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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ�ำกัด (มหำชน)



 

บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
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                                                                                                22 สงิหาคม 2560 
 
เรื่อง หนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย   1. รายละเอยีดการจดัสรร และวธิปีฏบิตัใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนฯ 
 2. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนฯ 
 3. ใบรบัรองการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ซึง่ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   
 4. เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงค์น าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อก    

    หลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้   
 5. แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล   
 6. หนงัสอืมอบอ านาจส าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนฯ  

7. แผนทีส่ถานทีร่บัจองซือ้และรบัช าระเงนิค่าหุน้ 
 
 

                   ตามที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั 
(มหาชน) (“บรษิทั”) เมื่อวนัที ่7 สงิหาคม 2560 มมีตอินุมตัใิห้บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 839,999,730 บาท 
(แปดรอ้ยสามสบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเจด็รอ้ยสามสบิบาท) จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 419,999,865 บาท (สี่
รอ้ยสบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้บาท) เป็นทุนจดทะเบยีน 1,259,999,595 บาท (หนึ่งพนัสอง
รอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยเกา้สบิหา้บาท)  โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 839,999,730 
หุน้ (แปดรอ้ยสามสบิเกา้ลา้นเก้าแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเจด็รอ้ยสามสบิหุ้น)  มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้ 1.00 บาทต่อหุน้ (หน่ึง
บาท) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นจ านวนหุน้ซึง่ผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) และก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯจ านวน 839,999,730 หุน้ (แปดรอ้ย
สามสบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเจด็รอ้ยสามสบิหุน้) มูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้1.00 บาทต่อหุน้ (หนึ่งบาท) ใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 1 หุน้เดมิต่อ 2 หุน้ใหม่ ใน
ราคาเสนอขาย 4.25 บาทต่อหุ้น (สีบ่าทยี่สบิห้าสตางค์) ในกรณีที่มเีศษของหุ้นจากการค านวณตามอตัราส่วนการ
จดัสรรหุน้ใหเ้ศษปดัทิง้ทัง้จ านวน และในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะขอ
อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัในการประชมุผูถ้อืหุน้ในคราวถดัไป นอกจากนี้ มมีตมิอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่มอี านาจในการพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
เช่น (1) การก าหนดขอ้ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  (2) การ
เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และ 
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การยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และมอี านาจ
ในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้นไดต้ามทีเ่หน็สมควร 
โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

ทัง้นี้ บรษิทัไดแ้จง้วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
(Record Date) คอื วนัที ่18 สงิหาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตาม 
สดัสว่นการถอืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่21 สงิหาคม 2560 และบรษิทัฯก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงนิค่าจองซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) ใน
วนัที ่4-8 กนัยายน 2560 รวม 5 วนัท าการ โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรตามทีป่รากฏในหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุน ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1)  

บรษิทัฯ จงึเรยีนมาเพื่อแจง้สทิธขิองท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ซึง่มจี านวนตามทีร่ะบุไวใ้นใบรบัรอง
การจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ซึง่ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  (ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย
ล าดบัที ่ 3 โดยรายละเอยีดการจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวเป็นไปตามทีร่ะบุในหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนทีส่ง่มาดว้ยนี้ (ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1) 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

                    (นางเมตตา   อุทกะพนัธุ)์ 

                          ประธานกรรมการ 

 

ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4110 / โทรสาร 0-2422-9902 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมลูการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

 
1. ช่ือและสถานท่ีตัง้ท่ีติดต่อได้ของบริษทั 
ชื่อ บรษิทั  อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั  (มหาชน) 
สถานทีต่ัง้ /หมายเลขโทรศพัท ์/ หมายเลขโทรสาร ส านกังานใหญ่, สายงานนิตยสารและสายงานหนงัสอืเล่ม  

ตัง้อยู่เลขที ่  378  ถนนชยัพฤกษ์  แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่
ชนั กรุงเทพมหานคร   10170   โทรศพัท ์ 0-2422-9999   
โทรสาร  0-2434-3555,  0-2434-3777 
สายงานนิวมเีดยีและสายงานครเีอทฟีแอนดอ์เีวน้ต์ ตัง้อยู่
เลขที ่ 241 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศพัท ์0-2422-9999 โทรสาร 
0-2433-8792, 0-2434-8699  
สายงานธุรกจิโรงพมิพ ์  ตัง้อยู่เลขที ่  376  ถนนชยัพฤกษ ์   
แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 10170 
โทรศพัท ์ 0-2422-9000, 0-2882-1010 โทรสาร  0-2433-
2742, 0-2434-1385 

เวป็ไซต ์ http://www.amarin.com 
  

2. วนั เดือน ปี และครัง้ท่ีของการประชมุคณะกรรมการบริษทั และการประชมุผูถื้อหุ้น ซ่ึงได้มีมติให้จดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2560 เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2560 
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่7 สงิหาคม 2560 
  
3. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
ประเภทของหุน้เพิม่ทุน หุน้สามญัเพิม่ทุน มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ก่อนการเพิม่ทุน 419,999,865 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
ทุนจดทะเบยีนทีจ่ะช าระเพิม่ส าหรบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ 

839,999,730 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้หลงัการเพิม่ทุนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (กรณีทีม่กีาร
จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนครบทัง้จ านวน) 

1,259,999,595 บาทมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ่ง
บาท) 

จ านวนหุน้ทีจ่ะจดัสรร 839,999,730 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
อตัราสว่นการจองซือ้ 1 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 2 หุน้สามญัใหม ่
ราคาทีเ่สนอขาย 4.25 บาท ต่อหุน้ 
วธิกีารจดัสรร ในการจดัสรรหุ้นสามญัครัง้นี้ บรษิัทฯจะท าการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิซึ่งมรีายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบยีนผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ ณ วนัที ่21 สงิหาคม 2560 
ตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 
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โดยจะท าการจดัสรรใหก้บัผู้ถอืหุน้ที่ได้ท าการจองซื้อตาม
สทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละราย 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้แต่ละรายมสีทิธจิองซือ้ตามสดัส่วนหุน้สามญั
เดิมที่ถืออยู่เท่านัน้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เหลือจากการ
จดัสรร ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้ และในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจาก
การใชส้ทิธจิองซือ้หุ้นเพิม่ทุนของผู้ถอืหุ้น บรษิัทฯ จะขอ
อนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทในการประชุมผู้ถือ
หุน้ในคราวถดัไป 

 
1. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Record Date) ณ วนัที ่ 18 
สงิหาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่21 สงิหาคม 2560 

 
2. ก าหนดการจองซ้ือและรบัช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัในช่วงวนัที ่4-8 กนัยายน 2560 (รวม 5 วนัท าการ) ตัง้แต่เวลา 09.00 
น. ถงึ 15.30 น. ณ บา้นโมดลูาร ์ (Modular House) อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่ 378 ถนนชยัพฤกษ ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร อน่ึง กรณีช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้
สามญัดว้ยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทธ์นาคาร สามารถยืน่เอกสารการจองซือ้และช าระคา่จองซือ้หุน้ได้ ภายใน
เวลา 12.00 น. ของวนัพฤหสับดทีี ่7 กนัยายน 2560 เท่านัน้ 
 

3. วิธีการจองซ้ือ เอกสารจองซ้ือ การช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้น การคืนเงินจองซ้ือ และการส่งมอบ
หลกัทรพัย ์

3.1 วธิกีารจองซือ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
ผูจ้องซือ้จะตอ้งเตรยีมเอกสาร ไดแ้ก่ ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนฯ ใบรบัรองการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 
ซึง่ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เอกสารตามขอ้ 3.3 – 3.7 (ตามแต่กรณี) 
และเอกสารการช าระเงนิตามขอ้ 3.8 และผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 
พรอ้มลงลายมอืชื่อ และกรณีผูจ้องซือ้มเีลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้มากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผูถ้อืหุน้จะตอ้งแยก
กรอกใบจองซือ้หุน้ 1 ใบจองซือ้ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เทา่นัน้ และจดัเตรยีมเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

3.2 ในกรณีผูจ้องซือ้ทีป่ระสงคจ์ะน าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจดัสรรจากการจองซือ้ในครัง้นี้ ฝากไวใ้นบญัช ี
ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่ 600 (Issuer Account) ตอ้งกรอก “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการ
จองซือ้หลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ (Issuer Account) 
เท่านัน้” และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล” 
(แลว้แต่กรณี) พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ 

3.3 เอกสารการจองซือ้ของบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  
(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไมห่มดอายุพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอื 
(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวสิาหกจิ และส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกบัชื่อผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏในสมุดทะเบยีน       
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ผูถ้อืหุน้ ณ 21 สงิหาคม 2560 หรอืในใบรบัรองการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ใหแ้นบเอกสารทีอ่อกโดย 
หน่วยงานราชการเพิม่เตมิ เชน่ ทะเบยีนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลีย่นชื่อ/ชื่อ-สกุล พรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง เป็นตน้  
(4) หนงัสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีม่อบหมายใหผู้ร้บัมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มหลกัฐานการแสดงตนของผูจ้องซือ้หุน้ (ผูม้อบอ านาจ) และผูร้บัมอบ
อ านาจซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

3.4 เอกสารการจองซือ้ของบุคคลธรรมดาทีม่ใิช่สญัชาตไิทย  
(1) ส าเนาใบส าคญับตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว และส าเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอื 
(2) ส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ และเอกสารแสดงทีอ่ยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาตพิรอ้มรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง หรอื 
(3) ส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไมห่มดอาย ุ และส าเนาใบอนุญาตใหท้ างานทีอ่อกโดยกระทรวงแรงงาน 
(Work Permit) ทีม่อีายุการท างานตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป หรอืหนงัสอืรบัรองจากนายจา้งในขณะนัน้ และ
เอกสารแสดงทีอ่ยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาต ิพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
(4) หนงัสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีม่อบหมายใหผู้ร้บัมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มหลกัฐานการแสดงตนของผูจ้องซือ้หุน้ (ผูม้อบอ านาจ) และผูร้บัมอบ
อ านาจ ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

3.5 เอกสารการจองซือ้ของนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 
(1) ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนนบัจากวนัทีร่บัรองถงึวนัจองซือ้ พรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิคุคลนัน้  
(2) หนงัสอืมอบอ านาจ ในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล มใิช่กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนนติิ
บุคคลตามหนงัสอืรบัรอง 
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีย่งั
ไม่หมดอายขุองผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(4) ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
(5) หนงัสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีม่อบหมายใหผู้ร้บัมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มหลกัฐานการแสดงตนของผูจ้องซือ้หุน้ (ผูม้อบอ านาจ) และผูร้บัมอบ
อ านาจซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.6 เอกสารการจองซือ้ของนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 
(1) ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงความเป็นนิติ
บุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล พรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อทีอ่อกไม่เกนิ 6 
เดอืนนบัจากวนัทีร่บัรองถงึวนัจองซือ้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิคุคลนัน้   
(2) หนงัสอืมอบอ านาจ ในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล มใิช่กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนนติิ
บุคคลตามหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทัหรอืหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล 
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางที่
ยงัไมห่มดอายุของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
(4) ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี  
(5) หนงัสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีม่อบหมายใหผู้ร้บัมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มหลกัฐานการแสดงตนของผูจ้องซือ้หุน้ (ผูม้อบอ านาจ) และผูร้บัมอบ
อ านาจซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
 

หนังสือแจ้งสิทธิ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5



ทัง้นี้ ส าเนาเอกสารประกอบทีผู่ม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งขา้งตน้
ทัง้หมด ตอ้งไดร้บัการรบัรองเอกสารประกอบและลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าทีข่อง Notary Public หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรอง
ลายมอืชื่อของผูจ้ดัท า หรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหร้บัรองโดยเจา้หน้าทีส่ถานทูต
ไทยหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารไดจ้ดัท า หรอืรบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้หน้าทีข่อง Notary 
Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ และมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนบัจากวนัทีร่บัรองถงึวนัจอง
ซือ้ 

3.7 เอกสารจองซือ้ของนิตบิุคคลทีม่อบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการจอง
ซือ้แทน 
(1) ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนนบัจากวนัทีร่บัรองถงึวนัจองซือ้ พรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิคุคลนัน้ หรอื  
(2) ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงความเป็นนิติ
บุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน
นบัจากวนัทีร่บัรองถงึวนัจองซือ้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลนัน้  
(3) หนงัสอืมอบอ านาจ ในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล มใิช่กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนนติิ
บุคคลตามหนงัสอืรบัรอง หรอืหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั หรอืหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล 
(4) ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน 
(5) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางที่
ยงัไมห่มดอายุของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล และผูร้บัมอบอ านาจซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
(6) ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้นี้ หากผู้จองซื้อเป็นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศส าเนาเอกสารประกอบทีผู่ม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
ขา้งตน้ทัง้หมด ตอ้งไดร้บัการรบัรองเอกสารประกอบและลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าทีข่อง Notary Public หรอื
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือรบัรองความถูกต้องท าการรบัรอง
ลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหร้บัรองโดยเจา้หน้าทีส่ถานทตูไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท า หรือรบัรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของ Notary 
Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งต้น และมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจากวนัที่รบัรองถงึวนัจอง
ซือ้  
(7) หนงัสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีม่อบหมายใหผู้ร้บัมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มหลกัฐานการแสดงตนของผูจ้องซือ้หุน้ (ผูม้อบอ านาจ) และผูร้บัมอบ
อ านาจ ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

