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 9 มถุินายน 2563 
 
เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้  

บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย    1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 

 2.   รายงานประจ าปี 2562 ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) และแบบลงทะเบยีน 
 3.   รายนามผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดค่าตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 2563 
 4.   รายนามและประวตัยิ่อของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ   
     ทีค่รบก าหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอสิระ 
 5.   ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 
 6.   หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 7.   ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
 8.   เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม 
 9.   ขอ้บงัคบับรษิทั ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
10.  การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
11.  แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2562 ในรปูแบบหนงัสอื 
12.  แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัการประชุม 

 
 
 บรษิัท อมรนิทร์พริน้ติ้ง แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที ่ 10 

กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหานคร 10170 เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้: 
 
วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน  2562 
 

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 ซึง่ 
บรษิทัไดส้ง่ส าเนารายงานการประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ และ
บรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.amarin.com 
 
ความเหน็คณะกรรมการ พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 29 
เมษายน 2562 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้ง จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงาน
การประชุมดงักล่าว   
 
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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วำระท่ี 2  พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562 รำยงำนประจ ำปี 2562 และ

แผนงำนประจ ำปี 2563 
 

ความเป็นมาและเหตุผล  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2562 ดงัรายละเอียดในสิ่ง         
ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 พร้อมหนังสอืเชิญประชุมนี้ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.amarin.com รวมถงึบรษิทัไดน้ าเสนอแผนงานประจ าปี 2563 ในรายงานประจ าปีของบรษิทัดว้ย  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 รายงานประจ าปี 2562 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2563 ของบรษิทัตามทีเ่สนอ 
 
การลงมต ิ วาระน้ีไมต่อ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 
 

วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และ 
งบกระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 
 
ความเป็นมาและเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัต้องมกีาร
จดัท างบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี สิน้สุด ณ รอบบญัชขีองบรษิทั เพื่อเสนอให้
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจ าปี 2562     
ซึง่ผ่านการพจิารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ว่าถูกตอ้ง  
 
ทัง้นี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2562 เท่ากับ 167,717,335 บาท ดังปรากฏ
รายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 ตามทีเ่สนอ ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

             
                      (หน่วย : ล้ำนบำท) 

           งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สนิทรพัยร์วม    5,284.16   6,761.74 
หนี้สนิรวม    1,111.36     430.49 

  สว่นของผูถ้อืหุน้    4,172.80   6,331.26 
  รายไดร้วม    3,268.46   1,693.31 
  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี   167.72      124.16 
  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)       0.17         0.12 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด ประจ าปี 2562 
 
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระท่ี  4 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรและจดัสรรทุนส ำรองประจ ำปี 2562 รบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล

ระหว่ำงกำล และกำรงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 
 

ควำมเป็นมำและเหตุผล จากผลการด าเนินงานปี 2562 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ของงบการเงนิรวม    
มีก าไรสุทธิ จ านวน 167,717,335 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีก าไรสุทธิจ านวน 
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124,157,474 บาท และไม่มยีอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบรษิทัจงึพจิารณาเหน็ชอบใหจ้ดัสรรก าไรและ
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยใหจ้ดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 6,210,000.00 บาท 
ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 56   
ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี และน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ  
ในส่วนของการจ่ายเงินปนัผล จากการที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลให้แก่       
ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิ 119,793,790.80 บาท เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2563 แล้ว 
จุดประสงค์เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้ือหุน้ จากการเลื่อนประชุมสามญัผู้ถือหุน้ที่ก าหนดไว้เดมิใน
วนัที ่29 เมษายน 2563 นัน้ ทัง้นี้ การค านวณการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าว คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาจาก
ผลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการด าเนินการของบรษิัทได้
เป็นอย่างด ีจงึไดเ้ปลีย่นวธิกีารค านวณการจ่ายเงนิปนัผลมาเป็นการพจิารณาจากงบการเงนิรวม เมื่อค านวณ
การจ่ายเงนิปนัผลตามทีม่กีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จะคดิเป็นรอ้ยละ 71.43 ของก าไรสทุธปิระจ าปีส าหรบั
งบการเงนิรวม และรอ้ยละ 96.49 ของก าไรสทุธปิระจ าปีส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัซึง่สอดคลอ้ง
กบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลของบรษิัท 
ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึพจิารณาเหน็ชอบใหน้ าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบการจ่ายเงนิปนัผล
ระหว่างกาล จ านวน 1 ครัง้ตามรายละเอียดขา้งต้น และจะไม่น าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณา
จ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 อกี 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผำ่นมำ            
            หน่วย : บำท 

ปี เงินปันผล 
2562 0.12 บาท/หุน้ 
2561 0.07 บาท/หุน้ 
2560  งดจ่ายเงนิปนัผล 
2559  งดจ่ายเงนิปนัผล 
2558  งดจ่ายเงนิปนัผล 
2557 0.70 บาท/หุน้ 
2556 0.1111111111 บาท/หุน้ 
2555 1.20 บาท/หุน้ 
2554 0.90 บาท/หุน้ 
2553 0.80 บาท/หุน้ 

 

  

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิ
ก าไรและจัดสรรทุนส ารองประจ าปี 2562 โดยจัดสรรก าไรเพื่ อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
6,210,000.00 บาท รบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.12  บาท รวมเป็นเงนิ 
119,793,790.80 บาท เมื่อวนัที ่               12 พฤษภาคม 2563  และรบัทราบการงดจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 ตามที่
เสนอ 

 
การลงมต ิวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี  2563  

(รำยละเอียดปรำกฏในตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 3) 
 

  ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 49 ก าหนดให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดเงนิค่าตอบแทนในการประชุมสามญั       
ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2563 ตามแนวทางการหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัชใีนตลาดทุนและตามกระบวนการที่ก าหนดและไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อเสนอ 
ใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบญัช ี จ ากดั เป็น 
ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใด คนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ประจ าปี 2563 
1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
2. นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4409  และ/หรอื 
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
3. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802   
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562                
   รวมระยะเวลา 3 ปี) 
ทัง้นี้  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอมานัน้          
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร หรอื      
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้หน็ชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2563 ดงันี้ 
           หน่วย : บาท 

ค่ำสอบบญัชี 
ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

(ปีท่ีเสนอ)  บำท % 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) 

1,550,000 1,550,000 - 0% 

  
* ค่าสอบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิง่พมิพ์ ค่าไปรษณียากร     
ค่าตดิต่อสือ่สาร ซึง่ผูส้อบบญัชจีะเรยีกเกบ็มายงับรษิทัตามทีไ่ดจ้่ายไปจรงิ 
* ในปี 2562 บรษิทัจ่ายค่าบรกิารอื่นเป็นค่าบรกิารจดัเตรยีมเอกสารประกอบการก าหนดราคาโอนทีค่รอบคลุมถงึ
การศกึษาบรษิัท/ธุรกรรมพงึเปรยีบเทยีบในประเทศไทย (Benchmarking Study) เพื่อเป็นการเตรยีมการให้
สอดคล้องกบักฎหมายการก าหนดราคาโอนในประเทศไทยจ านวน 550,000 บาท ให้กบับริษัท ส านักภาษี        
เคพเีอม็จ ีภูมไิชย จ ากดั ทัง้นี้ ค่าบรกิารอื่นของปี 2563 จ านวน 550,000 บาท  
 
หมายเหตุ: ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ท.จ.28/2563 ก าหนดว่าในกรณีที่บรษิัทไม่สามารถ    
จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชไีด ้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั     
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ใหบ้รษิทัส่งงบการเงนิไตรมาสที ่1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชี     
ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และได้รบัการแต่งตัง้จากบรษิัทได้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท  

4   หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 Beyond Boundaries



  
  

 
 

ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 มมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชยสอบบญัช ี
จ ากดั ตามรายชื่อขา้งตน้ส าหรบัท าหน้าทีส่อบทานงบการเงนิรายไตรมาส 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก          
ความเป็นอสิระ เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ย
ความเป็นกลาง มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ จงึเหน็สมควรเสนอ
ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิัทย่อย
รวมทัง้ไดพ้จิารณาอตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชดีงักล่าว โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิัท  
ในอุตสาหกรรม และขนาดของสนิทรพัยใ์กลเ้คยีงกนัแลว้เหน็ว่าค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

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

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
2. นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4409  
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
3. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562  
    รวมระยะเวลา 3 ปี) 
โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจ าปี 2563 จ านวน 1,550,000 บาท 

 
การลงมต ิวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระท่ี 6  พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

(รำยนำมและประวติัของกรรมกำรปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 4) 
 

ความเป็นมาและเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 
ซึง่ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในอตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบั  
สว่นหนึ่งในสาม ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

 
1. นางเมตตา  อุทกะพนัธุ ์ ประธานกรรมการ 
 กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
2. นายปราโมทย ์ พรประภา กรรมการอสิระ 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

 
 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)   5 



  
  

 
 

3. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ กรรมการ 
 กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการบรหิาร 
 กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
4. นายชวีพฒัน์  ณ ถลาง กรรมการ 
 กรรมการบรหิาร 
 รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

 
ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ

รายชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 3 ธนัวาคม 2562 ถงึ วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์   
2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ปรากฏว่าไม่ม ี 
ผูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ เหน็สมควรเสนอให้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้บุคคลทัง้ 4 ท่านทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่า บุคคลทัง้ 4 ท่านเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท    
ตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ อีกทัง้เป็นผู้ที่มีความรู ้
ความสามารถ มปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ สามารถท าประโยชน์ใหก้บับรษิทัเป็นอย่าง
ดยีิง่ และในช่วงทีผ่่านมาไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา 
โดยเสนอให้พจิารณาเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ประวตัิย่อและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งของผู้ทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอสิระของบรษิทั มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยี  ได้พจิารณา
แลว้มคีวามเหน็ว่า นายปราโมทย ์พรประภา ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นเวลา 2 ปี 7 เดอืน 
นับตัง้แต่เขา้รบัต าแหน่งกรรมการอสิระและเป็นผูซ้ึง่จะพน้จากต าแหน่งกรรมการตามวาระในปีน้ีและเป็นผู้มี
คุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มคีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์
อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ  สามารถใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัไดอ้ย่างอสิระ 

 

การลงมต ิวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วำระท่ี  7 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรประจ ำปี 2563 
  (รำยละเอียดปรำกฏในตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 5) 
 

ความเป็นมาและเหตุผล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับ
กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ส าหรบัปี 2563 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทซึ่ง
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหน้าที่และความรับผิดชอบของ
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คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ทัง้นี้ กรรมการ
ที่ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รบัค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความ
รบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอยีดถึงความเหมาะสม และเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั รวมถึงพจิารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้       
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2563 (มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพเิศษ (ถ้าม)ี เป็นเงนิไม่เกนิ 
5,000,000 บาท โดยในสว่นค่าตอบแทนพเิศษใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณา
จดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิทัเป็นส าคญั 

 
รายละเอยีดอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 เปรยีบเทยีบปี 2562 
 

ต ำแหน่ง เงินประจ ำต ำแหน่ง 
(บำท/เดือน) 

ค่ำเบี้ยประชมุ 
(บำท/ครัง้) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ประธานกรรมการ  20,000 20,000 25,000 25,000 
กรรมการ  10,000 10,000 20,000 20,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
ประธานคณะกรรมการบรหิาร  30,000 30,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมการบรหิาร  20,000 20,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
ประธานคณะกรรมการสรรหา        
และพจิารณาค่าตอบแทน  

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  

ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 

ประธานคณะกรรมการ 
ก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 

กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 
ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื  
และบรหิารความเสีย่ง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 

กรรมการความยัง่ยนืและบรหิาร   
ความเสีย่ง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 

 
หมายเหตุ :  ในกรณีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนสว่นนี้ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000     
ลา้นบาท 
 
การลงมต ิวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธ ิออก
เสยีงลงคะแนน 

 
วำระท่ี  8 พิจำรณำเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
 

 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.    
ณ  หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์  
แขวงตลิ่งชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร โดยบรษิัทจะเปิดให้ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ตัง้แต่เวลา 08.30 น. โดยก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุน้ที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 28 พฤษภาคม 
2563  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน กรุณากรอกขอ้ความลงในหนงัสอื
มอบฉนัทะทีไ่ดจ้ดัสง่มานี้ใหค้รบสมบรูณ์ และมอบใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะก่อนวนัประชุม และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บั
กรรมการอสิระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้  1) รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ หรอื 2) นายสุวทิย ์ จนิดาสงวน  
ทัง้นี้ เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการประชุม ขอความกรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษทัภายในวนัที ่8 กรกฎาคม 2563 
และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเขา้ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึน้ บรษิัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/     
ผู้รบัมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารหลกัฐานตามรายการในสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย           
จกัขอบคุณยิง่ 

บรษิัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยมา     
โดยตลอด และมีความห่วงใยในสุขภาพอนามยั ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย โดยบรษิทัมคีวามตัง้ใจอยา่งเตม็ทีใ่นการจดัเตรยีมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม            
และมคีวามปลอดภยัดา้นสขุอนามยั ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าจากสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งได้
มกีารก าหนดขึน้ เกีย่วกบัการจดัประชุมหรอืสมัมนา รวมทัง้กจิกรรมอื่นทีม่ลีกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากอย่างเคร่งครดั 
ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ บรษิทัจงึต้องจดัสถานที่ประชุมใหม้รีะยะห่างในทุกจุด ส่งผลท าใหจ้ านวนทีน่ัง่ในหอ้ง
ประชุมมจี ากดั และทีน่ัง่ส ารองซึง่อยู่ภายนอกอาจไม่ไดร้บัความสะดวกมากนัก รวมทัง้ไม่สามารถใหค้นจ านวนมากมารวมอยู่ใน
สถานทีเ่ดยีวกนัเป็นเวลานานได ้ดงันัน้ ดว้ยเหตุผลตามขา้งตน้ บรษิทัจงึขอใหท้่านผูถ้อืหุน้พจิารณาแนวทางการมอบฉันทะการ
เขา้ประชุมใหแ้ก่กรรมการอสิระของบรษิทัตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีท่่านสามารถแจง้ความประสงคใ์นการลงคะแนนเสยีงใน
ทุกวาระล่วงหน้าได ้โดยบรษิทัจะจดัส่งแบบหนังสอืมอบฉันทะและรายชื่อกรรมการอสิระทีจ่ะเสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะไปพรอ้ม
กบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป อน่ึง บรษิทัจะแจง้มาตรการต่าง ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบขา่วของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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ทัง้นี้ เพื่อใหท้่านไดร้บัประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่างเตม็ที ่หากท่าน
มีค าถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอครัง้นี้  สามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้าได้ที ่
ir@amarin.co.th  หรอืโทรสารหมายเลข 0-2422-9890, 0-2422-9892  

 

 

 

           ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

                   (นางเมตตา   อทุกะพนัธุ)์ 

                    ประธานกรรมการบรษิทั 

 

ส านกักรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4110 / โทรสาร 0-2422-9999 
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(ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1) 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี 2562 
บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

เมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 นำฬิกำ  
ณ ห้อง Convention Hall  อำคำรผูบ้ริหำร บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน)  

เลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรงุเทพมหำนคร 
 

 ประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทร์ 
พริ้นติ้ง แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร มนีางเมตตา         
อุทกะพนัธุ์ ประธานกรรมการบรษิัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะทีเ่ปิดประชุม มผีูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเองจ านวน 33 ราย นับ
จ านวนหุน้ได ้189,434,809 หุน้ และรบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมจ านวน 18 ราย นับจ านวนหุน้ได ้661,374,370 
หุน้ รวมผูถ้อืหุน้จ านวน 51 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้850,809,179 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 85.23 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็น
องค์ประชุม ประธานจงึกล่าวเปิดการประชุม จากนัน้ประธานได้มอบหมายใหน้ายฉันทชาต ธเนศนิตย ์เลขานุการบรษิทั กล่าว
แนะน ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูเ้ขา้ร่วมประชุมอื่นๆ ใหท้ี่ประชุมไดร้บัทราบ ดงันี้  

 

กรรมกำรบริษทัท่ีเข้ำรว่มประชุม ประกอบไปด้วย 
1. นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์   ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

      พจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูล  
      บรรษทัภบิาล 

2. รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
      กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 

3. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี   รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
      และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นายสวุทิย ์จนิดาสงวน    กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล 
      บรรษทัภบิาล และกรรมการตรวจสอบ 

5. ศาสตราจารย ์ดร. นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื 
      และบรหิารความเสีย่ง และกรรมการตรวจสอบ  

6. นายปราโมทย ์พรประภา   กรรมการอสิระและกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
7. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์    กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบรหิาร  

      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                
      กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

8. นายก าพล ปุญโสณี    กรรมการ กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
    และกรรมการบรหิาร 

9. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์  กรรมการ กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
      กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
      และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

10. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง    กรรมการ กรรมการบรหิาร รองกรรมการ 
ผูอ้ านวยการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทั อมรนิทร ์ออมนิเวริส์ จ ากดั  

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 1 
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กรรมกำรบริษทัท่ีไม่เข้ำรว่มประชุม  
 นายโชคชยั ปญัจรุ่งโรจน์     กรรมการ   
 
 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิทัประกอบไปดว้ยกรรมการทัง้สิน้ 11 ท่าน และเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
จ านวน 10 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 90.91 ของกรรมการทัง้หมด 
 

ผูบ้ริหำรและบุคคลอ่ืนท่ีได้เข้ำรว่มประชุมในครัง้น้ี ได้แก่  
1. นายศริ ิ บุญพทิกัษ์เกศ   รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั 
2. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์  เลขานุการบรษิทั และผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่   

      ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
3. นางสาวธนาร ี พมิปรุ   ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
4. นางศศธิร พงษ์อดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัช ีตวัแทนจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย   

     สอบบญัช ีจ ากดั 
5. นายเนรมติร ตรงพรอ้มสขุ  ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั 
6. นางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั  ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั 

 
นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ      

การประชุม เสนอค าถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเขา้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้าได ้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิัทแล้ว ตัง้แต่วนัที่ 3 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2562 แต่เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาดงักล่าว ไม่ปรากฏว่า      
มผีูถ้อืหุน้ท่านใดขอเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด  

ต่อมา นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์เลขานุการบรษิทั ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบเกีย่วกบัขัน้ตอนการประชุม ทัง้ในส่วนของ
การลงคะแนนเสยีง การนบัคะแนนเสยีง และสทิธขิองท่านผูถ้อืหุน้ ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอืโดยใหน้บัหน่ึงหุน้
ต่อหนึ่งเสยีง 

 ผู้ด าเนินการประชุมที่ได้รบัมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ         
งดออกเสยีงหรอืไม่ และหากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืหุน้ทุกท่าน  
มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัติามทีเ่สนอ 

 ในการลงคะแนนเสยีง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดที่ไม่เหน็ดว้ย หรอืประสงคง์ดออกเสยีง ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็
ดว้ย หรอืประสงคง์ดออกเสยีง ท าเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในบตัรลงคะแนน 
และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนับคะแนน 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคนืเจา้หน้าทีข่องบรษิทัหลงัเสรจ็สิน้
การประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนบัคะแนนเสยีง และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 การนับคะแนนเสยีงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทลีะวาระตามใบลงคะแนนทีท่่านได้ส่งมอบให้กบั
เจ้าหน้าที่ เพื่อน าไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข 
หรือแบบ ค ซึ่งผู้ร ับมอบฉันทะดังกล่าว ได้น าส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะน า      
คะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม และส่วนทีเ่หลอื
จะถอืเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 

 การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)   13 



  
  

 
 

1. วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระ
ที ่1, 3, 4, 5, 6 และ 7 บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่ออกเสยีง
ลงคะแนนเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

2. วาระทีต่้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธ ิออกเสียง
ลงคะแนน จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่8 บรษิทั
จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย            
ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

3. วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9 บรษิัทจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับคะแนนเสยีงของ        
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุม ทีอ่อกเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

ยกเวน้ ในวาระที ่2 จะไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั  

 กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย 
 บตัรลงคะแนนทีท่ าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดยีวกนั ยกเวน้การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 การแกไ้ขหรอืขดีฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดล้งนามก ากบั 
 บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 

 
เพื่อไม่ใหท้ี่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ท าการพจิารณา จงึจะขอด าเนินการเพื่อพจิ ารณาใน

วาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมา แจ้งผลของการลงคะแนนของวาระ         
การประชุมก่อนหน้าใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้ทราบ 

 
ก่อนลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซกัถามและแสดงความเหน็ใน

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีต่้องการซกัถาม หรอืแสดงความเหน็ 
กรุณาแจง้ชื่อและนามสกุล ใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้เพื่อการบนัทกึรายงานการประชุม 
  

ส าหรบัท่านผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่าภายหลงัการประชุมเริม่ขึน้แล้ว ท่านยงัคงมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพาะในวาระทีม่า
เขา้ร่วมประชุมทนั และวาระทีเ่หลอือยู่เท่านัน้ 

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการ  ตรวจนับคะแนนของ         
ผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมคัรในที่ประชุมจ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็น
กรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรกต็ามไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตวัเป็นอาสาสมคัรดงักล่าว อย่างไรกด็ ีเพื่อความ
โปร่งใสในการตรวจนบัคะแนน นายฐาปน สริวิฒันภกัด ีรองประธานกรรมการ เสนอใหบ้รษิทัจดัตวัแทนของบรษิทัจ านวน 1 ท่าน 
เพื่อเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัคะแนนเสยีง ซึง่บรษิทัไดจ้ดัใหม้บีุคคลเขา้ร่วมสงัเกตการณ์จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นางอมัพวรรณ์       
สวุรรณเรอืงศร ีเขา้ร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนร่วมกบันางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั  

 
หลงัจากนัน้ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวชยามน พรีพรพศิาล เป็นผูด้ าเนินการประชุม (“ผูด้ ำเนินกำรประชุม”) ตาม

ระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 
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วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน 2561 
ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้ถลงใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อ

วนัที ่25 เมษายน 2561 ในการนี้ บรษิัทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเวบ็ไซต์  ของบรษิัท www.amarin.com และ 
บริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือ         
เชญิประชุม 
 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท  “คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแลว้เหน็ว่า รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2561 ไดม้กีารจดบนัทกึอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจรงิจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุม  
ผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว”  

 
ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

 
เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติและออกเสยีง

ลงคะแนน 
 
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์อง  

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 864,115,029 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากการเริม่ประชุม อกีจ านวน    

5 ราย ถอืหุน้รวมจ านวน 13,305,850 หุน้ 
 

วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีบญัชี 2561 รำยงำนประจ ำปี 2561 และแผนงำน
ประจ ำปี 2562 

ประธานไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่าในปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศทีข่ยายตวัต่อเนื่องซึง่เป็นผลจากเศรษฐกจิโลก
ที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกบัการด าเนินการของบริษัทมีอัตรา        
การขยายตวัรอ้ยละ 4.0 ซึง่เป็นสญัญาณทีด่เีน่ืองจากในช่วงก่อนหน้านี้ การใชง้บโฆษณาผ่านสือ่ต่าง ๆ มอีตัราถดถอยลง 

 
ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการทัง้ในส่วนของรายได้และก าไรสุทธิปรบัตวัดีขึน้เป็นผลมาจากรายได้จากการ     

ต่อยอดของธุรกจิสิง่พมิพ์ เช่น สื่อออนไลน์ และการจดังานแฟร์ของบรษิัท อกีทัง้ธุรกจิทวีดีจิทิลัของบรษิัท ซึ่งด าเนินการโดย
บรษิัท อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จ ากดั มผีลการด าเนินการดขีึน้อย่างมนีัยส าคญั นอกจากน้ี ช่วงครึ่งปีหลงั ได้มกีารรวมรายได้และ      
ผลการด าเนินงานของบรษิทั อมรนิทร ์บุ๊ค เซน็เตอร ์จ ากดั อนัเน่ืองมาจากการเขา้ถอืหุ้นรอ้ยละ 100 และถอืเป็นบรษิทัย่อยอกี
แห่งหนึ่งของบรษิทั 

 
 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)   15 



  
  

 
 

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 
งบการเงนิรวมของบรษิทัมรีายไดร้วม 3,626.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 เท่ากบั 1,289.20 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรา

การเพิม่ขึน้รอ้ยละ 57.63 และมผีลก าไรเท่ากบั 173.90 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งระยะเวลาเดยีวกนั 337.84 ลา้นบาท คดิเป็น
อตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 206.08 คดิเป็นก าไรสทุธต่ิอหุน้เท่ากบั 0.17 บาท 

 
กำรด ำเนินกำรในปี 2561 

การด าเนินงานธุรกจิของบรษิทั ในรอบปีทีผ่่านมาบรษิทัมกีารพฒันาการทีส่ าคญัดงันี้ 
 - สำยงำนธุรกิจโรงพิมพ ์มกีารปรบัปรุงสายการผลติอย่างต่อเน่ือง และผลจากการด าเนินการดงักล่าว ท าให้การใช้
ก าลงัการผลติของบรษิทัอยู่ในเกณฑท์ีด่ตีลอดทัง้ปี 
 - สำยงำนนิตยสำร มกีารปรบัเปลีย่นจ านวน และก าหนดการออกจ าหน่ายนิตยสารใหม้คีวามเหมาะสม และสามารถ
ตอบสนองกบักลุ่มลกูคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ โดยในเดอืนธนัวาคม บรษิทัมกีารออกนิตยสารทัง้สิน้ 8 หวั  
 - สำยงำนหนังสือเลม่ ในปี 2561 มกีารออกหนงัสอืใหม่ทัง้สิน้ 389 ปก ทัง้นี้ อตัราการขยายตวัของสายงานหนงัสอืเล่ม
อยู่ในเกณฑท์ีด่กีว่าตลาดโดยรวมมาก 
 - สำยงำนนิวมีเดีย  มกีารพฒันารูปแบบเวบ็ไซต์ของสื่อต่างๆ ของบรษิทัใหม้คีวามทนัสมยัอย่างต่อเน่ือง ในปี 2561  
สือ่โฆษณาประเภทดจิทิลัของบรษิทั เช่น สือ่โฆษณาบนเวบ็ไซตแ์พรว เวบ็ไซตข์องกลุ่มบา้นและสวน มอีตัราผูเ้ขา้ชมเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง และไดร้บัค าสัง่ซือ้สือ่โฆษณาอย่างต่อเนื่องและมรีายไดเ้ตบิโตอย่างมนียัส าคญั 
 
 ในสว่นของการจดังานแสดง บรษิทัไดจ้ดังานแสดงเพิม่ขึน้อกี 5 งาน ไดแ้ก่ 1. งาน NG Explorer Fair 2. งาน Thailand 
Food Show 3. งานกนิดอียู่ด ี4. งานบา้นและสวนซเีลค็ท ์และ 5. งานนายอนิทร ์สนามอ่านเล่น ในปี 2561 บรษิทัจดังานแฟร ์   
รวมทัง้สิน้ 29 งาน 

 
 ในสว่นของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั บรษิทัย่อยซึง่ประกอบธุรกจิทวีดีจิทิลั และบรษิทัถอืหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 
99.99 ในรอบปีทีผ่่านมา มพีฒันาการเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่อง  
  

ผลการด าเนินงานปีทีผ่่านมายงัอยู่ในเกณฑท์ีด่ ีและเป็นงบการเงนิรวมปีแรกทีผ่ลการด าเนินงานมกี าไรสุทธ ินับจากการ
เริม่ด าเนินการธุรกจิทวีดีจิทิลัในปี 2557 ซึง่ทัง้หมดเกดิจากการร่วมมอื ร่วมใจของส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากท่านผูถ้ือหุ้น 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในทุกสายงานทีย่งัคงใหค้วามส าคญัในการบรหิารตน้ทุนการด าเนินการ และร่วมมอืร่วมใจในการ
ท างาน ท าใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัดขีึน้อย่างต่อเนื่อง  

 
ส าหรบัการป้องกนัการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชนั บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีม่คีวามโปร่งใส ถูกต้อง

ตามกฎหมายต่อตา้นและไม่สนบัสนุนการคอรร์ปัชนัเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีนอกจากนี้
บรษิทัยงัมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนุนใหท้ัง้พนกังานด ารงตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชาต ิตลอดจนสง่เสรมิ
ใหคู้่คา้ของบรษิทัด าเนินธุรกจิทีถู่กต้องตามกฎหมายดว้ยความโปร่งใส โดยมเีป้าหมายในการสรา้งความร่วมมอืในการจรรโลง
สงัคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยัง่ยืน  โดยในปี 2561 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-Corruption: CAC)  และในปจัจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการในขัน้ตอน
ต่อไป    

  
หลงัจากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ เป็นผู้น าเสนอแผนงานประจ าปี 2562 และ

แผนงานของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั ต่อมา นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวเริม่ต้นในส่วนของแผนงาน และ
มอบหมายใหน้ายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

16   หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 Beyond Boundaries



  
  

 
 

 
นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2561 ดงันี้ 
 

 งบการเงินรวมของบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลการด าเนินงานที่มีก าไร และมีหนี้สิน   
2,092 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้การค้าที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นในบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค  เซ็นเตอร์ จ ากัด (“ABOOK”)      
ไม่ใช่หนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้และมสีดัสว่นหนี้สนิต่อทุนจ านวน  0.51 เท่า 
 
