิ  / สินค�้ / บริก�ร 
  ก�รให้กู้ยืมเงินหรือก�รกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. ก�รแข่งขันท�งธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจก�รอื่นที่กรรมก�ร / ผู้บริห�รดำ�รงตำ�แหน่งมีร�ยได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนม�กกว่�ร้อยละ 50 ของ 
  ร�ยได้รวมของบริษัท / กิจก�รอ่ืน) จ�กก�รทำ�ธุรกิจท่ีแข่งขันหรือคล้�ยคลึงกัน
 2. ก�รเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกันอย่�งมีนัยสำ�คัญ เช่น บริษัทและกิจก�รอ่ืนท่ีกรรมก�ร / ผู้บริห�รดำ�รงตำ�แหน่งเป็นลูกค้� / Supplier / ลูกหน้ีก�รค้� / 
  หรอืเจ�้หนีก้�รค�้ เปน็ตน้ โดยคว�มเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษัิทอย�่งมีนัยสำ�คญัให้พจิ�รณ�จ�กวงเงินซ้ือ / ข�ย / เช่�สนิค�้ - บรกิ�รทัง้หมด 
  ในรอบปีที่ผ่�นม�ของบริษัทและกิจก�ร

หม�ยเหตุ  : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ปี 2555 จำ�นวน 5 ครั้ง จ�กทั้งหมด 5 ครั้ง
    : เข้�ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 1 ครั้ง จ�กทั้งหมด 1 ครั้ง 
    : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนปี 2555 จำ�นวน 2 ครั้ง จ�กทั้งหมด 2 ครั้ง
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 น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง
         อ�ยุ 48 ปี 

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที ่ 6 เมษ�ยน 2508
ที่อยู่ เลขที่ 376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน 
 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมห�นคร 10170
สัญช�ติ ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัทฯ กรรมก�ร, กรรมก�รบริห�ร, 
 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และกรรมก�รผู้จัดก�ร 
 ส�ยธุรกิจโรงพิมพ์
ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2541
วุฒิก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 M.B.A. International Management
 Southeastern University, U.S.A
ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�ร  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
       หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่น 70/2008
ประวัติก�รทำ�ง�น 
2541– ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�รส�ยธุรกิจโรงพิมพ์
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
2539 – 2541 รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยธุรกิจโรงพิมพ์
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
ก�รถือหุ้นในบริษัท 200,000 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ในคว�มผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทำ�โดยทุจริต 
 ไม่มีประวัติก�รทำ�ร�ยก�รที่อ�จเกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัทฯ  
 ในรอบปีที่ผ่�นม�

ร�ยน�มและประวัติย่อของกรรมก�รที่หมดว�ระและได้รับก�รเสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่ง (ต่อ)
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หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� บริษัทฯ ได้ประก�ศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอร�ยช่ือ 
 บุคคลที่มีคุณสมบัติท่ีเหม�ะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมก�รบริษัทฯ และก�รเสนอ 
 ว�ระเป็นก�รล่วงหน้� แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเสนอร�ยชื่อบุคคลหรือว�ระ 
 ก�รประชุมเข้�ม�ยังบริษัทฯ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
 จึงได้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมต�มประโยชน์สูงสุดแก่ก�รดำ�เนินก�รของบริษัทฯ 
 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน (ไม่รวมกรรมก�รผู้มีส่วนได้เสีย) 
 ได้เสนอให้ น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง ที่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระกลับเข้� 
 ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รต่ออีกว�ระหนึ่ง โดยเห็นว่�มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 ต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชน จำ�กัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีคว�มรู้ 
 คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ  
 ส�ม�รถที่จะช่วยพัฒน�บริษัทได้
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 15 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

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

1. ก�รถือหุ้นในบริษัท
1.1 จำ�นวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

200,000 หุ้น
0.10%

2. เป็นญ�ติสนิทกับผู้บริห�ร / ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�งหรือ 
  ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

เป็น

4. เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษ�กฎหม�ย) ไม่เป็น

5. มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ (เช่น ก�รซ้ือ - ข�ยวัตถุดิบ / สินค้� / บริก�ร 
    ก�รให้กู้ยืมเงินหรือก�รกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. ก�รแข่งขันท�งธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจก�รอื่นที่กรรมก�ร / ผู้บริห�รดำ�รงตำ�แหน่ง มีร�ยได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนม�กกว่�ร้อยละ 50 ของ 
  ร�ยได้รวมของบริษัท / กิจก�รอื่น) จ�กก�รทำ�ธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้�ยคลึงกัน
 2. ก�รเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอย่�งมีนัยสำ�คัญ เช่น บริษัทและกิจก�รอื่นที่กรรมก�ร / ผู้บริห�รดำ�รงตำ�แหน่งเป็นลูกค้� / Supplier / ลูกหนี้ 
  ก�รค�้ / หรอืเจ�้หนีก้�รค�้ เปน็ตน้ โดยคว�มเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัอย�่งมนียัสำ�คญัใหพ้จิ�รณ�จ�กวงเงนิซือ้ / ข�ย / เช�่สนิค�้ - บรกิ�ร 
  ทั้งหมดในรอบปีที่ผ่�นม�ของบริษัทและกิจก�ร

หม�ยเหตุ  : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ปี 2555 จำ�นวน 5 ครั้ง จ�กทั้งหมด 5 ครั้ง
    : เข้�ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 1 ครั้ง จ�กทั้งหมด 1 ครั้ง 
    : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ปี 2555 จำ�นวน 2 ครั้ง จ�กทั้งหมด 2 ครั้ง 
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 น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล�
 อ�ยุ 83 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที ่ 8 ธันว�คม 2473
ที่อยู่ เลขที่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงส�มเสนใน 
 เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400  
สัญช�ติ ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัทฯ ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ 
ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2536
วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�ตรี ส�ข�รัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�ร สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
       หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 38/2005
ประวัติก�รทำ�ง�น 
2541 – ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
2536 – 2541 กรรมก�รบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
 สม�ชิกวุฒิสภ�, รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย, 
 ปลัดกระทรวงมห�ดไทย, ผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รง�น
 ปกครองจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอบต.)
ก�รถือหุ้นในบริษัท 54,000 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ในคว�มผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทำ� โดยทุจริต 
 ไม่มีประวัติก�รทำ�ร�ยก�รที่อ�จเกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัท 
 ในรอบปีที่ผ่�นม�

ร�ยน�มและประวัติย่อของกรรมก�รที่หมดว�ระและได้รับก�รเสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่ง (ต่อ)
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หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� บริษัทฯ ได้ประก�ศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอร�ยช่ือ 
 บุคคลที่มีคุณสมบัติท่ีเหม�ะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมก�รบริษัทฯ และก�รเสนอ 
 ว�ระเป็นก�รล่วงหน้� แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเสนอร�ยชื่อบุคคลหรือว�ระ 
 ก�รประชุมเข้�ม�ยังบริษัทฯ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
 จึงได้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมต�มประโยชน์สูงสุดแก่ก�รดำ�เนินก�รของบริษัทฯ 
 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน (ไม่รวมกรรมก�รผู้มีส่วนได้เสีย) 
 ได้เสนอให้ น�ยเจริญจิตต์  ณ สงขล�  ที่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ  
 กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รต่ออีกว�ระหน่ึง โดยเห็นว่�มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 ต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ.  2535 และเป็นผู้มีคว�มรู้  
  คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท  
 ส�ม�รถที่จะช่วยพัฒน�บริษัทได้
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 20 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

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

1. ก�รถือหุ้นในบริษัท
1.1 จำ�นวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

54,000 หุ้น
0.03 %

2. เป็นญ�ติสนิทกับผู้บริห�ร / ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�งหรือ 
  ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษ�กฎหม�ย) ไม่เป็น

5. มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ (เช่น ก�รซ้ือ - ข�ยวัตถุดิบ / สินค้� / บริก�ร 
  ก�รให้กู้ยืมเงินหรือก�รกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. ก�รแขง่ขนัท�งธรุกจิ เชน่ บรษิทัและกจิก�รอืน่ทีก่รรมก�ร / ผูบ้รหิ�รดำ�รงตำ�แหนง่ มรี�ยไดส้ว่นใหญ ่ (สดัสว่นม�กกว�่รอ้ยละ 50 ของร�ยได้รวม 
  ของบริษัท / กิจก�รอื่น) จ�กก�รทำ�ธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้�ยคลึงกัน
 2. ก�รเปน็ธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอย่�งมนียัสำ�คญั เชน่ บริษัทและกจิก�รอืน่ท่ีกรรมก�ร / ผูบ้รหิ�รดำ�รงตำ�แหน่งเปน็ลกูค�้ / Supplier / ลกูหนีก้�รค�้ / 
  หรอืเจ�้หนีก้�รค�้ เปน็ตน้ โดยคว�มเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษัิทอย�่งมีนัยสำ�คญัให้พจิ�รณ�จ�กวงเงินซ้ือ / ข�ย / เช่�สนิค�้ - บรกิ�รทัง้หมด 
  ในรอบปีที่ผ่�นม�ของบริษัทและกิจก�ร

หม�ยเหตุ  : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ปี 2555 จำ�นวน 5 ครั้ง จ�กทั้งหมด 5 ครั้ง
    : เข้�ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 1 ครั้ง จ�กทั้งหมด 1 ครั้ง 
    : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ ปี 2555 จำ�นวน 7 ครั้ง จ�กทั้งหมด 7 ครั้ง
    : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ปี 2555 จำ�นวน 2 ครั้ง จ�กทั้งหมด 2 ครั้ง
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 น�ยสมรรถ เรืองณรงค์
 อ�ยุ 69 ปี 