       3.8 การช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้ทีบ่รษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ 
(ก) ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกวธิกีารช าระเงนิไดเ้พยีง 1 วธิ ี เท่านัน้ ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีว
เตม็จ านวนทีจ่องซือ้  
- กรณีช าระดว้ยการโอนเงนิเขา้บญัชจีองซือ้หุน้ ดงันี้ 
 ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน)” ธนาคาร
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบางยีข่นั ประเภทบญัชกีระแสรายวนั เลขที่บญัช ี003-3-92453-4 กรุณา
ระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (ดจูากใบรบัรองการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน หรอืตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ ฝา่ยบญัชี
บรหิารและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ โทรศพัท ์0-2423-9900 ต่อ 6806) ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อ 
พรอ้มระบจุ านวนหุน้ทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้ ไวด้า้นหลงัของหลกัฐานการโอนเงนิเขา้บญัช ี(pay-in-slip) 
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 - กรณีช าระดว้ยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟทธ์นาคาร จะตอ้งเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท์
ธนาคาร ทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป และตอ้งไม่เป็นเชค็ 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟทธ์นาคารทีล่งวนัทีล่่วงหน้าโดยตอ้งมาท าการจองซือ้ภายในเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็
ของแต่ละสาขา โดยขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชจีองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนด์
พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน)” และจะตอ้งลงวนัทีใ่นระหว่างวนัจนัทรท์ี ่ 4 กนัยายน 2560 ถงึวนัพฤหสับดทีี ่   
7 กนัยายน 2560 เท่านัน้ และผูถ้อืหุน้จะตอ้งระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (ดจูากใบรบัรองการจองซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุน หรอืตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ Call Center ของ TSD โทรศพัท ์ 0-2009-9999 หรอืตดิต่อ
สอบถามไดท้ีฝ่า่ยบญัชบีรหิารและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ โทรศพัท ์0-2423-9900 ต่อ 6806) ชื่อ-นามสกุล และ
หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อพรอ้มระบุจ านวนหุน้ทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้ไวด้า้นหลงัของเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื 
ดร๊าฟทธ์นาคาร   
(ข) หากผูจ้องซือ้ไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขทีท่างบรษิทัฯ ก าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหุน้ 
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายดงักล่าว ทัง้นี้หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัเงนิคนื กรุณาตดิต่อทีฝ่า่ยบญัชบีรหิารและ
นกัลงทุนสมัพนัธ ์โทรศพัท ์0-2423-9900 ต่อ 6806 พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐานการช าระเงนิค่าจองซือ้ 
(ค) ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ 1 ใบจองซือ้ ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เท่านัน้ ยกเวน้บรษิทั ไทย
เอน็วดีอีาร ์จ ากดั    

      3.9 วธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้  
ในกรณีที ่(1) ผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัทีจ่องซือ้ (2) ผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรน้อยกว่าจ านวน
หุน้สามญัทีจ่องซือ้ หรอื (3) มกีารยกเลกิการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน บรษิทัฯ จะด าเนินการใหม้กีารคนื
เงนิคา่จองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยไมม่ดีอกเบีย้ และ/หรอื คา่เสยีหายใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ทีไ่ม่ไดร้บั
การจดัสรรหุน้ครบตามจ านวนทีจ่องซือ้ โดยจะท าการคนืเงนิใหก้บัผูจ้องซือ้ฯ โดยช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่
จ่ายผูจ้องซือ้ตามชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ทัง้นี้ หากผูจ้องซือ้ไมแ่นบส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร
ทีเ่ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย เพื่อรบัช าระเงนิคนื บรษิทัฯ จะคนืเงนิดงักล่าว เป็นเชค็ขดี
คร่อมสัง่จ่ายผูจ้องซือ้ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 10 วนัท าการ
นบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอื
ค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัช ี หรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี  (ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนื
เงนิค่าจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนดขา้งตน้  ผูจ้องซือ้หุน้จะไดร้บัดอกเบีย้ใน
อตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หุน้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรนบัจากวนัทีพ่น้
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัทีผู่จ้องซือ้หุน้ไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้แลว้ตามวธิกีาร
ดงักล่าวขา้งตน้) อย่างไรกต็าม ไมว่่าในกรณีใดๆ หากบรษิทัฯ ไดม้กีารสง่เชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หุน้ทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซื้อไดร้บัคนืเงนิค่าจอง
ซือ้หุน้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้หุน้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ จากบรษิทัฯ 
ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ เน่ืองจากการทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซือ้หุน้ตาม
เชค็ทีจ่่ายค่าจองซือ้หุน้ หรอืเนื่องจากการปฏบิตัผิดิเงื่อนไขการจองซือ้ ผูจ้องซือ้ตอ้งตดิต่อขอรบัเชค็ฉบบั
ดงักล่าวคนืจากบรษิทัฯ ซึง่ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้นี้ หากเกดิความ
ผดิพลาดหรอืการสญูหายในการจดัสง่เชค็ ซึง่ไม่ใช่ความผดิของบรษิทัฯ เช่น ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู่ของผูจ้องซือ้
ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว  
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3.10 วธิกีารสง่มอบหลกัทรพัย ์ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกด าเนินการกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้   
 ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย ์ซึง่ผูจ้อง
ซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่  
- กรณีนี้ บรษิทัฯ จะด าเนินการน าหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุน้สามญัที่
บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบั
จากวนัทีส่ิน้สดุ ระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชี
จ านวนหุน้สามญัทีผู่จ้องซือ้ฝากไว ้ 
- กรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ไดท้นัท ี ทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ท าการซือ้ขาย ไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
- กรณีนี้ ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะฝาก
หุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าว มฉิะนัน้แลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการฝากหุน้ในบญัชี
ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน  

 ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิ
เลขที ่600 
- กรณีนี้ บรษิทัฯ จะด าเนินการน าหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ และศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์ จะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุน้สามญัตามจ านวนทีผู่จ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้น
บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 
วนัท าการนบัจากวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  
- กรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้และ
หากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหุน้สามญัออกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ สมาชกิเลขที ่ 600      
ผูจ้องซือ้สามารถตดิต่อไดท้ีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ ซึง่จะมคี่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัตามอตัรา
ทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด 
- การถอนหุน้สามญัทีฝ่ากไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่ 600 จะตอ้งใชเ้วลา
ด าเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ทีน่ าฝากบญัชดีงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุน้สามญัไดท้นัทภีายในวนัที่
หุน้สามญัของบรษิทัฯ เริม่ท าการซือ้ขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ 
- กรณีนี้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบหุน้ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทาง
ไปรษณีย ์ ลงทะเบยีนตามชื่อทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้หุ้นภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัทีส่ิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้  
- ในกรณีนี้ ผูจ้องซือ้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึง่ผูจ้องซือ้อาจจะไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ ไดเ้ริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 หากผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุน้ฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการฝากหุน้ใน
บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน   
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4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นรายละเอยีดวธิกีารช าระเงนิค่าหุน้ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรอื
ขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิปญัหา อุปสรรค 
หรอืขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ดงักล่าว 

5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัเอกสารการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนทางไปรษณีย ์
6. ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดท้ าการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน และทางเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ไดอ้อกหลกัฐานการรบัจองซือ้

หุน้สามญัเพิม่ทุนเรยีบรอ้ยแลว้ จะไม่สามารถยกเลกิการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนได ้ยกเวน้จะเขา้เงื่อนไข
ตามทีบ่รษิทัฯ ไดช้ีแ้จงในหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนฉบบันี้  

7. กรณีทีบ่รษิทัฯไดร้บัเอกสารทัง้หมดทีถู่กตอ้ง และครบถว้นภายหลงัวนัที ่8 กนัยายน 2560 เวลา 15.30 น. 
(วนัสิน้สดุระยะเวลาจอง) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายดงักล่าว  

8. การสละสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน หรอืมไิด้ช าระเงนิ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ หรอื เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟทธ์นาคาร ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้
ครบตามเวลาทีก่ าหนด โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้ทีก่รอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนไม่ครบถว้น หรอืจองซือ้ดว้ยวธิกีารอื่น ทีม่ไิดก้ าหนดไวใ้นหนงัสอืแจง้สทิธกิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ ฉบบันี้ บรษิทัฯจะถอืว่าผูถ้อืหุน้สละสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ โดยบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน  

9. วธิกีารรบัเงนิปนัผล หากผูจ้องซือ้สมคัรบรกิารโอนเงนิปนัผล (บรกิาร e – Dividend) กบัทางบรษิทัศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) หรอืกบับรษิทัหลกัทรพัยท์ีม่บีญัชซีือ้ขายอยู่ เมือ่ถงึก าหนด
วนัจ่ายเงนิปนัผล ทาง TSD จะโอนเงนิเขา้ บญัช ีe - Dividend ทีเ่คยสมคัรไว ้หากไม่ไดม้กีารสมคัรบรกิาร
ดงักล่าว ทาง TSD จะออกเชค็ในชื่อของผูถ้อืหุน้แทน 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมลูเบือ้งต้นของบริษทั 

 
1. ประเภทกิจการและลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ในปี 2519 คุณชูเกยีรติ อุทกะพนัธุ์ ได้จดัตัง้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วารสารบ้านและสวน เพื่อเริม่ผลตินิตยสาร 
“บา้นและสวน” โดย ในปี 2520 คุณชเูกยีรต ิอุทกะพนัธุ ์ได้ก่อตัง้โรงพมิพข์ึน้ ในรูปของหา้งหุน้ส่วนจ ากดัอมรนิทรก์าร
พมิพ ์เพื่อจดัพมิพน์ิตยสารและรบัจา้ง งานพมิพอ์ื่น และเพื่อเป็นการรองรบัการขยายตวัของกจิการทีเ่พิม่มากขึน้อย่าง
ต่อเนื่องบรษิทัฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนพรอ้มกบัเปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั 
(มหาชน)” เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อ วนัที ่15 มถุินายน 2536 ในปี 2555 บรษิัทฯ ได้
จดัตัง้บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั (“AMTV”) เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ดว้ยทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ 10 ลา้นบาทเพื่อประกอบธุรกจิโทรทศัน์ และไดท้ าสญัญาด าเนินการโทรทศัน์ดาวเทยีมช่อง “AMARIN activ 
TV” ออกอากาศช่องรายการดงักล่าวตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2555 และต่อมาในเดอืนมกราคม 2557 AMTV ไดร้บัแจง้
เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดบัชาต ิหมวดหมู่ทัว่ไป แบบความคมชดัสงู AMTV จงึยุติการออกอากาศโทรทศัน์ดาวเทยีมตัง้แต่เดอืนมกราคม 
2557 เป็นต้นมา และเริ่มออกอากาศทีวีดิจิทัลทางช่อง อมรินทร์ทีวี เอชดี (ช่อง 34) เป็นครัง้แรกเมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2557 ทัง้นี้ AMTV มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว เพื่อน าเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีน จาก 10 ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 1,200 ลา้นบาทในปี 2558 และเป็น 1,800 ลา้นบาทใน
ปี 2559 ตามล าดบั นอกจากนี้ เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ถอืหุน้และร่วมลงทุนในบรษิทั คาโดคาวะ 
อมรนิทร ์จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 46 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ 30 ล้านบาท คดิเป็นมูลค่าเงนิทุน 13.80  
ลา้นบาท ซึง่เป็นบรษิทัทีผ่ลติและจ าหน่ายสิง่พมิพ ์Light Novel, Comic, Walker Magazine Ecommerce หนังสอืที่
เป็นรปูเล่มและ EBook และสนิคา้ License ของภาพยนตร ์หนงัสอื แอนิเมชัน่ และสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ปจัจุบนั บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้วเท่ากบั 419.99 ล้านบาท แบ่งเป็นจ านวนหุ้น 419.99 
ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทีผ่่านมา ในปี 2547 บรษิทัฯ มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้จาก 190 
ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท ต่อมา ได้เพิ่มเป็น 219.99 ล้านบาทในปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปนัผล และในปี 2560 
บรษิทัฯ ไดม้กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 419.99 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจ านวน 200 ลา้นหุน้มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1 บาท เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่บรษิทั วฒันภกัด ีจ ากดั 