 บรษิทัไม่มภีาระหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้เนื่องจากช าระหนี้ธนาคารครบถ้วนแลว้ แต่ยงัคงมภีาระ L/G  ทีใ่ชค้ ้าประกนัการจ่าย
ค่าใบอนุญาตทวีดีจิทิลัทีค่งคา้งช าระ เป็นมูลค่าทัง้สิน้ 1,049 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่)  จงึท าใหก้ลุ่มอมรนิทรเ์ป็นบรษิทัที่
ปลอดหนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ และส่วนของทุน ภายหลงัจากการเพิม่ทุนในปี 2560 โดยจดัสรรใหก้บับุคคลในวงจ ากดั (“PP”) และ
จดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ (“RO”) ดงันัน้ ส่วนของทุนจดทะเบยีนทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ และก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ 
ท าใหบ้รษิทัมสีว่นของทุนจ านวน 4,075 ลา้นบาท 
 
 ผลการด าเนินงานปี 2561 งบการเงนิรวม 4 บรษิทั มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารจ านวน 3,327 ลา้นบาท เตบิโตขึน้
จากปี 2560 รอ้ยละ 52 มกี าไรสุทธ ิ174 ลา้นบาท เตบิโตขึน้จากปี 2560 รอ้ยละ 206 ในขณะเดยีวกนั บรษิทัมกี าไรเพิม่ขึน้จาก
การทีบ่รษิทัไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ใหเ้ขา้ซือ้หุน้เพิม่เตมิจาก ABOOK ซึง่บรษิทัไดม้กีารบนัทกึก าไรพเิศษจากการ
ซือ้หุน้ 58 ลา้นบาทตามมาตรฐานทางบญัช ี   
 
 ทัง้นี้ บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 1,689 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณรอ้ยละ 5  มกี าไรสุทธ ิ169 
ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 13 เนื่องจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้งธุรกจิภายในกลุ่มเพื่อท าใหก้ารด าเนินธุรกจิยดืหยุ่น
และคล่องตวัขึน้ ดงันัน้ธุรกจิเฉพาะกจิการอาจมกี าไรลดลง แต่งบการเงนิรวมของบรษิทัยงัคงมกี าไรทีส่งูขึน้  
 
 บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั  มรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร 879 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตขึน้  รอ้ยละ 71 ขาดทุนสุทธ ิ
31 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 91  
 
 นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ รองประธานคณะกรรมการบรหิาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพิม่เติมว่า ในปี 2562 รฐับาลได้
ประกาศมาตรการแกไ้ขปญัหาการประกอบกจิการโทรทศัน์และกจิการคมนาคม ในเบือ้งตน้ท าใหล้ดภาระค่าใบอนุญาตของบรษิทั
ลงเป็นจ านวน 875 ลา้นบาท โดยมสีาระส าคญั และสง่ผลประโยชน์ต่อช่องอมรนิทรท์วี ีเอชด ีดงันี้ 
 

สำระส ำคญัในส่วนของทีวีดิจิทลั ประโยชน์ต่อช่อง 
สามารถคนืใบอนุญาตได ้ ประโยชน์ทางออ้ม ท าใหจ้ านวนช่องน้อยลง 

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดสดุทา้ยของราคาขัน้
ต ่าหรอืราคาเริม่ตน้และสองงวดสดุทา้ยของราคาทีเ่กนิกว่า
ขัน้ต ่า 

ลดภาระค่าใบอนุญาต 875 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่) และภาระ LG (1,049 ลา้นบาท) 

a. สนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการเชา่โครงขา่ย (MUX) ตลอด
ระยะเวลาทีเ่หลอื  

ลดภาระค่าใชจ้่าย 169.9 ลา้นบาท/ปี รวมประมาณ 1,515 
ลา้นบาท 

b. ท า Rating โดยผ่านองคก์รกลาง ไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ้่าย 
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 หลงัจากนัน้ นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการด าเนินงานของบรษิัท     
ในปี 2562 โดยภาพรวมบรษิทัยงัคงความเป็น OMNI - MEDIA OMNI-CHANNEL และจะเพิม่ความชดัเจนมากขึน้ในดา้น OMNI-
CHANNEL และมแีผนการด าเนินงานของสายงานต่างๆ ดงันี้ 
 
 On Print ในธุรกจิกลุ่มหนงัสอืเล่ม (Pocket Book) ยงัคงมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่จะขยายจ านวนปก
ของหนังสอืในการน าเสนอในตลาด แต่ยงัคงมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการตามกลุ่มของลูกค้า โดยบริษัทมีการเปิดตัว
เวบ็ไซต์ใหม่ คอื www.mareads.com เป็นเวบ็ไซต์ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ใ้ชเ้ขา้มาเขยีน อ่าน และซื้อขายนิยายในระบบโดยใช ้coins 
ซึง่ในอนาคตสามารถ Plug - in การ Print on Demand ต่อไปได ้ส าหรบักลุ่มหนังสอืแบบเรยีน (Text Book) ในปี 2562 บรษิทั 
ออกแบบเรยีน 2 วชิา คอื วชิาคณิตศาสตร ์และวชิาภาษาองักฤษ 
 
 สว่นของโรงพมิพ ์มกีารขยายตลาดงานเพิม่เตมิในปีน้ี โดยอมรนิทร ์พบัลชิชิง่ เซอรว์สิ เป็นหน่วยงานทีร่บัผลติหนังสอื 
ในปี 2562 นี้ จะเริม่ขยายการใหบ้รกิารในทางดจิทิลัดว้ย เช่น  วดิโีอ เวบ็ไซต ์กล่าวคอื การเปลีย่นหนงัสอืเป็นรูปแบบดจิทิลั เพื่อ
รองรบัความต้องการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ส่วนทีส่องคอืการขยายงานแบบ Premium Packaging เป็นการตดิตัง้เครื่องจกัร
เสรมิใหแ้ก่เครื่องจกัรเดมิ เพื่อใหร้องรบังานพมิพแ์บบ Packaging ได ้ 
 
 Print on Demand - เวบ็ไซต ์ www.neramitthailand.com จะมกีารพฒันาต่อใหเ้ป็นแอปพลเิคชนัในปี 2562 เพื่อให้
บุคคลทัว่ไปสามารถสัง่ท า Photobook อลับัม้รปู หนงัสอืสว่นตวั รวมถงึการสัง่พมิพส์ตกิเกอร ์เพื่อรองรบัตลาด SME  
 
 ปจัจบุนัมนิีตยสารทัง้สิน้ 8 ปก ซึง่เป็นอนัดบั 1 ของนิตยสารในแต่ละหมวดหมู ่รวมกนัม ีMarket Share ถงึรอ้ยละ 80 
ของตลาดนิตยสารในปจัจุบนั 
   

On Line บรษิทัไดล้งทุน Data Management Platform (“DMP”) โดยมผีูเ้ขา้ใชใ้นแต่ละเดอืนจ านวน 130 ลา้นคน      
ต่อเดอืน ซึง่ระบบ DMP ดงักล่าวจะเกบ็ขอ้มลูความสนใจของผูใ้ชแ้ต่ละรายจากการเขา้อ่านบทความต่างๆ เพื่อจดักลุ่มลกูคา้และ
โฆษณาในรปูแบบของดจิทิลัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 
  ในปี 2562 บรษิทัจะมกีารออก Platform ใหม่ ชื่อว่า AMARIN Creator เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถเขยีนงาน ซึง่จะผ่าน
การตรวจสอบจากบรรณาธกิารของเครอือมรนิทรก์่อนเผยแพร่ออกไป ซึง่ผูเ้ขยีนจะไดร้บัค่าตอบแทนดว้ย นอกจากนี้ บรษิทัยงัมุ่ง
ลงทุนพฒันาและใหค้วามส าคญักบัการผลติวิดโีอทีเ่ป็นปจัจยัหลกัในการน าเสนอเน้ือหาต่างๆ ซึ่งจะส่งผลในแง่ของรายได ้ผูช้ม 
และเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัอกีดว้ย 
 
 On Ground ในปี 2561 มกีารจดังานแสดงสนิคา้ใหม่รวมทัง้สิน้ 5 งาน ในปี 2562 ยงัไม่มงีานแสดงสนิคา้ใหม่เพิม่เตมิ 
แต่จะมุ่งเน้นการพฒันางานเดมิ โดยการเพิม่พืน้ทีห่รอืเพิม่ความถี่ของงานใหง้านแสดงสนิคา้แต่ละงานมคีวามแขง็แรงและมกีาร
เตบิโตทีด่ขี ึน้ 
 
 On Air ในปีนี้ บรษิทัจะขยายหมวดหมูข่องรายการทีจ่ะน าเสนอในช่อง AMTV เพิม่เตมิ ไดแ้ก ่ เกมโชว ์ รายการกฬีา 
และละคร  
 
 On Shop โดยเน้นทีช่่องทางดจิทิลั จะมกีารปรบัปรุง Naiin Digital Platform ซึง่จะรวบรวมการซือ้ขายหนงัสอืเล่ม 
หนงัสอืเสยีง รวมถงึ Print on Demand โดยใชส้ือ่ทีบ่รษิทัมใีหเ้กดิประโยชน์ และมชี่องทางเพิม่เตมิ ดงันี้ 
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  -  Amarin Shopping เป็นรายการทวีชีอ็ปป้ิง เริม่ด าเนินรายการเมื่อเดอืนมกราคม  
  - AMVATA.com เป็น Market Place โดยบรษิทัเชญิชวนใหส้นิคา้ทุกประเภทขายบนเวบ็ไซต ์กลุ่มสนิคา้หลกัๆ 
คอื กลุ่ม Lifestyle เช่น บา้นและสวน เดก็ แฟชัน่ และสขุภาพ ความแตกต่างของ AMVATA กบัเวบ็ไซตอ์ื่นๆ คอื บรษิทัผลกัดนั
สนิคา้ภายในเวบ็ AMVATA ใหข้ึน้ไปอยู่ในสือ่ทัง้หมดของบรษิทั โดยมแีถบแสดงสนิคา้ และใช ้ DMP ในการจดัหมวดหมูค่วาม
สนใจของผูอ้่านกบัสนิคา้ชนิดนัน้ๆ ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถกดสัง่ซือ้สนิคา้ไดท้นัท ีคาดว่าจะสามารถเปิดใชไ้ดใ้นกลางปี 2562 นี้ 
 

เมื่อกรรมการและผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมครบถว้นแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  
 
 นายชยัธชั ชพีอารนัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิม่เติมเกี่ยวกบั AMVATA และสนิค้าที่น ามาขายนัน้     
เป็นของบรษิทัเองหรอืไม่  

 
 นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ ชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า เวบ็ไซต์ www.amvata.com เป็นสื่อกลางทีส่ามารถเขา้ไปคน้หา
และสัง่ซือ้สนิคา้ได ้ สว่นสนิคา้ทีน่ ามาขายนัน้ไม่ใช่ของบรษิทั เป็นสนิคา้ทีเ่ปิดรบัทัว่ไปจากในตลาด 

 
 เมื่อผูบ้รหิารไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมาและน าเสนอแผนงานในอนาคตเสรจ็สิน้แลว้ 
ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบว่า ส าหรบัวาระน้ีไม่จ าเป็นตอ้งใหท้ีป่ระชุมลงมตแิต่อย่างใด  
 

ที่ประชุมจงึได้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2561 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2562 ของบรษิัท 
ตามทีเ่สนอแลว้ 

 
วำระท่ี 3    พิจำรณำรบัรองงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็                         
                  และงบกระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2561 
 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้ขอให้นายศิริ บุญพิทกัษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็น      
ผูน้ าเสนองบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี 2561 
 

นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รบัทราบถึง    
งบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละผ่านการตรวจทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบรษิัทและบรษิัทย่อยมผีลก าไรสุทธจิากการด าเนินงานในรอบปี 2561 รวม 
173,901,516 บาท ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัส่งรายละเอยีดดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดศ้กึษาล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 2 
ของหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้    

  (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สนิทรพัยร์วม 6,167.45  6,800.77 
หนี้สนิรวม 2,092.49   523.79 
สว่นของผูถ้อืหุน้  4,074.96 6,276.98 
รายไดร้วม 3,526.39 1,748.30 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 173.90    169.08 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)      0.17 0.17 
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โดยท่านผูถ้อืหุน้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่อกสารฉบบัเตม็แบบ บจ.56-1 และรายงานประจ าปีหน้า 176 - 267 
ซึง่ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทั/นกัลงทุนสมัพนัธ ์

 
หลงัจากนัน้ รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณางบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี 2561 ของ
บรษิัทอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นไปตามขอ้เทจ็จรงิ จงึเหน็สมควรให้รบัรองงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ และ     
งบกระแสเงนิสดประจ าปี 2561 ตามทีเ่สนอ  
 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั “คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะ
การเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2561”  

 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 
 

เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ เพิม่เตมิ 
 

ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและออกเสยีงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้         
ทีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีง
เป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 865,873,452 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 55,700 0 
บตัรเสีย 0 0 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่1 อกีจ านวน 9 ราย 

นบัไดจ้ านวน 1,814,123 หุน้ 
 

วำระท่ี 4  พิจำรณำแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 
ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหส้ านกังานบญัชหีลายแหง่เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

ประจ าปี 2562 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคดัเลอืกเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยพจิารณาจากผลการ
ปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีจงึเหน็สมควรขอใหท้ีป่ระชุมแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 
2562 ดงันี้  

1. นางศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์  เลขทีใ่บอนุญาต 8802 หรอื 
(เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2561  
รวมระยะเวลา 2 ปี) 
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส   เลขทีใ่บอนุญาต 4439 หรอื 
(ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
3. นางสาวสรุรีตัน์ ทองอรุณแสง เลขทีใ่บอนุญาต 4409  
(ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
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คนหนึ่งคนใดจากบรษิัท เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 มีอ านาจตรวจสอบและ     
ลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย ทัง้นี้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน
ตามรายชื่อที่เสนอมานัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสยีกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บรหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั โดยไม่มผีูส้อบบญัชที่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผูส้อบบญัชเีป็นเวลา 5 ปี ตดิต่อกนั 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้หน็ชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2562 ดงันี้  

- ค่าสอบบญัช ีบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เสนอราคา 1,550,000 บาท  
 
  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ดังน้ี  1. นางศศิธร        
พงศ์อดิศกัดิ ์หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรอื  3. นางสาวสุรีรตัน์ ทองอรุณแสง คนใดคนหนึ่งจากบรษิัท เคพเีอ็มจ ี     
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนตามทีเ่สนอ” 
    

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 
 
เนื่องจากไม่มผีู้ถอืหุ้นใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผู้ด าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระน้ี ซึง่ก่อน

การลงมติ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระน้ี ต้องผ่านการลงมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัิแต่งตัง้ 1. นางศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์เลขทีใ่บอนุญาต 8802 หรอื 2. นางสาวนิตยา  

เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรอื 3. นางสาวสุรรีตัน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 คนใดคนหน่ึงจากบรษิัท         
เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็น   
เอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 865,929,152 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่3  
  

วำระท่ี  5   พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และจดัสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรบัผลกำร 
                  ด ำเนินงำน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 

ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ของ
บรษิัท (งบการเงินเฉพาะกจิการ) มกี าไรสุทธิส าหรบัจ่ายเงินปนัผลจ านวน 169,078,366.00 บาท และไม่มยีอดขาดทุนสะสม 
ประกอบกบับรษิทัมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่่ายเงนิปนัผลได ้คณะกรรมการบรษิัทจงึพจิารณาเหน็ชอบใหจ้ดัสรรก าไรเพื่อเป็น  
ทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 8,460,000.00 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 
และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 56 ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ       

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)   21 



  
  

 
 

ทุนจดทะเบยีน และใหจ้่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นเงนิ 69,879,711.30 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 41 
ของก าไรสทุธปิระจ าปี ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธ ิหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล
ของบรษิัท สาเหตุที่บรษิัทจ่ายเงินปนัผลต ่ากว่านโยบายการจ่ายเงินปนัผลเน่ืองจากบรษิัทมีความต้องการส ารองเงินส าหรบั     
การลงทุนและการขยายงานในปี 2562 
 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั “คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2561 
ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท/หุน้ รวมเป็นเงนิปนัผล 69,879,711.30 บาท จากผลการด าเนินงานปี 2561 และจดัสรรเงนิส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 8,460,000.00 บาท ตามทีเ่สนอ” 

 
ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 
 

เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการ
ลงมต ิผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 865,929,152 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่4  

 
วำระท่ี 6   พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
 เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม และลงคะแนนเสยีงไดอ้ย่างเป็นอสิระมากขึน้ กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 4 ท่าน
จงึขออนุญาตจากประธานเพื่อขอออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวก่อนการพจิารณาวาระนี้   
 
 ต่อมาผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
ของบรษิัท ขอ้ 16 ซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นในอตัราหน่ึงในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม  
ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
      และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 

2. ศาสตราจารย ์ดร.นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื  
      และบรหิารความเสีย่ง และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี    รองประธานกรรมการ  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
      และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
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4. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์   กรรมการ กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   
      และกรรมการบรหิาร 

 
ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตัิ ผลงาน และการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการทัง้ 4 ท่านนัน้ บรษิัทไดส้่งให้ผู้ถือหุ้นได้

ศกึษาเป็นการล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 4 ของหนงัสอืเชญิประชุม 
 

  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท “คณะกรรมการบรษิัท โดยการน าเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านทีด่ ารงต าแหน่งครบวาระ 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน           
เนื่องจากบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทต่อไป ในส่วนของรอง
ศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ซึง่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นเวลา 25 ปี 7 เดอืน นับตัง้แต่เขา้รบั
ต าแหน่งกรรมการอสิระ แมก้ารด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระเกนิกว่า 9 ปี นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมื่อพจิารณา
ถงึความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ความเชีย่วชาญดา้นบญัชกีารเงนิและเศรษฐกจิ รวมถงึพจิารณาจากผลการประเมนิการ
ปฏบิตัิงานตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ซึง่รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์ ได้พสิูจน์แล้วว่า   
ไดร้กัษาคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระและไม่มผีลประโยชน์ขดัแยง้ และ/หรอื สว่นไดเ้สยีอย่างมนียัส าคญักบับรษิทัแต่อย่างใด” 
 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 
 
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีค าถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระน้ีเป็น

รายบุคคล ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง โดยมกีารลงคะแนน
เรยีงเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
  
 6.1 ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิให้รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 864,926,994 99.9999 
ไม่เหน็ด้วย 1,158 0.0001 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

 
 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่5 
 

 6.2 ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิให้ศาสตราจารย์ ดร.นันทวฒัน์ บรมานันท์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท     
อกีวาระหนึ่งดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)   23 



  
  

 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 865,078,152 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 851,000 0 

 
 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.1 
  

 6.3 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหน้ายฐาปน สริวิฒันภกัด ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอกีวาระหนึ่ง ดว้ย
คะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 865,036,711 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 893,741 0 

  
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.2 อกีจ านวน 1 ราย นับจ านวน

หุน้ได ้1,300 หุน้  
 

 6.4 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท         
อกีวาระหนึ่งดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 726,608,489 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 138,387,052 0 
บตัรเสีย 935,241 0 

   
อนึง่ การลงมตใินวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.3  อกีจ านวน 1 ราย นบัจ านวน

หุน้ได ้330 หุน้  
 
 ภายหลงัการลงคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว ประธานได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าห้องประชุม  
 

วำระท่ี  7  พิจำรณำอนุมติัแต่งตัง้กรรมกำรใหม ่
ผูด้ าเนินรายการชีแ้จงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า ปจัจุบนัคณะกรรมการของบรษิทั มจี านวนทัง้สิน้ 11 ท่าน สมควรทีจ่ะหา  

ผูม้คีวามรู ้ความสามารถเขา้เป็นกรรมการเพิม่ขึน้อกีหนึ่ง 1 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาและ
เหน็สมควรเสนอชื่อ เรอือากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน เป็นกรรมการของบรษิทั รวมเป็นกรรมการบรษิทัทัง้สิน้ 12 ท่าน  

ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงาน และการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ
เพิม่เตมินัน้ บรษิทัไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาเป็นการล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 ของหนงัสอืเชญิประชุม 
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท “คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรอนุมตัิแต่งตัง้ เรอือากาศโท กมลนัย    
ชัยเฉนียน เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน ซึ่งเรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ด้านการบรหิารธุรกิจ จะสามารถน าประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยเสริมธุรกิจใหม่ๆ แ ละงานด้านการตลาดของ       
กลุ่มบรษิทัตามทีเ่สนอ” 

  
ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 
 
เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการ

ลงมต ิผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิแต่งตัง้ เรอือากาศโท กมลนัย ชยัเฉนียน เป็นกรรมการบรษิัทเพิม่เติม จากเดมิมี

กรรมการบรษิทั 11 ท่าน รวมเป็นกรรมการบรษิทัทัง้สิน้ 12 ท่าน ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 865,060,633 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 870,149 0 

 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6  
 

วำระท่ี  8  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรประจ ำปี 2562 
 ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
ส าหรบักรรมการบรษิัท กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาลและคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ส าหรบัปี 2562 โดยค านึงถงึความ
เหมาะสมเกีย่วกบัประเภท ขนาด และความเกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัซึง่สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึ
ความเหมาะสมกบัการท าหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล และกรรมการความยัง่ยนืและ
บรหิารความเสีย่ง ทัง้นี้ กรรมการที่ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ตาม
ปรมิาณความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท ซึง่บรษิทัไดส้่งขอ้มูลใหผู้ถ้อืหุน้
ไดท้ราบล่วงหน้าแลว้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 6 ของหนงัสอืเชญิประชุม โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 
 
 

ต ำแหน่ง เงินประจ ำต ำแหน่ง 
(บำท/เดือน) 

ค่ำเบี้ยประชมุ 
(บำท/ครัง้) 

ประธานกรรมการ  20,000 25,000 
กรรมการ  10,000 20,000 
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ต ำแหน่ง เงินประจ ำต ำแหน่ง 
(บำท/เดือน) 

ค่ำเบี้ยประชมุ 
(บำท/ครัง้) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 ไม่ม ี
กรรมการตรวจสอบ 20,000 ไม่ม ี
ประธานคณะกรรมการบรหิาร  30,000 ไม่ม ี
กรรมการบรหิาร  20,000 ไม่ม ี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ไม่ม ี 20,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ไม่ม ี 15,000 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  ไม่ม ี 20,000 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  ไม่ม ี 15,000 
ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ไม่ม ี 20,000 
กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ไม่ม ี 15,000 

    
  หมายเหตุ:  ในกรณีทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนสว่นนี้ 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตัิก าหนด

ค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ตามทีเ่สนอเป็นวงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท” 
 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 
 

เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระน้ี ซึง่ก่อนการ
ลงมต ิผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามอตัราและเงื่อนไขที่มกีารเสนอ 
ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 865,079,782 99.9017 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย    851,000 0.0983 

 
 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่7 
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วำระท่ี 9  พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 
 

ผู้ด าเนินการประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มกีารประกาศใช้ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที ่
74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อรองรบัให้มกีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ซึง่ไดม้กีารแกไ้ข
มาตรา 100 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ในกรณีที่
คณะกรรมการบรษิทัไม่จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ตามทีผู่ถ้อืหุน้รอ้งขอนัน้ ดงันัน้ เพื่อรองรบัการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 100  ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ทีม่กีารแกไ้ข บริษทัจึงขอเสนอให้มีการ
แก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดงัต่อไปน้ีแทน และ
มอบหมายใหบุ้คคลทีก่รรมการผูม้อี านาจของบรษิทัมอบหมาย มอี านาจในการด าเนินการจดทะเบยีนแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบั
ของบริษัท รวมทัง้แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยทีไ่ม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 
 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท “คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 31 ขอ้ 32 และขอ้ 45 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้โดยผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และ
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 
เรื่องการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ” 

ข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีขอเสนอให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 31 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ 
ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี   
รองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมแีต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชุม เลอืกกรรมการคนหน่ึง
เป็นประธานในทีป่ระชุม 

 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  
 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   

เวน้แต่กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง เป็นเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 31 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็น
องค์ประชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรือไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชุม เลอืกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

     ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธาน
ในทีป่ระชุมอาจก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมและด าเนินการใด ๆ ในการประชุมดงักล่าว ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้น้ี ตามเงือ่นไขและข้อก าหนดของ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง      

     การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  
     กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่

กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงในเรื่องนัน้ 
ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหนึ่ง เป็นเสยีงชีข้าด    

  
 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)   27 



  
  

 
 

ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีขอเสนอให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้

ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ     
นัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม 
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรือประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนด    
วนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ 

    ในการส่งหนังสือเชิญประชุม  และเอกสาร
ประกอบการประชุม เพื ่อจัดใ ห้ มีการประชุมผ่ านสื ่อ
อิเลก็ทรอนิกสส์ามารถด าเนินการตามวิธีการ และระยะเวลา
ทีก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัเกีย่วกบัการประชุมนัน้ได้ก าหนดไว้ 
หรือจะส่งโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสแ์ทนกไ็ด้ แต่ทัง้น้ี ต้อง
ส่งตามระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที ่
กฎหมายหรอืข้อบงัคบันัน้ก าหนดไว้ด้วย  

ข้อ 45 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม      
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี)่ เดอืน 
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุม   
คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่า การประชุมวสิามญั   

     คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามญั เมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควรหรอืผูถ้อืหุ้น
รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกวา่หนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 25 (ยีส่บิหา้) 
คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญั
เมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีจ่ะขอใหเ้รยีกประชุม
ไว้ ให้ชัด เจนในหนั งสือดังก ล่ าวด้วย  ในกรณีเช่ นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน         
1 (หนึ่ง) เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 45 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็น
การประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี)่ เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชขีองบรษิทั การประชุมคราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ให้
เรยีกว่า การประชุมวสิามญั 

    คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุม
วสิามญั เมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้ือหุ้นคนหนึง่หรอื
หลายคนซึง่มีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) 
ของจ านวนหุ้นทีจ่  าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรือ่งและเหตุผลในการที่จะขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 45 (สีสิ่บห้า) 
วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

     ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทัง้หลายที ่
เข้าชือ่กนั หรือผู้ถือหุ้นคนอืน่ ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที ่
บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองกไ็ด้ภายใน 45 (สีสิ่บห้า) วนั 
นับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทีค่ณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นทีเ่กิดจากการ
จดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

      ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเ่ป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวน    
ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว้
ในข้อบงัคบัฉบบัน้ี ผูถื้อหุ้นตามวรรคสีต้่องรว่มกนัรบัผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้
ให้แก่บริษทั 
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ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 
 

เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อนการ
ลงมต ิผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 31 ขอ้ 32 และขอ้ 45 ของบรษิทั ตามทีม่กีารเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 865,079,774 99.9017 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย    851,008 0.0983 

 
 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่8 
 
วำระท่ี  10  พิจำรณำเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
 
 นายสุวทิย ์จนิดาสงวน ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล ไดก้ล่าวถงึหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแล
บรรษทัภบิาล นอกจากหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องกระทรวงพาณิชย ์ส านกังานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษัทภิบาลได้แบ่งงานหลกัออกเป็น 4 เรื่องพเิศษ คอื การให้
ความส าคญัต่อผูถ้อืหุน้ พนกังาน คู่คา้ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 

ผูด้ าเนินการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 
  

นายฉตัรชยั วงศแ์กว้เจรญิ ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 
1. ละครทีจ่ะน ามาออกอากาศนัน้ จะออกอากาศในชว่งเวลาใด 
2. Amarin TV Shopping ผลตอบรบัเป็นอย่างไร 
3. อตัราค่าโฆษณาปี 2562 สามารถปรบัขึน้ไดบ้า้งหรอืไม่ 
4. Rating ของช่องอมรนิทร ์จากทีต่ัง้เป้าไว ้0.45 ในปีนี้มแีนวโน้มเป็นอย่างไร 
5. การปิดปรบัปรุงของศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์มผีลกระทบต่อการจดังานแสดงสนิคา้ของบรษิทัหรอืไม่ 

 
 นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ รองประธานคณะกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในขอ้ 1, 3 และ 4 ดงันี้ 

-  ละครจะออกอากาศทุกวนัเสาร ์- อาทติย ์เวลา 22.00 น. - 23.00 น. 
-  เนื่องจากปี 2561 มกีารปรบัอตัราค่าโฆษณาขึ้นค่อนขา้งมากและการแข่งขนัค่อนขา้งสูงจงึไม่มกีารปรบัอตัรา

โฆษณาขึน้ในปีนี้ 
-  Rating ในบางช่วงเวลาถงึ 0.45 แต่ในภาพรวมทัง้ปียงัไม่ถงึและคาดว่าตอ้งใชเ้วลา เน่ืองจากการแขง่ขนัสงูและ

มผีลกระทบในหลายดา้น  

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)   29 



  
  

 
 

 นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปญัจรุ่งโรจน์ ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในขอ้ 2 และขอ้ 5 ดงันี้  
- Amarin TV Shopping เริม่ออกอากาศเมื่อเดอืนมกราคมทีผ่่านมา ในช่วง 3 เดอืนแรกเป็นช่วงใชเ้วลาในการ

พฒันาทมีงานและศกึษากลุ่มผูช้ม แต่ถอืว่าผลตอบรบัเป็นทีน่่าพอใจ และมศีกัยภาพที่จะด าเนินธุรกจินี้ต่อไป 
ทัง้นี้ ยงัมหีลายดา้นทีย่งัคงตอ้งพฒันา เช่น ฐานขอ้มลู และหาสนิคา้ทีด่มีคีุณภาพ และแตกต่างจากช่องอื่นๆ  

