
บริิษััท อมริินทริ์พริิ�นติ้้�ง แอนด์์ พับลิ้ชชิ�ง จำำ�กััด์ (มห�ชน)
หนังสืือเชิญปริะชุมสื�มัญผู้้�ถืือหุ�น ปริะจำำ�ปี 2564



 26 มนีาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้  

บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย    1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 

 2.   รายงานประจ าปี 2563  
 3.   รายนามผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดค่าตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 2564 
 4.   รายนามและประวตัยิ่อของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ   
     ทีค่รบก าหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอสิระ 
 5.   ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 
 6.   หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 7.   ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
 8.   เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม 
 9.   ขอ้บงัคบับรษิทั ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
10.  แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัการประชุม 

 
 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที ่       
27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์  แขวงตลิ่งชัน            
เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 10170 เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้: 
 
วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 10 กรกฎำคม  

2563 
ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง 
บรษิัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุม ตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 พร้อมหนังสอืเชิญประชุมในครัง้นี้ และ
บรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.amarin.co.th 
 
ความเหน็คณะกรรมการ พจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้อง จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว   
 
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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วำระท่ี 2  พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีบญัชี 2563 รำยงำนประจ ำปี 2563  

และแผนงำนประจ ำปี 2564 
 

ความเป็นมาและเหตุผล  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2563 ดังรายละเอียดใน            
สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 พร้อมหนังสอืเชญิประชุมน้ี และได้เผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซต์ของบรษิัท 
www.amarin.co.th รวมถงึบรษิทัไดน้ าเสนอแผนงานประจ าปี 2564 ในรายงานประจ าปีของบรษิทัดว้ย  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 รายงานประจ าปี 2563 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2564 ของบรษิทัตามทีเ่สนอ 
 
การลงมต ิ วาระน้ีไมต่อ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 
 

วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และ 
งบกระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2563 
 
ความเป็นมาและเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งมกีาร
จดัท างบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบบญัชขีองบรษิทั เพื่อเสนอให้
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2563     
ซึง่ผ่านการพจิารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ว่าถูกตอ้ง  
 
ทัง้นี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 170,668,650 บาท ดังปรากฏรายละเอียด      
ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 ตามทีเ่สนอ ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

             
                      (หน่วย: ล้ำนบำท) 

           งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สนิทรพัยร์วม    5,416.33    6,618.76 
หนี้สนิรวม    1,195.18        387.73 

  สว่นของผูถ้อืหุน้    4,221.16   6,231.03 
  รายไดร้วม    2,937.11   1,218.14 
  ก าไรสทุธ ิ        170.67        22.08 
  ก าไรต่อหุน้ (บาท)            0.17         0.02 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  พจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด ประจ าปี 2563 
 
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 
 

 

2     หนังสือเชิญปริะชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปริะจำำ�ปี 2564



วำระท่ี  4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย        
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 31 ธนัวำคม 2563 

 
ความเป็นมาและเหตุผล  จากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ของบริษัท      
มีก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมจ านวน 170,668,650 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกบับรษิัทมี
กระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่่ายเงนิปันผลได ้คณะกรรมการบรษิทัจงึพจิารณาเหน็ชอบใหจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิ 119,793,790.80 บาท และให้จดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 1,110,000.00 บาท  ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 56 ก าหนดให้บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาจากผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึง่สามารถสะทอ้นความสามารถในการด าเนินการของบรษิทัในปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ี
จงึไดพ้จิารณาเปลีย่นวธิกีารค านวณการจ่ายเงนิปันผลโดยพจิารณาจากงบการเงนิรวม เมื่อค านวณการจ่ายเงนิ
ปันผลตามอตัราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 70.19 ของก าไรสุทธปิระจ าปีของงบการเงินรวม ซึ่งทัง้หมด
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลของ
บรษิัทจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิในแต่ละปี ทัง้น้ี นโยบายดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ใน
กรณีทีบ่รษิทัมคีวามจ าเป็นอื่นใด   

 
ข้อมูลเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผำ่นมำ            
            หน่วย : บำท 

ปี เงินปันผล 
2563 0.12 บาท/หุน้ 
2562 0.12 บาท/หุน้ 
2561 0.07 บาท/หุน้ 
2560  งดจ่ายเงนิปันผล 
2559  งดจ่ายเงนิปันผล 
2558  งดจ่ายเงนิปันผล 
2557 0.70 บาท/หุน้ 
2556 0.1111111111 บาท/หุน้ 
2555 1.20 บาท/หุน้ 
2554 0.90 บาท/หุน้ 

 

  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย       
เงนิปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท/หุ้น รวมเป็นเงนิปันผล 119,793,790.80 บาท จากผลการ
ด าเนินงานปี 2563 และจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,110,000.00 บาท ตามทีเ่สนอ 

 
การลงมต ิวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี  2564  
(รำยละเอียดปรำกฏในตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 3) 

 
  ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และ

ขอ้บังคบัของบริษัท ข้อ 49 ก าหนดให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  และก าหนดเงนิค่าตอบแทนในการประชุมสามัญ       
ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2564 ตามแนวทางการหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัชใีนตลาดทุนและตามกระบวนการทีก่ าหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อเสนอ 
ให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั เป็น 
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชคีนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ประจ าปี 2564 

 
1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2563                
   รวมระยะเวลา 1 ปี) 
2. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562                
   รวมระยะเวลา 3 ปี) 
3. นางสาวนาฎศศนิ  รตันไพศาล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10767   
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
 
ทัง้นี ้  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  และผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอมานั ้น          
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร หรอื      
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้หน็ชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2564 ดงันี้ 
           หน่วย : บาท 

ค่ำสอบบญัชี 
ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

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

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

  
* ค่าสอบบญัชีดงักล่าวขา้งต้นยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิง่พิมพ์ ค่าไปรษณียากร     
ค่าตดิต่อสือ่สาร ซึง่ผูส้อบบญัชจีะเรยีกเกบ็มายงับรษิทัตามทีไ่ดจ้่ายไปจรงิ 
* ในปี 2563 บรษิทัจ่ายค่าบรกิารอื่นเป็นค่าบรกิารจดัเตรยีมเอกสารประกอบการก าหนดราคาโอนทีค่รอบคลุมถงึ
การศึกษาบริษัท/ธุรกรรมพึงเปรียบเทียบในประเทศไทย (Benchmarking Study) เพื่อเป็นการเตรยีมการให้
สอดคล้องกับกฎหมายการก าหนดราคาโอนในประเทศไทยจ านวน 225,000  บาท  ให้กับบริษัท ส านักภาษี        
เคพเีอม็จ ีภูมไิชย จ ากดั ทัง้นี้ ค่าบรกิารอื่นของปี 2564 จ านวน 225,000 บาท  
 
 

4     หนังสือเชิญปริะชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปริะจำำ�ปี 2564



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก           
ความเป็นอสิระ เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างดี ประกอบวชิาชพีด้วย
ความเป็นกลาง มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ จงึเหน็สมควรเสนอ
ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อย
รวมทัง้ได้พจิารณาอตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชดีงักล่าว โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิัท 
ในอุตสาหกรรม และขนาดของสนิทรพัยใ์กลเ้คยีงกนัแลว้เหน็ว่าค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผ่านกระบวนการกลัน่กรอง พจิารณา
อย่างระมัดระวังและเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ       
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี จากบรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั  