จากปรมิาณผู้อ่านที่เริ่มต้นขึ้นจากคนเพยีงไม่กี่กลุ่ม กลบัขยายตวัเพิ่มและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
บรษิทัฯ จงึเริม่ผลตินิตยสารอื่นๆ ตามมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้่าน โดยมนีิตยสารแนวผูห้ญงิออกตามมา 
คอื “แพรว” และ “สุดสปัดาห์” และผลตินิตยสารอื่นๆ อย่างต่อเน่ือง จนปจัจุบนับรษิัทมนิีตยสารทัง้สิน้ 11 หวั ผลติ
หนังสอืเล่มปีละหลายร้อยปก รบัจ้างพมิพแ์ละขยายออกไปสู่ธุรกจิอื่นอกีหลากหลาย ในปจัจุบนับรษิทัประกอบธุรกจิ
หลกั 5 สายงานคอื 

1. สายงานธุรกจิโรงพมิพ ์
2. สายงานนิตยสาร 
3. สายงานหนงัสอืเล่ม 
4. สายงานนิวมเีดยี 
5. สายงานอมรนิทรค์รเีอทฟีแอนดอ์เีวน้ต์ 
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โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุม่บริษทั 

 ด าเนินการโดย ประเภทธรุกิจ ทุนช าระแลว้ (บาท) สดัส่วนการถือหุ้น 

บรษิทั อมรนิทร ์บุ๊ค เซน็เตอร ์จ ากดั จ าหน่ายสือ่สิง่พมิพ ์ 10,000,000.00 19.00% 

บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั ระบบมลัตมิเีดยีสิง่พมิพ ์ 500,000,000.00 0.50% 

บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั ประกอบธุรกจิโทรทศัน์ 1,800,000,000.00 99.99% 

บรษิทั คาโดคาวะ อมรนิทร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายสิง่พมิพ ์ 30,000,000.00 46.00% 

 
2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

ปจัจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยฯ ด าเนินธุรกจิภายใต ้3 ธุรกจิหลกั ดงัต่อไปนี้ 
2.1 ธรุกิจงานพิมพ ์ 
ธุรกจิงานพมิพ์ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยสายงานธุรกจิโรงพมิพ ์สายงานนิตยสาร และสายงานหนังสอืเล่ม 

ดงันี้ 
2.1.1 รบัจ้างพิมพง์านทัว่ไป (สายงานธรุกิจโรงพิมพ)์  

สายงานธุรกจิโรงพมิพ ์เป็นสายการผลติหลกัที่ส าคญัของบรษิทัฯ มรีะบบการผลติและบรกิารงานพมิพแ์บบครบวงจร 
เพื่อรองรบังานจากสายธุรกจิส านักพมิพ์ กลุ่มนิตยสาร และหนังสอืเล่ม และงานรบัจา้งพมิพ์ภายนอก (Commercial 
Printing) งานรบัจา้งพมิพ ์มคีวามหลากหลายรปูแบบและครบวงจร ตัง้แต่การออกแบบแนวคดิ (Conceptual Design) 
จดัท าเนื้อหา ออกแบบและจดัอารต์เวริ์ก ถ่ายภาพ การปรบัแต่งรทีชัภาพ การปรบัแก้ไขโทนสขีองภาพถ่าย (Color 
Enhancement) เป็นบรกิารทีเ่ชื่อมต่อกบักระบวนการ ผลติสิง่พมิพ ์ไปจนถงึสื่อดจิทิลัและสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบ
ต่าง ๆ ท าให้ตอบสนองความต้องการของลูกคา้โรงพมิพ์ได้ครอบคลุม กวา้งขวางยิง่ขึน้ซึง่กลุ่มลูกค้าของงานรบัจ้าง
พมิพข์องบรษิทัมหีลากหลาย ได้แก่ งานพมิพ์ในพระราชส านัก หน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ กลุ่มธนาคารและสถาบนั
การเงินต่าง ๆ กลุ่มมูลนิธิต่าง ๆ ศาสนาต่าง ๆ สมาคมต่าง ๆ กลุ่มบริษัทเอกชน นิติบุคคล องค์กรชัน้น า กลุ่ม 
นักวิชาการ ศลิปิน กลุ่มสถาบนัการศึกษา ตลอดจนกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้ารายย่อยที่ต้ องการงานพิมพ์
คุณภาพสงู ซึง่จากการวจิยัค้นคว้าเพื่อพฒันาเทคนิค คดัสรรวตัถุดบิเพื่องานพมิพ์ใหม้คีุณภาพ สอดคลอ้งกบัสภาวะ
ตลาด และการแขง่ขนัในระดบัภูมภิาค ดงัจะเหน็ไดจ้ากสายงานธุรกจิโรงพมิพส์ามารถควา้รางวลัคุณภาพทางการพมิพ ์
อาท ิAsian Print Awards, Thailand Print Awards เป็นตน้  
 

2.1.2 ผลิตส่ิงพิมพส์ านักพิมพ ์(สายงานนิตยสารและสายงานหนังสือเล่ม)  
บรษิทัฯ สัง่สมประสบการณ์ธุรกจิส านกัพมิพเ์ป็นเวลาอนัยาวนาน และมกีองบรรณาธกิารขนาดใหญ่ทีผ่ลตินิตยสารชัน้
น าและหนังสือเล่ม ปจัจุบัน บริษัทฯ มีส านักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ทัง้หมด 20 ส านักพิมพ์ ประกอบด้วย แพรว
ส านักพมิพ ์ส านักพมิพอ์รุณ ส านักพมิพ ์Spell ส านักพมิพ ์Rose ส านักพมิพแ์พรวเพื่อนเดก็ ส านักพมิพ ์Kids ฉลาด 
ส านักพมิพ์อมรนิทร์คอมมกิส ์ส านักพมิพ์แพรวเยาวชน ส านักพมิพ์อมรนิทร์ธรรมะ ส านักพมิพ์อมรนิทร์ CUISINE 
ส านกัพมิพอ์มรนิทรส์ขุภาพ ส านกัพมิพอ์มรนิทร ์ส านกัพมิพอ์มรนิทร ์HOW-TO ส านักพมิพ ์springbooks ส านักพมิพ ์
Amarin Travel ส านกัพมิพ ์STEPS ส านกัพมิพ ์Shortcut ส านกัพมิพบ์า้นและสวน ส านักพมิพ ์National Geographic 
และส านกัพมิพน์ิตยสารแพรว โดยส านกัพมิพท์ัง้หมดนี้ จดัพมิพห์นงัสอืแยกย่อยแบ่งหมวดหมู ่ตอบสนองผูอ้่านทุกเพศ
ทุกวยั ปีละประมาณ 600 ปก ภายใต้ 3 กลุ่มหนังสอืหลกั คอื บนัเทงิคดไีทย – เทศ (Fiction) สารคด ี(Non - Fiction) 
หนังสอืส าหรบัเด็กและเยาวชน และหนังสอืกลุ่มบ้านและสวน นอกจากนี้  ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มี
นิตยสาร ออกจ าหน่ายจ านวน 11 ฉบบั ไดแ้ก่ นิตยสารบา้นและสวน นิตยสาร room นิตยสารแพรว นิตยสาร Praew 
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Wedding นิตยสารสดุสปัดาห ์นิตยสาร Amarin Baby & Kids นิตยสารชวีจติ นิตยสาร Health & Cuisine นิตยสาร my 
home นิตยสาร National Geographic ฉบบัภาษาไทย และนิตยสาร Secret เพื่อใหส้อดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้อ่านที่มีรสนิยมหลากหลาย และกล่าวได้ว่า นิตยสารของบรษิัทฯ มียอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกบันิตยสารประเภท
เดยีวกนั และลว้นเป็นนิตยสารชัน้น าของประเทศทุกฉบบั  
 

2.2 ธรุกิจการตลาดและงานแฟรแ์ละอ่ืนๆ  
ธรุกิจการตลาดและงานแฟร ์
บรษิทัฯ ใหบ้รกิารรบัจดักจิกรรมสื่อสารการตลาดในรูปแบบอเีวน้ต์และงานแฟรใ์หก้บันิตยสารและหนังสอืในเครอืของ
บรษิทัฯ และลูกคา้ภายนอกอย่างครบวงจรดว้ยความช านาญท าใหไ้ดร้บัความไวว้างใจจากองคก์รภายนอกทัง้ในส่วน
ภาครฐัและหน่วยงาน เอกชนใหเ้ป็นผูจ้ดังานต่างๆ ทัง้นี้ ในสว่นงานแฟรข์องนิตยสารในเครอืของบรษิทัฯ ในปี 2559 มี
ทัง้สิน้ 8 งาน ไดแ้ก่ งานบา้นและสวนแฟร ์Midyear บา้นและสวนแฟร ์2016 งาน Amarin Baby & Kids Fair ครัง้ที ่7 
และ 8 งาน Good Life Fair 2016 (ศนูยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ)์ งาน Good Life Fair 2016 (อมิแพค็) งาน Lemonade 
Shopping Festa และงาน Food Night Market นอกจากนี้ ยงัม ีการจดักจิกรรมทางการตลาดส าหรบันิตยสารของ
บรษิทัฯ อาท ิสดุสปัดาหค์นหล่อขอท าด ีแพรวแชรติี้้ และ AMARIN run for love เป็น ต้น ทัง้นี้ กจิกรรมงานแฟรแ์ละ
การจดักจิกรรมทางการตลาดดงักล่าวไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากทัง้กลุ่มผูอ้่านนิตยสารและประชาชนทัว่ไป  
อมรินทรนิ์วมีเดีย  
บรษิทัฯ ให้บรกิารพฒันาระบบเวบ็ไซต์ และเนื้อหาออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบทัง้บทความ ภาพประกอบ อนิโฟ
กราฟฟิค วดิโีอออนไลน์ ฯลฯ ที่มคีวามแตกต่างจากเน้ือหาในสื่อสิง่พมิพ์ นอกจากน้ี ฝ่ายอมรนิทร์นิวมเีดยียงัมกีาร
พฒันา และประยุกตเ์ทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชก้บับรกิารของบรษิทัในเครอือมรนิทร ์ไม่ว่าจะเป็นการเกบ็ขอ้มลูผูเ้ขา้ชม
งานแฟร ์และผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์เพื่อน ามาวเิคราะห ์ในรูปแบบบิก๊ดาต้า หรอืการพัฒนาระบบเซคัน่สกรนีเพื่อการสื่อสาร
และโต้ตอบขอ้มูล เพื่อตอบสนองความต้องการของการท ารายการ แบบ Interactive กบัช่องอมรินทร์ทวี ีเอชด ีใน
อนาคต  

 
2.3 ธรุกิจผลิตรายการโทรทศัน์ 

บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั (“AMTV”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโทรทศัน์ภายใต้ช่องอมรนิทร ์
ทวี ีเอชด ี(ช่อง 34) ซึง่เป็นสถานีโทรทศัน์ระบบดจิทิลั ความคมชดัสงู ทีเ่สนอรายการวาไรตี้และข่าวสารและผูผ้ลติมอื
อาชพี โดดเด่นดว้ยรายการ ไลฟ์สไตลก์ารใชช้วีติ เช่น การแต่งบา้น ซ่อมแซมบา้น จดัสวน ท าอาหาร รายการส าหรบั
แม่และเดก็ AMTV เป็นผู้ชนะการประมูล ใบอนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถี่เพื่อใหบ้รกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลัประเภท
บรกิารทางธุรกจิระดบัชาต ิหมวดหมู่ทัว่ไป แบบความคมชดัสงู จากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) โดยใบอนุญาตมอีายุ 15 ปี ก าหนดระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่25 เมษายน 2557 
ถงึวนัที ่24 เมษายน 2572  
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3. โครงสรา้งการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษทั ณ 30 มิถนุายน 2560  คณะกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน ดงัน้ี 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์    กรรมการ 
3. นายเจรญิจติต ์ณ สงขลา กรรมการ 
4. นายอ าพล รวยฟูพนัธ ์ กรรมการ 
5. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ กรรมการ 

6. เรอือากาศโทกมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 
7. นายปราโมทย ์พรประภา กรรมการ 
8. นายก าพล ปุญโสณี กรรมการ 
9. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ กรรมการ 

10. นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์   กรรมการ 
11. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง กรรมการ 

 โดยมนีางสาวธนาร ีพมิปรุ เป็นเลขานุการบรษิทั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 30 มิถนุายน 2560 จ านวน 3 ท่าน คือ 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
2. นายเจรญิจติต ์ณ สงขลา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
3. นายอ าพล รวยฟูพนัธ ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

 โดยมนีายสามารถ พจนพาณิชยก์ุล เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ 30 มิถนุายน 2560 จ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายเจรญิจติต ์ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
4. นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์   กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 โดยมนีางอมัพวรรณ์  สวุรรณเรอืงศร ีด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการบริหาร ณ 30 มิถนุายน 2560 จ านวน 6 ท่าน คือ 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์    กรรมการบรหิาร 
3. นายก าพล ปุญโสณี กรรมการบรหิาร 
4. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ กรรมการบรหิาร 
5. นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์   กรรมการบรหิาร 
6. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง กรรมการบรหิาร 

 

