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บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พับลิชชิง่ จ ากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑก์ารเสนอชือ่บุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 

 ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ บริษัท อมรินทร์พริ ้นติ ้ง แอนด์ พับลิ ชช่ิง จ ากัด (มหาชน)                 
ในหมวดท่ี 1.1 การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนันัน้ มีแนวปฏิบตัิในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายเดียวหรือหลาย
รายรวมกนัถือหุน้หรือสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เสนอ
ช่ือบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการได ้โดยเสนอช่ือผ่านคณะกรรมการบริษัทลว่งหนา้ พรอ้มขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ดา้นคุณสมบตัิและการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในเดือน เมษายน 
2564 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
คุณสมบัตผู้ิถอืหุน้เสนอชื่อกรรมการ : 

1. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทโดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันไดแ้ละมีสดัส่วนการถือหุน้หรือ
สิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 

2. ตอ้งถือหุน้บริษัทในสดัส่วนเฉลี่ยตามท่ีก าหนดตามขอ้ 1. และตอ้งถือหุน้เฉลี่ยต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ใน
วนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ 

3. แสดงหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ เอกสารรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นท่ีแสดงการถือครองหลกัทรพัย ์

 
คุณสมบัตผู้ิรับการเสนอชือ่เข้าเป็นกรรมการ 

1. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ 

2. ไมเ่ป็นผูม้ีสว่นรว่มในการด าเนินกิจกรรมภายนอกองคก์ร หรือด ารงต าแหน่งนอกบริษัท เช่น เป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษา ตวัแทน หรือพนกังานในองคก์รอื่น ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับ
บริษัท ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

3. มีประสบการณก์ารท างานในธุรกิจไม่นอ้ยกว่า 10  ปี และมีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการดว้ย
ความระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัย ์สามารถทุ่มเทเวลาไดอ้ย่างเต็มท่ี มีอายุท่ีเหมาะสม มีสขุภาพร่างกาย
ท่ีแข็งแรงและจิตใจท่ีสมบรูณ ์สามารถเขา้ประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

4. กรณีเสนอช่ือกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5. ไมข่ดัแยง้ตอ่การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 
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หลักฐานประกอบการพจิารณา 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้นของผูเ้สนอและผูร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

2. ส าเนาวฒิุการศกึษา ประวตัิ และประสบการณก์ารท างานในธุรกิจไมน่อ้ยกวา่ 10 ปีของผูร้บัการเสนอช่ือ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

3. หนงัสือยินยอมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ขัน้ตอนการพจิารณา 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นจดัท าหนงัสือเสนอช่ือบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยรวบรวมรายช่ือผูถื้อ
หุน้รายเดียวหรือหลายราย และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน (แบบฟอรม์ท่ี 1) พรอ้มแนบประวตัิของผูร้บัการ
เสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ (แบบฟอรม์ท่ี 2) และหนงัสือยินยอมของผูร้บัการเสนอช่ือ (แบบฟอรม์ท่ี 
3) ทัง้นีผู้ถื้อหุน้สามารถ download แบบฟอรม์ไดท่ี้ website : http://www.amarin.co.th และสามารถ
น าเสนอเอกสารตน้ฉบับต่อประธานกรรมการ  เน่ืองจากการเสนอช่ือกรรมการควรมีหลักฐานประกอบ 
การยืนยนัท่ีชดัเจนจงึขอใหส้ง่ทางไปรษณียถ์งึบริษัทภายในวนัท่ี  3 กมุภาพนัธ ์ 2564 ตามท่ีอยู่ดงันี ้

    
 
 
 

 
 

2. โดยประธานกรรมการจะมอบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัทเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ
โดยหากบคุคล  ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีบริษัทระบุหรือผูถื้อ
หุน้ท่ีเสนอช่ือกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถว้น เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิด
เรื่องภายในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์  2564 กรณีท่ีเอกสารครบถ้วนตามท่ีบริษัทก าหนด เลขานุการบริษัท 
จะรวบรวมเสนอตอ่คณะกรรมการในการประชมุประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์2564 