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2563                
   รวมระยะเวลา 1 ปี) 
2. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562                
   รวมระยะเวลา 3 ปี) 
3. นางสาวนาฎศศนิ  รตันไพศาล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10767   
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
 
โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจ าปี 2564 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 านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบั  
สว่นหนึ่งในสาม ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

 
1. นายสวุทิย ์ จนิดาสงวน กรรมการอสิระ 
 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
 กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นายนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์ กรรมการ 
 รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

บริิษััท อมริินทร์ิพริิ�นติ้้�ง แอนด์์ พับลิช้ชิ�ง จำำ�กััด์ (มห�ชน)     5 



3. นายก าพล  ปุญโสณี กรรมการ 
 กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการบรหิาร 
4. นายโชคชยั  ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ 

 
ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอ

รายชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่  3 ธนัวาคม 2563 ถึง วนัที่ 3 กุมภาพนัธ ์   
2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ปรากฏว่าไม่ม ี 
ผูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา     
อย่างรอบคอบและระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษิัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตัง้บุคคลทัง้ 4 ท่านซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ซึ่งมคีวามเห็นว่า บุคคลทัง้ 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั ตามกฎเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ อกีทัง้เป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์     
อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ สามารถท าประโยชน์ใหก้บับรษิทัเป็นอย่างดยีิง่ และในช่วงทีผ่่านมาได้
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณา
เลอืกตัง้เป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ประวตัิย่อและขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งของผู้ที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทัง้
นิยามกรรมการอสิระของบรษิทั มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยี ได้พจิารณา
แลว้มคีวามเหน็ว่า นายสวุทิย ์ จนิดาสงวน  ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นเวลา 3 ปี 1 เดอืน 
นับตัง้แต่เขา้รบัต าแหน่งกรรมการอสิระ ซึง่นายสุวทิย ์จนิดาสงวน มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มคีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ  
สามารถใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัไดอ้ย่างอสิระ 

 

การลงมต ิวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วำระท่ี  7 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรประจ ำปี 2564 
  (รำยละเอียดปรำกฏในตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 5) 
 

ความเป็นมาและเหตุผล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรบั
กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ส าหรบัปี 2564 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทซึ่ง
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ทัง้น้ี กรรมการ
ที่ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รบัค่าตอบแทนเพิ่มตามปรมิาณความ
รบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ 

6     หนังสือเชิญปริะชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปริะจำำ�ปี 2564



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอยีดถึงความเหมาะสม และเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบรษิัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้       
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2564 (มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงนิไม่เกิน 
5,000,000 บาท โดยในสว่นค่าตอบแทนพเิศษใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณา
จดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิทัเป็นส าคญั 

 
รายละเอยีดอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 เปรยีบเทยีบปี 2563 
 

ต ำแหน่ง เงินประจ ำต ำแหน่ง 
(บำท/เดือน) 

ค่ำเบี้ยประชมุ 
(บำท/ครัง้) 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
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  
- บรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรอืสทิธปิระโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที ่ 
   กล่าวในขา้งตน้ 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบแล้วตามที่เสนอเป็นวงเงินไม่เกิน 
5,000,000 บาท 
 
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธ ิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

บริิษััท อมริินทร์ิพริิ�นติ้้�ง แอนด์์ พับลิช้ชิ�ง จำำ�กััด์ (มห�ชน)     7 



วำระท่ี  8 พิจำรณำเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
 
 จงึขอเรยีนเชญิท่านผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัที่ 27 เมษายน  2564 เวลา 14.00 น.    
ณ  หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์  
แขวงตลิง่ชนั เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร โดยบรษิัทจะเปิดให้ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที ่16 มนีาคม 2564  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน กรุณากรอกขอ้ความลงในหนงัสอื
มอบฉันทะที่ไดจ้ดัส่งมานี้ให้ครบถ้วน และมอบให้แก่ผูร้บัมอบฉันทะก่อนวนัประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั
กรรมการอสิระ ท่านสามารถมอบฉนัทะให ้ 1) รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ หรอื 2) นายปราโมทย ์ พรประภา  
ทัง้นี้ เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการประชุม ขอความกรุณาสง่หนังสอืมอบฉันทะมายงับริษทัภายในวนัที่ 23 เมษายน 2564 
และเพื่อใหก้ารลงทะเบยีนในการเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ บรษิทัขอใหท้่านผูถ้อืหุน้/ผู้รบั
มอบฉันทะ โปรดน าเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย           
จกัขอบคุณยิง่ 

อนึ่ง บรษิัทไดต้ดิตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยมา     
โดยตลอด และมีความห่วงใยในสุขภาพอนามยั ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยบรษิทัมคีวามตัง้ใจอยา่งเตม็ทีใ่นการจดัเตรยีมการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม            
และมคีวามปลอดภยัดา้นสุขอนามยั ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าจากสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งได้
มกีารก าหนดขึน้ เกีย่วกบัการจดัประชุมหรอืสมัมนา รวมทัง้กจิกรรมอื่นทีม่ลีกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากอย่างเคร่งครดั 
ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นครัง้นี้ บรษิทัจงึต้องจดัสถานทีป่ระชุมใหม้รีะยะห่างในทุกจุด ส่งผลท าให้จ านวนที่นัง่ในหอ้ง
ประชุมมจี ากดั และทีน่ัง่ส ารองซึง่อยู่ภายนอกอาจไม่ไดร้บัความสะดวกมากนัก รวมทัง้ไม่สามารถใหค้นจ านวนมากมารวมอยู่ใน
สถานทีเ่ดยีวกนัเป็นเวลานานได ้ดงันัน้ ดว้ยเหตุผลตามขา้งตน้ บรษิทัจงึขอใหท้่านผูถ้อืหุน้พจิารณาแนวทางการมอบฉนัทะการ
เขา้ประชุมใหแ้ก่กรรมการอสิระของบรษิทัตามแบบหนังสอืมอบฉนัทะทีท่่านสามารถแจง้ความประสงคใ์นการลงคะแนนเสยีงใน
ทุกวาระล่วงหน้าได ้พรอ้มนี้บรษิทัไดจ้ดัสง่แบบหนังสอืมอบฉนัทะและขอ้มลูของกรรมการอสิระทีจ่ะเสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะมา
ดว้ยแลว้ และบรษิทัจะแจง้มาตรการต่าง ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ทัง้นี้ เพื่อใหท้่านไดร้บัประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่างเตม็ที ่หากท่าน
มีค าถามที่ต้องการให้บริษัท  ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอครัง้นี้  สามารถจัดส่งค าถาม ล่วงหน้าได้ที ่
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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รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี 2563 
ของ 

บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.00 นำฬิกำ  

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

 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทร์ 

พริน้ติ้ง แอนด์ พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร มนีางเมตตา    
อุทกะพนัธุ์ ประธานกรรมการบรษิัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มผีูถ้ือหุน้มาด้วยตนเองจ านวน 19 ราย นับ
จ านวนหุน้ได ้180,871,018 หุน้ และรบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมจ านวน 14 ราย นับจ านวนหุน้ได ้640,544,507 
หุน้ รวมผูถ้อืหุน้จ านวน 33 ราย นับจ านวนหุน้ได ้821,415,525 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 82.28 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็น
องค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท        
กล่าวแนะน ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูเ้ขา้ร่วมประชุมอื่นๆ ใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ ดงันี้ 

กรรมกำรบริษทัท่ีเข้ำรว่มประชุม ประกอบไปด้วย 

1. นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์   ประธานกรรมการ กรรมการก ากบัดแูล 
บรรษทัภบิาล 

2. รองศาสตราจารย ์ดร สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ  
กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 

3. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี   รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
4. ศาสตราจารย ์ดร นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์  ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิาร 

ความเสีย่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
5. นายสวุทิย ์จนิดาสงวน   ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

6. นายปราโมทย ์พรประภา   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
ค่าตอบแทน กรรมการอสิระ  
กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

7. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์    รองประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการ  
      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
8. นายก าพล ปุญโสณี    กรรมการ กรรมการบรหิาร 

กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง  
9. เรอือากาศโทกมลนยั ชยัเฉนียน   กรรมการ กรรมการบรหิาร 

 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 1 
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10. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปัญจรุง่โรจน์  กรรมการ กรรมการบรหิาร 

กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

11. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง    กรรมการ กรรมการบรหิาร  
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ของบรษิทัฯ  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมรนิทร ์ออมนิเวริส์ จ ากดั 

กรรมกำรบริษทัท่ีไม่เข้ำรว่มประชุม ประกอบไปด้วย 

 นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์     กรรมการ เน่ืองจากตดิภาระกจิ 
 

ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิทัประกอบไปดว้ยกรรมการทัง้สิน้ 12 ท่าน และเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
จ านวน 11 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 91.67 ของกรรมการทัง้หมด 
 

ผูบ้ริหำรและบุคคลอ่ืนท่ีได้เข้ำรว่มประชุมในครัง้น้ี ได้แก่  

1. นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ     กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่  
      ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ของบรษิทัฯ และ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั  
2. นายเจรมยั พทิกัษ์วงศ ์   กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการสายงาน Living 
3. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์   เลขานุการบรษิทั และผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
4. นางสาวธนาร ีพมิปรุ    ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  
5. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส   ผูส้อบบญัช ีตวัแทนจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย  

      สอบบญัช ีจ ากดั 
6. นางศศธิร พงษ์อดศิกัดิ ์   ผูส้อบบญัช ีตวัแทนจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย  

      สอบบญัช ีจ ากดั 
7. นายเนรมติร ตรงพรอ้มสขุ   ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั 
8. นางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั   ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั 

 
ก่อนเริม่การประชุม นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบรษิัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัการที่บรษิัทได้เปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม เสนอค าถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเขา้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า
ได ้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัแลว้ ตัง้แต่วนัที ่3 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2563 แต่เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลา
ดงักล่าว ไม่ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
แต่อย่างใด  

นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์เลขานุการบรษิทัได ้ชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญัเกีย่วกบัการประชุมและการลงมติ
ดงันี้ 
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ส าหรบัขัน้ตอนของการประชุม ทัง้ในสว่นของการลงคะแนนเสยีง การนบัคะแนนเสยีง และสทิธขิองท่านผูถ้อืหุน้ ในการ
ประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอืโดยใหน้ับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่ง
เสยีง 

 ผู้ด าเนินการประชุมที่ได้รบัมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง
หรอืไม่ และหากไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง บรษิัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุ กท่านมมีติเป็นเอกฉันท ์
อนุมตัติามทีเ่สนอ 

 ในการลงคะแนนเสยีง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่ไม่เหน็ดว้ย หรอืประสงคง์ดออกเสยีง ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอื
ประสงคง์ดออกเสยีง ท าเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในบตัรลงคะแนน และขอใหท้่านผูถ้ือ
หุน้ยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย 
ขอให้เกบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคนืเจา้หน้าที่ของบรษิัทหลงัเสรจ็สิน้การประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับ
คะแนนเสยีง และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 การนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุมจะนับตามวาระการประชุมทลีะวาระ ตามใบลงคะแนนทีท่่านไดส้่งมอบใหก้บัเจา้หน้าที ่
เพื่อน าไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข หรอืแบบ ค ซึ่งผู้รบั
มอบฉนัทะดงักล่าว ไดน้ าสง่ใหก้บัเจา้หน้าทีบ่นัทกึคะแนนไวแ้ลว้ โดยบรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม และสว่นทีเ่หลอืจะถอืเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 

 การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2563 แบ่งออกเป็น          
2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. วาระทีต่้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่1, 

3, 4, 5 และ 6 บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7 บรษิัทจะ
ค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมทีอ่อกเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และ
งดออกเสยีง 
 
ยกเว้น ในวาระที ่2 จะไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั  
 
กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย 

o บตัรลงคะแนนทีท่ าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดยีวกนั ยกเวน้การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบ
ฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

o การแกไ้ขหรอืขดีฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดล้งนามก ากบั 
o บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 

 เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ท าการพจิารณา จงึจะขอด าเนินการเพื่อพจิารณาใน
วาระการประชุมถดัไป เมื่อพจิารณาในวาระการประชุมถดัไปแลว้เสรจ็จะยอ้นกลบัมาแจง้ผลของการลงคะแนนของวาระ
การประชุมก่อนหน้าใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้ทราบ 

 ก่อนลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซกัถามและแสดงความเห็นใน
ประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้ือหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะทีต่้องการซกัถาม หรอืแสดง

บริิษััท อมริินทริ์พริิ�นติ้้�ง แอนด์์ พับลิช้ชิ�ง จำำ�กััด์ (มห�ชน)     11 



ความเหน็ กรุณาแจง้ชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง หรอืรบัมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถอืหุ้น  
ใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้เพื่อการบนัทกึรายงานการประชุม 

 ส าหรบัท่านผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่าภายหลงัการประชุมเริม่ขึน้แลว้ ท่านยงัคงมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพาะในวาระทีม่า
เขา้ร่วมประชุมทนั และวาระทีเ่หลอือยู่เท่านัน้ 
 

กำรแสดงควำมคิดเหน็หรอืสอบถำมข้อสงสยั 

1. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID - 19 ผ่านการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน บริษัทของดใช้
ไมโครโฟนร่วมกนั ขอให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเหน็ หรอืสอบถามข้อสงสยัในแต่ละวาระ      
จดค าถามในกระดาษทีบ่รษิทัฯ จดัเตรยีมไวใ้ห ้โดยเขยีนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง หรอื
เป็นผู้รบัมอบฉันทะ เมื่อเขยีนค าถามเสรจ็ ขอใหย้กมอืขึน้ เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็รวบรวมค าถามและน าส่งใหผู้้ด าเนินการประชุม
อ่านค าถาม เพื่อใหก้รรมการหรอืฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ตอบค าถามของผูถ้อืหุน้ 