คณะผูบ้ริหาร ณ 30 มิถนุายน 2560 จ านวน 28 ท่าน ดงัน้ี 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั 
4. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

ธุรกจิโรงพมิพ ์
5. นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ) 
6. นางสาวเอีย่มศร ี บุญหชยัรตัน์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ฝา่ยขายและการตลาด) 
7. นายฉนัทชาต  ธเนศนิตย ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ) 
8. นายอาจหาญ นิมติรหมื่นไวย ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ฝา่ยทรพัยากรบุคคล) 
9. นายเจรมยั พทิกัษ์วงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานนิตยสาร 

10. นางสาวอุษณีย ์ วริตักพนัธ ์ กรรมการผูจ้ดัการ สายงานหนงัสอืเล่ม 
11. นางอมัพวรรณ์  สวุรรณเรอืงศร ี ผูอ้ านวยการอาวโุสฝา่ยบรหิารทัว่ไป 
12. นางสาวธนาร ีพมิปร ุ ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
13. นางสาวบุษปเกษ วงศช์ะอุ่ม ผูอ้ านวยการสายงานบรหิาร (สายงานธุรกจิโรงพมิพ)์ 
14. นางภทัราวรรณ พลูทวเีกยีรติ ์ ผูอ้ านวยการสายงาน Amarin Publishing Services 
15. นางสาวจุฑามาศ   สมติานนท ์ ผูอ้ านวยการสายงานขาย (สายงานธุรกจิโรงพมิพ)์ 
16. นางสาวสณัหฤ์ทยั เสต็ตวีงค ์ ผูอ้ านวยการฝา่ยโฆษณา 
17. นางสาวชฎาพร บุณยาภรณ์ ผูอ้ านวยการฝา่ยโฆษณา 
18. นางสาววลรีตัน์  ศกัดิข์จรยศ ผูอ้ านวยการฝา่ยโฆษณา 
19. นายคมภาณุกรณ์ พนัธด์าสวุรรณ ผูอ้ านวยการฝา่ยโฆษณา 
20. นายรณชยั หาญสวุานนท ์ ผูอ้ านวยการฝา่ยโฆษณา 
21. นางสาวฉนัทนา  ยทุธนาภมู ิ บรรณาธกิารอ านวยการนิตยสาร 
22. นางสาวลกัขณา คมคาย บรรณาธกิารอ านวยการนิตยสาร 
23. นางสาวชชัฎา  พรหมเลศิ ผูอ้ านวยการฝา่ยจดัการส านกัพมิพ ์
24. นางสาวน ้าทพิย ์ เงนิแยม้ ผูอ้ านวยการฝา่ยการตลาดและสือ่สารแบรนด ์– มเีดยี 
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 ช่ือ ต าแหน่ง 
25. นายอาสา  ผวิข า ผูอ้ านวยการฝา่ยนิวมเีดยี 
26. นางสาวบุษราคมั  อิม่จติต ์ ผูอ้ านวยการฝา่ยโฆษณานิวมเีดยี 
27. นายรว ีวฒันเชือ้ ผูอ้ านวยการโรงงาน 
28. นางสาวมลฤด ี ลลีามจัฉากุล ผูอ้ านวยการฝา่ย Creative and Event 

 
รายชื่อผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก อา้งองิรายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัปิดสมุดพกัการโอนหุน้ เมื่อวนัที ่18 
กรกฎาคม 2560 
ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ รอ้ยละ 

1. บรษิทั วฒันภกัด ีจ ากดั 200,000,000 47.62 
2. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์  54,387,052 12.95 
3. นายระพ ีอุทกะพนัธุ ์  40,415,672  9.62 
4. นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์  36,671,791  8.73 
5. บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุ ง เทพพาณิชย์  จ ากัด 

(มหาชน) 
  6,449,473  1.54 

6. นายโสภณ มติรพนัธพ์านิชย ์   5,770,900  1.37 
7. นายสมชยั สวสัดผีล   4,376,800  1.04 
8. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ภูมพิลอดุลยเดช   3,473,684  0.83 
9. นายนิต ิโอสถานุเคราะห ์  3,016,414  0.72 

10. นายเฉลมิพล โสภณกจิการ  2,382,414  0.57 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมลูทางการเงินของบริษทัฯ 

 
สรุปฐานะการเงินของบริษัท อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 – 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 
30 มิถนุายน 2560 ปี 2557 1/  ปี 2558 ปี 2559 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรพัย ์                 
สินทรพัยห์มุนเวียน                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า 
เงนิสด 215.09  4.00  209.67  4.11  176.16 3.72 83.27 1.85 
เงนิลงทุนชัว่คราว 50.00  0.93  - - - - - - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 470.46  8.76  477.24  9.36  633.87 13.37 649.48 14.45 
สนิคา้คงเหลอื 302.27  5.63  284.78  5.58  270.34 5.70 238.89 5.32 
เงนิประกนัการประมลู - - - - - - - - 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 103.31  1.92  101.87  2.00  12.23 0.26 12.31 0.27 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,141.13  21.24  1,073.56  21.05  1,092.59 23.05 983.95 21.89 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

        เงนิลงทุนระยะยาว 10.14  0.19  10.08  0.20  10.03 0.21 10.05 0.22 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - 12.91 0.27 12.98 0.29 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 4.40  0.08  4.40  0.09  4.40 0.09 4.40 0.10 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,007.33  18.75  903.52  17.72  879.99 18.56 834.30 18.56 
ทีด่นิรอการพฒันา 77.41  1.44  77.41  1.52  77.41  1.63 77.41 1.72 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2,982.48  55.52  2,785.20  54.61  2,578.74 54.40 2,483.27 55.25 
ลขิสทิธิห์นงัสอื 25.96  0.48  32.38  0.63  29.34 0.62 32.43 0.72 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 117.44  2.19  208.45  4.09  46.08 0.97 47.16 1.05 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 5.41  0.10  5.13  0.10  9.08 0.19 8.56 0.19 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,230.57  78.76  4,026.57  78.95  3,647.97 76.95 3,510.55 78.11 
รวมสินทรพัย ์ 5,371.70  100.00  5,100.13  100.00  4,740.57 100.00  4,494.50 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

        หน้ีสินหมุนเวียน 
        เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิ 150.00  2.79  450.00  8.82  550.00 11.60 - - 
ตัว๋แลกเงนิ - - 99.50  1.95  196.66 4.15 139.41 3.10 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 204.34  3.80  184.38  3.62  205.61 4.34 279.26 6.21 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 
30 มิถนุายน 2560 ปี 2557 1/  ปี 2558 ปี 2559 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 128.59  2.39  128.82  2.53  106.22 2.24 110.44 2.46 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ่งปี - - - - 270.00 7.05 344.00 7.65 
หุน้กูร้ะยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ่งปี - - - - - - 100.00 2.22 
สว่นของหนี้สนิภายใตส้ญัญาให้
ดาํเนินการโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 610.79  11.37  476.13  9.34  458.70 9.68 225.03 5.01 
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทาง
การเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน
หนึ่งปี 2.63  0.05  4.09  0.08  15.82 0.33 15.95 0.35 
ภาษเีงนิไดบุ้คคลคา้งจ่าย 38.78  0.72  31.71  0.62  31.90 0.67 - - 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 28.89  0.54  33.16  0.65  31.97 0.67 33.85 0.75 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,164.02  21.67  1,407.79  27.60  1,866.86 39.38 1,247.94 27.77 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

        เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ 470.00  8.75  980.00  19.22  1,070.00 22.57 882.00 19.62 
หุน้กู ้ 100.00  1.86  100.00  1.96  200.00 4.22 100.00 2.22 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาอนุญาตให้
ดาํเนินการโทรทศัน์ในระบบ
ดจิทิลั 1,563.03  29.10  1,096.30  21.50  649.35 13.70 650.45 14.47 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 4.21  0.08  2.53  0.05  64.05 1.35 56.79 1.26 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - - - - - - - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 104.69  1.95  118.92  2.33  120.40 2.54 120.31 2.68 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 0.75  0.01  - - - - 0.52 0.01 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,242.68  41.75  2,297.75  45.05  2,103.80 44.38 1,810.07 40.27 
รวมหน้ีสิน 3,406.70  63.42  3,705.53  72.66  3,970.66 83.76 3,058.01 68.04 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 
30 มิถนุายน 2560 ปี 2557 1/  ปี 2558 ปี 2559 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ส่วนของผูถ้อืหุ้น 
        

ทุนจดทะเบยีน 220.00    220.00    220.00    420.00 
 ทุนทีอ่อกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 

- หุน้สามญั 
220.00 4.10 220.00 4.31 220.00 4.64 420.00 9.34 

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 270.00  5.03  270.00  5.29  270.00  5.70 907.39 20.19 
กาํไรสะสม             

  จดัสรรแลว้ – 
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25.00  0.47  25.00  0.49  25.00  0.53 25.00 0.56 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,450.00  26.99  879.60  17.25  254.91 5.38 84.09 1.87 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,965.00  36.58  1,394.60  27.34  769.91 16.24 1,436.49 31.96 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 5,371.70  100.00  5,100.13  100.00  4,740.57 100.00  4,494.50 100.00 
 
หมายเหตุ: 1/ตวัเลขงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ทีแ่สดงในตารางขา้งตน้ อา้งองิจากตวัเลขปรบัปรุงใหม่  
                ตามทีผู่ส้อบบญัชแีสดงเปรยีบเทยีบไวก้บังบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
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ตาราง สรุปงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตามงบการเงินรวมของบริษัท อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั
(มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 – 2559 และ งวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถนุายน 2560 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ส าหรบังวด          

6 เดือน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ม.ค. – มิ.ย. 2560 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,892.35  100.00  1,968.63  100.00  1,894.00 100.00  924.26 100.00 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 1,624.41 85.84 1,953.06 99.21 1,829.34 96.59 835.35 90.38 
ก าไรขัน้ต้น 267.94  14.16  15.57  0.79  64.66 3.41 88.91 9.62 
รายไดอ้ื่น 21.62  1.14  35.23  1.79  51.01 2.69 15.93 1.72 
ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 289.56  15.30  50.80  2.58  115.67 6.11 104.84 11.78 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 45.61 2.41 56.07 2.85 59.11 3.12 27.47 2.97 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 286.90 15.16 322.25 16.37 295.54 15.60 171.89 18.60 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 28.26 1.49 30.35 1.54 35.58 1.88 - - 
ตน้ทุนทางการเงนิ 41.60 2.20 87.72 4.46 135.99 7.18 66.17 7.16 
รวมค่าใช้จ่าย 402.37 21.26 496.39 25.21 526.22 27.78 265.53 28.73 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษทัรว่ม - - - - (0.89) (0.05) 0.07 0.01 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (112.81) (5.96) (445.58) (22.63) (411.45) (21.72) (160.60) (17.38) 
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้ 23.10  1.22  28.44  1.44  (216.67) (11.44) (10.21) (1.10) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบังวด (89.70) (4.74) (417.15) (21.19) (628.12) (33.16) (170.81) (18.48) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน : 

        รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภท
รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร
หรอืขาดทุน 

        ผลก าไรจากการประมาณการ
ทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยั -
สทุธจิากภาษเีงนิได ้ (1.76)   0.74    3.42   - 

 ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน 
ส าหรบังวด (1.76)   0.74    3.42   - 

 ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม
ส าหรบังวด 

   (91.46) 
 

(416.41) 
 

(624.69) 
 

(170.81) 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้
พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) (0.43)   (1.89)   (2.86)   (0.50) 

 

หนังสือแจ้งสิทธิ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 19



งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ส าหรบังวด          

6 เดือน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ม.ค. – มิ.ย. 2560 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกั (พนัหุน้) 212.82   220.00   220.00   420.00 

 
 

ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2557 – มิถนุายน 2560 

รายได้จากการขายและบริการ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย รายไดจ้ากธุรกจิงานพมิพ์
ได้แก่ สายงานธุรกจิโรงพมิพ์ สายงานนิตยสารและสายงานหนังสอืเล่ม และรายได้จากธุรกจิส่วนงานอื่น 
ไดแ้ก่ ธุรกจิชวีจติโฮม จดัอบรมสมัมนา ธุรกจิจดังานแสดง ธุรกจิเวบ็ไซต์ และธุรกจิผลติรายการโทรทศัน์  
ส าหรบัปี 2557 – 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร จ านวน 1,892.35 ลา้นบาท 
1,968.63 และ 1,894.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ในปี 2558 ภาคการผลติส่วนใหญ่ยงัอยู่ในภาวะซบเซาโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก
เศรษฐกจิฟ้ืนตวัชา้กว่าทีค่าด จงึสง่ผลต่อก าลงัการซือ้อย่างมนียัส าคญั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารเพิม่ขึน้จากปี 2557 เท่ากบั 76.28 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.03 ซึง่แมว้่า
บรษิทัฯ จะมรีายไดจ้ากธุรกจิงานพมิพใ์นปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จ านวน 22.47 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 1.43 จากการทีภ่าพรวมอุตสาหกรรมสือ่โฆษณาในนิตยสารยงัคงมอีตัราการเตบิโตลดลงแต่ปจัจยัดงักล่าว
ไม่ไดส้ง่ผลกระทบต่อส่วนงานพมิพม์ากนัก โดยธุรกจิโรงพมิพแ์ละธุรกจิหนังสอืเล่ม มอีตัราการเตบิโตสงูขึน้ 
รอ้ยละ 9.72 และรอ้ยละ 1.42 ตามล าดบั เป็นผลจากสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศทีม่เีสถยีรภาพมาก
ขึน้ และภาครฐัมมีาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิทีช่ดัเจน ส าหรบัในส่วนงานอื่น บรษิทัฯ  มรีายไดเ้พิม่ขึน้ 98.75 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.47 โดยหลกัมาจากการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของธุรกจิจดังานแสดง และการ
รบัรูร้ายไดจ้ากธุรกจิทวีดีจิทิลัเตม็ปีเป็นปีแรก 