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที ่ 16 ตุล�คม 2487
ที่อยู่ เลขที่  727/26 หมู่ 2 ซอยหมู่บ้�นสย�มนิเวศน์
 ถนนเทพ�รักษ์ ตำ�บลเทพ�รักษ์ อำ�เภอเมือง 
 จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 10270
สัญช�ติ ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัทฯ กรรมก�ร
ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2543
วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�ตรี  อักษรศ�สตร์บัณฑิต  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�ร  -ไม่มี-
ประวัติก�รทำ�ง�น 
2543 – ปัจจุบัน กรรมก�ร
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
2536 – 2542 ผู้จัดก�รฝ่�ยโครงก�รพิเศษ
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
ก�รถือหุ้นในบริษัท 136,842 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ในคว�มผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทำ� โดยทุจริต 
 ไมม่ปีระวตักิ�รทำ�ร�ยก�รทีอ่�จเกดิคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชนก์บับรษิทัในรอบปี 
 ที่ผ่�นม�
หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห�  บรษัิทฯ ไดป้ระก�ศบนเวบ็ไซตน์กัลงทนุของบรษิทั เพือ่เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอร�ยชือ่ 
 บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหม�ะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมก�รบริษัทฯ และก�ร 
 เสนอว�ระเป็นก�รล่วงหน้� แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเสนอร�ยช่ือบุคคลหรือว�ระ 
 ก�รประชุมเข้�ม�ยังบริษัทฯ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
 จึงได้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมต�มประโยชน์สูงสุดแก่ก�รดำ�เนินก�รของบริษัทฯ 
 คณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค�่ตอบแทน (ไมร่วมกรรมก�รผู้มส่ีวนไดเ้สยี) 
 ได้เสนอให้ น�งสมรรถ เรืองณรงค์ ท่ีพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง 
 กรรมก�รต่ออีกว�ระหนึ่ง โดยเห็นว่�มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มพระร�ชบัญญัติ 
 บรษัิทมห�ชนจำ�กดั พ.ศ. 2535 และเปน็ผูม้คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ ์
 ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั ส�ม�รถทีจ่ะชว่ยพฒัน�บรษิทัได้
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 13 ปี

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

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

1. ก�รถือหุ้นในบริษัท
1.1 จำ�นวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

136,842 หุ้น
0.068%

2. เป็นญ�ติสนิทกับผู้บริห�ร / ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�งหรือ 
  ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษ�กฎหม�ย) ไม่เป็น

5. มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ (เช่น ก�รซ้ือ - ข�ยวัตถุดิบ / สินค้� / บริก�ร 
  ก�รให้กู้ยืมเงินหรือก�รกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. ก�รแข่งขันท�งธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจก�รอื่นที่กรรมก�ร / ผู้บริห�รดำ�รงตำ�แหน่ง มีร�ยได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนม�กกว่�ร้อยละ 50 ของ 
  ร�ยได้รวมของบริษัท  / กิจก�รอื่น) จ�กก�รทำ�ธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้�ยคลึงกัน
 2. ก�รเปน็ธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอย่�งมนียัสำ�คญั เชน่ บริษัทและกจิก�รอืน่ท่ีกรรมก�ร / ผูบ้รหิ�รดำ�รงตำ�แหน่งเปน็ลกูค�้ / Supplier / ลกูหนีก้�รค�้ / 
  หรือเจ้�หนี้ก�รค้� เป็นต้น โดยคว�มเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญให้พิจ�รณ�จ�กวงเงินซื้อ / ข�ย / เช่�สินค้� - บริก�ร 
  ทั้งหมดในรอบปีที่ผ่�นม�ของบริษัทและกิจก�ร

หม�ยเหตุ  : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ปี 2555 จำ�นวน 5 ครั้ง จ�กทั้งหมด 5 ครั้ง
    : เข้�ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 1 ครั้ง จ�กทั้งหมด 1 ครั้ง 
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คำ�นิย�มกรรมก�รอิสระ

 นิย�มกรรมก�รอิสระของบริษัทที่กำ�หนดมีลักษณะเข้มงวดกว่�ข้อกำ�หนดขั้นตำ่�ของตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำ�หนดไว้ในประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตก�รดำ�เนินง�น 
ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ (ฉบบัที ่ 1) พ.ศ. 2542 โดยกรรมก�รอสิระ และ/หรอืกรรมก�รตรวจสอบของบรษิทั 
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
  ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 (2) เปน็กรรมก�รทีไ่มมี่สว่นรว่มในก�รบรหิ�รง�นในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  
  หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้�ง พนักง�น หรือที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� 
  จ�กบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท
 (3) เป็นกรรมก�รที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อม ทั้งในด้�นก�รเงินและ 
  ก�รบริห�รง�นของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 
  ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่และ 
  ก�รให้คว�มเห็นที่เป็นอิสระ
 (4) เป็นกรรมก�รที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญ�ติสนิทของผู้บริห�รหรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท
 (5) เปน็กรรมก�รทีไ่มไ่ดร้บัก�รแตง่ตัง้ขึน้เปน็ตวัแทนเพือ่รักษ�ผลประโยชน์ของกรรมก�รของบริษทั ผูถื้อหุน้ 
  ร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท
 (6) ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่และแสดงคว�มเห็น หรือร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นต�มหน้�ท่ีท่ีได้รับมอบหม�ย 
  จ�กคณะกรรมก�รของบรษัิทไดโ้ดยอสิระ โดยไมอ่ยูภ่�ยใตก้�รควบคมุของผูบ้รหิ�รหรอืผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ 
  ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญ�ติสนิทของบุคคลดังกล่�ว กรณีท่ีจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
  กรรมก�รอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้�นก�รกระทำ�ของกรรมก�รอื่นๆ หรือของฝ่�ยจัดก�ร

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 3
(ประกอบก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ 7)
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 น�ยโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์
          อ�ยุ 44 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที ่ 25 ตุล�คม 2512
ที่อยู่ เลขที่ 22 แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน 
 กรุงเทพมห�นคร  10700  
สัญช�ติ ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัทฯ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
 และกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นแอ็กทีฟอมรินทร์  
วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�โท  Marketing   
 จ�ก  :  Armstrong University
ประวัติก�รทำ�ง�น 
2555 – ปัจจุบัน กรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด
2554 – ปัจจุบัน รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นแอ็กทีฟอมรินทร์
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
2553 – 2554 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ (ส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจ)
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
2548 – 2554 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร
 บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำ�กัด
ก�รถือหุ้นในบริษัท 9,000 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ในคว�มผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�  
 โดยทุจริต ไม่มีประวัติก�รทำ�ร�ยก�รที่อ�จเกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับ 
 บริษัทในรอบปีที่ผ่�นม�
หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห�  บรษัิทฯ ไดป้ระก�ศบนเวบ็ไซตน์กัลงทนุของบรษิทัฯ เพือ่เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอร�ยชือ่ 
 บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหม�ะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมก�รบริษัทฯ และก�รเสนอ 
 ว�ระเปน็ก�รลว่งหน้� แตไ่มม่ผู้ีถอืหุ้นร�ยใดเสนอร�ยชือ่บคุคล หรือว�ระก�รประชมุ 
 เข้�ม�ยังบริษัทฯ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจึงได้พิจ�รณ� 
 คว�มเหม�ะสมต�มประโยชน์สูงสุดแก่ก�รดำ�เนินก�รของบริษัทฯ คณะกรรมก�รสรรห� 
 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน (ไม่รวมกรรมก�รผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ เสนอให้   
 น�ยโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นกรรมก�รของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ตำ�แหน่ง 
 โดยเหน็ว�่ มคีณุสมบตัคิรบถว้นต�มพระร�ชบญัญตับิรษิทัมห�ชนจำ�กดั พ.ศ. 2535 
 และเปน็ผูม้คีว�มรู ้คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ ์ในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รดำ�เนนิง�น 
 ของบริษัท ส�ม�รถที่จะช่วยพัฒน�บริษัทได้

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

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 4
(ประกอบก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ 8)



หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

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

1. ก�รถือหุ้นในบริษัท
1.1 จำ�นวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

9,000 หุ้น
0.0045%

2. เป็นญ�ติสนิทกับผู้บริห�ร / ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย เป็น

3. เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง หรือ 
  ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

เป็น

4. เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษ�กฎหม�ย) ไม่เป็น

5. มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ (เช่น ก�รซ้ือ - ข�ยวัตถุดิบ / สินค้� / บริก�ร 
  ก�รให้กู้ยืมเงินหรือก�รกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. ก�รแข่งขันท�งธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจก�รอื่นที่กรรมก�ร / ผู้บริห�รดำ�รงตำ�แหน่ง มีร�ยได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนม�กกว่�ร้อยละ 50 ของ 
  ร�ยได้รวมของบริษัท  / กิจก�รอื่น) จ�กก�รทำ�ธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้�ยคลึงกัน
 2. ก�รเปน็ธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอย่�งมนียัสำ�คญั เชน่ บริษัทและกจิก�รอืน่ท่ีกรรมก�ร / ผูบ้รหิ�รดำ�รงตำ�แหน่งเปน็ลกูค�้ / Supplier / ลกูหนีก้�รค�้ / 
  หรือเจ้�หนี้ก�รค้� เป็นต้น โดยคว�มเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญให้พิจ�รณ�จ�กวงเงินซื้อ / ข�ย / เช่�สินค้� - บริก�ร 
  ทั้งหมดในรอบปีที่ผ่�นม�ของบริษัทและกิจก�ร
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 น�ยอำ�พล  รวยฟูพันธ์
          อ�ยุ 44 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 13 ธันว�คม 2512
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนบ�งขุนเทียน แขวงบ�งบอน 
 เขตบ�งบอน  กรุงเทพมห�นคร 10150
สัญช�ติ ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัทฯ ไม่มี
วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�โท  บริห�รธุรกิจ, ก�รเงิน  
 จ�ก  :  มห�วิทย�ลัยคอร์แนล
ประวัติก�รทำ�ง�น 
2550 – ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)
2550 – ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร  
 บริษัท ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ จำ�กัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร  
 บริษัท มห�ชัยอ�ห�รไทย จำ�กัด
ก�รถือหุ้นในบริษัท 29,316 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ในคว�มผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทำ� โดยทุจริต 
 ไม่มีประวัติก�รทำ�ร�ยก�รที่อ�จเกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัท 
 ในรอบปีที่ผ่�นม�
หลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห�  บรษัิทฯ ไดป้ระก�ศบนเวบ็ไซตน์กัลงทนุของบรษิทัฯ เพือ่เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอร�ยชือ่ 
 บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหม�ะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมก�รบริษัทฯ และก�รเสนอ 
 ว�ระเปน็ก�รลว่งหน้� แตไ่มม่ผู้ีถอืหุ้นร�ยใดเสนอร�ยชือ่บคุคล หรือว�ระก�รประชมุ 
 เข้�ม�ยังบริษัทฯ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจึงได้พิจ�รณ� 
 คว�มเหม�ะสม ต�มประโยชน์สูงสุดแก่ก�รดำ�เนินก�รของบริษัทฯ คณะกรรมก�รสรรห� 
 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน (ไม่รวมกรรมก�รผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ เสนอให้   
 น�ยอำ�พล รวยฟูพันธ์ เป็นกรรมก�รของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ตำ�แหน่ง 
 โดยเหน็ว�่ มคีณุสมบตัคิรบถว้นต�มพระร�ชบญัญตับิรษิทัมห�ชนจำ�กดั พ.ศ. 2535 
 และเปน็ผูม้คีว�มรู ้คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ ์ในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รดำ�เนนิง�น 
 ของบริษัท ส�ม�รถที่จะช่วยพัฒน�บริษัทได้