3. บุคคลท่ีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายช่ือในวาระการประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มขอ้คิดเห็นจาก
คณะกรรมการ และบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เน่ืองจากมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามท่ี
บริษัทก าหนด บริษัทจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ พรอ้มทั้งชีแ้จงเหตุผล  
ผ่านช่องทาง website ของบริษัท 

 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 378 ถนนชยัพฤกษ ์(บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชนั  

เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 10170 
 

http://www.amarin.co.th/
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แบบฟอรม์ที ่1 
หนังสือเสนอชือ่บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 ขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ มีความประสงคข์อเสนอ………………………………………………………….. 
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายดงันี ้

ล าดับที ่ ชื่อ นามสกุล ทะเบียนหุน้เลขที ่ จ านวนหุ้น ลงลายมือชื่อรับรอง 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
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แบบฟอรม์ 2 

ประวัตผู้ิรับการเสนอชือ่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 

1. ค าน าหน้าชื่อ …………………………………………………………………………………………… 
ช่ือ  …………………………………………………………………………………………… 
นามสกลุ …………………………………………………………………………………………… 
วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………………………………………………………………… 
สญัชาต ิ  …………………………………………………………………………………………… 
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ………………………………………………………………………… 
 

2. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน …………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………… 
           …………………………………………………………………………………………… 
 

3. ประวัตกิารศึกษา 
ระดบัปริญญาตร…ี……………………………………. สถาบนั………………………………………… 
ระดบัปริญญาโท………………………………………. สถาบนั………………………………………… 
ระดบัปริญญาเอก..……………………………………. สถาบนั………………………………………… 
อื่น ๆ …………………………………………………… สถาบนั………………………………………… 
 

4. ประสบการณใ์นการเป็นกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน…………………………. ปี 
บริษัทจ ากดั…………………………………ปี 
 

5. ประวัตกิารด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 ต าแหน่ง…………………………………………..ระยะเวลา…………………………………………............. 

บริษัท………………………………………………………………………………………………….. 
 ต าแหน่ง…………………………………………..ระยะเวลา…………………………………………............. 

บริษัท………………………………………………………………………………………………….. 
 ต าแหน่ง…………………………………………..ระยะเวลา…………………………………………............. 

บริษัท………………………………………………………………………………………………….. 
 ต าแหน่ง…………………………………………..ระยะเวลา…………………………………………............. 

บริษัท………………………………………………………………………………………………….. 
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6. จ านวนหุน้ทีถ่อืในนิตบุิคคล 
 

6.1 ช่ือบริษัท................................................................................จ  านวนหุน้ท่ีถือ...........................หุน้ 
6.2 ช่ือบริษัท................................................................................จ  านวนหุน้ท่ีถือ...........................หุน้ 
6.3 ช่ือบริษัท................................................................................จ  านวนหุน้ท่ีถือ...........................หุน้ 
6.4 ช่ือบริษัท................................................................................จ  านวนหุน้ท่ีถือ...........................หุน้ 

 6.5 ช่ือบริษัท................................................................................จ  านวนหุน้ท่ีถือ...........................หุน้ 
 

7. ประสบการณ ์
        ดา้น…………………………………………………………………………………………………...…...... 

………………………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………………............ 

        ดา้น…………………………………………………………………………………………………...…...... 
………………………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………………............ 

 
8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

9. ทีอ่ยู่สามารถตดิต่อได้ 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 Email ……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฟอรม์ที ่3 
หนังสือใหค้วามยนิยอมเข้ารับการเสนอชือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 
 ขา้พเจา้ นาย /นาง/นางสาว.............................................นามสกลุ.............................................................. 
เป็นผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ขอใหค้วามยินยอม ในการเขา้รบัการเสนอช่ือของขา้พเจา้ 
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) โดยขา้พเจา้ไดร้บัทราบ
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแลว้ 
 
 
 
 
      ลงช่ือ...............................................................ผูใ้หค้วามยินยอม 
              (...............................................................) 
      วนัท่ี................................................................. 
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บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พับลิชชิง่ จ ากัด (มหาชน) 
หลักเกณฑใ์นการเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 