ในสว่นปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร ลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 
74.63 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.79  ซึง่เป็นผลมาจากการชะลอการซือ้ของลกูคา้ อย่างไรกต็าม ตัง้แต่ช่วง
ไตรมาสที ่4 ของปี 2559 บรษิทัย่อย ซึง่ประกอบธุรกจิทวีดีจิทิลั ไดร้บัการจดัอนัดบัความนิยม 1 ใน 10 ของ
กลุ่มผูช้มทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป และรายไดข้องธุรกจิทวีดีจิทิลั มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ในปี 2559 เท่ากบั 
101.34 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 92.02 อกีทัง้มแีนวโน้มรายไดเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง แมว้่าจะมผีลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกจิกต็าม 
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ต้นทุนขายและบริการ 

สาํหรบัปี 2557 – 2559 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายและบรกิารจํานวน 1,624.41 ลา้นบาท 1,953.06 ลา้น
บาท และ 1,829.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2558 ต้นทุนขายและบรกิารเพิม่ขึน้จากปี 2557 จํานวน 328.65 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
20.23 เนื่องมาจากการเริม่ดําเนินธุรกจิทวีดีจิทิลัเตม็ปีเป็นปีแรก บรษิัทฯมตี้นทุนการดําเนินการธุรกจิทวีี
ดจิทิลัเพิม่ขึน้จํานวน 307.82 ลา้นบาท ในขณะทีธุ่รกจิงานพมิพ์ มตี้นทุนขายและบรกิารลดลงเลก็น้อย จาก
การหยุดการดาํเนินธุรกจิอบรมสมัมนา และธุรกจิท่องเทีย่วในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2557 ตามลาํดบั  

ในปี 2559 ตน้ทุนขายและบรกิารลดลงจากปี 2558 จาํนวน 123.72 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 6.33 
เป็นผลมาจาก การหยุดการดําเนินธุรกจิชวีจติโฮม ในไตรมาส 1 ในปี 2559 นอกจากนี้ เป็นผลมาจากการ
ควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินธุรกจิ  

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน 

ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิทัฯ ในปี 2557 – 2559 มจีาํนวน 45.61 ลา้นบาท 56.07 ลา้นบาท และ 
59.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2558 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้จากปี 2557 จํานวน 10.46 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 22.93 ซึง่เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการเริม่ต้นดําเนินธุรกจิทวีี
ดจิทิลัของบรษิัทย่อย ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสมัพนัธช์่องรายการผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการเพิม่การรบัรู้
ช่องรายการแก่กลุ่มเป้าหมายใหก้ว้างยิง่ขึน้ ในส่วนปี 2559 บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ขึ้นจากปี 
2558 เท่ากบั 3.04 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการขยายธุรกจิในส่วนของงานแฟร ์ทีต่้องมคี่าใชจ้่ายในการ
ประชาสมัพนัธง์านเพิม่มากขึน้ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ ในปี 2557 – 2559 มจีํานวน 315.16 ลา้นบาท 352.60 ลา้น
บาท และ 331.12 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยในปี 2558 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จากปี 2557 
จาํนวน 37.43 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.88 ซึง่เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการดาํเนินธุรกจิ
ทวีดีจิทิลัของบรษิทัย่อยเตม็ปีเป็นปีแรก นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมคี่าจา้งพนักงาน เพิม่ขึน้ และค่าเสื่อมสะสม
จากส่วนปรบัปรุงอาคาร ซึ่งเป็นผลจากการปรบัปรุงพืน้ทีอ่าคารของบรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิทัย่อยเช่าดําเนิน
ธุรกจิทวีดีจิทิลั ในส่วนปี 2559 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 21.48 ลา้นบาท 
เป็นผลจากการควบคุมค่าใชจ้่าย และการบรหิารประสทิธภิาพในการทาํงาน 
 

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2557 – 2559 มจีํานวน 41.60 ลา้นบาท 87.72 ลา้นบาท และ 
135.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเพิม่ขึน้จาํนวน 46.12 ลา้นบาท ในปี 2558 และ 48.27 ลา้นบาท ในปี 2559 
ซึ่งเป็นผลจากดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามแผนการเบิกเงินเพื่อชําระค่า
ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรทศัน์ในสว่นของการดาํเนินธุรกจิทวีดีจิทิลั และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวชิาชพี
บญัช ี ที่ได้มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกบัแนวทางการรบัรู้รายการใบอนุญาตประกอบกจิการจากภาครฐั   
บรษิทัฯ ไดป้รบัปรุงรายการบนัทกึบญัชตีน้ทุนใบอนุญาตประกอบกจิการโทรทศัน์ระบบดจิทิลั โดยใชว้ธิคีดิลด
จาํนวนเงนิทีต่อ้งจ่ายชาํระเพื่อใหเ้ป็นมลูค่าปจัจุบนั และบนัทกึผลต่างระหว่างราคาเทยีบเท่าเงนิสดกบัจํานวน
เงนิทัง้หมด ทีต่อ้งจ่ายชาํระเป็นตน้ทุนทางการเงนิตลอดช่วงเวลาการชําระค่าธรรมเนียมการไดร้บัใบอนุญาต 
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และทาํการบนัทกึเป็นตน้ทุนทางการเงนิตดัจ่ายจาํนวน 15.96 ลา้นบาท 32.61 ลา้นบาท และ 48.62 ลา้นบาท 
ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลําดบั ซึง่การปรบัปรุงรายการบนัทกึบญัชดีงักล่าวนัน้ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ แต่อย่างใด 
 

ก าไรสุทธิ 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั  กําลงัซือ้ของผูบ้รโิภคทีห่ดหายไป และการเขา้ดําเนินการใน
ธุรกจิทวีดีจิทิลัอย่างเตม็ตวั ทาํใหบ้รษิทัฯ มผีลการดําเนินงานขาดทุนสุทธจิํานวน 91.46 ลา้นบาทในปี 2557  
ขาดทุนสุทธจิํานวน 416.41 ลา้นบาท ในปี 2558 และขาดทุนสุทธจิํานวน 624.69 ลา้นบาท ในปี 2559 โดย
ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 324.95 ลา้นบาท และลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 208.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ผลการด าเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2560 

รายได้จากการขายและบริการ 

ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารจํานวน 924.26 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อนจํานวน 183.81 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.82 ซึง่เป็นผล
จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิงานพมิพ ์ธุรกจิงานแสดงและเวบ็ไซต์ และธุรกจิทวีดีจิทิลั โดยรายไดข้องธุรกจิ
ทวีดีจิทิลัมกีารขยายตวัจากช่วงเดยีวกนัของปี 2559 จํานวน 114.83 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 143.93 
เน่ืองจากช่องอมรนิทรท์วีเีอชดไีดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยจากการสาํรวจของบรษิทั เอจบี ีนีล
เสน็ มเีดยี รเีสริช์ (ประเทศไทย) จํากดั ช่องอมรนิทรท์วีี เอชด ี อยู่ในช่วง 10 อนัดบัแรกจากการจดัอนัดบั
คะแนนความนิยมของกลุ่มผูช้มทัว่ประเทศ ในช่วงอายุ 15 ปีขึน้ไป ระหว่างช่วงเวลา 06.00 – 24.00น.  
 

ต้นทุนขายและบริการ 

ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายและบรกิารจาํนวน 835.35 ลา้นบาท ลดลงจาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจาํนวน 5.67 ลา้นบาท หรอืตน้ทุนขายและบรกิารรวมลดลงรอ้ยละ 0.67 ซึง่เป็นผลมา
จากรายได้ที่เพิม่ขึน้ แต่ทัง้นี้ อตัรากําไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ -13.58 เป็นร้อยละ 9.62 
ในช่วงเวลาเดยีวกนั   
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน 

ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายจํานวน 27.47 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อน 6.23 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.32 ซึง่เป็นผลจากการใชง้บประชาสมัพนัธง์าน
แฟรข์องบรษิทั  

ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารจํานวน 171.89 ลา้นบาท ลดลง 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 0.15 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.09 เนื่องจากจากการควบคุมค่าใชจ้่าย
สาํนกังานและค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ของบรษิทัฯ 
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ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2560 จาํนวน 66.17 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อน 5.84 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.68 ทัง้นี้ เนื่องจากการบรษิทัฯ มเีงนิกูร้ะยะยาว
เพิม่ขึน้ จากการเบกิเงนิกู้ระยะยาวในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2559 แมว้่าจะมกีารคนืเงนิกู้ระยะสัน้ดงักล่าว
ในช่วงเดอืนมนีาคม 2560 กต็าม 
 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

จากการที ่บรษิทัฯ มรีายไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญั จงึส่งผลใหใ้นช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2560 
บรษิทัฯ มขีาดทุนสุทธจิํานวน 170.81 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จํานวน 171.86 ลา้นบาท 
หรอืขาดทุนลดลงรอ้ยละ 50.15 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ 31 ธนัวาคม ปี 2557 – 2559 จํานวน 5,371.70 ลา้นบาท 5,100.13 
ลา้นบาท และ 4,740.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่มสีว่นประกอบของสนิทรพัยท์ีส่าํคญัไดแ้ก่ ลูกหนี้การคา้และ
ลกูหนี้อื่น สนิคา้คงเหลอื ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน เป็นตน้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 5,100.13 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 
271.57 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 5.06 เทยีบกบัสนิทรพัยร์วม ณ 31 ธนัวาคม ปี 2557 โดยการลดลง
ดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจากการตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจํานวน  206.26 ล้านบาท ส่งผลให้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่ายลดลงจาก 2,952.92 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 2,746.66 ลา้นบาทในปี 
2558 นอกจากนี้บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราวลดลง 55.42 ลา้นบาท
เนื่องจากกระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน อย่างไรกต็ามนี้บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี
เพิม่ขึน้ซึง่เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของขาดทุนสะสมยกไปของบรษิทัย่อย 84.49 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 4,740.57 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 
359.56  ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.05 เทยีบกบัสนิทรพัยร์วม ณ 31 ธนัวาคม ปี 2558  ซึง่สาเหตุหลกัมา
จากการ ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 206.26 ลา้นบาท  นอกจากนี้ บรษิทัมสีนิทรพัยภ์าษี
เงนิไดร้อการตดับญัชลีดลงซึง่เป็นผลจากการตดัเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทัย่อยจาํนวน 163.01 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ 31 ธนัวาคม ปี 2557 – 2559 จํานวน 3,406.70 ลา้นบาท 3,705.53 ลา้น
บาท และ 3,970.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่มสีว่นประกอบของหนี้สนิทีส่าํคญัไดแ้ก่ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้
อื่น เงนิกูย้มืและหุน้กู ้และสว่นของหนี้สนิภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ําเนินการโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั เป็นต้น 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 3,705.53 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จํานวน 298.84 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.77 เทยีบกบัหนี้สนิรวม ณ 31 ธนัวาคม ปี 2557  โดยการเพิม่ขึน้ดงักล่าวมี
สาเหตุหลกัมาจากการเบกิเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและตัว๋แลกเงนิเพิม่ขึน้ 400 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็น

หนังสือแจ้งสิทธิ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 23



                 

เลขท่ีใบจอง     
                             ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
                                 การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 839,999,730 หุ้น  
                                 มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ 
 

วนัท่ีจองซ้ือ   4 กนัยายน 2560   5 กนัยายน 2560   6 กนัยายน 2560   7 กนัยายน 2560   8 กนัยายน 2560 
เรยีน  บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

ข้อมลูผู้จองซ้ือหุ้น (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง) 
 

ขา้พเจา้ ( นาย นาง  นางสาว  นิตบุิคคล)  เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที ่   
 บุคคลธรรมดา สญัชาตไิทย เลขประจ าตวัประชาชน     บุคคลธรรมดา สญัชาตต่ิางดา้ว เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง                                       

 นิตบุิคคล สญัชาตไิทย เลขทะเบยีนนิตบุิคคล      นิตบุิคคล สญัชาตต่ิางดา้ว เลขทะเบยีนนิตบุิคคล       
บา้นเลขที ่    หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน        
แขวง/ ต าบล   เขต/อ าเภอ   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
โทรศพัท ์(บา้น/ ทีท่ างาน) โทรศพัทม์อืถอื  สญัชาต ิ                       อาชพี         