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

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 4
(ประกอบก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ 8)



หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 
33

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

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

1. ก�รถือหุ้นในบริษัท
1.1 จำ�นวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

29,316 หุ้น
0.0147%

2. เป็นญ�ติสนิทกับผู้บริห�ร / ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง หรือ 
  ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษ�กฎหม�ย) ไม่เป็น

5. มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ (เช่น ก�รซ้ือ - ข�ยวัตถุดิบ / สินค้� / บริก�ร 
  ก�รให้กู้ยืมเงินหรือก�รกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. ก�รแข่งขันท�งธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจก�รอื่นที่กรรมก�ร / ผู้บริห�รดำ�รงตำ�แหน่ง มีร�ยได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนม�กกว่�ร้อยละ 50 ของ 
  ร�ยได้รวมของบริษัท  / กิจก�รอื่น) จ�กก�รทำ�ธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้�ยคลึงกัน
 2. ก�รเปน็ธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอย่�งมนียัสำ�คญั เชน่ บริษัทและกจิก�รอืน่ท่ีกรรมก�ร / ผูบ้รหิ�รดำ�รงตำ�แหน่งเปน็ลกูค�้ / Supplier / ลกูหนีก้�รค�้ / 
  หรือเจ้�หนี้ก�รค้� เป็นต้น โดยคว�มเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญให้พิจ�รณ�จ�กวงเงินซื้อ / ข�ย / เช่�สินค้� - บริก�ร 
  ทั้งหมดในรอบปีที่ผ่�นม�ของบริษัทและกิจก�ร
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ค่�ตอบแทนกรรมก�ร สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นป ี 2556

 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของบริษัทในก�รประชุม เม่ือวันท่ี 1 มีน�คม 2556 ได้พิจ�รณ� 
ค�่ตอบแทนกรรมก�รโดยไดก้ลัน่กรองและพจิ�รณ�อย�่งละเอยีดถงึคว�มเหม�ะสมประก�รต�่ง  ๆ แล้ว รวมทัง้ได ้
เปรยีบเทยีบขอ้มลูอ้�งอิงจ�กอุตส�หกรรมประเภทเดยีวกนั ก�รขย�ยตวัท�งธรุกจิ ตลอดจนโครงสร�้งคณะกรรมก�ร 
ชุดต่�งๆ ของบริษัท มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร สำ�หรับปี 2556
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง (ต่อคน และจ่�ยเต็มเดือน)
ตำ�แหน่ง ปี 2556 (ปีที่เสนอ)   ปี 2555   ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552
กรรมก�รตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
กรรมก�ร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
กรรมก�รที่เป็นพนักง�นบริษัท ไม่มี  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

เบี้ยประชุมกรรมก�ร ครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่ม�ประชุม)
ตำ�แหน่ง ปี 2556 (ปีที่เสนอ)  ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
กรรมก�รตรวจสอบ 20,000 10,000 10,000 10,000 5,000
กรรมก�ร ไม่มี  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
กรรมก�รที่เป็นพนักง�นบริษัท ไม่มี  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 5
(ประกอบก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ 9)



หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 
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ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร
คณะกรรมก�รตรวจสอบ
ประกอบดว้ยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบจำ�นวน 1 ท่�น และกรรมก�รอสิระจำ�นวน 2 ท่�น (เปน็กรรมก�รอสิระ 
จำ�นวน 3 ท่�น)
หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
 คอื ก�รเปน็เครือ่งมอืหรอืกลไกสำ�คญัอย�่งหน่ึงในก�รทำ�ให้บรษิทัมรีะบบก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดี (Good  
Corporate Governance) ซึ่งภ�ระหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบมีดังนี้
 (1) สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ
 (2) สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน 
  (Internal Audit) ทีเ่หม�ะสมและมปีระสทิธผิล และพจิ�รณ�คว�มเปน็อสิระของหนว่ยง�นตรวจสอบ 
  ภ�ยใน ตลอดจนใหค้ว�มเหน็ชอบในก�รพจิ�รณ�แตง่ตัง้ โยกย�้ย เลกิจ�้งหวัหน�้หนว่ยง�นตรวจสอบ 
  ภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน
 (3) สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ 
  และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 (4)  พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
  และเสนอค�่ตอบแทนของบุคคลดงักล�่ว  รวมทัง้เข�้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝี�่ยจดัก�รเข�้รว่ม 
  ประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
 (5)  พจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ย 
  และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ 
  สูงสุดต่อบริษัท
 (6) จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งร�ยง�น 
  ดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อย 
  ดังต่อไปน้ี
  (ก) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท
  (ข) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท
  (ค) คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์
    ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  (ง) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
  (จ) คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
  (ฉ) จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น 
  (ช) คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร 
    (Charter)
  (ซ) ร�ยก�รอืน่ทีเ่หน็ว�่ผูถ้อืหุน้และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทร�บภ�ยใตข้อบเขตหน้�ท่ีและคว�มรับผดิชอบ 
    ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
 (7) ปฏิบัติก�รอ่ืนใดต�มท่ีคณะกรรมก�รของบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
ประกอบด้วยประธ�นคณะกรรมก�รจำ�นวน 1 ท่�น และกรรมก�ร 4 ท่�น 
หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
 1. ทำ�หน้�ที่สรรห�และคัดเลือกบุคคลเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
  ติดต�มแผนสืบทอดตำ�แหน่งเพื่อสรรห�บุคคลที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รดำ�รงตำ�แหน่ง เมื่อครบว�ระ 
  หรือมีตำ�แหน่งว่�งลง
 2. กำ�หนดวิธีก�ร หลักเกณฑ์ก�รสรรห� และหลักเกณฑ์ก�รประเมินผลของกรรมก�รบริษัท 
  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใส
 3. กำ�หนดวิธีก�รและหลักเกณฑ์ก�รเสนอร�ยชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นก�รล่วงหน้�จ�กผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
  เพื่อก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมกัน
 4. มีอำ�น�จเรียกเอกส�รและบุคคลต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�
 5. เสนอนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�ร ท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�ร 
  ชุดต่�งๆ ที่คณะกรรมก�รแต่งตั้ง
 6. พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนประจำ�ปีของกรรมก�ร ท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ 
  ที่คณะกรรมก�รแต่งตั้ง
 7. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นใดที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ย
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พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�ตอบแทน ประจำ�ปี 2556

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นสำ�นักง�นสอบบัญชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ประจำ�ปี 2556 โดยพิจ�รณ�จ�กผลก�รปฏิบัติง�น คว�มเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่�ตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้คว�มเห็นเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง
 1. น�งส�วสุลลิต อ�ดสว่�ง  เลขที่ใบรับอนุญ�ต 7517  หรือ
 2. น�ยธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์    เลขที่ใบรับอนุญ�ต 6699  หรือ
 3. น�งส�ววันนิส� ง�มบัวทอง  เลขที่ใบรับอนุญ�ต 6838 
จ�กบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2556 โดยมีค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร
 โดยก�รเสนอแนะจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�กลั่นกรองก�รเลือก 
ผู้สอบบัญชี ตลอดจนก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 
พิจ�รณ�อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำ�หนดค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที ่ 31 ธันว�คม 2556 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังร�ยน�มต่อไปนี้
   ร�ยน�ม เลขที่ใบอนุญ�ต จำ�นวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. น�งส�วสุลลิต   อ�ดสว่�ง   7517  2 ปี (2554-2555) หรือ
2. น�ยธนะวุฒิ      พิบูลย์สวัสดิ์     6699  2 ปี (2554-2555) หรือ
3. น�งส�ววันนิส� ง�มบัวทอง   6838  2 ปี (2554-2555)  
 

ค่�สอบบัญชี
ปี 2556 ปี 2555 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ปีที่เสนอ) (บ�ท) (%)

บรษิทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จำ�กดั (มห�ชน) 830,000 750,000 80,000 10.67

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด 190,000 50,000 140,000 280.00

ค่�บริก�รอื่น ไม่มี ไม่มี - -

รวมเป็นค่�ตอบแทนทั้งสิ้น 1,020,000 800,000 220,000 27.50

หน่วย : บ�ท

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 6
(ประกอบก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ 10)
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2. กำ�หนดค่�ตอบแทนในก�รสอบบัญชีประจำ�ป ี 2556 เป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,020,000 บ�ท 
 สำ�หรับค่�บริก�รอื่น (Non Audit Services) ในรอบปีที่ผ่�นม� บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีก�รรับบริก�รอื่น
จ�กสำ�นกัง�นสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บคุคลหรือกจิก�รท่ีเกีย่วขอ้งกบัผู้สอบบญัช ีและสำ�นักง�นสอบบญัชทีี่
ผู้สอบบัญชีสังกัด
 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่�นดังกล่�วไม่มีคว�มสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริห�ร /  
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�วแต่อย่�งใด  และได้ปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ไดเ้ปน็อย�่งดตีลอดม� รวมทัง้เป็นหนว่ยง�นทีน่�่เชือ่ถอื มผีลง�นด ีมบีคุล�กรทีเ่พยีงพอ และมคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถ
และค่�ตอบแทนมีคว�มเหม�ะสม
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(1) ข้�พเจ้� (I / We)         สัญช�ต ิ (Nationality)          

อยู่บ้�นเลขที ่ (Address)            

             

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)  

am/are (a) shareholder (s) of AmArin Printing And Publishing Public comPAny limited

โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้น รวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ     เสียง ดังนี้