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ กระชบั และจบภายในเวลาที่ก าหนด บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดัเลอืก
ค าถามทีไ่ม่ซ ้าซอ้น และก าหนดระยะเวลาตอบค าถาม หากมคี าถามทีย่งัคงคา้ง บรษิทัฯ จะเผยแพร่ค าตอบทาง website ของ
บรษิทั พรอ้มกบัการเผยแพร่รายงานการประชุมในครัง้นี้ 

ก่อนเริม่การประชุม ประธานไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนบัคะแนนของผูถ้อืหุน้
ในการลงมติในแต่ละวาระ จงึประกาศแจ้งขออาสาสมคัรในที่ประชุมจ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการ
ตรวจสอบคะแนนการลงมติ โดยมีผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ านวน 3 ท่าน คอื 1) นางสาวอมัพร สบืพงษ์เดช 2) นางสาว   
มณฑิตา ลิ้มทรพัย์เจรญิ และ 3) นางสาวจุฑามาศ น ้าค า เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกบั นางสาวณัชชา ศรสีุพรวชิัย       
ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั  

หลงัจากนัน้ประธานไดม้อบหมายให้นายชาญวทิย์ ฉันทเลศิวทิยา เป็นผู้ด าเนินการประชุม ( “ผู้ด ำเนินกำรประชุม”) 
ตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

 
วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี  29 เมษำยน 2562 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้จดัขึ้นเมื่อวนัที ่       
29 เมษายน 2562 ซึง่บรษิทัไดส้่งส าเนารายงานการประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ และ
บรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.amarin.co.th) แลว้นัน้ 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท “คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 ไดม้กีารจดบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งตรงตามความเป็นจรงิจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

 
ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
 
นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพิม่เตมิในเรื่องค่าใชจ้่ายส าหรบัใบอนุญาตประกอบ

กจิการทวีดีจิทิลั 
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นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่าในปี 2562 คณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) (ในขณะนัน้) ได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล โดยการยกเว้นการจ่าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในงวดที ่5 และ 6 ท าใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์จากการยกเวน้ดงักล่าวประมาณ 700 ลา้นบาท โดยบรษิทั 
อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั บรษิทัย่อย ต้องช าระค่าใบอนุญาตทีค่งเหลอือกีประมาณ 250 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบนัไดม้กีารช าระงวดที่
คงเหลือดงักล่าวเรยีบร้อยแล้ว ดงันัน้บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั จึงไม่มีภาระหนี้สินในส่วนของค่าใบอนุญาตกบัทาง
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) อกี 

 
เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ เพิม่เตมิ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตแิละ

ออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์อง

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 824,364,488  100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 824,364,488  100.0000 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากการเริม่ประชุมอกีจ านวน 8 ราย 

ถอืหุน้รวมจ านวน 2,948,963 หุน้ 
 

วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562 รำยงำนประจ ำปี 2562 และ
แผนงำนประจ ำปี 2563 

ประธานได้แถลงต่อทีป่ระชุมว่าในปี 2562 บรษิัทมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกจิสื่อทีค่รบวงจรและเป็น
ผูป้ระกอบการในธุรกจิสือ่ทีด่แีละมคีุณภาพ อย่างไรกต็าม ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย แมว้่าปัจจยัภายนอกจะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท แต่จากการพัฒนาธุรกิจและต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบรษิัท จึงส่งผลต่อการ
ด าเนินการในปี 2562 อย่างมนียัส าคญั 

 
ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2562 

งบการเงนิรวมของบรษิทั มรีายไดร้วม 3,268.46 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 เท่ากบั 270.22 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรา
การเพิม่ขึน้ 9.01% และมกี าไรสุทธเิท่ากบั 167.72 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน คดิเป็นอตัราการลดลง 
3.56% คิดเป็นก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท ทัง้น้ีในปี 2561 มีการบันทึกก าไรที่ร ับรู้ของส่วนได้เสีย ซึ่งถือก่อนการ
เปลีย่นแปลงสถานะเป็นบรษิทัย่อยจ านวน 58.08 ลา้นบาท ดงันัน้ 

 
ในกรณีทีไ่ม่รวมผลก าไรจากรายการดงักล่าว ในปี 2562 บรษิทัและบรษิัทย่อยมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 51.90 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรา
การเพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.81 

 

บริิษััท อมริินทริ์พริิ�นติ้้�ง แอนด์์ พับลิช้ชิ�ง จำำ�กััด์ (มห�ชน)     13 



กำรด ำเนินกำรในปี 2562 

การด าเนินงานธุรกจิของบรษิทั ในรอบปีทีผ่่านมามกีารพฒันาการทีส่ าคญั ดงันี้ 
- สำยงำนโรงพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ มกีารปรบัปรุงสายการผลติงานพมิพอ์ย่างต่อเนื่อง และมกีารพฒันาธุรกจิในการเริม่

สายการผลติบรรจุภณัฑ ์
- สำยงำนมีเดีย บรษิทัมกีารปรบัเปลีย่นจ านวน และก าหนดการออกจ าหน่ายนิตยสารใหม้คีวามเหมาะสม และสามารถ

ตอบสนองกบักลุ่มลกูคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ โดยในเดอืนธนัวาคม บรษิทัมกีารออกนิตยสารทัง้สิน้ 8 หวั  
- สำยงำนหนังสือเล่ม ในปี 2562 มกีารออกหนงัสอืใหม่ทัง้สิน้ 302 ปก  
- สำยงำนมีเดียคอมเมิรซ์ เป็นการพัฒนาธุรกิจช่องทางการขายสนิค้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากการขายสนิค้าในร้าน    

นายอนิทร ์โดยพฒันาแพลตฟอรม์ E-Marketplace ใชช้ื่อว่า AMVATA.com 
 

ในส่วนของการจดังานแสดงที่ส าคญัยงัคงมกีารจดัอย่างต่อเน่ือง ซึ่งปี 2562 บรษิัทได้จดังานแสดงรวมทัง้สิน้ 16 งาน 
โดยมกีารขยายงานแสดงเพิม่ขึน้จ านวน 2 งาน ไดแ้ก่ Healthy in Trends by ชวีจติ และงานมหกรรมนิยายนานาชาต ิ

ในรอบปีที่ผ่านมา ธุรกจิทวีดีจิทิลัได้มกีารพฒันาเน้ือหารายการอย่างต่อเน่ืองและได้รบัการตอบรบัจากกลุ่มผู้ชมเป็น
อย่างด ีสง่ผลใหช้่องอมรนิทรท์วี ีเอชด ีไดร้บัการจดัอนัดบัความนิยมเป็นอนัดบัที ่7   

 ผลการด าเนินงานปีทีผ่่านมา มกีารพฒันาทีด่ขี ึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่เกดิจากการร่วมมอืร่วมใจของส่วนงานต่างๆ ทัง้จาก
ท่านผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในทุกสายงาน ท าใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัดขีึน้อย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดส้รรคส์รา้งโครงการต่างๆ เพื่อมอบคนืแก่สงัคม ไดแ้ก่ โครงการเป็นตวัแทนในการรบับรจิาคเงนิ 
และสิง่ของเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี โครงการ “ผลบุญ” เป็นการมอบความอาลยัใหแ้ก่ผูว้ายชนมผ์่าน
พวงหรีดที่ออกแบบโดยศิลปิน พร้อมทัง้บริจาคหนังสอืเต็มมูลค่าของพวงหรดีให้แก่หน่วยงานที่ขาดแคลน รวมถึงโครงการ      
“สง่ความรู ้สรา้งความสขุ” ทีด่ าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที ่2 เป็นตน้ 

หลงัจากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ และนายศิร ิบุญพิทกัษ์เกศ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอยีดผลการด าเนินงานในปี 2562 และแผนงานประจ าปี 2563 ของกลุ่มบรษิทัฯ 

นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ รายงานใหท้ี่ประชุมทราบในรายละเอยีด 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ดงันี้ 

ผลการด าเนินงานในปี 2562 งบการเงนิรวมของบรษิทั มสีนิทรพัยร์วม 5,284 ลา้นบาท สว่นของหนี้สนิ 1,111 ลา้นบาท 
และส่วนของทุน 4,173 ล้านบาท คดิเป็น D/E เท่ากบั 0.27 เท่า โดยช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บรษิัทไม่มีภาระหน้ีที่มี
ดอกเบีย้กบัสถาบนัการเงนิใดๆ   

งบการเงนิรวมของบรษิัท ปี 2562 มรีายได้จากการขายและบรกิารเท่ากบั 3,104 ล้านบาท เพิม่ขึน้คิดเป็นร้อยละ 11 
เน่ืองจากมกีารปรบัโครงสรา้งการด าเนินธุรกจิภายในกลุ่มบรษิัท ท าให้ก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการลดลง แต่ตามงบ
การเงินรวม บริษัทมีก าไรสุทธิรวม 168 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 45 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานรวม 116 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้จากรายการพิเศษที่มีการบนัทกึก าไรจากการเข้าถือหุ้นในบริษัท อมรนิทร์ บุ๊ค      
เซน็เตอร ์จ ากดั จ านวน 58 ลา้นบาทในปี 2561) นอกจากน้ี บรษิทัยงัมีก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) หรอืก าไรสทุธใินรปูกระแสเงนิสดสงูถงึประมาณ 588 ลา้นบาท 
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ในสว่นของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั (“อมรนิทรท์วี”ี) มกีารเตบิโตทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บรษิทัมี
รายได้จากการขายและบริการรวม 988 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 13 และมีก าไรสุทธิเป็นปีแรกรวมทัง้สิ้น 76 ล้านบาท 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ซึง่ยงัมผีลขาดทุนสทุธ ิ32 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตถงึรอ้ยละ 338 ทางดา้นอนัดบัความนิยม 
(Rating) อมรนิทร์ทีวมีีอนัดบัความนิยมเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก 0.303 ในเดือนธนัวาคม ปี 2561 ในอนัดบัที่ 9 เพิ่มขึ้นเป็น 
0.419 ในเดอืนธนัวาคม ปี 2562 อยู่ในอนัดบัที่ 7 และในเดอืนมถุินายน 2563 อมรนิทร์ทีวไีด้รบัอนัดบัความนิยมสูงสุดนับแต่
บรษิัทได้ด าเนินธุรกจิทวีดีจิทิลั โดยมอีนัดบัความนิยมเป็นอนัดบัที ่4 ของผู้ประกอบการธุรกจิทวีดีจิทิลั โดยมอีนัดบัความนิยม
เฉลีย่เท่ากบั 0.711  

หลงัจากนัน้ นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปัญจรุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึแผนการด าเนินการของบรษิทัในปี 
2563 โดยบรษิทัยงัคงความเป็น OMNI MEDIA OMNI CHANNEL และต่อยอดไปยงัการขายทีเ่ชื่อมโยงกบัสือ่ต่างๆ ดว้ยเพื่อให้
ลกูคา้ไดร้บัการบรกิารทีค่รบวงจร โดยมแีผนการด าเนินงานของสายงานต่างๆ ดงันี้ 

 
On Print โดยธุรกจิงานพมิพ ์บรษิทัได้มกีารขยายงานจาก Printing ไปสู่งาน Packaging ตัง้แต่ปลายปี 2562 ปัจจุบนั

บรษิทัมกีารใหบ้รกิาร 4 สว่นหลกัคอื  

1) Creaprint หรอื งานพมิพห์นงัสอื  

2) Creapack งานพมิพแ์ละผลติ Packaging โดยบรษิทัไดร้บัใบรบัรอง GMP และ HACCP ส าหรบัการท า Packaging 
ทีเ่กีย่วกบัอาหาร เพื่อทีจ่ะรองรบังาน Premium และเพิม่ยอดขายใหส้งูขึน้  

3) Creatia การบรกิารสรา้งสรรคง์านผลงานใหล้กูคา้ เช่น งานเขยีน งานพมิพ ์VDO E-Book หรอื Website ซึง่สามารถ
ใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ย่างครบวงจร  

4) Print on Demand โดยในไตรมาสที ่4 บรษิทัจะมกีารออกแอปพลเิคชนัทีช่ื่อว่า Neramit  
ในส่วนของธุรกิจกลุ่มหนังสอืเล่ม บรษิัทมกีารออกหนังสอืเพิม่ขึน้เป็น 400 ปก แม้ในช่วงที่ผ่านมาร้านค้ารายย่อยจะ

ไดร้บัผลกระทบจาก COVID - 19 แต่ยอดซือ้หนงัสอืยงัคงมอียู่อย่างต่อเน่ือง บรษิทัจงึเลง็เหน็โอกาสในการผลติและเพิม่ยอดขาย
ใหก้บัส านกัพมิพ ์นอกจากนี้ บรษิทัไดร้บัสทิธใินการท า E-Book และเริม่ด าเนินการ Audio Book เพื่อเป็นช่องทางส าหรบัลกูคา้ใน
การเลอืกใช ้และส าหรบัหนังสอืกลุ่ม How to มแีผนงานที่จะจดัท า Video Class เพื่อเสรมิขอ้มูลเพิม่เตมิในการเรยีนรู ้และสรา้ง 
Community เพื่อพดูคุยกบัผูส้อนไดอ้กีช่องทางหนึ่ง 

กลุ่มนิตยสาร บริษัทยังคงส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ประมาณร้อยละ 85 โดยเน้นการ Pre - Order 
นิตยสาร ซึง่ท าใหบ้รษิทัสามารถรูย้อดสัง่จองล่วงหน้าและลดโอกาสการคนืนิตยสารจากหน้ารา้น  

 
On Line ปัจจุบนัธุรกจิ On Line ของบรษิทัอยู่ในรูปแบบของ Total Online Media Solution เช่น Website Facebook, 

Video ในเครอื ขอ้ดขีอง On Line สามารถกลบัมาดซู ้าได ้จงึเป็นการสรา้งโอกาสของรายไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 
On Ground ในปี 2563 เดมิบรษิทัมแีผนทีจ่ะจดังานทัง้หมด 13 ครัง้ เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ท าใหใ้น