วนัเดอืนปีเกดิ (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)   เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี  ประเภทการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
ขา้พเจา้ ผูถ้อืหุน้เดมิตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่21 สงิหาคม 2560 จ านวน                                    หุน้ มคีวามประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) (อตัราส่วน 1 หุน้เดมิ 
ต่อ 2 หุน้ใหม ่ทีร่าคา 4.25 บาท) ดงันี้ 

รายละเอียดการจอง จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ (บาท) จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ (ตวัอกัษร) 

 จองซ้ือน้อยกว่าสิทธิ    

 จองซ้ือตามสิทธิทัง้จ านวน    
พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวโดยช าระเป็น   เงนิโอน   ดร๊าฟท ์  แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร   เชค็บุคคล  
เลขทีเ่ชค็      วนัที ่    ธนาคาร      สาขา      
โดยสัง่จ่าย “บญัชจีองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน)” ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั สาขาบางยีข่นั ประเภทบญัชกีระแสรายวนั เลขทีบ่ญัช ี003-3-92453-4 ก าหนดการช าระเงนิดว้ยเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีร์
เชค็/ เชค็ธนาคาร สามารถท าไดถ้งึ 7 กนัยายน 2560 เวลา 12.00 น.เท่านัน้ กรณีทีช่ าระโดยเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร จะตอ้งทราบผลการเรยีกเกบ็ไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ 
การล่งมอบหลกัทรพัย ์
 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์(หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวแลว้) ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (ผูจ้องซือ้โปรดเลอืกวธิกีารใดวธิกีารหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์ ใหฝ้ากไวก้บับรษิทัสมาชกิ โดยใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทั                       
     สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่ น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชขีองขา้พเจา้ ชื่อบญัชี                เลขที ่  ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บั   
     บรษิทันัน้ (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบับญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ ในกรณีทีร่ะบุชื่อผูจ้องซือ้ไม่ตรงกบัชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืระบุชื่อบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืเลขสมาชกิผูฝ้ากไมถู่กตอ้ง หรอืไม่สมัพนัธก์นั จะออกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวน 
     หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามผูจ้องซือ้และจดัส่งใบหลกัทรพัยใ์หต้ามชื่อ-ทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรพัย ์ซึง่บรษิทัไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ 
     ไม่สามารถขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรไดท้นัวนท าการแรกของการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรร) 
 ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์
 ขอรบัใบหลกัทรพัย ์ใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นนามของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหลกัทรพัยใ์หข้า้พเจา้ตามชื่อ – ทีอ่ยู ่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการนบัแต่   
    วนัปิดการจองซือ้หลกัทรพัย ์โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัด าเนินการใด ๆ เพื่อจดัท าใบหลกัทรพัยต์ามทีข่า้พเจา้ไดแ้สดงความประสงคไ์ว ้
 เข้าบญัชี 600 ใชอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นชื่อของ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีอง  
     บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ กรณีเลือกรบัหลกัทรพัยเ์ข้าบญัชี 600 ในช่องน้ี กรณุากรอก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรพัย ์(Issuer  
      Account) เท่านัน้ และกรอกแบบฟอรม์ตามข้อก าหนด FATCA เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าส่งให้แก่บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ด้วย 
การคืนเงินค่าจองซ้ือ (ถ้ามี)  
 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีข่า้พเจา้จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง)  
 โอนเงนิเขา้บญัช ี         
 ธ.กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    ธ.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)    ธ.ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)    อื่นๆ ธนาคาร                                                                                                               
     สาขา         เลขทีบ่ญัช ี    (โปรดแนบส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทฝากออมทรพัยห์รอืกระแสรายวนั เท่านัน้ และชื่อบญัชตีอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่านัน้)  
 จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีน (ส าหรบักรณผีูจ้องซือ้ทีม่เีงนิจองซือ้เกนิกวา่ 20 บาทเท่านัน้ การรบัเงนิคนืดว้ยเชค็ขดีคร่อม อาจมคี่าธรรมเนียมที ่      
     เกีย่วขอ้งซึง่ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบ เมื่อน าเชค็ไปเรยีกเกบ็เงนิ)   
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามจ านวนทีจ่องซือ้ หรอืตามจ านวนทีบ่รษิทัจดัสรรใหโ้ดยจะไม่เปลีย่นแปลงหรอืยกเลิกการจองซือ้ขา้พเจา้ยอมรบัวา่บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการจองซือ้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  โดยขา้พเจา้ยนิยอมรบั
คนืเงนิค่าจองซือ้ตามรายละเอยีดและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุนี้หากขา้พเจา้ไมส่่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้ หรอื
หากเชค็บุคคล/เชค็ธนาคาร/ดร๊าฟท ์ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและยนิยอมผกูพนัตามหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอกีดว้ย 

     
 

                                                                                                                                                                                                   ลงชื่อ     ผูจ้องซือ้ 
        (     ) 

 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
 

เลขท่ีใบจอง   
วนัท่ีจองซ้ือ    4 กนัยายน 2560    5 กนัยายน 2560    6 กนัยายน 2560    7 กนัยายน 2560    8 กนัยายน 2560 
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง)                                                                                                             เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ
ของบรษิทั จ านวน   หุน้ ในราคาหุน้ละ 4.25 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้                               บาท 
โดยช าระเป็น   เงนิโอน      ดร๊าฟท ์     แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร      เชค็บุคคล 
เลขทีเ่ชค็                                           ลงวนัที ่                                   ธนาคาร                                                สาขา     
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก                            บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่   
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ และสง่มอบภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ 
กรณีไมไ่ดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์หรอืไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจ านวนหลกัทรพัยท์ีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง) 
 โอนเงนิเขา้บญัชขีองขา้พเจา้ ธนาคาร สาขา  เลขทีบ่ญัช ี    
 จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัสง่ตามทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
 
 

                                                               เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ        

ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 
1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

การลงทุนในหุ้นมีความเสีย่ง  
ผูจ้องซ้ือควรอ่านหนังสือแจ้งสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 

 

                 

เลขท่ีใบจอง     
                             ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
                                 การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 839,999,730 หุ้น  
                                 มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ 
 

วนัท่ีจองซ้ือ   4 กนัยายน 2560   5 กนัยายน 2560   6 กนัยายน 2560   7 กนัยายน 2560   8 กนัยายน 2560 
เรยีน  บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

ข้อมลูผู้จองซ้ือหุ้น (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง) 
 

ขา้พเจา้ ( นาย นาง  นางสาว  นิตบุิคคล)  เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที ่   
 บุคคลธรรมดา สญัชาตไิทย เลขประจ าตวัประชาชน     บุคคลธรรมดา สญัชาตต่ิางดา้ว เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง                                       

 นิตบุิคคล สญัชาตไิทย เลขทะเบยีนนิตบุิคคล      นิตบุิคคล สญัชาตต่ิางดา้ว เลขทะเบยีนนิตบุิคคล       
บา้นเลขที ่    หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน        
แขวง/ ต าบล   เขต/อ าเภอ   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
โทรศพัท ์(บา้น/ ทีท่ างาน) โทรศพัทม์อืถอื  สญัชาต ิ                       อาชพี         

วนัเดอืนปีเกดิ (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)   เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี  ประเภทการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
ขา้พเจา้ ผูถ้อืหุน้เดมิตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่21 สงิหาคม 2560 จ านวน                                    หุน้ มคีวามประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) (อตัราส่วน 1 หุน้เดมิ 
ต่อ 2 หุน้ใหม ่ทีร่าคา 4.25 บาท) ดงันี้ 

รายละเอียดการจอง จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ (บาท) จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ (ตวัอกัษร) 

 จองซ้ือน้อยกว่าสิทธิ    

 จองซ้ือตามสิทธิทัง้จ านวน    
พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวโดยช าระเป็น   เงนิโอน   ดร๊าฟท ์  แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร   เชค็บุคคล  
เลขทีเ่ชค็      วนัที ่    ธนาคาร      สาขา      
โดยสัง่จ่าย “บญัชจีองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน)” ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั สาขาบางยีข่นั ประเภทบญัชกีระแสรายวนั เลขทีบ่ญัช ี003-3-92453-4 ก าหนดการช าระเงนิดว้ยเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีร์
เชค็/ เชค็ธนาคาร สามารถท าไดถ้งึ 7 กนัยายน 2560 เวลา 12.00 น.เท่านัน้ กรณีทีช่ าระโดยเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร จะตอ้งทราบผลการเรยีกเกบ็ไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ 
การล่งมอบหลกัทรพัย ์
 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์(หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวแลว้) ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (ผูจ้องซือ้โปรดเลอืกวธิกีารใดวธิกีารหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์ ใหฝ้ากไวก้บับรษิทัสมาชกิ โดยใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทั                       
     สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่ น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชขีองขา้พเจา้ ชื่อบญัชี                เลขที ่  ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บั   
     บรษิทันัน้ (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบับญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ ในกรณีทีร่ะบุชื่อผูจ้องซือ้ไม่ตรงกบัชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืระบุชื่อบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืเลขสมาชกิผูฝ้ากไมถู่กตอ้ง หรอืไม่สมัพนัธก์นั จะออกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวน 
     หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามผูจ้องซือ้และจดัส่งใบหลกัทรพัยใ์หต้ามชื่อ-ทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรพัย ์ซึง่บรษิทัไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ 
     ไม่สามารถขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรไดท้นัวนท าการแรกของการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรร) 
 ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์
 ขอรบัใบหลกัทรพัย ์ใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นนามของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหลกัทรพัยใ์หข้า้พเจา้ตามชื่อ – ทีอ่ยู ่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการนบัแต่   
    วนัปิดการจองซือ้หลกัทรพัย ์โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัด าเนินการใด ๆ เพื่อจดัท าใบหลกัทรพัยต์ามทีข่า้พเจา้ไดแ้สดงความประสงคไ์ว ้
 เข้าบญัชี 600 ใชอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นชื่อของ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีอง  
     บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ กรณีเลือกรบัหลกัทรพัยเ์ข้าบญัชี 600 ในช่องน้ี กรณุากรอก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรพัย ์(Issuer  
      Account) เท่านัน้ และกรอกแบบฟอรม์ตามข้อก าหนด FATCA เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าส่งให้แก่บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ด้วย 
การคืนเงินค่าจองซ้ือ (ถ้ามี)  
 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีข่า้พเจา้จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง)  
 โอนเงนิเขา้บญัช ี         
 ธ.กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    ธ.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)    ธ.ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)    อื่นๆ ธนาคาร                                                                                                               
     สาขา         เลขทีบ่ญัช ี    (โปรดแนบส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทฝากออมทรพัยห์รอืกระแสรายวนั เท่านัน้ และชื่อบญัชตีอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่านัน้)  
 จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีน (ส าหรบักรณผีูจ้องซือ้ทีม่เีงนิจองซือ้เกนิกวา่ 20 บาทเท่านัน้ การรบัเงนิคนืดว้ยเชค็ขดีคร่อม อาจมคี่าธรรมเนียมที ่      
     เกีย่วขอ้งซึง่ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบ เมื่อน าเชค็ไปเรยีกเกบ็เงนิ)   
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามจ านวนทีจ่องซือ้ หรอืตามจ านวนทีบ่รษิทัจดัสรรใหโ้ดยจะไม่เปลีย่นแปลงหรอืยกเลิกการจองซือ้ขา้พเจา้ยอมรบัวา่บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการจองซือ้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  โดยขา้พเจา้ยนิยอมรบั
คนืเงนิค่าจองซือ้ตามรายละเอยีดและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุนี้หากขา้พเจา้ไมส่่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้ หรอื
หากเชค็บุคคล/เชค็ธนาคาร/ดร๊าฟท ์ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและยนิยอมผกูพนัตามหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอกีดว้ย 

     
 

                                                                                                                                                                                                   ลงชื่อ     ผูจ้องซือ้ 
        (     ) 

 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
 

เลขท่ีใบจอง   
วนัท่ีจองซ้ือ    4 กนัยายน 2560    5 กนัยายน 2560    6 กนัยายน 2560    7 กนัยายน 2560    8 กนัยายน 2560 
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง)                                                                                                             เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ
ของบรษิทั จ านวน   หุน้ ในราคาหุน้ละ 4.25 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้                               บาท 
โดยช าระเป็น   เงนิโอน      ดร๊าฟท ์     แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร      เชค็บุคคล 
เลขทีเ่ชค็                                           ลงวนัที ่                                   ธนาคาร                                                สาขา     
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก                            บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่   
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ และสง่มอบภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ 
กรณีไมไ่ดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์หรอืไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจ านวนหลกัทรพัยท์ีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง) 
 โอนเงนิเขา้บญัชขีองขา้พเจา้ ธนาคาร สาขา  เลขทีบ่ญัช ี    
 จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัสง่ตามทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
 