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

 หุ้นส�มัญ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ     เสียง

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

 หุ้นบุริมสิทธ ิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ     เสียง

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ / Hereby appoint (ผูถ้อืหุน้ส�ม�รถแตง่ตัง้บคุคลเปน็ผูร้บัมอบฉนัทะได ้ 2 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเท�่นัน้ 
ทีจ่ะเปน็ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในก�รม�เข�้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้น้ีผูถ้อืหุ้นส�ม�รถมอบฉนัทะให้กรรมก�รอสิระกไ็ด ้ โดยก�เครือ่งหม�ยหน้�ช่ือกรรมก�ร 
อิสระท่ีปร�กฏข้�งท้�ยนี้  /  Shareholder  may appoint  2  proxies  and only  one of  them shal l  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.) 
  น�ยเจริญจิตต์  ณ สงขล� / Mr.Charoenchit  Nasongkhla กรรมก�รอิสระ / Independent Director อ�ยุ / Age 83 ปี / Years
  อยู่บ้�นเลขท่ี  16  ถนนอรรณพนฤมิตร  ส�มเสนใน เขตพญ�ไท  กรุงเทพมห�นคร 10400
  Resident at 16  Unnopnarumit Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai  Bangkok  10400
หรือ / or  น�ยสมช�ย  ภคภ�สน์วิวัฒน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat กรรมก�รอิสระ / Independent Director อ�ยุ / Age 67 ปี / Years  
  อยู่บ้�นเลขที่  1104 ชั้น 11 อ�ค�รจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยส�มเสน 3 แขวงวัดส�มพระย� เขตพระนคร 
  กรุงเทพมห�นคร 10200 
  Resident at   Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200
หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years     
  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           
หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years     
  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           
หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years     
  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           
หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years     
  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           
หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years      
  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           

 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข�้พเจ�้เพือ่เข�้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข�้พเจ้�ในก�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุน้ ประจำ�ป ี 2556 
ในวันที่ 19 เมษ�ยน 2556 เวล� 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อ�ค�รผู้บริห�ร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรงุเทพมห�นคร หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวล� และสถ�นทีอ่ื่นดว้ย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting  
on my/our behalf at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April  19, 2013 at 14.00 hrs. at the 
Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as  
the meeting may be adjourned.

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น   เขียนที ่       

Shareholders’ Registration No. Written at 

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

ผู้ที่ม�ประชุมด้วยตนเอง โปรดนำ�หนังสือฉบับนี้ม�แสดงต่อเจ้�หน้�ที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

อ�กรแสตมป์

20 บ�ท

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 7
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กิจก�รใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำ�ไปในก�รประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่�ข้�พเจ้�ได้กระทำ�เองทุกประก�ร / 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.

      ลงน�ม / Signed                  ผู้มอบฉันทะ / Grantor

          (    )

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

          (    )

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

          (    )

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

          (    )

หม�ยเหตุ / Remarks

1.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงร�ยเดียวเป็นผู้เข้�ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่ส�ม�รถแบ่งแยกจำ�นวนหุ้น 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะหล�ยคนเพื่อแยกก�รลงคะแนนเสียงได้ / 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. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่�กับจำ�นวนหุ้นท่ีระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่ส�ม�รถจะมอบฉันทะเพียงบ�งส่วนน้อยกว่�จำ�นวนท่ีระบุไว้ในข้อ (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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงเป็นแบบท่ีใช้เฉพ�ะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่�งประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝ�ก 
 และดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถดึงข้อมูลม�ใช้ได้ต�มคว�มเหม�ะสม /  Proxy 
 Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the company’s website  
 at www.amarin.com
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น   เขียนที ่       

Shareholders’ Registration No.  Written at

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

อ�กรแสตมป์

20 บ�ท

(1) ข้�พเจ้� (I / We)         สัญช�ต ิ (Nationality)                    

อยู่บ้�นเลขที ่ (Address)                           

                            

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)  

am / are (a) shareholder (s) of AmArin Printing And Publishing Public comPAny limited

โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้น รวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ     เสียง ดังนี้

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

  หุ้นส�มัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ     เสียง

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

  หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ     เสียง

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ / Hereby appoint (ผูถ้อืหุน้ส�ม�รถแตง่ตัง้บคุคลเปน็ผูร้บัมอบฉนัทะได ้ 2 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเท�่นัน้ 
ทีจ่ะเปน็ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในก�รม�เข�้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้น้ีผูถ้อืหุ้นส�ม�รถมอบฉนัทะให้กรรมก�รอสิระกไ็ด ้ โดยก�เครือ่งหม�ยหน้�ช่ือกรรมก�ร 
อิสระที่ปร�กฏข้�งท้�ยนี้ / Shareholder may appoint 2 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.) 
  น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล� / Mr. Charoenchit Nasongkhla กรรมก�รอิสระ / Independent Director อ�ย ุ / Age 83 ปี / Years   
 อยู่บ้�นเลขที ่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400 
  Resident at 16 Unnopnarumit,  Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
หรือ / or  น�ยสมช�ย  ภคภ�สน์วิวัฒน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat กรรมก�รอิสระ / Independent Director อ�ยุ / Age 67 ปี / Years  
  อยู่บ้�นเลขที่  1104 ชั้น 11 อ�ค�รจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยส�มเสน 3 แขวงวัดส�มพระย� เขตพระนคร
  กรุงเทพมห�นคร 10200 
  Resident at   Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200
หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years     
  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           
หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years     
  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           
หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years     
  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           
หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years     
  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           
หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years      
  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           

 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข�้พเจ�้เพือ่เข�้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข�้พเจ้�ในก�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุน้ ประจำ�ป ี 2556 
ในวันท่ี 19 เมษ�ยน 2556 เวล� 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อ�ค�รผู้บริห�ร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพมห�นครหรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวล� และสถ�นที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending  
and voting on my/our behalf at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2013 at 14.00 hrs. at the 
Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as 
the meeting may be adjourned.

ผู้ที่ม�ประชุมด้วยตนเอง โปรดนำ�หนังสือฉบับนี้ม�แสดงต่อเจ้�หน้�ที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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



หน
ังส

ือเ
ชิญ

ปร
ะช

ุมส
าม

ัญ
ผู้ถ

ือห
ุ้นป

ระ
จำา

ปี 
25

56
 

42

(4) ข้�พเจ้�ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้�พเจ้�ในก�รประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

ว�ระที่ 1 พิจ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2555

Agenda No. 1 To consider adopting  the  Minutes  of  the 2012 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2012.

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote  in  accordance 

to  my/our intentions as  follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 2 พิจ�รณ�รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ในรอบปีบัญช ี 2555 รับรองร�ยง�นประจำ�ป ี 2555 และแผนง�นประจำ�ป ี 2556

Agenda No. 2 To acknowledge the operating results of the fiscal year 2012, the 2012 annual report and the 2013 business plan

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังนี ้ / (b)  The Proxy  shall  vote  in  accordance 

to  my/our  intentions  as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 3 พิจ�รณ�รับรองงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที ่ 31 ธันว�คม 2555 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกัน ซึ่งผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2555

Agenda No. 3 To consider adopting the audited Balance Sheet, Profit and Loss Statement and Cash Flow Report for the year ended 

December 31, 2012

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 4 พิจ�รณ�อนุมัติจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่วันที ่ 1 มกร�คม 2555 ถึงวันที ่ 31 ธันว�คม 2555

Agenda No. 4 To consider approving the annual dividend payment for the operating results between January 1, 2012 to December 31, 2012 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 5 พิจ�รณ�ให้สัตย�บันในก�รเพิ่มค่�สอบบัญชีงวดปี 2555 ซึ่งที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2555 

  เป็นจำ�นวน 720,000 บ�ท โดยเพิ่มค่�สอบบัญชีงบก�รเงินรวมอีก 30,000 บ�ท รวมเป็นเงิน 750,000 บ�ท

Agenda No. 5 To consider the ratification to increase the 2012 audit fee of 720,000 Baht previously approved by the 2012 Annual General 

  Meeting of Shareholders on April 20, 2012, to 750,000 Baht by adding 30,000 Baht towards the audit fee for the consolidated 

  financial statements.

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to  my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 6 พิจ�รณ�อนุมัติก�รแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 11 ข้อ  และก�รแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

Agenda No. 6 To consider approving additional  11 objectives and amendment to Article 3 of the Company’s Memorandum of Association.

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain



หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 
43

ว�ระที่ 7 พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ

Agenda No. 7 To consider electing directors in replacement of those due to retire by rotation

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พ เจ้�ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to  my/our  intentions  as follows:

  ก�รเลือกตั้งกรรมก�รทั้งชุด/ Election of all directors

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

  ก�รเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล ดังนี้/ Election of each individual director as follows :

  1.น�งระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs.Rarin Utakapan Punjarungroj

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

  2.น�ยชีวพัฒน์  ณ ถล�ง / Mr.Cheewapat  Nathalang

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

  3.น�ยเจริญจิตต์  ณ สงขล�  / Mr.Charoenchit  Nasongkhla

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

  4.น�ยสมรรถ  เรืองณรงค์ / Mr.Smat  Ruangnarong

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 8 พิจ�รณ�แต่งตั้งกรรมก�รเข้�ใหม่เพิ่มเติม

Agenda No. 8 To consider approving an additional director

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

  ก�รเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล ดังนี้/ Election of each individual director as follows:

  1.น�ยโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์ / Mr. Chokchai  Punjarungroj

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

  2.น�ยอำ�พล  รวยฟูพันธ์ / Mr.Ampon  Ruayfupant   

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 9 พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�ร สำ�หรับปี 2556

Agenda No. 9 To consider fixing the directors’ remuneration for 2013

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 10 พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�ตอบแทน ประจำ�ปี 2556

Agenda No. 10 To consider the appointment of the Company’s auditor for 2013 and to fix their remuneration

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain
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หม�ยเหต ุ / remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงร�ยเดียวเป็นผู้เข้�ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ส�ม�รถแบ่งแยกจำ�นวน 
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหล�ยคนเพื่อแยกก�รลงคะแนนเสียงได้/ 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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่�กับจำ�นวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่ส�ม�รถจะมอบฉันทะเพียงบ�งส่วนน้อยกว่�จำ�นวนท่ีระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / 
The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specif ied in Clause (2) and cannot 
divide those specif ied shares in partial to the Proxy.