 
บริษัทไดต้ระหนกัถงึความส าคญัและมีเจตนารมณใ์นการด าเนินธุรกิจโดยมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอนั

น าไปสู่ปัจจัยหลกัในการเสริมสรา้งองคก์รใหม้ีระบบและประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส บริษัทจึงไดม้ีแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้โดยเท่าเทียมกัน ภายใตข้อ้บังคบัของบริษัทและบทบญัญัติของกฎหมาย 
บริษัทจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเพ่ิมเรื่องในวาระการประชุมไดโ้ดย download แบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดท่ี้ http://www.amarin.co.th  เพ่ือใหข้ัน้ตอนและวิธีการพิจารณาท่ี
ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู ้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
เป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดงันี ้

  
คุณสมบัตผู้ิถอืหุน้ 

1. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไดแ้ละมีสดัสว่นการถือ
หุน้หรือสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัท 

2. ตอ้งถือหุน้บริษัทในสดัสว่นท่ีก าหนดตามขอ้ 1. และตอ้งถือหุน้ตอ่เน่ืองไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี ในวนัท่ี
เสนอวาระ 

3. แสดงหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ เอกสารรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย,์ เอกสารอื่นจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื เอกสารอื่นท่ีแสดงการถือครองหลกัทรพัย ์
 

เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม 
1. เรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษัิทจะด าเนินการได ้

2. เรื่องท่ีขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ก ากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บังคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี 

3. เรื่องท่ีบริษัทไดด้  าเนินการแลว้ 
4. เรื่องท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
5. เรื่องท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 
6. เรื่ องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่ ง

คณะกรรมการสามารถอธิบายเหตผุลใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้
 
 
 
 
 

http://www.amarin.co.th/
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ขัน้ตอนในการพจิารณา 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2564 สามารถ download แบบฟอรม์ไดจ้าก www.amarin.co.th และเสนอระเบียบวาระการประชุมไดท้าง
โทรสาร 0-2422-9890, 0-2422-9892 และทาง Email Address : ir@amarin.co.th ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ส่งตน้ฉบบัของ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัท
ก าหนด เน่ืองจากการเสนอวาระ ควรมีเอกสารหลกัฐานประกอบการยืนยันท่ีชัดเจน จึงขอใหส้่งทางไปรษณีย ์
ถงึบริษัทภายในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ ์2564 ตามท่ีอยู่ดงันี ้

 
 
 
 
 
 

2.  โดยประธานกรรมการจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ เพ่ือ
น าเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ท่ีเสนอมา ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนน าเขา้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องท่ี  
มีผลกระทบตอ่บริษัทและเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทเท่านัน้ 

3.  เรื่องท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ 

4.  เรื่องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เน่ืองจากเป็นวาระท่ีเขา้ข่ายเรื่องท่ีจะไม่บรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชมุ บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีพรอ้มค าชีแ้จงเหตผุลผ่านทาง website ของบริษัท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
378 ถนนชยัพฤกษ ์(บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชนั 
 เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 10170 
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บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พับลิชชิง่ จ ากัด (มหาชน) 
แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี........................................................................................................ 
อยู่บา้นเลขท่ี................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัทท่ี์บา้น / ท่ีท างาน...................................................................................................... 
โทรสาร / อีเมล.์............................................................................................................................ 
เป็นผูถื้อหุน้ บริษัท อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)จ านวน.................................หุน้ 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี........................................................................................................................... 
ความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดงันี ้
1. เรื่อง........................................................................................................................................ 

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

............................................................................................................................................... 
เหตผุลประกอบการพิจารณา..................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

2. เรื่อง........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
เหตผุลประกอบการพิจารณา..................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

                    ............................................................................................................................................... 
3. เรื่อง........................................................................................................................................ 

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

............................................................................................................................................... 
เหตผุลประกอบการพิจารณา..................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

                    ............................................................................................................................................... 
           กรุณาส่งเอกสารประกอบการเสนอระเบยีบวาระการประชุมและหลักฐานการถอืหุน้ทางโทรสารและทาง 
Email Address ข้างต้นภายในวันที ่3 กุมภาพันธ ์2564 