ไตรมาส 2 ไม่สามารถจดังานแฟรไ์ด ้แต่ในครึง่ปีหลงั มแีผนงานที่จะจดังานอกี 8 ครัง้ และบรษิัทไดป้รบัใหเ้ป็นรูปแบบของงาน
เป็นลกัษณะ Total Hybrid Fair โดยร้านค้าที่ออกบูทกบับรษิัท จะมกีารขายสนิค้าผ่านช่องทาง AMVATA.com ด้วย และลูกค้า
สามารถเลอืกซือ้ของผ่านทางเวบ็ไซต ์หรอืหน้างานแฟร์ตามช่องทางทีส่ะดวก โดยจะยงัคงไดร้บัโปรโมชัน่เดยีวกนัทัง้ 2 ช่องทาง 
จงึเป็นการขยายฐานลกูคา้ใหใ้หญ่ขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัเกบ็ขอ้มลูแบบ Real time เพื่อเป็นประโยชน์แก่บรษิทัและรา้นคา้ในการ
ปรบัปรุงงานครัง้ต่อไป 
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On Shop ปัจจุบนับรษิัทมรีา้นนายอนิทรจ์ านวน 142 สาขา และรา้นเครอืข่ายจ านวน 536 สาขา โดยมกีารขยายการ
ขายสนิค้าในร้านไปสู่สนิค้า Life Style ที่มคีวามเกีย่วเน่ือง เพื่อเพิม่รายได้ต่อตารางเมตรในรา้นค้าให้สงูขึน้และใหก้ารบรกิารที่
ครบวงจร ครึง่ปีหลงัจะมกีารปรบัปรุงเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนั Naiin เพื่อสามารถรองรบั Feature ใหม่ๆ และใหบ้รกิารไดด้ยีิง่ขึน้ 
โดยลกูคา้สามารถเขา้ถงึหนงัสอืในรปูแบบ Digital Platform ไดม้ากขึน้  

ในช่วงครึง่ปีหลงับรษิทัมแีผนการจดังานแฟรต์ามอาคารส านกังานต่างๆ หา้งสรรพสนิคา้ หรอืต่างจงัหวดั เพื่อเพิม่รายได้
ใหก้บับรษิทั แมว้่าช่วงต้นปีจะไม่สามารถจดังานมหกรรมหนงัสอืได ้แต่บรษิทัยงัคงมรีายไดจ้ากการขายหนงัสอืผ่านเวบ็ไซตแ์ละ
แอปพลเิคชัน่ของบรษิทั ทัง้นี้ รายไดจ้ากการขายดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมถงึยอดขายทีเ่คยไดร้บัตามปกตขิองหน้ารา้น จงึวางแผน
ทีจ่ะจดังานแฟรส์ าหรบัหนงัสอืเพิม่ขึน้ 

ส าหรบั AMVATA.com E Market Place ในเครอือมรนิทรก์รุ๊ปปัจจุบนัมรีา้นคา้ทัง้หมด 750 ราย แบ่งออกเป็น 12 หมวด
สนิคา้ โดยบรษิทัพยายามจะผลกัดนัใหม้ ีPlatform การขายทัง้ Online และ Offline เพื่อป้องกนัเหตุการณ์ทีไ่ม่แน่นอนในอนาคต 

On Air บรษิัทมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาอนัดบัของเรตติ้งให้อยู่ในอนัดบั Top 5 ภายในปีน้ี มกีารพฒันารายการข่าวเช้า
และข่าวเทีย่งใหม้เีรตติ้งทีด่ ีส่งผลใหบ้รษิทัสามารถท าราคาค่าโฆษณาได ้และมพีันธมติรเสนอรายการใหม่ๆ ท าใหอ้มรนิทรท์วีมีี
ความหลากหลายมากขึน้ เป็นการสรา้งโอกาสการขาย สรา้งรายได ้และน า Content ทีม่อียู่มาจดัการใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  

 ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บรษิัทได้ลงนามเขา้ร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัิ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-Corruption : CAC) และในปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการในขัน้ตอน
ต่อไป    

เมื่อกรรมการและผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุครบถว้นแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 
 
นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพิม่เตมิถึงนิตยสารจ านวน 8 หวัว่าได้แก่อะไรบ้าง 

และแนะน าใหเ้พิม่เตมิขอ้มลูตดิต่อบรษิทัทางเวบ็ไซต ์set.or.th 
 
นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปัญจรุ่งโรจน์ ไดต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ว่า ในปี 2563 ส านักพมิพไ์ดอ้อกนิตยสารจ านวน 7 หวั ไดแ้ก่ 

1) แพรว 2) สดุสปัดาห ์3) แพรว Wedding 4) ชวีจติ 5) บา้นและสวน 6) National Geographic และ 7) room  

เมื่อผูบ้รหิารไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมาและน าเสนอแผนงานในอนาคต เสรจ็สิน้แลว้ 
ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ส าหรบัวาระน้ีไม่จ าเป็นตอ้งใหท้ีป่ระชุมลงมตแิต่อย่างใด 

ที่ประชุมจงึได้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2562 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2563 ของบรษิัท
ตามทีเ่สนอแลว้ 

 
วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และงบ

กระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 
 
ผูด้ าเนินการประชุม ไดข้อใหน้ายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูน้ าเสนอ

งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี 2562 

นายศิร ิบุญพิทกัษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รบัทราบถึง      
งบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละผ่านการตรวจทาน

16     หนังสือเชิญปริะชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปริะจำำ�ปี 2564



จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบรษิทัและบรษิัทย่อย มกี าไรเบด็เสรจ็จากการด าเนินงานในรอบปี 2562 รวม 
167,717,335 บาท ทัง้นี้ บรษิทัได้จดัส่งรายละเอยีดดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ได้ศกึษาล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 2 
ของหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปี 2561 ปี 2562 % เพ่ิม (ลด) ปี 2561 ปี 2562 % เพ่ิม (ลด) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน       
สนิทรพัยร์วม 6,167.45 5,284.16 (14.32%) 6,800.77 6,761.74 (0.57%) 
หนี้สนิรวม 2,092.49 1,111.36 (46.89%) 523.79 430.49 (17.81%) 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,074.96 4,172.80 2.40% 6,276.98 6,331.26 0.86% 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 998.28 998.28 0.00% 998.28 998.28 0.00% 
     

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปี 2561 ปี 2562 % เพ่ิม (ลด) ปี 2561 ปี 2562 % เพ่ิม (ลด) 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็       
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,798.96 3,103.94 10.90% 1,689.42 1,639.02 (2.98%) 
ตน้ทุนขาย 1,985.91 1,975.77 (0.51%) 1,181.69 1,173.24 (0.71%) 
ก าไรขัน้ตน้ 813.05 1,128.17 38.76% 507.73 465.77 (8.26%) 
รายไดอ้ื่น       
   -ก าไรจากการรบัรูส้ว่นไดเ้สยี   
    ในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่ถอื  
    ก่อนการเปลีย่นแปลงสถานะ 
    เป็นบรษิทัย่อย  

58.08 - (100.00%) - - - 

   -อื่น ๆ 141.20 164.52 16.52% 58.88 54.29 (7.80%) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 246.46 205.21 (16.74%) 216.99 154.38 (28.85%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ 32.38 8.90 (72.50%) 7.90 1.90 (75.90%) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 173.90 167.72 (3.56%) 169.08 124.16 (26.57%) 

      
โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอยีดเพิ่มเติม เกี่ยวกบัค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 