3. ในกรณทีีม่วี�ระทีจ่ะพจิ�รณ�ในก�รประชมุม�กกว�่ทีร่ะบุไวข้�้งตน้ ผูม้อบฉนัทะส�ม�รถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจำ�ตอ่แบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
ต�มแนบ / In case there is more agenda than those specif ied above, the shareholder may display such additional agenda in the 
attached supplemental Proxy form B.

4. กรณีห�กมีข้อกำ�หนดหรือข้อบังคับใดกำ�หนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกส�รหลักฐ�นอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในกิจก�รเรื่องใดที่ได้เข้�ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็ส�ม�รถแถลงหรือแสดงเอกส�รหลักฐ�นโดยระบุไว้ในข้อ (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. ว�ระเลือกตั้งกรรมก�รส�ม�รถเลือกตั้งกรรมก�รทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล / In the agenda of the election of directors, 
the shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.

6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพ�ะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่�งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 
เปน็ผูร้บัฝ�กและดแูลหุน้ ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ 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

ว�ระที่ 11 พิจ�รณ�เรื่องอื่น ๆ (ถ้�มี)

Agenda No. 11 To  Consider  Other  businesses ( f any)

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to  my/our  intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

(5) ก�รลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในว�ระใดทีไ่มเ่ป็นไปต�มท่ีระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะน้ี ให้ถอืว�่ก�รลงคะแนนเสยีงน้ันไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช ่

เป็นก�รลงคะแนนเสียงของข้�พเจ้�ในฐ�นะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda is not in accordance to that specif ied on this 

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

(6) คำ�แถลงหรือเอกส�รหลักฐ�นอื่น ๆ (ถ้�มี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy.

                     

(7) ในกรณีที่ข้�พเจ้�ไม่ได้ระบุคว�มประสงค์ในก�รออกเสียงลงคะแนนในว�ระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีก�รพิจ�รณ�หรือ 

ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจ�กเรื่องที่ระบุไว้ข้�งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประก�รใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ 

พิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มที่เห็นสมควร / In case  / we have not specif ied my/our voting in any agenda or not clearly 

specif ied or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specif ied 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.

กจิก�รใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระทำ�ไปในก�รประชุม เวน้แตก่รณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงต�มทีข่�้พเจ�้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่� 

ข้�พเจ้�ได้กระทำ�เองทุกประก�ร / Any act (s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote (s) that is  (are)  not in accordance to 

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

      ลงน�ม / Signed      ผู้มอบฉันทะ / Grantor

          (    )

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

          (    )

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

          (    )
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 ก�รมอบฉันทะในฐ�นะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
 As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Amarin Printing and Publishing Public company limited

 ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2556 ในวันที่  19 เมษ�ยน 2556 เวล� 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall  อ�ค�ร 

ผูบ้รหิ�ร เลขที ่ 378 ถนนชยัพฤกษ ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมห�นคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวล� และสถ�นทีอ่ืน่ดว้ย / in the 2013 

Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2013 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building at  

378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
     

ว�ระที ่    เรื่อง         
Agenda   Subject
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของ ข้�พเจ้� ดังนี้  / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to  my/our  intentions as follows:
    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที่   เรื่อง         
Agenda  Subject
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของ ข้�พเจ้� ดังนี้  / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to  my/our  intentions as follows:
    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที ่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมก�ร (ต่อ)       
Agenda     Subject Election of Directors (Continues) 
 ชื่อกรรมก�ร             
 Director’s  name
             เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain
 ชื่อกรรมก�ร             
 Director’s name
    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain
 ชื่อกรรมก�ร             
 Director’s  name
    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

 ข้�พเจ้�ขอรับรองว่� ร�ยก�รในใบประจำ�ต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นคว�มจริงทุกประก�ร

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

      ลงน�ม / Signed      ผู้มอบฉันทะ / Grantor
          (    )

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
          (    )

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
          (    )

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
          (    )

ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
supplemental Proxy Form B.
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) / Proxy (Form C.)
อ�กรแสตมป์

20 บ�ท

(1) ข้�พเจ้� (I / We)         สัญช�ต ิ (Nationality)          

อยู่บ้�นเลขที ่ (Address)            

             

ในฐ�นะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝ�กและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ        

As the Custodian for 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)  

Who is a shareholder (s) of AmArin Printing And Publishing Public comPAny limited

โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้น  รวม     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ     เสียง  ดังนี้

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

  หุ้นส�มัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ     เสียง

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

  หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ     เสียง

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

(2) ขอมอบฉนัทะให ้ / Hereby appoint (ผูถ้อืหุน้ส�ม�รถแตง่ตัง้บคุคลเปน็ผูร้บัมอบฉนัทะได ้ 2 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเท�่นัน้ 

ทีจ่ะเปน็ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในก�รม�เข�้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้น้ีผูถ้อืหุ้นส�ม�รถมอบฉนัทะให้กรรมก�รอสิระกไ็ด ้ โดยก�เครือ่งหม�ยหน้�ช่ือกรรมก�ร 

อิสระท่ีปร�กฏข้�งท้�ยนี้  /  Shareholder may appoint 2 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. 

  น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล� / Mr. Charoenchit Nasongkhla กรรมก�รอิสระ / Independent Director อ�ยุ / Age 83 ปี / Years  

  อยู่บ้�นเลขที ่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400 

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

หรือ / or  น�ยสมช�ย  ภคภ�สน์วิวัฒน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat กรรมก�รอิสระ / Independent Director อ�ยุ / Age  67 ปี / Years  

  อยู่บ้�นเลขที่  1104 ชั้น 11 อ�ค�รจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยส�มเสน 3 แขวงวัดส�มพระย� เขตพระนคร

  กรุงเทพมห�นคร 10200 

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

หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years     

  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           

หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years     

  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           

หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years     

  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           

หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years      

  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           

หรือ / or  ชื่อ / Name        อ�ย ุ / Age   ปี / years      

  อยู่บ้�นเลขที่ / Resident at           

 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข�้พเจ�้เพือ่เข�้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข�้พเจ้�ในก�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุน้ ประจำ�ป ี 2556 

ในวันท่ี 19 เมษ�ยน 2556 เวล� 14.00 น. ณ ห้องConvention Hall อ�ค�รผู้บริห�ร เลขท่ี 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  

กรุงเทพมห�นคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวล� และสถ�นที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending  

and voting on my/ our behalf at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2013 at 14.00 hrs. at the 

Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok or such other date, time and place as  

the meeting may be adjourned.

ผู้ที่ม�ประชุมด้วยตนเอง โปรดนำ�หนังสือฉบับนี้ม�แสดงต่อเจ้�หน้�ที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น   เขียนที ่       

Shareholders’ Registration No. Written at 

 วันที่ / Date   เดือน / Month                    พ.ศ. / Year  
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(3) ข้�พเจ้�ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้�พเจ้�ในก�รประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

  มอบฉันทะต�มจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ / authorize the Proxy to vote equal to the total number of the 

shares  held.

  มอบฉันทะบ�งส่วน คือ / authorize  in  partial  as  follows:

  หุ้นส�มัญ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ     เสียง

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

  หุ้นบุริมสิทธ ิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่�กับ     เสียง

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด (Total voting)        เสียง (votes)

(4) ข้�พเจ้�ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้�พเจ้�ในก�รประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

ว�ระที ่ 1 พิจ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2555

Agenda No. 1 To consider adopting Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2012

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 2 พิจ�รณ�รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 รับรองร�ยง�นประจำ�ป ี 2555 และแผนง�นประจำ�ป ี 2555

Agenda No. 2 To acknowledge the operating results of the fiscal year 2012, the 2012 annual report and the 2013 business plan 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 3 พิจ�รณ�อนุมัติและรับรองงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด

 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2555

Agenda No. 3 To consider adopting the audited Balance Sheet, Profit and Loss Statement and Cash Flow Report for the year ended 

December 31, 2012

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 4 พิจ�รณ�อนุมัติจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่ วันที ่ 1 มกร�คม 2555 ถึงวันที ่ 31 ธันว�คม 2555

Agenda No. 4 To consider approving the annual dividend payment for the operating results between January 1, 2012 to December 31, 2012 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain
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ว�ระที่ 5  พิจ�รณ�ให้สัตย�บันในก�รเพิ่มค่�สอบบัญชีงวดปี 2555 ซึ่งที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2555 

  เป็นจำ�นวน 720,000 บ�ท โดยเพิ่มค่�สอบบัญชีงบก�รเงินรวมอีก 30,000 บ�ท รวมเป็นเงิน 750,000 บ�ท

Agenda No. 5 To consider the ratification to increase the 2012 audit fee of 720,000 Baht previously approved by the 2012 Annual General 

  Meeting of Shareholders on April 20, 2012, to 750,000 Baht by adding 30,000 Baht towards the audit fee for the consolidated 

  financial statements.

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

     เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

ว�ระที ่ 6 พิจ�รณ�อนุมัติก�รแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 11 ข้อ  และก�รแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

Agenda No. 6 To consider approving additional  11 objectives and amendment to Article 3 of the Company’s Memorandum of Association. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 7 พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ

Agenda No. 7 To consider electing directors in replacement of those due to retire by rotation 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

 ก�รเลือกตั้งกรรมก�รทั้งชุด/ Election of all directors

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

  ก�รเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล ดังนี้/ Election of each individual director as follows

  1.น�งระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs.Rarin Utakapan Punjarungroj

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

  2.น�ยชีวพัฒน์  ณ ถล�ง / Mr.Cheewapat  Nathalang

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

  3.น�ยเจริญจิตต์  ณ สงขล�  / Mr.Charoenchit  Nasongkhla

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

  4.น�ยสมรรถ  เรืองณรงค์ / Mr.Smat  Ruangnarong

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 8 พิจ�รณ�แต่งตั้งกรรมก�รเข้�ใหม่เพิ่มเติม

Agenda No. 8 To consider approving an additional director

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

  ก�รเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล ดังนี้/ Election of each individual director as follows:

  1.น�ยโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์ / Mr. Chokchai  Punjarungroj

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

  2.น�ยอำ�พล  รวยฟูพันธ์ / Mr.Ampon  Ruayfupant   

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain



หน
ังส

ือเ
ชิญ

ปร
ะช

ุมส
าม

ัญ
ผู้ถ

ือห
ุ้นป

ระ
จำา

ปี 
25

56
 

50

ว�ระที่ 9 พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�ร สำ�หรับปี 2556

Agenda No. 9 To consider fixing the directors’ remuneration for 2013

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 10 พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�ตอบแทน ประจำ�ปี 2556

Agenda No. 10 To consider the appointment of the Company’s auditor for 2013 and to fix their remuneration

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี/ (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

ว�ระที ่ 11 พิจ�รณ�เรื่องอื่น ๆ (ถ้�มี)

Agenda No. 11 To Consider Other Businesses ( f any)

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี/ (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:

    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

(5) ก�รลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในว�ระใดทีไ่มเ่ปน็ไปต�มท่ีระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะน้ี ให้ถอืว�่ก�รลงคะแนนเสยีงน้ันไม่ถกูตอ้งและไมใ่ช ่

เป็นก�รลงคะแนนเสียงของข้�พเจ้�ในฐ�นะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda is not in accordance to that specified on 

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

(6) คำ�แถลงหรือเอกส�รหลักฐ�นอื่น ๆ (ถ้�มี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy.