 

                                                               เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ        

ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 
1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

การลงทุนในหุ้นมีความเสีย่ง  
ผูจ้องซ้ือควรอ่านหนังสือแจ้งสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 

 

เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจทีวีดจิิทลัและการเบิกเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง
จาํนวน 510 ลา้นบาทเพื่อชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดที ่2 ซึง่สง่ผลใหห้นี้สนิภายใตส้ญัญาอนุญาตให้
ดาํเนินการโทรทศัน์ในระบบดจิทิลัลดลง 601.40 ลา้นบาท ในปี 2558  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 3,970.66 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จาํนวน 265.13 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.15 เทยีบกบัหนี้สนิรวม ณ 31 ธนัวาคม ปี 2558 ซึง่เป็นผลมาจากการมี ตัว๋
แลกเงนิ และหุน้กูเ้พิม่ขึน้ เท่ากบั 200 ลา้นบาท  เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิทวีดีจิทิลั 
และการเบกิเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งจํานวน 410 ล้านบาท เพื่อชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตในงวดที่ 3 ซึง่ส่งผลใหห้นี้สนิภายใต้สญัญาอนุญาตใหด้ําเนินการโทรทศัน์ในระบบดจิทิลัลดลง 
464.38 ลา้นบาท ในปี 2559   

บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้ือหุน้รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2557 – 2559 จํานวน 1,965.00 ลา้นบาท 
และ 1,394.60 ลา้นบาท และ 769.91 ลา้นบาท ตามลําดบั โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ส่วนของผูถ้อืหุน้
ลดลงจาํนวน  570.41 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของกําไรจากการดําเนินงาน ซึง่โดยหลกัเกดิจากการเขา้
ดําเนินธุรกจิทวีดีจิทิลัอย่างเตม็ตวัและการจ่ายปนัผลของบรษิัทฯ ในระหว่างปี 2558 และ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ส่วนของผู้ถอืหุน้ลดลงจํานวน  624.69 ลา้นบาท เนื่องจากการลดลงของกําไรจากการ
ดาํเนินงาน  

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 จํานวน 4,494.50 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 
246.07 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.19 จากสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่มสีาเหตุหลกัจาก
ลดลงของเงนิสดจํานวน 92.89 ลา้นบาท การตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 103.136 ลา้นบาท และ
สนิคา้คงคลงัจาํนวน 31.45 ลา้นบาท   
 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 จาํนวน 3,058.01 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 912.65 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 22.98 จากหนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่มสีาเหตุหลกัจากการชําระ
คนืเงนิกูย้มืระยะยาว และเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 จาํนวน 1,436.49 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จาํนวน 666.58 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 86.58 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยการเพิม่ขึน้ดงักล่าว
มาจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัจาํหน่ายใหแ้กบุ่คคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซึง่ไดร้บัเงนิเพิม่
ทุนรวม 850 ลา้นบาท 

  

หนังสือแจ้งสิทธิ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน24



                 

เลขท่ีใบจอง     
                             ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
                                 การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 839,999,730 หุ้น  
                                 มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ 
 

วนัท่ีจองซ้ือ   4 กนัยายน 2560   5 กนัยายน 2560   6 กนัยายน 2560   7 กนัยายน 2560   8 กนัยายน 2560 
เรยีน  บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

ข้อมลูผู้จองซ้ือหุ้น (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง) 
 

ขา้พเจา้ ( นาย นาง  นางสาว  นิตบุิคคล)  เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที ่   
 บุคคลธรรมดา สญัชาตไิทย เลขประจ าตวัประชาชน     บุคคลธรรมดา สญัชาตต่ิางดา้ว เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง                                       

 นิตบุิคคล สญัชาตไิทย เลขทะเบยีนนิตบุิคคล      นิตบุิคคล สญัชาตต่ิางดา้ว เลขทะเบยีนนิตบุิคคล       
บา้นเลขที ่    หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน        
แขวง/ ต าบล   เขต/อ าเภอ   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
โทรศพัท ์(บา้น/ ทีท่ างาน) โทรศพัทม์อืถอื  สญัชาต ิ                       อาชพี         

วนัเดอืนปีเกดิ (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)   เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี  ประเภทการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
ขา้พเจา้ ผูถ้อืหุน้เดมิตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่21 สงิหาคม 2560 จ านวน                                    หุน้ มคีวามประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) (อตัราส่วน 1 หุน้เดมิ 
ต่อ 2 หุน้ใหม ่ทีร่าคา 4.25 บาท) ดงันี้ 

รายละเอียดการจอง จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ (บาท) จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ (ตวัอกัษร) 

 จองซ้ือน้อยกว่าสิทธิ    

 จองซ้ือตามสิทธิทัง้จ านวน    
พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวโดยช าระเป็น   เงนิโอน   ดร๊าฟท ์  แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร   เชค็บุคคล  
เลขทีเ่ชค็      วนัที ่    ธนาคาร      สาขา      
โดยสัง่จ่าย “บญัชจีองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน)” ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั สาขาบางยีข่นั ประเภทบญัชกีระแสรายวนั เลขทีบ่ญัช ี003-3-92453-4 ก าหนดการช าระเงนิดว้ยเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีร์
เชค็/ เชค็ธนาคาร สามารถท าไดถ้งึ 7 กนัยายน 2560 เวลา 12.00 น.เท่านัน้ กรณีทีช่ าระโดยเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร จะตอ้งทราบผลการเรยีกเกบ็ไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ 
การล่งมอบหลกัทรพัย ์
 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์(หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวแลว้) ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (ผูจ้องซือ้โปรดเลอืกวธิกีารใดวธิกีารหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์ ใหฝ้ากไวก้บับรษิทัสมาชกิ โดยใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทั                       
     สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่ น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชขีองขา้พเจา้ ชื่อบญัชี                เลขที ่  ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บั   
     บรษิทันัน้ (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบับญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ ในกรณีทีร่ะบุชื่อผูจ้องซือ้ไม่ตรงกบัชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืระบุชื่อบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืเลขสมาชกิผูฝ้ากไมถู่กตอ้ง หรอืไม่สมัพนัธก์นั จะออกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวน 
     หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามผูจ้องซือ้และจดัส่งใบหลกัทรพัยใ์หต้ามชื่อ-ทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรพัย ์ซึง่บรษิทัไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ 
     ไม่สามารถขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรไดท้นัวนท าการแรกของการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรร) 
 ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์
 ขอรบัใบหลกัทรพัย ์ใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นนามของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหลกัทรพัยใ์หข้า้พเจา้ตามชื่อ – ทีอ่ยู ่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการนบัแต่   
    วนัปิดการจองซือ้หลกัทรพัย ์โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัด าเนินการใด ๆ เพื่อจดัท าใบหลกัทรพัยต์ามทีข่า้พเจา้ไดแ้สดงความประสงคไ์ว ้
 เข้าบญัชี 600 ใชอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นชื่อของ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีอง  
     บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ กรณีเลือกรบัหลกัทรพัยเ์ข้าบญัชี 600 ในช่องน้ี กรณุากรอก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรพัย ์(Issuer  
      Account) เท่านัน้ และกรอกแบบฟอรม์ตามข้อก าหนด FATCA เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าส่งให้แก่บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ด้วย 
การคืนเงินค่าจองซ้ือ (ถ้ามี)  
 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีข่า้พเจา้จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง)  
 โอนเงนิเขา้บญัช ี         
 ธ.กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    ธ.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)    ธ.ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)    อื่นๆ ธนาคาร                                                                                                               
     สาขา         เลขทีบ่ญัช ี    (โปรดแนบส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทฝากออมทรพัยห์รอืกระแสรายวนั เท่านัน้ และชื่อบญัชตีอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่านัน้)  
 จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีน (ส าหรบักรณผีูจ้องซือ้ทีม่เีงนิจองซือ้เกนิกวา่ 20 บาทเท่านัน้ การรบัเงนิคนืดว้ยเชค็ขดีคร่อม อาจมคี่าธรรมเนียมที ่      
     เกีย่วขอ้งซึง่ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบ เมื่อน าเชค็ไปเรยีกเกบ็เงนิ)   
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามจ านวนทีจ่องซือ้ หรอืตามจ านวนทีบ่รษิทัจดัสรรใหโ้ดยจะไม่เปลีย่นแปลงหรอืยกเลิกการจองซือ้ขา้พเจา้ยอมรบัวา่บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการจองซือ้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  โดยขา้พเจา้ยนิยอมรบั
คนืเงนิค่าจองซือ้ตามรายละเอยีดและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุนี้หากขา้พเจา้ไมส่่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้ หรอื
หากเชค็บุคคล/เชค็ธนาคาร/ดร๊าฟท ์ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและยนิยอมผกูพนัตามหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอกีดว้ย 

     
 

                                                                                                                                                                                                   ลงชื่อ     ผูจ้องซือ้ 
        (     ) 

 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
 

เลขท่ีใบจอง   
วนัท่ีจองซ้ือ    4 กนัยายน 2560    5 กนัยายน 2560    6 กนัยายน 2560    7 กนัยายน 2560    8 กนัยายน 2560 
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง)                                                                                                             เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ
ของบรษิทั จ านวน   หุน้ ในราคาหุน้ละ 4.25 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้                               บาท 
โดยช าระเป็น   เงนิโอน      ดร๊าฟท ์     แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร      เชค็บุคคล 
เลขทีเ่ชค็                                           ลงวนัที ่                                   ธนาคาร                                                สาขา     
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก                            บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่   
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ และสง่มอบภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ 
กรณีไมไ่ดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์หรอืไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจ านวนหลกัทรพัยท์ีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง) 
 โอนเงนิเขา้บญัชขีองขา้พเจา้ ธนาคาร สาขา  เลขทีบ่ญัช ี    
 จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัสง่ตามทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
 
 

                                                               เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ        

ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 
1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

การลงทุนในหุ้นมีความเสีย่ง  
ผูจ้องซ้ือควรอ่านหนังสือแจ้งสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 

 

                 

เลขท่ีใบจอง     
                             ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
                                 การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 839,999,730 หุ้น  
                                 มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ 
 

วนัท่ีจองซ้ือ   4 กนัยายน 2560   5 กนัยายน 2560   6 กนัยายน 2560   7 กนัยายน 2560   8 กนัยายน 2560 
เรยีน  บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

ข้อมลูผู้จองซ้ือหุ้น (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง) 
 

ขา้พเจา้ ( นาย นาง  นางสาว  นิตบุิคคล)  เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที ่   
 บุคคลธรรมดา สญัชาตไิทย เลขประจ าตวัประชาชน     บุคคลธรรมดา สญัชาตต่ิางดา้ว เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง                                       

 นิตบุิคคล สญัชาตไิทย เลขทะเบยีนนิตบุิคคล      นิตบุิคคล สญัชาตต่ิางดา้ว เลขทะเบยีนนิตบุิคคล       
บา้นเลขที ่    หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน        
แขวง/ ต าบล   เขต/อ าเภอ   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
โทรศพัท ์(บา้น/ ทีท่ างาน) โทรศพัทม์อืถอื  สญัชาต ิ                       อาชพี         

วนัเดอืนปีเกดิ (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)   เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี  ประเภทการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
ขา้พเจา้ ผูถ้อืหุน้เดมิตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่21 สงิหาคม 2560 จ านวน                                    หุน้ มคีวามประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) (อตัราส่วน 1 หุน้เดมิ 
ต่อ 2 หุน้ใหม ่ทีร่าคา 4.25 บาท) ดงันี้ 

รายละเอียดการจอง จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ (บาท) จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ (ตวัอกัษร) 