- งานแสดงสนิคา้ทีจ่ดัทีศ่นูยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์มเีพยีงงานบา้นและสวน ซเีลค็ท ์และบรษิทัทราบล่วงหน้าถงึ
การปิดปรบัปรุง จงึปรบัแผนและสถานทีจ่ดังานเป็นอมิแพค็ เมอืงทองธานีแทน และงานแสดงอื่นๆ ยงัสามารถ
ที่จะขยายพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มความถี่ของการจดังานได้ ทัง้นี้ บริษัทก าลงัศึกษาการจัดงานในต่างจังหวัด
เพิม่เตมิในครึง่ปีหลงัหรอืช่วงตน้ปีหน้าเป็นตน้ไป 

 นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้ส่งค าถามให้ช่วยถามถึง        
แนวทางการลดใชถุ้งพลาสตกิของรา้นนายอนิทร ์
 
 นางระริน อุทกะพนัธุ์ ปญัจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมกีารประชุม  
ความร่วมมอืในสมาคมผู้พมิพ์และผู้จดัจ าหน่าย โดยจะงดใช้การห่อปกพลาสติกในช่วงครึ่งปีหลงันี้ ส่วนการงดใช้ถุงพลาสติก 
เน่ืองจากถุงพลาสตกิของรา้นหนงัสอืน าไปรไีซเคลิค่อนขา้งยาก หากงดใชอ้าจสง่ ผลกระทบต่อผูซ้ือ้ ส าหรบัรา้นนายอนิทร ์จะเป็น
การเพิม่คะแนนสะสมใหก้บัสมาชกิทีง่ดรบัถุงพลาสตกิ   
  
 นายฐาปน สริิวฒันภักด ีรองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงที่ประชุมถึงค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ        
ที ่4/2562 ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทุกรายแจง้ความจ านงในการขอคนืใบอนุญาตประกอบธุรกจิทวีดีจิทิลัไดภ้ายในวนัที ่10 
พฤษภาคม 2562 นัน้ อมรนิทร์ทวีเีป็นหนึ่งในธุรกจิหลกัของบรษิัททีล่งทุนและใช้งบประมาณค่อนขา้งมาก อกีทัง้เป็นสื่อหลกัที่
คณะกรรมการ และฝา่ยจดัการเน้นทีจ่ะพฒันาและสรา้งการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะศกึษาค าสัง่หวัหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่4/2562 ใหถ้ีถ่ว้น โดยบรษิทัจะท าหนงัสอืเพื่อขอค าชีแ้จงจากส านักงาน กสทช. เกีย่วกบัประกาศ
ขอ้ 13 เรื่องวธิกีารก าหนดเงื่อนไขค่าชดเชยอนัเนื่องมาจากการคนืใบอนุญาต เพื่อศกึษา หรอืทบทวน และเพื่อไม่ใหบ้รษิทัพลาด
โอกาสใดๆ โดยถอืว่าเป็นการท าหน้าทีใ่หก้บัผูถ้อืหุน้อย่างครบถว้น 
 
 นอกจากนี้ นายฐาปน สริวิฒันภกัด ีไดข้อใหบ้รษิทัชีแ้จงกรณีทีม่บีตัรเสยีปรากฏในวาระที ่6, 7, 8 และ 9  

 
นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าบตัรเสยีดงักล่าว

เป็นบตัรทีม่กีารแกไ้ขหรอืขดีฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดล้งนามก ากบัไว้ 
 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เติม ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกคน และปิดการ

ประชุมเวลา 17.00 น. 
     
 

ลงชื่อ_______________________________ประธานทีป่ระชมุ 
     (นางเมตตา อุทกะพนัธุ)์ 
 
 

ลงชื่อ                                  ผูจ้ดรายงานการประชมุ                                                               
        (นายฉนัทชาต ธเนศนิตย)์ 
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(ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2563  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากความเป็นอสิระ เป็นผูม้คีวามรู้ความสามารถและมคีวาม
เขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นกลาง มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัชแีละการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
ความรบัผดิชอบ จงึเหน็สมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีห่งบรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิัทและบรษิทัย่อยรวมทัง้ได้พจิารณาอตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชดีงักล่าว โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าสอบบญัชขีอง
บรษิทัในอุตสาหกรรมและขนาดของสนิทรพัยใ์กลเ้คยีงกนัแลว้เหน็ว่า ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสมและตามขอ้เสนอ  
ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและกลัน่กรองอย่างเหมาะสมแลว้ คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้อนุมตักิารแต่งตัง้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท โดยมผีูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439 และ/หรอื 
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
2.นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4409 และ/หรอื 
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
3.นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802   
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้หน็ชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2563 ดงันี้ 
                                                                                                               หน่วย : บาท 

ค่ำสอบบญัชี 
ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

(ปีท่ีเสนอ)  (บำท) (%) 
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 1,550,000 1,550,000 - 0% 

 

* ค่าสอบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิง่พมิพ ์ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร   
เป็นตน้ ซึง่ผูส้อบบญัชจีะเรยีกเกบ็มายงับรษิทัตามทีไ่ดจ้่ายไปจรงิ 
* ในปี 2562 บรษิทัจ่ายค่าบรกิารอื่นเป็นค่าบรกิารจดัเตรยีมเอกสารประกอบการก าหนดราคาโอนทีค่รอบคลุมถงึการศกึษาบรษิทั/
ธุรกรรมพงึเปรยีบเทยีบในประเทศไทย (Benchmarking Study) เพื่อเป็นการเตรยีมการใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายการก าหนดราคา
โอนในประเทศไทยจ านวน 550,000 บาท ใหก้บับรษิทั ส านกัภาษี เคพเีอม็จ ีภูมไิชย จ ากดั ทัง้นี้ ค่าบรกิารอื่นของปี 2563 จ านวน 
550,000 บาท  
 
หมายเหตุ: ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ท.จ.28/2563 ก าหนดให้ในกรณีที่บรษิทัไม่สามารถจดัประชุมสามญั      
ผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชไีด ้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้
บรษิทัส่งงบการเงนิไตรมาสที ่1 ปี 2563 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และ
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัได ้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 มมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชยสอบบญัช ีจ ากดั ตามรายชื่อขา้งตน้ส าหรบัท าหน้าทีส่อบทานงบการเงนิรายไตรมาส 
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองการเลือกผู้สอบบัญช ี

ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงันี้ 

1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัดงัรายนามต่อไปนี้ 
1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
    (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
2. นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4409 และ/หรอื 
    (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั)  
3. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802   
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562) 

 2.   ก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,550,000 บาท  
 
ทัง้นี้ผู้สอบบญัชทีัง้ 3 ท่านดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสยีกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น     

รายใหญ่ หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  และไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา 
รวมทัง้เป็นหน่วยงานทีน่่าเชื่อถอื มผีลงานด ีมบีุคลากรทีเ่พยีงพอ และมคีวามรูค้วามสามารถและค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสม 
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(ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
ประวติัและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2563   
 
ชื่อ   นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส 
   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4439 
บรษิทั   เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
ต าแหน่ง   กรรมการบรหิาร 
ประวตักิารศกึษา  - บญัชบีณัฑติและมหาบณัฑติดา้นการบรหิาร (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
คุณสมบตั ิ  - Accredited KPMG IFRS reviewing partner 
   - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
   - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

  ตลาดหลกัทรพัย ์
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- คณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัชภีาษอีากร 
- อนุกรรมการกลัน่กรองดา้นมาตรฐานสอบบญัชขีองสภาวชิาชพี  

ประสบการณ์การตรวจสอบ - มปีระสบการณ์ดา้นการใหบ้รกิารทีป่รกึษาเกีย่วกบัการแปลงสภาพงบการเงนิตามมาตรฐานบญัช ี
  ระหว่างประเทศใหก้บับรษิทัในอุตสาหกรรมต่างๆ  
- ท างานดา้นสอบบญัชเีป็นระยะเวลา 29 ปี มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกจิต่างๆ เช่น ธุรกจิ 
  แฟคเตอริง่และลสิซิง่ ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกจิสนิคา้อปุโภคบรโิภค ธุรกจิคา้ปลกี ธุรกจิ 
  โรงพยาบาล  ธุรกจิผลติและธุรกจิซือ้มาขายไป เป็นตน้ 
- ในดา้นมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ (IFRS) ท าหน้าทีเ่ป็นวทิยากรฝึกอบรมเกีย่วกบั    
  มาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศแก่บุคลากรทัง้ภายในและภายนอกองคก์รและประสบการณ์     
  ดา้นการตรวจสอบงบการเงนิ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ตามมาตรฐานการบญัช ี  
  ระหว่างประเทศ และการสอบทานขอ้มลูทางการเงนิทีแ่สดงผลกระทบจากการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ   
  เป็นบรษิทัมหาชนของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
- หวัหน้าทมีตรวจสอบบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศและต่างประเทศ 

รายชื่อลกูคา้ทีร่บัผดิชอบในอดตีและปจัจุบนั 
- กลุ่มบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั โกลเดน้แลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
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(ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
ประวติัและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2563   
 
ชื่อ   นางสาวสรุรีตัน์  ทองอรุณแสง 
   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4409 
บรษิทั   เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
ต าแหน่ง   กรรมการบรหิาร 
ประวตักิารศกึษา  - ปรญิญาโทดา้นการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(บช.ม.) 

- ปรญิญาตรดีา้นการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(บช.บ.) 
คุณสมบตั ิ  - สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์
   - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
   - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตขึน้ทะเบยีนคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
   - กรรมการคณะมาตรฐานการสอบบญัชขีองสภาวชิาชพีบญัช ี
   - กรรมการคณะอนุกรรมการทดสอบเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของสภาวชิาชพีบญัช ี 
ประสบการณ์การตรวจสอบ - การใหบ้รกิารสอบบญัชสี าหรบัอุตสาหกรรมหลายแขนง อาท ิธรุกจิอาหารและเครื่องดืม่ ธุรกจิ 

  อสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง ประสบการณ์ท างานกบับรษิทัต่างชาต ิ
- คณะท างานดา้นวชิาการของบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เพื่อศกึษาและติดตาม 
  ความคบืหน้าของพฒันาการดา้นมาตรฐานการบญัช ีและการสอบบญัชขีองประเทศไทยและสากล       
  เพื่อก าหนดแนวทางและพฒันาแผนการตรวจสอบและสอบทานทีเ่หมาะสม ตัง้แต่ปี 2548 ถงึ 2551 
- ปี 1999-2000 ไดเ้ขา้ร่วมงานกบั Education Center ของส านกังานในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ ณ  
  ทีน่ี้ไดร้บัประสบการณ์ในการออกแบบสือ่การเรยีนการสอนและร่วมพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์   
  ในการท ากระดาษท าการอเิลก็ทรอนิกสใ์หก้บัผูต้รวจสอบของส านกังาน 

รายชื่อลกูคา้ทีร่บัผดิชอบในอดตีและปจัจุบนั 
   - กลุ่มบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
   - กลุ่มบรษิทั เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) 
   - กลุ่มบรษิทั เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) 
   - กลุ่มบรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
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(ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
 
ประวติัและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2563   
 
ชื่อ   นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์
   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8802 
บรษิทั   เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
ต าแหน่ง   กรรมการบรหิาร 
ประวตักิารศกึษา  - ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   - ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
คุณสมบตั ิ  - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
   - ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
   - อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการผูท้รงคุณวฒุเิกีย่วกบัการทดสอบการปฏบิตังิานสอบบญัช ี
ประสบการณ์การตรวจสอบ - มปีระสบการณ์ดา้นการสอบบญัชแีละใหค้ าปรกึษาในธุรกจิหลากหลาย รวมทัง้บรษิทัระหว่าง  

  ประเทศ และบรษิทัทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นสว่นหนึ่ง 
  ของทมีต่างประเทศในการสอบบญัชกีลุ่มลกูคา้ในประเทศทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 
  ต่างประเทศ และเป็นผูป้ระสานงานในการตรวจสอบธุรกจิต่างชาตทิีท่ าธุรกจิในประเทศไทยและ   
  แถบเอเชยีแปซฟิิก 
- มปีระสบการณ์ใหบ้รกิารสอบบญัชสี าหรบัอุตสาหกรรมหลายแขนง อาท ิธุรกจิสือ่ ธุรกจิอาหารและ 
  เครื่องดื่ม ธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง และธุรกจิอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
- มปีระสบการณ์ในการท างานทีป่ระเทศจนีเพื่อดแูลลกูคา้ไทยและนกัลงทุนไทยทีไ่ปลงทุนใน 
  ประเทศจนีเป็นเวลา 2 ปี (ปี 2553 - 2555) 

รายชื่อลกูคา้ทีร่บัผดิชอบในอดตีและปจัจุบนั 
   - บรษิทั เวริค์พอยท ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
   - บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
   - บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
   - บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง จ ากดั (มหาชน) 
   - บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
   - บรษิทั โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
   - บรษิทั โอ ซ ีซ ีจ ากดั (มหาชน) 
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(ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6) 

รำยนำมและประวติัย่อของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระและได้รบักำรเสนอให้ด ำรงต ำแหน่ง 
 
 

นำงเมตตำ  อทุกะพนัธุ ์
อำยุ  70  ปี 

 
 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2492 
ท่ีอยู ่    เลขที ่13/3 ถนนอรุณอมรนิทร ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
สญัชำติ    ไทย 
ประเภทกรรมกำร  กรรมการ 
ต ำแหน่งในบริษทั  ประธานกรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 15 มถุินายน 2536 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร  26 ปี 6 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ   - ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ 
       มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 

- ปรญิญาพุทธศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  
  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
- MA. (Curriculum Development) มหาวทิยาลยัโคโรลาโด 
- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบั 2) อกัษรศาสตรบณัฑติ  

      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร - ไม่ม ี
ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่ม ี   
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2561 - ปจัจุบนั - ประธานกรรมการ - บจก.อมรนิทร ์บุค๊ เซน็เตอร ์
พ.ศ. 2555 - ปจัจุบนั - ประธานกรรมการ - บจก.อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่ม ี   
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
- ไม่ม ี   
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- ไม่ม ี   

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 4 

 
ภาพถ่าย 
คุณเมตตา 
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สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ)   
-เป็นการถอืหุน้ทางตรง ซึง่ถอืหุน้จ านวน 36,671,791 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.67 
คณุสมบติัต้องห้ำม   ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี        
ทีผ่่านมา 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ บรษิัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทเพื่อเชญิให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มคุีณสมบตัิทีเ่หมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่ม ี   
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจงึไดพ้จิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงูสุดแก่การด าเนินการของบรษิทั 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
นำงเมตตำ อทุกะพนัธุ ์ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกี
วาระหนึ่ง โดยเหน็ว่า มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของบรษิทัสามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์

ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 
1. การถอืหุน้ในบรษิทั 

1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
36,671,791 หุน้ 

3.67% 
2. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั - บรษิทัย่อย เป็น 
3. เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง         
   หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

เป็น 

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

ไม่ม ี

 
(*) 1.  การถอืหุน้นบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 2. การแขง่ขนัทางธุรกจิ เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง มรีายไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมากกว่า
รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมของบรษิทั / กจิการอื่น) จากการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคล้ายคลงึกนั 
 3. การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลูกคา้ / 
Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรอืเจ้าหน้ีการคา้ เป็นต้น โดยความเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญัให้พจิารณาจาก
วงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 
 
หมำยเหต ุ : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

: เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2562 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปี 2562 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล ปี 2562 จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
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รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง (ต่อ) 
 

นำยปรำโมทย ์ พรประภำ 
อำยุ  53  ปี 

 
 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่21 สงิหาคม 2509  
ท่ีอยู ่    เลขที ่399 ซอยจดัสรรเอือ้วฒันสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
    กรุงเทพมหานคร 10250 
สญัชำติ    ไทย 
ประเภทกรรมกำร  กรรมการอสิระ 
ต ำแหน่งในบริษทั  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 12 พฤษภาคม 2560 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร  2 ปี 7 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ - ปรญิญาโท (เกยีรตนิิยม) MBA (Marketing),  
       Kellogg School of Management, Northwestern University 

- ปรญิญาโท (เกยีรตนิิยม) MPA,  
  Kennedy School of Government, Harvard University 
- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า  

       Northwestern University 
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร - Director Certification Program (DCP 55/2548) 
ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั   
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน - ในประเทศ 
พ.ศ. 2560 - ปจัจุบนั - กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ - บมจ.ยนูวิานิชน ้ามนัปาลม์ 
พ.ศ. 2555 - ปจัจุบนั - กรรมการอสิระ - บมจ.เสรมิสขุ 
 - กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกจิการ  
 - กรรมการบรหิารความเสีย่ง   
พ.ศ. 2548 - ปจัจุบนั - กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ - บมจ.ไทยซมัมทิ ฮารเ์นส 
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน - ต่ำงประเทศ 
พ.ศ. 2561 - ปจัจุบนั - กรรมการอสิระ - บ.ไซ่ง่อน เบยีร-์แอลกอฮอล ์เบฟเวอเรจ  
    คอรเ์ปอเรชัน่ 
พ.ศ. 2562 - ปจัจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ - บ.ไซ่ง่อน เบยีร-์แอลกอฮอล ์เบฟเวอเรจ  
    คอรเ์ปอเรชัน่ 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 - ปจัจุบนั - ประธานกรรมการ - บจก.ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิทะเลภู 
พ.ศ. 2554 - ปจัจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ - บจก.มายดเีอน็เอ 
พ.ศ. 2551 - ปจัจุบนั - กรรมการ - บจก.อโีคฟิวเจอร ์พลสั 

 
ภาพถ่าย 

คุณปราโมทย ์
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พ.ศ. 2547 - ปจัจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ - บจก.แคลรสิ 
พ.ศ. 2545 - ปจัจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ - บจก.วรรณวรนิแอนดแ์อซโซซเีอท 
พ.ศ. 2545 - ปจัจุบนั - กรรมการ - บจก.พรมติร 
พ.ศ. 2543 - ปจัจุบนั - กรรมการ - บจก.แดนป ัน้ดาว  
    (ชื่อเดมิ บจก.พ ีการเ์ดน้ เซอรว์สิ) 
พ.ศ. 2540 - ปจัจุบนั - กรรมการ - บจก.พ ีแลนดส์เคป 
พ.ศ. 2535 - ปจัจุบนั - กรรมการ - บจก.ปลมิ 369 
พ.ศ. 2532 - ปจัจุบนั - กรรมการ - บจก.ปลมิบญุลกัษณ์ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ.2561 - ต.ค.2562       - กรรมการตรวจสอบ - บ.ไซ่ง่อน เบยีร-์แอลกอฮอล ์เบฟเวอเรจ  
    คอรเ์ปอเรชัน่ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2540 - พ.ค.2562         - กรรมการ - บจก.พฒันานาฬกิา 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- ไม่ม ี   
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ)   
0.00 (0 หุน้) 
คณุสมบติัต้องห้ำม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี      
ทีผ่่านมา 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ บรษิัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทเพื่อเชญิให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มคุีณสมบตัิทีเ่หมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่ม ี  
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจงึไดพ้จิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงูสุดแก่การด าเนินการของบรษิทั 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
นำยปรำโมทย ์ พรประภำ ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อ
อกีวาระหนึ่ง โดยเหน็ว่า มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของบรษิทัสามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์
ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 

1. การถอืหุน้ในบรษิทั 
1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0 หุน้ 
0.00% 

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

ไม่เป็น 

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

ไม่ม ี
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 (*) 1. การถอืหุน้นบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 2. การแขง่ขนัทางธุรกจิ เช่น บรษิทั และกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง มรีายไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมากกว่า
รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมของบรษิทั / กจิการอื่น) จากการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
 3. การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ / 
Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญัใหพ้จิารณาจาก
วงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 
 
หมำยเหต ุ  : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

: เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2562 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
   : เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล ปี 2562 จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
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รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง (ต่อ) 
 
 

นำงระริน  อทุกะพนัธุ ์ปัญจรุง่โรจน์ 
อำยุ  44   ปี 

 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่16 ตุลาคม 2518 
ท่ีอยู ่    เลขที ่22 ซอยชยัพฤกษ์ 24 แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 10170 
สญัชำติ    ไทย 
ประเภทกรรมกำร  กรรมการ 
ต ำแหน่งในบริษทั กรรมการ กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน กรรมการบรหิาร  และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 24 เมษายน 2546 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร  16 ปี 8 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ   - ปรญิญาโท MA จาก University of Northumbria at Newcastle, 

  United Kingdom 
    - ปรญิญาตร ีคณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร - Director Accreditation Program (DAP 12/2547) 
การฝึกอบรม / สมัมนา  - BRAIN: Business Revolution and Innovation Network  
       การปฏริปูธุรกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- DAAT Day 2018 โดย สมาคมโฆษณาดจิทิลั (ประเทศไทย) 
- Digital Marketing Conference Asia Pacific 2018 
- Corporate Innovation Summit 2019 
- Capital Market Academy Greater Mekong Subregion 
- Risk Management Program for Corporate Leader 
- Successful formulation & Execution of strategy SFE 

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

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 

- บจก.อมรนิทร ์บุ๊ค เซน็เตอร ์

พ.ศ. 2560 - ปจัจุบนั  - กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร  

- บจก.อมรนิทร ์ออมนิเวริส์  
 

พ.ศ. 2559 - ปจัจุบนั  - กรรมการ - บจก.คาโดคาวะ อมรนิทร ์
พ.ศ. 2555 - ปจัจุบนั  
 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร  
 

- บจก.อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ 

 
ภาพถ่าย 
คุณระรนิ 
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่ม ี   
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
- ไม่ม ี   
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- ไม่ม ี   
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ)   
-  เป็นการถอืหุน้ทางตรง ซึง่ถอืหุน้จ านวน 138,416,752 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.87 
คณุสมบติัต้องห้ำม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี      
ทีผ่่านมา 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ บรษิัทได้ประกาศบนเวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มคีุณสมบตัิทีเ่หมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มี   
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจงึไดพ้จิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงูสุดแก่การด าเนินการของบรษิทั 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
นำงระริน อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง โดยเหน็ว่า มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกบั
การด าเนินงานของบรษิทัสามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์
ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 

1. การถอืหุน้ในบรษิทั 
1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
138,416,752 หุน้ 

13.87% 
2. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั - บรษิทัย่อย เป็น 
3. เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง          
   หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

เป็น 

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

ไม่ม ี

 
(*) 1.  การถอืหุน้นบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ 
 2.  การแขง่ขนัทางธุรกจิ เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง มรีายไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมากกว่า
รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมของบรษิทั / กจิการอื่น) จากการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
 3.  การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นที่กรรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ / 
Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญัใหพ้จิารณาจาก
วงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 
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หมำยเหต ุ  : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
: เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2562 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
: เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ปี 2562 จ านวน 2 ครัง้ 
  จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
: เขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ปี 2562 จ านวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
: เขา้ประชุมคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด      

                                  3 ครัง้ 
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รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง (ต่อ) 
 
 

นำยชีวพฒัน์  ณ ถลำง 
อำยุ  54  ปี 

 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่6 เมษายน 2508 
ท่ีอยู ่    เลขที ่376 ถนนชยัพฤกษ ์แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 10170 
สญัชำติ    ไทย 
ประเภทกรรมกำร  กรรมการ 
ต ำแหน่งในบริษทั  กรรมการ กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 24 เมษายน 2541 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร  21 ปี 8 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ   - MBA International Management, Southeastern University, USA 

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรท์างภาพถ่ายและเทคโนโลยกีารพมิพ ์ 
       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร - Director Accreditation Program (DAP 70/2551) 
การฝึกอบรม / สมัมนา - Techsauce Global Summit 2019 
ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่ม ี   
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560 - ปจัจุบนั   - กรรมการ - บจก.อมรนิทร ์ออมนิเวริส์ 
 - กรรมการบรหิาร  
 - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
พ.ศ. 2556 - ปจัจุบนั - กรรมการ     - บจก.อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ 
 - กรรมการบรหิาร  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่ม ี   
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2559 - 2562 กรรมการ - บจก.คาโดคาวะ อมรนิทร ์
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- ไม่ม ี   
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ)   
- เป็นการถอืหุน้ทางตรง ซึง่ถอืหุน้จ านวน 300,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.03 
 
 

 
ภาพถ่าย 

คุณชวีพฒัน์ 
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คณุสมบติัต้องห้ำม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 
ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี      
ทีผ่่านมา 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ บรษิัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทเพื่อเชญิให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มคีุณสมบตัิทีเ่หมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่ม ี  
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจงึไดพ้จิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงูสุดแก่การด าเนินการของบรษิทั 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
นำยชีวพฒัน์  ณ ถลำง ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกี
วาระหนึ่ง โดยเหน็ว่า มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของบรษิทัสามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์
ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 

1. การถอืหุน้ในบรษิทั 
1.1 จ านวนหุน้ 

    1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
300,000 หุน้ 

0.03% 
2. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั - บรษิทัย่อย ไม่เป็น 
3. เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง          
   หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

เป็น 

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

ไม่ม ี

 
(*) 1.  การถอืหุน้นบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ 
 2.  การแขง่ขนัทางธุรกจิ เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง มรีายไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมากกว่า
รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมของบรษิทั / กจิการอื่น) จากการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
 3.  การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ / 
Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญัใหพ้จิารณาจาก
วงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 
 
หมำยเหต ุ  : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้  

: เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2562 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
: เขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ปี 2562 จ านวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
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(ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6) 
ค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ 

 
นิยามกรรมการอสิระของบรษิทัทีก่ าหนดมลีกัษณะเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการอสิระ และ/หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัต้องมคีุณสมบตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ีใหน้ับรวมหุน้  
ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

(2) เป็นกรรมการทีไ่ม่มีส่วนร่วมในการบรหิารงานในบรษิทั บรษิัทในเครอื บรษิัทร่วมหรอืบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง หรอืผู้ถอืหุ้น 
รายใหญ่ของบริษัทรวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รบัเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ   
บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

(3) เป็นกรรมการทีไ่ม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบรหิารงานของ
บรษิัท บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัที่เกีย่วขอ้ง หรอืผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั และรวมถงึไม่มผีลประโยชน์
หรอืสว่นไดเ้สยีนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

(4) เป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
(5) เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
(6) สามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ของบรษิทัไดโ้ดยอสิระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งหรอื
ญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว กรณีทีจ่ าเป็นเพื่อประโยชน์ของบรษิทักรรมการอสิระต้องพร้อมทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของ
กรรมการอื่น ๆ หรอืของฝา่ยจดัการ 
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(ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7) 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิัท  กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการความยัง่ยนืและ
บรหิารความเสีย่ง ส าหรบัปี 2563 (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภท 
ขนาด และความเกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท ซึ่งสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการ   
ท าหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 
รายละเอยีดอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 เปรยีบเทยีบปี 2562 
 

ต ำแหน่ง เงินประจ ำต ำแหน่ง 
(บำท/เดือน) 

ค่ำเบี้ยประชมุ 
(บำท/ครัง้) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ประธานกรรมการ  20,000 20,000 25,000 25,000 
กรรมการ  10,000 10,000 20,000 20,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
ประธานคณะกรรมการบรหิาร  30,000 30,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมการบรหิาร  20,000 20,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน  

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  

ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 

ประธานคณะกรรมการ 
ก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 

กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 
ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื  
และบรหิารความเสีย่ง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 

กรรมการความยัง่ยนืและบรหิาร   
ความเสีย่ง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 

 

        หมายเหตุ : ในกรณีทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนสว่นนี้ 
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ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่าน ซึ่งเป็น
กรรมการอสิระ และกรรมการอสิระ จ านวน 2 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน) 
 
หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทัในการปฏิบตัหิน้าทีก่ ากบัดูแล เกีย่วกบัความเหมาะสมและ
ถูกต้องของรายงานทางการเงนิในเรื่องของความน่าเชื่อถอื และมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล สรา้งความมัน่ใจและความน่าเชื่อถอืแก่ผูล้งทุน สถาบนัการเงนิ พนัธมติรทางธุรกจิและ  
ผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมไปถงึประสทิธภิาพในการควบคุมภายในของบรษิัท อมรนิทรพ์ริ้นติ้ง แอนด์ พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าการปฏิบตังิานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบยีบ 
และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจริยธรรมที่ดี ซึ่งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบมดีงันี้ 
1. สอบทานงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่า มคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้และเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิัทและบรษิทัย่อย ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนด

ของหน่วยงานก ากบัดแูล และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
3. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การได้มาหรอืจ าหน่ายไปของทรพัย์สนิของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ีเพื่อใหค้วามมัน่ใจ
ว่า รายการดงักล่าวสมเหตุผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และการด าเนินการมคีวามโปร่งใส 

4. สอบทานให้บรษิัทและบรษิัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล รวมทัง้
พจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ค าแนะน าในเรื่องงบประมาณ อตัราก าลงัคน ตลอดจน       
ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี และเลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

5. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอน บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย 
และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทัง้เข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย       
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และ          
มปีระสทิธภิาพ 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี   
ของบรษิทั ตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

8. อนุมตัิแผนงานการตรวจสอบภายในของบรษิัทและบริษัทย่อย ตามวธิกีารและมาตรฐานที่ยอมรบัโดยทัว่ไป และติดตาม     
การด าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหน็ที่เป็นอสิระ จากที่ปรกึษาทางวชิาชีพอื่น เมื่อเหน็ว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่าย    
ของบรษิทั 

10. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการจ านวน 1 ท่าน   
ซึง่เป็นกรรมการอสิระ กรรมการอสิระ 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน)  และกรรมการจ านวน 2 ท่าน  
 
หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 

1. ท าหน้าทีส่รรหาและคดัเลอืกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ตดิตามแผนสบืทอด
ต าแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมส าหรบัการด ารงต าแหน่งเมื่อครบวาระหรอืมตี าแหน่งว่างลง 

2. ก าหนดวธิกีาร หลกัเกณฑ์การสรรหา และหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลของกรรมการบรษิทั กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส 

3. ก าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารเสนอรายชื่อบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิเป็นการล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย เพื่อการปฏบิตัิ
ต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั 

4. มอี านาจเรยีกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา 
5. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ที่ปรกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่

คณะกรรมการแต่งตัง้ 
6. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ  ที่ปรกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการ

แต่งตัง้ 
7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภิบำล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาลประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจ านวน 1 ท่าน              
ซึง่เป็นกรรมการอสิระ กรรมการอสิระ จ านวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน) และกรรมการ จ านวน  2 ท่าน  
 
หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาลปฏบิตังิานภายใตก้ฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล ดงันี้ 
1. หน้าทีใ่นการจดัใหม้นีโยบายก ากบัดแูลกจิการและแนวปฏบิตัทิีด่สี าหรบัองคก์ร  

1.1 จดัใหม้หีลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละแนวปฏบิตัทิีด่ทีีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ  
1.2 เปิดเผยหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละแนวปฏบิตัทิีด่ทีีเ่กีย่วขอ้งสูส่าธารณชน  

2.  หน้าทีใ่นการจดัใหม้นีโยบายและแนวทางในการปฏบิตัทิีด่ ีในการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาลต่อ  
2.1 ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุน  
2.2 คู่คา้และลกูคา้  
2.3 พนกังาน  
2.4 สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

3.  หน้าทีใ่นการทบทวนองคป์ระกอบของคณะกรรมการและจดัท าแนวทางการพฒันากรรมการ  
3.1 ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการสรรหา ใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมของความรู ้
ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญของกรรมการโดยรวมใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ  
3.2 วางแผนแนวทางการพฒันากรรมการ อาท ิการพฒันาความรูใ้หก้รรมการ การวางแผน Board Retreat ประจ าปี และ   
การพฒันาดา้นอื่นๆ แก่กรรมการ  
3.3 หน้าที่ในการดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่า มีการประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการเป็นประจ าทุกปีอย่างมี
ประสทิธภิาพ  

4.  หน้าทีใ่นการจดัใหม้นีโยบายต่อตา้นการทุจรติ  
4.1 วางกรอบแนวทางก ากบัดแูลการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ  
4.2 จดัท า ทบทวน ให้ขอ้เสนอแนะ ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินการของนโยบายต่อต้านการทุจรติ โดยรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและบริหำรควำมเส่ียง 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการจ านวน 1 ท่าน 
ซึง่เป็นกรรมการอสิระ กรรมการอสิระจ านวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน) และกรรมการ จ านวน  2 ท่าน  
 
หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
1.  ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละนโยบาย ตลอดจนถงึวางเป้าหมายของการบรหิารความเสีย่งของทัง้องคก์ร เพื่อเป็นแนวทางให ้     

 ฝา่ยบรหิารไดม้กีารบรหิารความเสีย่งอย่างทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
2,  ก าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยใหค้รอบคลุมความเสีย่งหลกัของธรุกจิ เช่น 

ความเสีย่งของธุรกจิ (Business Risk) และความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร (Operational Risk) เป็นตน้ 
3.  วางระบบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจมต่ีอการด าเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างถาวร รวมถงึจดัใหม้กีารประเมนิ

ความเสีย่งเป็นประจ า 
4. จดัท าและอนุมตัแิผนการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม โดยประเมนิปจัจยัเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของ

บรษิทั จดัท าแผนจดัการความเสีย่งในทุกระดบั โดยการระดมความคดิเหน็จากผูบ้รหิารและพนกังานจากหน่วยงานต่างๆ 
5. สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบถงึความเสีย่งทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อการควบคุมภายใน 
6. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ก.) / Proxy (Form A.) 
    

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้       เขยีนที ่       
Shareholders’  Registration No.    Written at  

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

อยู่บา้นเลขที ่(Address)           
             

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

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby  appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตัง้บคุคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้3 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ที่
จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระกไ็ด ้โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระ ทีป่รากฏ
ขา้งทา้ยนี้ / Shareholder  may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint  
Independent Directors of  the Company  by  indicating   /  in the boxes in front of their names  listed below.)  
               รศ. ดร. สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์ / Assoc. Prof. Dr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age  74 ปี / Years 

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

หรอื/or      นายสุวทิย ์ จนิดาสงวน / Mr. Suwit  Chindasanguan กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 66 ปี / Years 
อยู่บา้นเลขที ่ 59/145 หมูท่ี ่19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170 
Resident at   59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 

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

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

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

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

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

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัที ่

10 กรกฎาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่ 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s 
Annual General Meeting Year 2020 to be held on July 10, 2020 at 10.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, 
Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
  
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 6  
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

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

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)   53 



  
  

 
 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้กระท าเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting 
shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงนาม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

 
หมำยเหต ุ/ Remarks 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and 
cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
 
2. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ระบุไว้ในขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไว้ในขอ้ (2) ได้ / The shareholder 
must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to 
the proxy. 
 
3. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ  
ดูแลหุน้ ซึง่บรษิทัไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.amarin.com เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดงึขอ้มูลมาใชไ้ด้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C. for foreign 
shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the Company’s Website at www.amarin.com. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ข.) / Proxy (Form B.) 
    

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้       เขยีนที ่       
Shareholders’  Registration No.    Written at  

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

อยู่บา้นเลขที ่(Address)           
             

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

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby  appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตัง้บคุคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้3 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ที่
จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระกไ็ด ้โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระ ทีป่รากฏ
ขา้งทา้ยนี้ / Shareholder  may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint  
Independent Directors of  the Company  by  indicating   /  in the boxes in front of their names  listed below.)  
               รศ. ดร. สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์ / Assoc. Prof. Dr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age  74 ปี / Years 

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

หรอื/or      นายสุวทิย ์ จนิดาสงวน / Mr. Suwit  Chindasanguan กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 66 ปี / Years 
อยู่บา้นเลขที ่ 59/145 หมูท่ี ่19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170 
Resident at   59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 

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

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

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

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

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

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัที ่

10 กรกฎาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่ 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s 
Annual General Meeting Year 2020 to be held on July 10, 2020 at 10.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, 
Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
  
 
 
 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

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

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)   55 



  
  

 
 

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

วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน  2562 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2019 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีบญัชี 2562 รบัรองรำยงำนประจ ำปี 2562 และแผนงำนประจ ำปี 2563 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2019 fiscal year, the 2019 Annual Report and the 2020 Business 

Plan 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to 

consider and vote on my/our behalf in all agendas  as he/she may deem as  appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 

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

วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2019, Statement of Comprehensive 
Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2019, all of which have been audited by the Company’s 
auditor for the year 2019 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects. 

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไร และจดัสรรทุนส ำรองประจ ำปี 2562  รบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล                         

และกำรงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 
 Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of profits and legal reserves for the year 2019, acknowledge the payment of interim 

dividend and omission of additional dividend payment for the year 2019 
(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider   

  and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects. 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our   

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

วำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 
Agenda No. 5 To consider and appoint the Company’s auditor and determine remuneration for the year 2020 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

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

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

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
        intentions as follows. 
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   การเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Election of all directors 
     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 

   การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี้ / Election of each individual director as follows 
1. นางเมตตา  อทุกะพนัธุ ์ / Mrs. Metta  Utakapan 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
2. นายปราโมทย ์ พรประภา  / Mr. Pramoad Phornprapha 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
3. นางระรนิ  อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์  / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
4. นายชวีพฒัน์  ณ ถลาง  / Mr. Cheewapat Nathalang 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 7  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร ประจ ำปี 2563 
Agenda No. 7 To consider and determine Director’s remuneration for the year 2020 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 8  พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects. 

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
 

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

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

เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควร / In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ได้กระท าเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are)not in accordance to 
my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงนาม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
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หมำยเหต ุ/ Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and 
cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
2. ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้/ The shareholder 
must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to 
the proxy. 
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ/ 
In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy   
form B. 
4. กรณีหากมขีอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะต้องแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีใน
กจิการเรื่องใดทีไ่ด้เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว้ในขอ้ (6) / If there is any rule or regulation 
requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends 
and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6). 
5. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the 
Proxy may vote for either all directors or each individual director. 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึง่เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและ
ดูแลหุน้ ซึ่งบรษิทัได้เผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.amarin.com / Proxy Form C. for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. 
Interested shareholders can obtain in from the Company’s website at  www.amarin.com.  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of  Amarin  Printing  and  Publishing  Public Company Limited. 
 
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที ่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่ 378            

ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย /  in the Shareholder’s Annual General Meeting 
2020 to be held on July 10, 2020 at 10.00 Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, 
or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

___________     _____________ 
 

วาระที_่_____________เรื่อง_____________________________________________________________ 
Agenda                     Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on  
      my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

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

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on  
      my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที_่_______________เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ)___________________________________________ 
Agenda                         Subject   Election of Directors (Continues)  
 ชื่อกรรมการ____________________________________________________ 
 Director’s name 

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

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

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

ลงนาม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)   59 





  
  

 
 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ค.) / Proxy (Form C.) 
    

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้       เขยีนที ่       
Shareholders’  Registration No.    Written at  

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

(1)  ขา้พเจา้  (I/We)       สญัชาต ิ(Nationality)          
อยู่บา้นเลขที ่(Address)           
             

  ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั        
 As The Custodian for 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั  (มหำชน)   
Who is a shareholder(s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้ รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง  ดงันี้ 
holding the total number of    shares and having the right to vote equal  to   Votes as follows. 
      หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
       Ordinary share     shares and having the right to vote equal  to   votes  
      หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
       Preferred share     shares and having the right to vote equal  to   votes  

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby  appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตัง้บคุคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้3 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเทา่นัน้   
ทีจ่ะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระกไ็ด ้โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ
อสิระ ทีป่รากฏขา้งทา้ยนี้ / Shareholder  may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. 
Shareholder may appoint  Independent Directors of  the Company  by  indicating   /  in the boxes in front of their names  listed below.)  

               รศ. ดร. สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์ / Assoc. Prof. Dr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 74 ปี / Years 
 อยู่บา้นเลขที ่ 1104 ชัน้ 11 อาคารจลุดศิ รเิวอร ์แมนชัน่ เลขที ่2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200 
Resident at   Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200 

หรอื/or      นายสุวทิย ์ จนิดาสงวน / Mr. Suwit  Chindasanguan กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 66 ปี / Years 
อยู่บา้นเลขที ่ 59/145 หมูท่ี ่19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170 
Resident at   59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 

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

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

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

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

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

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัที ่

10 กรกฎาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่ 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s 
Annual General Meeting Year 2020 to be held on July 10, 2020 at 10.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, 
Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
 

 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

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

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

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

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

วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน  2562 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2019 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีบญัชี 2562 รบัรองรำยงำนประจ ำปี 2562 และแผนงำนประจ ำปี 2563 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2019 fiscal year, the 2019 Annual Report and the 2020 Business 

Plan 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider 

and vote on my/our behalf in all agendas  as he/she may deem as  appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 

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

วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2019, Statement of Comprehensive 
Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2019, all of which have been audited by the Company’s 
auditor for the year 2019 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects. 

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไร และจดัสรรทุนส ำรองประจ ำปี 2562  รบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

และกำรงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 
 Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of profits and legal reserves for the year 2019, acknowledge the payment of interim 

dividend and omission of additional dividend payment for the year 2019 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to 

consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 

intentions as follows. 
        เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain      
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วำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 
Agenda No. 5 To consider and appoint the Company’s auditor and determine remuneration for the year 2020 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

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

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

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

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

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

   การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี้ / Election of each individual director as follows 
  1. นางเมตตา  อทุกะพนัธุ ์ / Mrs. Metta  Utakapan 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
  2. นายปราโมทย ์ พรประภา  / Mr. Pramoad Phornprapha 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
  3. นางระรนิ  อทุกะพนัธุ ์ปญัจรุง่โรจน์  / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
  4. นายชวีพฒัน์  ณ ถลาง  / Mr. Cheewapat Nathalang 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 7  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร ประจ ำปี 2563 
Agenda No. 7 To consider and determine Director’s remuneration for the year 2020  

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

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

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 8  พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects. 

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

             เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้  ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น

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

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

เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควร  / In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ได้กระท าเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are)not in accordance to 
my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects. 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)   63 



  
  

 
 

 
 

ลงนาม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

 
หมำยเหต ุ/ Remarks 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแล

หุน้ใหเ้ท่านัน้ / Proxy Form C. is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints 
the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื / Documents required are 
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน / Evidence stating authorization from the shareholder to   
        the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 
 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน / Evidence confirming that the person who signed on the  
        Proxy Form is a licensed Custodian. 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ / The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and 
cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

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

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ / 
In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy 
form C. 

6. กรณีหากมขีอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะต้องแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูม้สี่ว นได้ส่วนเสยีใน
กจิการเรื่องใดทีไ่ด้เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว้ในขอ้ (6) / If there is any rule or regulation 
requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends 
and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64   หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 Beyond Boundaries



  
  

 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of  Amarin  Printing and  Publishing  Public Company Limited. 
 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บรหิาร เลขที่ 378          
ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย / in the Shareholder’s Annual General Meeting 
2020  to be held on July 10, 2020 at 10.00 Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road,Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, 
or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 

      
 

วาระที_่_____________เรื่อง_____________________________________________________________ 
Agenda                     Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on  
      my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

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

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on  
      my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our  
       intentions as follows. 