             

(7) ในกรณีที่ข้�พเจ้�ไม่ได้ระบุคว�มประสงค์ในก�รออกเสียงลงคะแนนในว�ระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีก�รพิจ�รณ�หรือ 

ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจ�กเรื่องที่ระบุไว้ข้�งต้น รวมถึงกรณีที่มีก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประก�รใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ 

พิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มที่เห็นสมควร / In case I/we have not specif ied my/our voting in any agenda or not clearly 

specif ied or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specif ied 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.

กจิก�รใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทำ�ไปในก�รประชมุ เวน้แตก่รณท่ีีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงต�มท่ีข�้พเจ้�ระบใุนหนังสอืมอบฉนัทะ ให้ถอืเสมอืนว�่ 

ข�้พเจ�้ไดก้ระทำ�เองทกุประก�ร / Any act (s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote (s) that is  (are)  not in accordance 

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

      ลงน�ม / Signed      ผู้มอบฉันทะ / Grantor

          (    )

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

          (    )

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

          (    )

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

          (    )
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หม�ยเหต ุ / remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพ�ะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปร�กฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่�งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย 
เปน็ผู้รบัฝ�กและดแูลหุน้ใหเ้ท�่นัน้ / 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. หลักฐ�นที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are
 (1) หนังสือมอบอำ�น�จจ�กผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำ�เนินก�รลงน�มในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the 

shareholder to the custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her.
 (2) หนังสือยืนยันว่�ผู้ลงน�มในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญ�ตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who 

signed on the Proxy Form is a licensed custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงร�ยเดียวเป็นผู้เข้�ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ส�ม�รถแบ่งแยกจำ�นวน 

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหล�ยคนเพื่อแยกก�รลงคะแนนเสียงได้ / 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. ว�ระเลือกตั้งกรรมก�รส�ม�รถเลือกตั้งกรรมก�รทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล / In the agenda of the election of directors, the 
shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.

5. ในกรณีท่ีมีว�ระท่ีจะพิจ�รณ�ในก�รประชุมม�กกว่�ที่ระบุไว้ข้�งต้น ผู้มอบฉันทะส�ม�รถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. ต�มแนบ / 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. กรณีห�กมีข้อกำ�หนดหรือข้อบังคับใดกำ�หนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกส�รหลักฐ�นอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในกิจก�รเรื่องใดที่ได้เข้�ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็ส�ม�รถแถลงหรือแสดงเอกส�รหลักฐ�นโดยระบุไว้ในข้อ (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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 ก�รมอบฉันทะในฐ�นะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
 As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Amarin Printing and Publishing Public company limited

 ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ในวันที่  19 เมษ�ยน 2556  เวล� 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อ�ค�รผู้บริห�ร 

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมห�นคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวล� และสถ�นที่อื่นด้วย / in the 2013 

Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2013 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building at 378  

Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
     
ว�ระที ่    เรื่อง         
Agenda   Subject
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้� ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:
    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที ่    เรื่อง         
Agenda     Subject
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงมติแทนข้�พเจ้�ได้ทุกประก�รต�มท่ีเห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนต�มคว�มประสงค์ของข้�พเจ้�ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance 

to my/our intentions as follows:
    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain
ว�ระที ่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมก�ร (ต่อ)       
Agenda     Subject Election of Directors (Continues) 
 ชื่อกรรมก�ร             
 Director’s name
    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain
 ชื่อกรรมก�ร             
 Director’s name
    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain
 ชื่อกรรมก�ร             
 Director’s name
    เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain

 ข้�พเจ้�ขอรับรองว่� ร�ยก�รในใบประจำ�ต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นคว�มจริงทุกประก�ร

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

      ลงน�ม / Signed      ผู้มอบฉันทะ / Grantor
          (    )
      วันท่ี / Date     

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
          (    )
      วันท่ี / Date        
 
      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
          (    )
      วันท่ี / Date     

      ลงน�ม / Signed      ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
          (    )
      วันท่ี / Date     

ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
supplemental Proxy Form C.
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ข้อมูลของกรรมก�รอิสระประกอบก�รมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล�
               อ�ยุ 83 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที ่ 8 ธันว�คม 2473
ที่อยู่ เลขที่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงส�มเสนใน 
 เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400  
สัญช�ติ ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัท ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ 
ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2536
วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�ตรี ส�ข�รัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�ร สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
       หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 38/2005
ประวัติก�รทำ�ง�น 
2541 – ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
2536 – 2541 กรรมก�ร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
 สม�ชิกวุฒิสภ�, รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย, 
 ปลัดกระทรวงมห�ดไทย, ผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รง�น
 ปกครองจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอบต.)
ก�รถือหุ้นในบริษัท 54,000 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ในคว�มผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทำ� โดยทุจริต 
 ไม่มีประวัติก�รทำ�ร�ยก�รที่อ�จเกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
 ในรอบปีที่ผ่�นม�
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 20 ปี
ก�รมีส่วนได้เสียในว�ระที่พิจ�รณ� มีส่วนได้เสียในว�ระที่ 6 พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่
   ครบกำ�หนดออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ เนื่องจ�กเป็นกรรมก�รที่ต้อง
   ออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 8



หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 
55

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

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

1. ก�รถือหุ้นในบริษัท
1.1 จำ�นวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

54,000 หุ้น
0.03 %

2. เป็นญ�ติสนิทกับผู้บริห�ร / ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�งหรือ 
  ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษ�กฎหม�ย) ไม่เป็น

5. มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ (เช่น ก�รซ้ือ - ข�ยวัตถุดิบ / สินค้� / บริก�ร 
  ก�รให้กู้ยืมเงินหรือก�รกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

(*) 1. ก�รแขง่ขนัท�งธรุกจิ เชน่ บรษิทัและกจิก�รอืน่ทีก่รรมก�ร / ผูบ้รหิ�รดำ�รงตำ�แหนง่ มรี�ยไดส้ว่นใหญ ่ (สดัสว่นม�กกว�่รอ้ยละ 50 ของร�ยได้รวม 
  ของบริษัท / กิจก�รอื่น) จ�กก�รทำ�ธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้�ยคลึงกัน
 2. ก�รเปน็ธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอย่�งมนียัสำ�คญั เชน่ บริษัทและกจิก�รอืน่ท่ีกรรมก�ร / ผูบ้รหิ�รดำ�รงตำ�แหน่งเปน็ลกูค�้ / Supplier / ลกูหนีก้�รค�้ / 
  หรอืเจ�้หนีก้�รค�้ เปน็ตน้ โดยคว�มเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษัิทอย�่งมีนัยสำ�คญัให้พจิ�รณ�จ�กวงเงินซ้ือ / ข�ย / เช่�สนิค�้ - บรกิ�รทัง้หมด 
  ในรอบปีที่ผ่�นม�ของบริษัทและกิจก�ร

หม�ยเหตุ  : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ปี 2555 จำ�นวน 5 ครั้ง จ�กทั้งหมด 5 ครั้ง
    : เข้�ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 1 ครั้ง จ�กทั้งหมด 1 ครั้ง 
    : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ ปี 2555 จำ�นวน 7 ครั้ง จ�กทั้งหมด 7 ครั้ง
    : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ปี 2555 จำ�นวน 2 ครั้ง จ�กทั้งหมด 2 ครั้ง

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 8
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 น�ยสมช�ย  ภคภ�สน์วิวัฒน์
  อ�ย ุ 67 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 1 มกร�คม 2489
ที่อยู่ เห้อง 1104 ชั้น 11 อ�ค�รจุลดิศริเวอร์แมนชั่น 
 เลขที่ 2/132-3 ซอยส�มเสน 3 แขวงวัดส�มพระย� 
 เขตพระนคร กรุงเทพมห�นคร 10200  
สัญช�ติ ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ 
ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมก�ร พ.ศ. 2536
วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�เอก ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ระหว่�งประเทศ 
 มห�วิทย�ลัยนองซี ประเทศฝรั่งเศส
 ปริญญ�เอก ส�ข�รัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยม�ดริด ประเทศสเปน
ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�ร สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
       หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 34/2005
ประวัติก�รทำ�ง�น 
2536 – ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
2540 – ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัท ลีพัฒน�ผลิตภัณฑ์ จำ�กัด (มห�ชน)  
2540 – ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัท ไทยฮั้วย�งพ�ร� จำ�กัด (มห�ชน)
2549 – ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
 กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
 ธน�ค�รธนช�ติ จำ�กัด (มห�ชน)
 กรรมก�รและประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัท กรุงเทพธน�คม จำ�กัด
ก�รถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้�ม ไม่มีประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ในคว�มผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทำ� โดยทุจริต 
 ไม่มีประวัติก�รทำ�ร�ยก�รที่อ�จเกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
 ในรอบปีที่ผ่�นม�
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 20 ปี
ก�รมีส่วนได้เสียในว�ระที่พิจ�รณ� ไม่มี

ข้อมูลของกรรมก�รอิสระประกอบก�รมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ต่อ)



หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 
57

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

1. ก�รถือหุ้นในบริษัท
1.1 จำ�นวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

2. เป็นญ�ติสนิทกับผู้บริห�ร / ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย ไม่เป็น

3. เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�งหรือ 
  ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