 จองซ้ือน้อยกว่าสิทธิ    

 จองซ้ือตามสิทธิทัง้จ านวน    
พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวโดยช าระเป็น   เงนิโอน   ดร๊าฟท ์  แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร   เชค็บุคคล  
เลขทีเ่ชค็      วนัที ่    ธนาคาร      สาขา      
โดยสัง่จ่าย “บญัชจีองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน)” ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั สาขาบางยีข่นั ประเภทบญัชกีระแสรายวนั เลขทีบ่ญัช ี003-3-92453-4 ก าหนดการช าระเงนิดว้ยเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีร์
เชค็/ เชค็ธนาคาร สามารถท าไดถ้งึ 7 กนัยายน 2560 เวลา 12.00 น.เท่านัน้ กรณีทีช่ าระโดยเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร จะตอ้งทราบผลการเรยีกเกบ็ไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ 
การล่งมอบหลกัทรพัย ์
 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์(หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวแลว้) ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (ผูจ้องซือ้โปรดเลอืกวธิกีารใดวธิกีารหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์ ใหฝ้ากไวก้บับรษิทัสมาชกิ โดยใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทั                       
     สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่ น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชขีองขา้พเจา้ ชื่อบญัชี                เลขที ่  ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บั   
     บรษิทันัน้ (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบับญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ ในกรณีทีร่ะบุชื่อผูจ้องซือ้ไม่ตรงกบัชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืระบุชื่อบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืเลขสมาชกิผูฝ้ากไมถู่กตอ้ง หรอืไม่สมัพนัธก์นั จะออกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวน 
     หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามผูจ้องซือ้และจดัส่งใบหลกัทรพัยใ์หต้ามชื่อ-ทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรพัย ์ซึง่บรษิทัไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ 
     ไม่สามารถขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรไดท้นัวนท าการแรกของการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรร) 
 ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์
 ขอรบัใบหลกัทรพัย ์ใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นนามของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหลกัทรพัยใ์หข้า้พเจา้ตามชื่อ – ทีอ่ยู ่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการนบัแต่   
    วนัปิดการจองซือ้หลกัทรพัย ์โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัด าเนินการใด ๆ เพื่อจดัท าใบหลกัทรพัยต์ามทีข่า้พเจา้ไดแ้สดงความประสงคไ์ว ้
 เข้าบญัชี 600 ใชอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นชื่อของ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีอง  
     บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ กรณีเลือกรบัหลกัทรพัยเ์ข้าบญัชี 600 ในช่องน้ี กรณุากรอก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรพัย ์(Issuer  
      Account) เท่านัน้ และกรอกแบบฟอรม์ตามข้อก าหนด FATCA เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าส่งให้แก่บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ด้วย 
การคืนเงินค่าจองซ้ือ (ถ้ามี)  
 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีข่า้พเจา้จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง)  
 โอนเงนิเขา้บญัช ี         
 ธ.กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    ธ.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)    ธ.ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)    อื่นๆ ธนาคาร                                                                                                               
     สาขา         เลขทีบ่ญัช ี    (โปรดแนบส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทฝากออมทรพัยห์รอืกระแสรายวนั เท่านัน้ และชื่อบญัชตีอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่านัน้)  
 จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีน (ส าหรบักรณผีูจ้องซือ้ทีม่เีงนิจองซือ้เกนิกวา่ 20 บาทเท่านัน้ การรบัเงนิคนืดว้ยเชค็ขดีคร่อม อาจมคี่าธรรมเนียมที ่      
     เกีย่วขอ้งซึง่ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบ เมื่อน าเชค็ไปเรยีกเกบ็เงนิ)   
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามจ านวนทีจ่องซือ้ หรอืตามจ านวนทีบ่รษิทัจดัสรรใหโ้ดยจะไม่เปลีย่นแปลงหรอืยกเลิกการจองซือ้ขา้พเจา้ยอมรบัวา่บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการจองซือ้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  โดยขา้พเจา้ยนิยอมรบั
คนืเงนิค่าจองซือ้ตามรายละเอยีดและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุนี้หากขา้พเจา้ไมส่่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้ หรอื
หากเชค็บุคคล/เชค็ธนาคาร/ดร๊าฟท ์ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและยนิยอมผกูพนัตามหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอกีดว้ย 

     
 

                                                                                                                                                                                                   ลงชื่อ     ผูจ้องซือ้ 
        (     ) 

 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
 

เลขท่ีใบจอง   
วนัท่ีจองซ้ือ    4 กนัยายน 2560    5 กนัยายน 2560    6 กนัยายน 2560    7 กนัยายน 2560    8 กนัยายน 2560 
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง)                                                                                                             เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ
ของบรษิทั จ านวน   หุน้ ในราคาหุน้ละ 4.25 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้                               บาท 
โดยช าระเป็น   เงนิโอน      ดร๊าฟท ์     แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร      เชค็บุคคล 
เลขทีเ่ชค็                                           ลงวนัที ่                                   ธนาคาร                                                สาขา     
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก                            บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่   
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ และสง่มอบภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ 
กรณีไมไ่ดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์หรอืไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจ านวนหลกัทรพัยท์ีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง) 
 โอนเงนิเขา้บญัชขีองขา้พเจา้ ธนาคาร สาขา  เลขทีบ่ญัช ี    
 จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัสง่ตามทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
 
 

                                                               เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ        

ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 
1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

การลงทุนในหุ้นมีความเสีย่ง  
ผูจ้องซ้ือควรอ่านหนังสือแจ้งสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 
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 (List of Participant Number) 
BROKER 

 
Participant No. 

 
Company Name Participant No. 

 
Company Name 

002 
 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 

  
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
   (  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
032 

 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED     

004 
   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
034 

 (  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
  

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 

   (  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
   (  

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 
048 

  
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
  

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
050 

 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
    

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
051 

 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

011 
  

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
200 

 (  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 
   

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 

 (  
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 
 (  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 

  
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

015 
  (  

APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 

   (  
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
    (  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 

        
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
    

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 

    
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 
   

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 

   
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
   

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 

    
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
    (  

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 

    (   
CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
     

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 

    
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
    

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 

     
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

242 
  (   

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED 
243 

    
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

236 
   (  

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
344 

      
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

245 
  (  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
345 

     
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

301 
  

CITIBANK, N.A. 
402 

    
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND) 

302 
   

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
404 

    
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

303 
  (  -  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 
405 

      
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT 

304 
     

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK. 
407 

     
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

305 
     

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
408 

 
GOVERNMENT SAVINGS BANK 

308 
    

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
410 

  -  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

312 
  (    

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
411 

   
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 
    

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
412 

    
BANGKOK FIRST INVESTMENT & TRUST PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 
    

DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 
413 

   
MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH 

320 
  -  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 
414 

-     
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LIMITED BANGKOK BRANCH 

324 
  (  

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
415 

   
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION 

326 
   

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, BANGKOK BRANCH 
416 

  
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH 

328 
   

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
417 

     
RHB BANK BERHAD 

329 
    

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
418 

  
BNP PARIBAS 

330 
   

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND 
420 

 
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 

334 
    

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
424 

 
ISLAMIC BANK OF THAILAND 

336 
   

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
425 

    
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

337 
  (  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 426 
-      

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH 
339 

    (  
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

513 
  -  

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY 

340 
   

JPMORGAN CHASE BANK 
518 

       
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
    

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 
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เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัย ์

เฉพาะผูท่ี้ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้ 

ขา้พเจา้ ............................................................................................................................. ................................................................ 

บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................... ....... 

1. สถานทีเ่กดิ  ………...............................................................ประเทศ...........................................................................................

2. สญัชาตทิี ่2 ................................................................................................................................................................ .................

3. ทีอ่ยู่ถาวร............................................................................................................................. ........................................................

      จงัหวดั/State/Region……………………………………ประเทศ............................................รหสัไปรษณีย/์ Postal…………….…... 

กรณีผูถื้อหลกัทรพัยเ์ป็นนิติบคุคล 

1. ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ………………………………………………………………………………………………………….

2. สถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อน าขอ้มลูมากรอกในช่องนี้) 

.      - กรณีสถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถอืครองของผูถ้อืหุน้ชาวสหรฐั.................................... 

-  กรณีสถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรอื RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….……………………… 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคฝ์ากหลกัทรพัย ์เขา้ไวใ้นบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ 
หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์่อใหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ ขึน้แกบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ 
ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น นอกจากน้ี ขา้พเจา้รบัทราบว่าบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจ
เปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายรวมทัง้หน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูย์
รบัฝากฯ ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้       

ลงชื่อ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์

        (.............................................................................)  โทรศพัท ์…................................................. 

กรณีผูถ้ือหลกัทรพัยเ์ป็นบุคคลธรรมดา 
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 (List of Participant Number) 
BROKER 

 
Participant No. 

 
Company Name Participant No. 

 
Company Name 

002 
 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 

  
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
   (  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
032 

 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED     

004 
   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
034 

 (  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
  

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 

   (  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
   (  

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 
048 

  
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
  

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
050 

 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
    

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
051 

 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

011 
  

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
200 

 (  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 
   

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 

 (  
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 
 (  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 

  
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

015 
  (  

APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 

   (  
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
    (  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 

        
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
    

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 

    
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 
   

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 

   
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
   

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 

    
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
    (  

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 

    (   
CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
     

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 

    
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
    

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 

     
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

242 
  (   

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED 
243 

    
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

236 
   (  

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
344 

      
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

245 
  (  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
345 

     
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

301 
  

CITIBANK, N.A. 
402 

    
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND) 

302 
   

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
404 

    
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

303 
  (  -  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 
405 

      
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT 

304 
     

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK. 
407 

     
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

305 
     

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
408 

 
GOVERNMENT SAVINGS BANK 

308 
    

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
410 

  -  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

312 
  (    

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
411 

   
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 
    

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
412 

    
BANGKOK FIRST INVESTMENT & TRUST PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 
    

DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 
413 

   
MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH 

320 
  -  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 
414 

-     
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LIMITED BANGKOK BRANCH 

324 
  (  

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
415 

   
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION 

326 
   

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, BANGKOK BRANCH 
416 

  
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH 

328 
   

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
417 

     
RHB BANK BERHAD 

329 
    

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
418 

  
BNP PARIBAS 

330 
   

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND 
420 

 
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 

334 
    

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
424 

 
ISLAMIC BANK OF THAILAND 

336 
   

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
425 

    
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

337 
  (  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 426 
-      

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH 
339 

    (  
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

513 
  -  

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY 

340 
   

JPMORGAN CHASE BANK 
518 

       
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
    

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนทีหนึง: สถานทีจดทะเบยีนจัดตั ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึงจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีทีจดัตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นทีสอง 
นอกเหนือจากนั นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ น) 

U.S. Person / NonU.S. 
Entity 

ส่วนทีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered DeemedCompliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี  
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินทีไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified DeemedCompliant FFI และได้แนบ W8BENE ซึงแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึงปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินทีได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี  

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์ทีจะซื อขาย หรือ โอนย้ายนี  
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

NonProfit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึง
หนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ต่อไปนี  และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มต่อไปนี  

กลุม่ที 1 เงินปันผลและดอกเบี ย 
กลุม่ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิ 
กลุม่ที 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 
 รายได้จากการขายสนิทรัพย์ทีก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที 1 และ กลุม่ที 2 
 รายได้จากสญัญาซื อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 
 รายได้จากอตัราแลกเปลียน 
 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 
 รายได้ทีได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 
 เงินได้จากสญัญาบํานาญ 
 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึงหนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มข้างต้นดงัทีได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี  ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี  

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี  

ชือ ทีอยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามทีระบขุ้างต้น  Others 
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หนังสือมอบอ ำนำจ  

ส ำหรบักำรจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

  
                                                               เขยีนที ่_______________________________   

     วนัที ่________________________________   
 
 
 ขา้พเจา้ ________________________________________ (“ผูม้อบอ านาจ”) สญัชาต ิ______________ 

เลขประจ าตวัประชาชน/ หนงัสอืเดนิทาง / เลขทะเบยีนนิตบิุคคล_______________________________________ 
อยู่บา้นเลขที ่_____________ ถนน ____________________________ ต าบล/แขวง ______________________
อ าเภอ/ เขต ________________________ จงัหวดั ______________________ รหสัไปรษณีย ์_______________  
ในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ____________________หุน้ 
เป็นผูม้สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน ________________ หุน้ รายละเอยีดปรากฏตามใบรบัรอง
สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุซึง่ออกโดยนายทะเบยีนของบรษิทัฯ  

ขอมอบฉนัทะให ้นาย/นาง/นางสาว ______________________________________ อายุ ____________ 
เลขประจ าตวัประชาชน/ หนงัสอืเดนิทาง _________________________________ อยู่บา้นเลขที ่ ___________ 
ถนน ______________________ ต าบล/แขวง _____________________ อ าเภอ/ เขต _____________________
จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์_______________  (“ผูร้บัมอบอ านาจ”)  

เป็นผูร้บัมอบอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมายด าเนินการแทนขา้พเจา้ในการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ 
จ านวน ________________________ หุน้ รวมถงึ มอี านาจในการลงนาม แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ความในใบจองซือ้หุน้
สามญัของบรษิทัฯ ช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน และด าเนินการใด ๆ ทัง้ปวง ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ แทนขา้พเจา้ ผูม้อบอ านาจไดจ้นเสรจ็การ  

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปภายใตก้ารมอบอ านาจตามหนงัสอืมอบอ านาจฉบบันี้ ใหถ้อืเสมอืนว่า 
ขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ  

 
  
 ลงชื่อ__________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
       (                                                        )     
  
 ลงชื่อ__________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (                                                        )     

 

 

หมายเหตุ:    โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ และ/หรอืหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูม้อบอ านาจ 
และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนาม พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ ซึง่ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 6 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6

หนังสือแจ้งสิทธิ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 31



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 7

แผนที่

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2422-9999

ณ บ้านโมดูลาร์ (Modular House) อาคารผู้บริหาร



บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2422-9999 โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777