Discussion and Analysis-MD&A) ได้ที่เอกสารฉบบัเต็มแบบ บจ.56-2 หรอืรายงานประจ าปีในหน้า 76 - 83 และรายละเอยีด   
งบการเงนิในหน้า 176 - 279 หรอืในแบบ บจ.56-1 ซึง่ไดม้กีารเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
เวบ็ไซตข์องบรษิทัในสว่นของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

หลงัจากนัน้ รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงให้ทีป่ระชุมทราบว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณางบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงนิสด ประจ าปี  2562 ของ
บรษิทัอย่างถี่ถ้วนแลว้ว่าเป็นไปตามขอ้เทจ็จรงิ จงึเหน็สมควรให้อนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และ   
งบกระแสเงนิสดประจ าปี 2562 ตามทีเ่สนอ 
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั “คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะ
การเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี 2562” 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามถงึเงนิลงทุนระยะยาวอื่นๆ ว่าเป็นสนิทรพัยป์ระเภทใด 
และบรษิทัมแีผนการลงทุนในอนาคตส าหรบัสนิทรพัยส์ว่นนี้อย่างไร 

นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ ไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่าเงนิลงทุนระยะยาวดงักล่าว เป็นเงนิสดทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนและได้
ส ารองไวเ้พื่อช าระค่าใบอนุญาตทวีดีจิทิลั ซึง่ต่อมาบรษิทัไม่มคีวามจ าเป็นต้องใชเ้งนิสดดงักล่าว จงึไดน้ าไปแสวงหาผลตอบแทน
ทางการเงนิทีด่กีว่าการฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิ และมรีะดบัความเสีย่งในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยไดน้ าไปลงทุนซือ้หุน้กู ้บรษิัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไดผ้ลตอบแทนในอตัรารอ้ยละ 3 ทัง้นี้ หุน้กูด้งักล่าวจะครบก าหนดในเดอืนมนีาคมปี 2564 ซึง่
เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนกจ็ะมกีารพิจารณาโครงการขยายงาน รวมทัง้การมองหาทางเลอืกในการลงทุนที่มคีวามเสี่ยงต ่า และ   
ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อไป 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามเพิม่เตมิถงึค่าใชจ้่ายทีค่งคา้งจ่ายส าหรบัใบอนุญาตให้
ใชค้ลื่นความถีแ่ละประกอบกจิการโทรคมนาคมในงบการเงนิปี 2562 และในงบการเงนิมกีารบนัทกึค่าความนิยม ซึง่ในอนาคตการ
บนัทกึค่าความนิยมจะมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม่ อย่างไร 

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่ได้มีการชี้แจงในวาระที่ 1 ซึ่งบริษัทได้รบัยกเว้นการจ่าย          
ค่าใบอนุญาตฯ คงเหลอืในงวดที ่5 และ 6 จงึท าใหห้น้ีสนิและสนิทรพัยข์องบรษิัทในปี 2562 ลดลง โดยในรายงานประจ าปีหน้า 
244 แสดงถึงรายละเอยีดค่าใบอนุญาต และการตดัจ าหน่ายตามระยะเวลา จงึมมีูลค่าใบอนุญาตคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 ตามทีแ่สดงไวใ้นงบการเงนิ โดยปัจจุบนับรษิทัไม่มภีาระคงคา้งใดๆ ทีต่อ้งจ่ายค่าใบอนุญาตฯ ใหแ้ก่ กสทช. อกี 

ส าหรบัในส่วนค่าความนิยมซึ่งเป็นสนิทรพัย์ของบรษิัท เกดิขึน้จากการเขา้ซื้อหุน้บรษิัท อมรนิทร ์บุ๊ค เซน็เตอร ์จ ากดั 
(ABOOK) ซึง่ในการเขา้ซือ้หุน้ไดม้กีารประเมนิราคาตามวธิกีารทีใ่ชก้นัทัว่ไปในการซือ้ขายกจิการ โดยใชป้ระมาณการกระแสเงนิ
สดในอนาคต แต่ในทางมาตรฐานทางบญัชีจะมกีารบนัทกึบญัชใีนราคาตลาดของสนิทรพัย์ที่มีอยู่จรงิของ ABOOK ซึ่งส่วนต่าง
ดงักล่าวจะบนัทกึเป็นค่าความนิยม ซึง่จะมกีารพจิารณาวดัการดอ้ยค่าทุกปี หาก ABOOK มผีลประกอบการทีด่กีจ็ะไม่มผีลกระทบ
ต่อมลูค่าของค่าความนิยมดงักล่าว 

 นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ ชีแ้จงต่อผูถ้อืหุ้นเพิม่เตมิว่า รายการและมูลค่าของค่าใบอนุญาตการประกอบธุรกจิทวีดีจิทิลัใน 
งบการเงนิจะเป็นการลงเต็มมูลค่าของใบอนุญาตฯ และจะมกีารตัดจ่ายหรอืเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามอายุใบอนุญาต ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานทางบญัช ีโดยค่าใบอนุญาตฯ นี้ ปัจจุบนับรษิทัไดช้ าระครบถว้นแลว้ ซึง่ไม่มภีาระหนี้ใบอนุญาตฯ คงคา้ง แต่ในส่วนของ
งบก าไรขาดทุนของทุกๆ ปี จะมค่ีาใชจ้่ายตดัจ่ายดงักล่าวซึง่ไม่มกีารจ่ายช าระเงนิใดๆ ดงันัน้จงึท าให้บรษิทัจะมกี าไรสุทธใินรูป
กระแสเงนิสดค่อนขา้งสงู ปัจจุบนับรษิทัมเีงนิสดคงเหลอือยู่ประมาณ 1,000 ลา้นบาท ซึง่จะมกีารพจิารณาหาโอกาสในการลงทุน
ต่อไป 

 
เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ เพิม่เตมิ 

ผู้ด าเนินการประชุมจงึขอให้ที่ประชุมลงมติและออกเสยีงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง
เป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 824,755,393 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 55,700 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 824,811,093 100.0000 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูถ้ือหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่2 อกีจ านวน 6 ราย 

นบัไดจ้ านวน 446,605 หุน้ 
 

วำระท่ี 4   พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรและจดัสรรทุนส ำรองประจ ำปี 2562 รบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำล และกำรงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 

ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ของ
บริษัท งบการเงินรวมมีก าไรสุทธิ จ านวน 167,717,335 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 
124,157,474 บาท และไม่มยีอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบรษิทั จงึพจิารณาเหน็ชอบใหจ้ดัสรรก าไรและจดัสรรทุนส ารองตาม
กฎหมาย โดยใหจ้ดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 6,210,000.00 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 56 ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

พร้อมทัง้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล โดยคณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณา
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิ 119,793,790.80 บาท เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 
2563 แลว้ เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ จากการเลื่อนประชุมสามญัผูถ้อืหุน้จากวนัทีก่ าหนดไวเ้ดมิ และรบัทราบการ
งดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

ทัง้นี้ การค านวณการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย ซึง่สามารถสะทอ้นความสามารถในการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ีจงึไดเ้ปลีย่นวธิกีารค านวณการจ่ายเงนิปัน
ผลมาพจิารณาจากงบการเงนิรวม เมื่อค านวณการจ่ายเงนิปันผลตามที่มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จะคดิเป็นรอ้ยละ 71.43 
ของก าไรสุทธปิระจ าปีส าหรบังบการเงนิรวม และรอ้ยละ 96.49 ของก าไรสุทธปิระจ าปีส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 
ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทั  