ไม่เป็น

4. เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษ�กฎหม�ย) ไม่เป็น

5. มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ (เช่น ก�รซ้ือ - ข�ยวัตถุดิบ / สินค้� / บริก�ร 
  ก�รให้กู้ยืมเงินหรือก�รกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว�มสัมพันธ์

(*) 1. ก�รแขง่ขนัท�งธรุกจิ เชน่ บรษิทัและกจิก�รอืน่ทีก่รรมก�ร / ผูบ้รหิ�รดำ�รงตำ�แหนง่ มรี�ยไดส้ว่นใหญ ่ (สดัสว่นม�กกว�่รอ้ยละ 50 ของร�ยได้รวม 
  ของบริษัท / กิจก�รอื่น) จ�กก�รทำ�ธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้�ยคลึงกัน
 2. ก�รเปน็ธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอย่�งมนียัสำ�คญั เชน่ บริษัทและกจิก�รอืน่ท่ีกรรมก�ร / ผูบ้รหิ�รดำ�รงตำ�แหน่งเปน็ลกูค�้ / Supplier / ลกูหนีก้�รค�้ / 
  หรอืเจ�้หนีก้�รค�้ เปน็ตน้ โดยคว�มเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษัิทอย�่งมีนัยสำ�คญัให้พจิ�รณ�จ�กวงเงินซ้ือ / ข�ย / เช่�สนิค�้ - บรกิ�รทัง้หมด 
  ในรอบปีที่ผ่�นม�ของบริษัทและกิจก�ร

หม�ยเหตุ  : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ปี 2555 จำ�นวน 5 ครั้ง จ�กทั้งหมด 5 ครั้ง
    : เข้�ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 1 ครั้ง จ�กทั้งหมด 1 ครั้ง 
    : เข้�ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ ปี 2555 จำ�นวน 7 ครั้ง จ�กทั้งหมด 7 ครั้ง
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เอกส�รและหลักฐ�นที่ผู้เข้�ร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้�ร่วมประชุม

เงื่อนไข / วิธีก�รลงทะเบียน ก�รมอบฉันทะในก�รเข้�ร่วมประชุม และก�รออกเสียงลงคะแนน
 เพือ่สร�้งคว�มเชือ่มัน่ใหเ้กดิขึน้แกผู่ถ้อืหุน้ ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกีย่วขอ้งทุกฝ่�ย และเพือ่ให้ก�รประชมุผูถ้อืหุน้ 
ของบรษิทัจดทะเบยีนเป็นไปดว้ยคว�มโปรง่ใส ชอบธรรม และเปน็ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึเหน็ควรกำ�หนด 
ให้มีก�รตรวจสอบเอกส�รหรอืหลกัฐ�นแสดงคว�มเปน็ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข�้รว่มประชมุเพ่ือให้ 
ผูถื้อหุน้หรือผู้แทนของผูถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตั ิ ทัง้นีบ้รษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะผอ่นผนัก�รยืน่แสดงเอกส�รหรอืหลกัฐ�น 
แสดงคว�มเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้�ร่วมประชุมภ�ยหลังจ�กที่มีก�รเปิดประชุมไปแล้ว 
ต�มเวล�ทีก่ำ�หนดในหนงัสอืเชญิประชมุ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะงดเวน้ก�รลงคะแนนเสยีงสำ�หรบัว�ระ 
ทีไ่ดม้กี�รพจิ�รณ�และประก�ศผลก�รลงคะแนนเสยีงเสรจ็สิน้ไปแลว้ โดยผูถ้อืหุน้จะส�ม�รถลงคะแนนเสยีง 
ได้เฉพ�ะว�ระที่ยังคงเหลืออยู่เท่�นั้น

เอกส�รและหลักฐ�นที่ผู้เข้�ร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้�ร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมด�สัญช�ติไทย
 กรณีม�ประชุมด้วยตนเอง :
  • ใหแ้สดงเอกส�รทีส่ว่นร�ชก�รออกให้ท่ียงัไมห่มดอ�ย ุ เชน่ บตัรประจำ�ตวัประช�ชน บตัรข�้ร�ชก�ร 
   หรือหนังสือเดินท�ง
 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้�ประชุม :
  • หนังสือมอบฉันทะ (ต�มแบบท่ีแนบม�พร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงได้กรอกข้อคว�มถูกต้องครบถ้วน 
   และลงล�ยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอ�กรแสตมป ์ 20 บ�ท
  • สำ�เน�เอกส�รที่ส่วนร�ชก�รออกให้ของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอ�ยุ เช่น บัตรประจำ�ตัว  
   ประช�ชน บัตรข้�ร�ชก�ร หรือหนังสือเดินท�ง โดยลงล�ยมือชื่อรับรองสำ�เน�ถูกต้องด้วย
  • สำ�เน�เอกส�รทีส่ว่นร�ชก�รออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ และยงัไมห่มดอ�ย ุ เชน่ บตัรประจำ�ตวั 
   ประช�ชน บัตรข้�ร�ชก�ร หรือหนังสือเดินท�ง โดยลงล�ยมือชื่อรับรองสำ�เน�ถูกต้องด้วย
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 กรณีผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนนิติบุคคลม�ร่วมประชุมด้วยตนเอง :
  • สำ�เน�เอกส�รทีส่ว่นร�ชก�รออกใหข้องผู้แทนนติิบคุคล และยงัไมห่มดอ�ย ุ เชน่ บตัรประจำ�ตวั 
   ประช�ชน บัตรข้�ร�ชก�ร หรือหนังสือเดินท�ง โดยลงล�ยมือชื่อรับรองสำ�เน�ถูกต้องด้วย
  • หนงัสอืรบัรองก�รจดทะเบียนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสำ�เน�ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล 
   และมีข้อคว�มแสดงให้เห็นว่�ผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้เข้�ร่วมประชุมมีอำ�น�จกระทำ�ก�รแทนนิติบุคคล 
   ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้�ประชุม :
  • หนังสือมอบฉันทะ (ต�มแบบท่ีแนบม�พร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงได้กรอกข้อคว�มถูกต้องครบถ้วน 
   และลงล�ยมอืชือ่บคุคลผูม้อีำ�น�จลงน�มแทนนติบิคุคลต�มทีร่ะบใุนหนงัสอืรบัรองนติบิคุคล ซึง่ออก 
   โดยกระทรวงพ�ณิชย์ พร้อมประทับตร�สำ�คัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้�มี) 

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที ่ 9
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  • สำ�เน�หนังสือรับรองก�รจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำ�เน�ถูกต้องโดยผู้แทน 
   นิติบุคคล และมีข้อคว�มแสดงให้เห็นว่�ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงน�มในหนังสือมอบฉันทะ มีอำ�น�จ 
   กระทำ�ก�รแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  • สำ�เน�เอกส�รท่ีส่วนร�ชก�รออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอ�ยุ เช่น บัตรประจำ�ตัว 
   ประช�ชน บัตรข้�ร�ชก�ร หรือหนังสือเดินท�ง โดยลงล�ยมือชื่อรับรองสำ�เน�ถูกต้องด้วย
  • สำ�เน�เอกส�รทีส่่วนร�ชก�รออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ และยงัไมห่มดอ�ย ุ เชน่ บตัรประจำ�ตวั 
   ประช�ชน บัตรข้�ร�ชก�ร หรือหนังสือเดินท�ง โดยลงล�ยมือชื่อรับรองสำ�เน�ถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญช�ติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งต�มกฎหม�ยต่�งประเทศ
 โปรดเตรียมเอกส�รและแสดงเอกส�รเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมด� และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  
โดยเอกส�รแสดงตนให้ใช้เอกส�รต่อไปนี้
  • สำ�เน�หนงัสอืเดนิท�งของผูถ้อืหุน้หรือผู้แทนนิตบิคุคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ลงล�ยมอืชือ่รบัรอง 
   สำ�เน�ถูกต้อง
  • สำ�เน�หนังสือรับรองก�รเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนร�ชก�รของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ 
   โดยจะต้องมีร�ยละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือ 
   ข้อจำ�กัดในก�รลงล�ยมือชื่อ 
  • เอกส�รที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภ�ษ�อังกฤษจะต้องจัดทำ�คำ�แปลภ�ษ�อังกฤษแนบม�พร้อมด้วย 
   และให้ผู้แทนนิติบุคคคลนั้นรับรองคว�มถูกต้องของคำ�แปล
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่�งประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝ�ก 
และดูแลหุ้น
  • เอกส�รเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
  • หนังสือมอบอำ�น�จจ�กผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงน�มในหนังสือมอบฉันทะแทน
  • หนังสือยืนยันว่�คัสโตเดียนผู้ลงน�มในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญ�ตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีก�รมอบฉันทะ
 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก – แบบ ข – แบบ ค ต�มที่กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวง 
พ�ณชิยไ์ดก้ำ�หนดไวซ้ึง่เปน็แบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกำ�หนดร�ยก�รต�่งๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอยีดชดัเจนต�ยตวั  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองส�ม�รถมอบฉันทะได้โดยดำ�เนินก�ร 
ดังนี้
 (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ส�ม�รถพิจ�รณ�ได้ว่�จะมอบฉันทะให้บุคคล 
  หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมก�รบรษิทัฯ ร�ยใดร�ยหน่ึงท่ีร�ยละเอยีดขอ้มลูกรรมก�รอสิระ เพือ่มอบฉนัทะ 
  ต�มเอกส�รแนบ โดยผู้ถือหุ้นอ�จจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ม�กกว่� 1 ร�ย เพื่อคว�มคล่องตัว 
  กรณีผู้รับมอบฉันทะร�ยใดติดภ�รกิจไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะร�ยอื่นก็ส�ม�รถ 
  เข้�ประชุมแทนได้
 (2) ปิดอ�กรแสตมป์ จำ�นวน 20 บ�ท พร้อมท้ังขีดฆ่�ลงวันท่ีทำ�หนังสือมอบฉันทะดังกล่�ว เพื่อให้ 
  ถูกต้องและมีผลผูกพันต�มกฎหม�ย ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รปิดอ�กรแสตมป์ 
  ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ม�ลงทะเบียนเข้�ร่วมประชุม
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 (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับม�ยัง “สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่” ภ�ยในวันท่ี 12 เมษ�ยน 2556 ก่อน  
  12.00 น. เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกส�รทันเวล�เริ่มประชุม
 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นร�ยหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำ�นวนเท่�ใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่ส�ม�รถแบ่งแยกจำ�นวนหุ้น 
โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหล�ยคนเพื่อแบ่งแยกก�รลงคะแนนเสียงได้
 อนึ่ง บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะท่ัวไปท่ีง่�ยไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. 
(หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพ�ะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่�งประเทศและแต่งตั้งให้คสโตเดียนในประเทศไทย 
เป็นผู้รับฝ�กและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถพิมพ์ข้อมูลได้จ�กเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท�ง www.amarin.com