     เหน็ดว้ย / Agree       ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree      งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที_่_______________เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ)___________________________________________ 
Agenda                         Subject   Election of Directors (Continues)  
 ชื่อกรรมการ____________________________________________________ 
 Director’s name 

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

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

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

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

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

รองศำสตรำจำรย ์ดร.สมชำย  ภคภำสน์วิวฒัน์   
อำยุ  74 ปี 

 
 
 

วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่ 1  มกราคม  2489 
ท่ีอยู ่    หอ้ง 1104 ชัน้ 11 อาคารจุลดศิรเิวอรแ์มนชัน่ เลขที ่2/132-3 ซอยสามเสน 3 
    แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
สญัชำติ    ไทย 
ต ำแหน่งในบริษทั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร พ.ศ. 2536 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร  26 ปี 7 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ - Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de             

  Madrid, Spain  
- Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy,     
  France   
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense     
 de Madrid, Spain  

                                            - อกัษรศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร - Director Accreditation Program (DAP34/2548) 
ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ.2559 - ปจัจุบนั - ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ - บมจ.ศุภาลยั 
พ.ศ.2558 - ปจัจุบนั - กรรมการอสิระ - บมจ.ศุภาลยั 
พ.ศ.2556 - ปจัจุบนั - ประธานกรรมการ - บมจ.ซฟีโก ้
พ.ศ.2551 - ปจัจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ.ลพีฒันาผลติภณัฑ ์
พ.ศ.2534 - ปจัจุบนั - กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ.ลพีฒันาผลติภณัฑ ์
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
- ไม่ม ี   
ประสบกำรณ์ท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ.2553 - 2554 - กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ - บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 
พ.ศ.2547 - 2555 - กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - บมจ.ซฟีโก ้
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ภาพถ่าย 
คุณสมชาย 
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ประสบกำรณ์ท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2561 - 2562 - กรรมการก ากบัความเสีย่ง - ธนาคารธนชาต จ ากดั  
    (มหาชน) 
พ.ศ.2552 - 2562 - กรรมการอสิระ - ธนาคารธนชาต จ ากดั  
    (มหาชน) 
พ.ศ.2552 - 2562 - กรรมการตรวจสอบ - ธนาคารธนชาต จ ากดั 
   (มหาชน) 
พ.ศ.2550 - 2559 - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ - บจก.กรุงเทพธนาคม 
กำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ   
- ไม่ม ี 
คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
กำรมีส่วนได้เสียในวำระท่ีพิจำรณำ ไมม่ ี

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์

ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 
1. การถอืหุน้ในบรษิทั 

1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0% 

0.00% 
2. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั - บรษิทัย่อย ไม่เป็น 
3. เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้งหรอืที่  
   ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

ไม่เป็น 

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

ไม่ม ี

 (*) 1.การถอืหุน้นบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 2.การแขง่ขนัทางธุรกจิ เช่น บรษิทั และกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง มรีายไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมากกว่า

รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมของบรษิทั / กจิการอื่น) จากการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
3.การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัฯ และกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง เป็น 
ลกูคา้ / Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญัให้
พจิารณาจากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทั และกจิการ 

 
หมำยเหต ุ : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2562 จ านวน 5  ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
 : เขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
  : เขา้ประชมุคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ปี 2562 จ านวน 3 ครัง้  
                                             จากทัง้หมด 3 ครัง้  
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ข้อมูลของกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 

นำยสวิุทย ์จินดำสงวน 
อำยุ  66   ปี 

 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่18  มถุินายน  2497 
ท่ีอยู ่    เลขที ่ 59/145 หมู่ที ่19 ซอยบรมราชชนนี 101   
    ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ีแขวงศาลาธรรมสพน์ 
    เขตทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170 
สญัชำติ    ไทย 
ต ำแหน่งในบริษทั  ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 22 พฤศจกิายน 2560 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร  2 ปี 1 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ   - ปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
    - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร - Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) 

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

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ  - IOD Chairman Forum 2019: “Successful Corporate Culture 
      Change: from Policy to Practices” 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 7 

 
ภำพถ่ำย 
คณุสุวิทย ์
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   - Audit Committee Forum 2019: Robotic Process  
  Automation - Next Generation Workforce  
- The SET Seminar 2019: How to Transform Your Business to  
  Become an Exponential Company in a Digital Era  
- IOD’s Briefing 2018 “Better Governance, Better Business:  
  Thailand’s Progress Report”  
- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in  
  Compliance and Ethical Culture Oversight  
- Corporate Finance Law 2017 (Omega World Class) 
- Economic and Business Outlook in 2016: Hot-button Issues for Directors  
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in        
  Family- Controlled Business 
- Directors Forum 2/2012 “Risk Oversight VS Risk Management” 

ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั  
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ. 2546 - ปจัจุบนั - กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ   

  กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  
- บมจ.ยนูิเวนเจอร ์

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2561 - ปจัจุบนั - กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
  และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

- บจก.เครดติฟองซเิอร ์ 
  แคปปิตอล ลิง้ค ์

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

 
 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- ไม่ม ี   
กำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ) 
0.00% (0 หุน้) 
คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
กำรมีส่วนได้เสียในวำระท่ีพิจำรณำ - ไม่ม ี
 
 

พ.ศ. 2546 - 2560 - กรรมการอสิระ - บมจ.เอสไอเอส ดสิทรบิวิชัน่ 
 - กรรมการตรวจสอบ   (ประเทศไทย) 
 - ประธานกรรมการ  
 - ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
พ.ศ. 2555 - 2559 - กรรมการพจิารณาผูก้ระท าแผนและผูบ้รหิาร - กรมบงัคบัคด ี 
   แผนฟ้ืนฟูกจิการ    กระทรวงยตุธิรรม 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์
 

ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 
1. การถอืหุน้ในบรษิทั 

1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0 หุน้ 
0.00% 

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

ไม่เป็น 

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

ไม่ม ี

 
 (*) 1.การถอืหุน้นบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 2. การแขง่ขนัทางธุรกจิ เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง มรีายไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมากกว่า 
              รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมของบรษิทั / กจิการอื่น) จากการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 

3.การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลูกคา้  / 
Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ           
ใหพ้จิารณาจากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 

 
หมำยเหต ุ   : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้  

 : เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ปี 2562 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
  : เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาลในปี 2562 จ านวน 3 ครัง้ 

   จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
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เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้ำรว่มประชุม 

 
เง่ือนไข / วิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะในกำรเข้ำรว่มประชมุ และกำรออกเสียงลงคะแนน 

เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
จดทะเบยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสาร
หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมเพื่อ ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ยดึถอื
ปฏบิตั ิทัง้น้ีบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
สทิธเิขา้ร่วมประชุม ภำยหลงัจำกท่ีมีกำรเปิดประชุมไปแล้วตำมเวลำท่ีก ำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ  
ท่ีจะงดเว้นกำรลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระท่ีได้มีกำรพิจำรณำและประกำศผลกำรลงคะแนนเสียงเสรจ็ส้ินไปแล้ว         
โดยผูถ้อืหุน้จะสามารถลงคะแนนเสยีงไดเ้ฉพาะวาระทีย่งัคงเหลอือยู่เท่านัน้ 
 
เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้ำรว่มประชุม 
ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย 

กรณีมำประชุมด้วยตนเอง: 
 ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง 
กรณีผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้ำประชุม: 
 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอื

ชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ถือหุ้น และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ 

หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตัวประชาชน บตัร

ขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
กรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลมำรว่มประชุมด้วยตนเอง: 
 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน        

บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
 หนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมขีอ้ความ

แสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ 
กรณีมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้ำประชุม: 
 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอื

ชื่อบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสอืรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคลนัน้ (ถา้ม)ี  

 ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่า ผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 8 
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 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน         
บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน         
บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมิได้มีสญัชำติไทยหรอืเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
 โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสาร    
แสดงตนใหใ้ชเ้อกสารต่อไปนี้ 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคล หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ส าเนาหนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยจะต้องมรีายละเอยีด

ชื่อนิตบิุคคลผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคลและเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการลงลายมอืชื่อ  
 เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้แ้ทนนิตบิุคคลนัน้

รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุ้น 
 เอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล 
 หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 หนงัสอืยนืยนัว่าคสัโตเดยีนผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

 
วิธีกำรมอบฉันทะ 
 บรษิทัได้จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. - แบบ ข. - แบบ ค. ตามที่กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ได้
ก าหนดไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้น            
ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถพจิารณาไดว้่าจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลหรอืจะมอบฉันทะให้
กรรมการบรษิทั รายใดรายหนึ่งตามรายละเอยีดขอ้มูลกรรมการอสิระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผูถ้อืหุน้
อาจจะระบุชื่อผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตวั กรณีผูร้บัมอบฉันทะรายใดตดิภารกจิไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมได ้ผูร้บัมอบฉนัทะรายอื่นกส็ามารถเขา้ประชุมแทนได้ 

(2) ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขดีฆ่าลงวนัที่ท าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมผีล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้น้ีบรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีน
เขา้ร่วมประชุม 

(3) ส่งหนังสอืมอบฉันทะกลบัมายงั “ส านักกรรมการอ านวยการใหญ่” ภายในวนัที ่8 กรกฎาคม 2563 ก่อน 12.00 น.
เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัไดต้รวจสอบเอกสารทนัเวลาเริม่ประชุม 

ทัง้นี้ ผู้ถือหุน้รายหนึ่งจะถือหุ้นของบรษิทัจ านวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนัน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ 
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

อนึ่ง บรษิัทจดัให้มหีนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสอืมอบฉันทะทัว่ไปที่ง่ายไม่ซบัซ้อน) และ แบบ ค. (หนังสอืมอบ
ฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) เพื่อให้   
ผูถ้อืหุน้สามารถพมิพข์อ้มลูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัทาง www.amarin.com 
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กำรลงทะเบียนเข้ำรว่มประชุม 
บรษิัทจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริม่การประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมงครึ่ง หรอืตัง้แต่เวลา 

08.30 น. ของวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ณ หอ้ง Convention Hall  อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั  อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง แอนด ์   
พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมทีไ่ดแ้นบมา
พรอ้มกนัน้ี 
 
กำรออกเสียงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ือหุ้น 

การลงคะแนนเสยีง การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิชีมูอื โดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหนึ่งเสยีง 
ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะแยกออกจากเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กีเ่สยีงกไ็ด้ 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้ กรณีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ หรอืระบุไว้
ไม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทน 

(2) มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
 กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุ้นในที่ประชุม

รบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(3) หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(4) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้และประธาน

ทีป่ระชุมอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกทีป่ระชุมชัว่คราวกไ็ด ้เวน้แต่เป็นการออกเสยีงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้
กรรมการ 
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ข้อบงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชุมผูถื้อหุ้น 
 

ขอ้ 45 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี)่ เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของ    
รอบปีบญัชขีองบรษิทั การประชุมคราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่า การประชุมวสิามญั 
         คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามัญ เมื่อใดกไ็ด้สุดแต่จะเหน็สมควร หรอืผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือ
หลายคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอให้
คณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีจ่ะขอใหเ้รยีกประชุมไว้
ใหช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนั นับแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
         ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุน้ทัง้หลายที่เขา้ชื่อกนั หรอื    
ผูถ้อืหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 45 (สีส่บิหา้) วนั นับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิัทต้องรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
         ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว้ในขอ้บงัคบัฉบบัน้ี ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่้องร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก
การจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 
ขอ้ 46. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม   
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอยีดตามสมควร และจดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนั  
ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั  
 
ขอ้ 47. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน หรอืไม่น้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากนั และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่งชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุม ไม่
ครบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุม
ผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุม เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็
วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ        
ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้กใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 
ขอ้ 48. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 

(1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียง
ลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ ออกหุ้นบุริมสิทธิและ
ก าหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั 

(2) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั     
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 9 
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(3) ในกรณีดงัต่อไปนี้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสว่นทีส่ าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัท หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงค์  

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

 
ขอ้ 49. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงัต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

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

 
ขอ้ 50. บรษิทัตอ้งยื่นบญัชผีูถ้อืหุน้ทีม่อียู่ในวนัประชุมสามญัประจ าปี โดยระบุชื่อ สญัชาต ิทีอ่ยู่ จ านวนหุน้ทีถ่อื และเลขทีใ่บหุน้ 
ต่อนายทะเบยีนภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัเสรจ็การประชุม 
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กำรใช้รหสัคิวอำร ์(QR Code) ส ำหรบัดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2562 
 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) โดยบรษิัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั              
ในฐานะนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ ไดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ส่งเอกสารการประชุมผูถ้อืหุน้และ
รายงานประจ าปีในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ รูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ อ านวยความสะดวกผูถ้อืหุน้     
เขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็  

 
ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลรายงานประจ าปี 2562 ผ่าน QR Code (ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 2) ตามขัน้ตอน

ดงัต่อไปนี้  
 

 ส ำหรบัระบบปฏิบติักำร iOS  
 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมอืถอื  
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรปูบนมอืถอืสอ่งไป) ที ่QR Code  
3. หน้าจอจะมขีอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดทีข่อ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชุม 
  
หมายเหตุ: กรณีทีไ่ม่มขีอ้ความ (Notification) บนมอืถอื ผูถ้อืหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชนั   
              (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นตน้  
 

 ส ำหรบัระบบ Android  
1. เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรอื LINE  

 ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE  
 เขา้ไปใน LINE แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพื่อน)  
 เลอืก QR Code  
 สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชุม  
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แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปี 2562 ในรปูแบบหนังสือ 

 
เรยีน เลขานุการบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
        เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้.................................................................... 

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

ทีอ่ยู่............................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................... ................................................................................ 

หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อ.............................................................อเีมล............................................................................................ 

1. มคีวามประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรปูเล่ม กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง (   ) 
  (   )  ฉบบัภาษาไทย 
  (   )  ฉบบัภาษาองักฤษ 
2. ทีอ่ยู่ในการจดัสง่เอกสาร 
  (   )  ใหบ้รษิทัจดัสง่เอกสารไปตามทีอ่ยู่ขา้งตน้ 
  (   )  ใหบ้รษิทัจดัสง่เอกสารไปตามทีอ่ยู่ดา้นล่างนี้ 
 
ทีอ่ยู่....................................................................................หมู่....................................ซอย........................................................... 

ถนน...................................................................................ต าบล/แขวง.......................................................................................... 

อ าเภอ/เขต.........................................................................จงัหวดั................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย.์....................................................................โทรศพัท.์.............................................................................................. 
 

ผูถ้อืหุน้สามารถสง่รายละเอยีดการขอรบัเอกสารมายงับรษิทั หรอืตดิต่อขอรบัไดท้ี ่
 

บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
ฝา่ยบญัชบีรหิารและนกัลงทุนสมัพนัธ ์
เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ ์แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 10170 
หรอื IR@amarin.co.th 
 
หมายเหตุ:  1.  ผูถ้อืหุน้มสีทิธขิอรบัรายงานประจ าปี 2562 ไดท้า่นละ 1 เล่ม 
      2.  ขอความกรุณาใสข่อ้มลูใหค้รบถว้นเพื่อความสะดวกในการจดัสง่เอกสาร 
      3.  สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถตดิต่อฝา่ยบญัชบีรหิารและนกัลงทุนสมัพนัธ ์เบอรโ์ทรศพัท ์0-2422-9999 
                    ต่อ 4634, 4635 
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บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
หนังสือเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 
 
 

  
  

 
 

 
 

แผนท่ี 
บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

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