ก�รลงทะเบียนเข้�ร่วมประชุม
 บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มก�รประชุมไม่น้อยกว่� 1 ชั่วโมงครึ่ง 
หรือตั้งแต่เวล� 12.00 น. ของวันที่ 19 เมษ�ยน 2556 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อ�ค�รผู้บริห�ร 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ต�มแผนที่
สถ�นที่จัดประชุมที่ได้แนบม�พร้อมกันนี้

ก�รออกเสียงคะแนนในก�รประชุมผู้ถือหุ้น
 ก�รลงคะแนนเสียง ก�รออกเสียงลงคะแนนแต่ละว�ระจะกระทำ�โดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่ง 
เปน็หนึง่เสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะแยกออกจ�กเสียงลงคะแนนเปน็บ�งส่วน คอื เห็นดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
หรืองดออกเสียง กี่เสียงก็ได้
 (1) ก�รออกเสยีงลงคะแนนในกรณมีอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนต�มทีผู่ม้อบฉนัทะ 
  ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเท�่นัน้ กรณผู้ีมอบฉันทะไมไ่ดร้ะบคุว�มประสงคใ์นก�รออกเสียงลงคะแนนไว้ 
  ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ�รณ�และลงคะแนนแทน
 (2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  • กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้�งม�กเป็นมติของที่ประชุม
  • กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหม�ยหรือข้อบังคับนั้นกำ�หนด โดยประธ�นในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ี 
   ประชุมรับทร�บก่อนก�รลงคะแนนในแต่ละว�ระดังกล่�ว
 (3) ห�กคะแนนเสียงเท่�กันให้ประธ�นท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงต่�งห�กเป็นเสียงชี้ข�ด  
 (4) ผู้ถือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมสีว่นไดเ้สยีเปน็พเิศษในเรือ่งใดโดยเฉพ�ะ ห�้มมใิหอ้อกเสยีงในเรือ่งน้ัน 
  และประธ�นที่ประชุมอ�จจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคร�วก็ได้ 
  เว้นแต่เป็นก�รออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมก�ร  
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมก�รต้องจัดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นเป็นก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีภ�ยในสี่เดือน นับแต่ 
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ก�รประชุมผู้ถือหุ้นคร�วอื่นนอกจ�กท่ีกล่�วแล้วให้เรียกว่� ก�รประชุม 
วิส�มัญ 
 คณะกรรมก�รจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นก�รประชุมวิส�มัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น 
รวมกนันบัจำ�นวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกว�่หนึง่ในห�้ของจำ�นวนหุ้นท่ีจำ�หน่�ยไดท้ั้งหมด หรือผู้ถอืหุ้นไมน้่อยกว่�ยีสิ่บห�้คน 
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�หนึ่งในสิบของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมด จะเข้�ชื่อกันทำ�หนังสือขอให้ 
คณะกรรมก�รเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นก�รประชุมวิส�มัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในก�รที่ขอให้เรียก 
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่�วด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมก�รต้องจัดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นภ�ยใน 
1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจ�กผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. ในก�รเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมก�รจัดทำ�เป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถ�นที่ วัน เวล� 
ระเบยีบว�ระก�รประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยร�ยละเอยีดต�มสมควร และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 
และน�ยทะเบียนทร�บไมน่อ้ยกว�่เจด็วนักอ่นวนัประชมุ และโฆษณ�คำ�บอกกล�่วนดัประชมุในหนงัสอืพมิพต์ดิตอ่กัน 
ส�มวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่�ส�มวัน 

ขอ้ 47. ในก�รประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจ�กผูถ้อืหุน้ (ถ�้ม)ี ม�ประชมุไมน่อ้ยกว�่ยีส่บิห้�คน 
หรือไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำ�นวนใดจะน้อยกว่�กัน และต้องมีหุ้นนับรวมกัน 
ได้ไม่น้อยกว่�หนึ่งในส�มของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
 ในกรณีที่ปร�กฏว่�ก�รประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวล�นัดไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จำ�นวนผู้ถือหุ้น 
ซึง่ม�เข�้ร่วมประชมุไมค่รบองคป์ระชมุต�มทีก่ำ�หนดไว ้ ห�กว�่ก�รประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพร�ะผูถ้อืหุน้ร้องขอ 
ก�รประชุมเป็นอันระงับไป ถ้�ก�รประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นก�รเรียกประชุม เพร�ะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่�เจ็ดวันก่อนวันประชุม ในก�รประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่� 
จะต้องครบองค์ประชุม
 ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธ�นกรรมก�รเป็นประธ�นที่ประชุม ในกรณีที่ประธ�นกรรมก�รไม่อยู่ในที่ 
ประชุมหรือไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้ ให้รองประธ�นกรรมก�รเป็นประธ�น ถ้�ไม่มีรองประธ�นกรรมก�ร  
หรือรองประธ�นกรรมก�รไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหน่ึงซึ่งได้เข้�ร่วมประชุม 
เป็นประธ�นในที่ประชุม

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 10
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ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 (1) ก�รวินิจฉัยชี้ข�ดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำ�โดยก�รออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่� 
  ก�รออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำ�ด้วยวิธีใด ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัท 
  ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำ�หนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่�หุ้นส�มัญ
 (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้�งม�กของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้�มี 
  คะแนนเสียงเท่�กันให้ประธ�นในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ข�ด
 (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�ส�มในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งม�  
  ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  (ก) ก�รข�ยหรือโอนกิจก�รของบริษัททั้งหมด หรือบ�งส่วนที่สำ�คัญให้แก่ผู้อื่น
  (ข) ก�รซื้อหรือรับโอนกิจก�รของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนม�เป็นของบริษัท
  (ค) ก�รทำ� แกไ้ข หรอืเลกิสญัญ�เกีย่วกบัก�รใหเ้ช�่กจิก�รของบรษิทัทัง้หมด หรอืบ�งสว่นทีส่ำ�คญั
  (ง) ก�รมอบหม�ยให้บุคคลอื่นเข้�จัดก�รธุรกิจของบริษัท หรือก�รรวมกิจก�รกับบุคคลอื่น โดยมี 
    วัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไรข�ดทุนกัน
  (จ) ก�รเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
  (ฉ) ก�รออกหุ้นกู้
  (ช) ก�รควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 49. กิจก�รอันที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีพึงกระทำ�มีดังต่อไปนี้เป็นอย่�งน้อย
 (1) รับทร�บร�ยง�นของคณะกรรมก�รแสดงถึงกิจก�รของบริษัทในรอบปีที่ผ่�นม�
 (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำ�ไรข�ดทุน
 (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำ�ไร
 (4) เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ออกต�มว�ระ
 (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดจำ�นวนเงินค่�สอบบัญชีของบริษัท
 (6) กิจก�รอื่นๆ

ขอ้ 50. บรษิทัตอ้งยืน่บัญชผีูถ้อืหุน้ทีม่อียูใ่นวันประชมุส�มญัประจำ�ป ี โดยระบชุือ่ สญัช�ต ิ ทีอ่ยู ่ จำ�นวนหุน้ทีถ่อื 
และเลขที่ใบหุ้น ต่อน�ยทะเบียนภ�ยใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จก�รประชุม
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แบบแจ้งคว�มจำ�นงค์ในก�รใช้บริก�รรถตู้รับ – ส่ง
ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

ข้�พเจ้�                 
I/We 
                
เบอร์โทรศัพท์
Mobile No.

อยู่บ้�นเลขที่       
Address      

หม�ยเหตุ :
1. ท่�นผู้ถือหุ้นส�ม�รถส่งแบบแจ้งคว�มจำ�นงค์ในก�รใช้บริก�รรถตู้ ม�ยังบริษัทฯ ภ�ยในวันที่ 17 เมษ�ยน 2556 

ได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรส�รหม�ยเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800
2. ร�ยละเอียดบริก�รรถตู้รับ - ส่งท่�นผู้ถือหุ้น จะออกเดินท�งจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวล�  11.30 น. 

ซึ่งเจ้�หน้�ที่ของบริษัทฯจะทำ�ก�รติดต่อกลับไปยังท่�นผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษ�ยน 2556 ก่อนเวล� 12.00 น. 
ต�มหม�ยเลขโทรศพัทท์ีท่�่นผูถ้อืหุน้แจง้ไวข้�้งตน้ โดยเจ�้หน้�ท่ีของบริษัทฯ จะแจง้จดุจอดรถให้ท่�นผู้ถอืหุน้ทร�บ

3. ในกรณีที่ถึงเวล�นัดหม�ย 11.30 น. ของวันที่ 19 เมษ�ยน 2556 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในก�รพิจ�รณ�ออก 
เดินท�งต�มกำ�หนด เพื่อประโยชน์แก่ท่�นผู้ถือหุ้นท่�นอื่น ที่จะส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ต�มกำ�หนด

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แก่ท่�นผู้ถือหุ้นที่แสดงคว�มจำ�นงค์ในก�รเดินท�งก่อน
5. ในกรณีท่�นผู้ถือหุ้นซึ่งได้แสดงคว�มจำ�นงค์ไว้ ไม่ได้รับก�รติดต่อต�มข้อ 2 โปรดติดต่อกลับม�ที่บริษัทฯ 

ภ�ยในวันที่ 18 เมษ�ยน 2556 เพื่อรักษ�สิทธิต�มที่ท่�นผู้ถือหุ้นได้แสดงคว�มจำ�นงค์ไว้ โดยติดต่อกลับม�ที่ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-2423-9900 ต่อ 6806

สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 11



สิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 12

แผนที่
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

เลขที ่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมห�นคร โทรศัพท ์ 0-2422-9999
ณ ห้อง convention Hall อ�ค�รผู้บริห�ร