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั  “คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,210,000.00 บาท และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 
0.12 บาท/หุน้ รวมเป็นเงนิ 119,793,790.80 บาท เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2563 และรบัทราบการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 
ตามทีเ่สนอ”  

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 

บริิษััท อมริินทริ์พริิ�นติ้้�ง แอนด์์ พับลิช้ชิ�ง จำำ�กััด์ (มห�ชน)     19 



นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองเสนอแนะเพิม่เตมิถงึการจดัล าดบัวาระเพื่ออนุมตักิารจดัสรรทุน
ส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่เกิดจากผลการ
ด าเนินงานในปี 2562 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจโดยทัว่กนั 

นายเนรมติร ตรงพรอ้มสุข ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมเขา้ใจตรงกนัว่า ในวาระน้ีเป็นการพจิารณา
อนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรและจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2562 และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการจ่ายเงนิ
ปันผลระหว่างกาลตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลน้ีมาจากผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ในปี 2562 และรบัทราบ
การงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

เน่ืองจากไม่มผีู้ถอืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมติในวาระน้ี ซึง่ก่อน
การลงมติ ผู้ด าเนินการประชุมแจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า วาระน้ีต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติการจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรทุนส ารองประจ าปี  2562 ด้วยคะแนนเสยีงเป็น      

เอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล รวมถงึการงดจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี 2562 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 824,821,093 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 824,821,093 100.0000 
อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูถ้ือหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่3 อกีจ านวน 1 ราย 

นบัไดจ้ านวน 10,000 หุน้ 
 
วำระท่ี 5   พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2563 

 ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหส้ านกังานบญัชหีลายแหง่เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคดัเลอืกเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย โดยพจิารณาจากผลการ
ปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีจงึเหน็สมควรขอใหท้ีป่ระชุมแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 
2563 ดงันี้  

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส เลขทีใ่บอนุญาต       4439  และ/หรอื 
(ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 

2. นางสาวสรุรีตัน์ ทองอรุณแสง เลขทีใ่บอนุญาต       4409 และ/หรอื 
(ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 

3. นางศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์ เลขทีใ่บอนุญาต       8802  
(เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี) 
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คนหนึ่งคนใด จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 มอี านาจตรวจสอบและลง
นามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้นี้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ไม่มี
ความสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้หน็ชอบ
ใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 ดงันี้  

 - ค่าสอบบญัช ีบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เสนอราคา 1,550,000 บาท  

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ท.จ.28/2563 ก าหนดว่าในกรณีทีบ่รษิทัไม่สามารถจดัประชุมสามญัผูถ้ือ
หุน้ประจ าปี เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชไีด ้เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 ใหบ้รษิทัสามารถสง่งบการเงนิไตรมาสที ่
1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชทีี่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และได้รบัการแต่งตัง้จากบรษิัทได ้   
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บรษิัท เคพีเอม็จี     
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ตามรายชื่อขา้งตน้ ดงันัน้ บรษิทัขา้งตน้น้ีจงึไดท้ าหน้าทีส่อบทานงบการเงนิรายไตรมาส 1/2563  
 
  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท “คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ดงัน้ี 1. นางสาวนิตยา  
เชษฐโชตริส เลขทีใ่บอนุญาต 4439 หรอื 2. นางสาวสุรรีตัน์ ทองอรุณแสง เลขทีใ่บอนุญาต 4409 หรอื 3. นางศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์
เลขทีใ่บอนุญาต 8802 คนใดคนหนึ่งจากบรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 และก าหนด
ค่าตอบแทนตามทีเ่สนอ” 

   ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามถงึหมายเหตุเกีย่วกบัค่าบรกิาร Benchmarking Study 
จ านวน 550,000 บาท ทีบ่รษิทัจ่ายใหก้บั บรษิทั ส านกัภาษ ีเคพเีอม็จ ีภูมไิชย จ ากดั  

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการก าหนดราคาโอนที่ครอบคลุมถึง
การศกึษาบรษิทั/ ธุรกรรมพงึเปรยีบเทยีบในประเทศไทย (Benchmarking Study) บรษิทัจงึไดว้่าจา้ง บรษิทั ส านกัภาษ ีเคพเีอม็จ ี
ภูมไิชย จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทในกลุ่มเดยีวกบับรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย  สอบบญัช ีจ ากดั และเป็นรายการทีแ่ยกออกจากค่าสอบ
บญัชปีระจ าปี 2563  

นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่าตามกฎหมายการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าสอบบญัชจีะต้องไดร้บั
การอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยค่าบรกิาร Benchmarking Study นัน้ เป็นการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัและน ามาชีแ้จง
ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพื่อความโปร่งใส 

เนื่ องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีค าถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระน้ี             
ซึง่ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ 

 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส เลขทีใ่บอนุญาต 4439 หรอื 2. นางสาวสรุรีตัน์ ทองอรุณแสง เลขทีใ่บอนุญาต 4409 หรอื 
3. นางศศธิร พงศ์อดศิกัดิ ์เลขทีใ่บอนุญาต 8802 คนใดคนหน่ึงจากบรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

บริิษััท อมริินทริ์พริิ�นติ้้�ง แอนด์์ พับลิช้ชิ�ง จำำ�กััด์ (มห�ชน)     21 



 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 824,821,093 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 824,821,093 100.0000 
 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่4 
 
วำระท่ี 6  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัท   
ขอ้ 16 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ซึ่งในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์   ประธานกรรมการ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

2. นายปราโมทย ์พรประภา     กรรมการอสิระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

3. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปัญจรุง่โรจน์    กรรมการ 
กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบรหิาร 
และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

4. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง   กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
 

ทัง้นี้ รายละเอยีดเกี่ยวกบัประวตัิ ผลงาน และการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการทัง้ 4 ท่าน บรษิัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้
ศกึษาเป็นการล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 4 ของหนงัสอืเชญิประชุม 

ถงึแมว้่าพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอื่น จะไม่ไดร้ะบุใหก้รรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ
จะต้องออกจากห้องประชุมในการพจิารณาวาระน้ี แต่เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลและเพื่อใหผู้้ถอืหุน้สามารถลงคะแนน
เสยีงได้อย่างเป็นอสิระ ซึ่งตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 47 ก าหนดให้กรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าทีแ่ทน ดงันัน้ นายฐาปน สริวิฒันภกัด ีจงึเป็นประธานในทีป่ระชุมส าหรบัวาระน้ี 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั “คณะกรรมการบรษิทั โดยไม่รวมกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ เหน็สมควรเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้บุคคลทัง้ 4 ท่านทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่มคีวามเหน็ว่า

22     หนังสือเชิญปริะชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปริะจำำ�ปี 2564



บุคคลทัง้ 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม แต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิทัตามกฎเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
อกีทัง้เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ สามารถท าประโยชน์ใหก้บับรษิทัเป็น
อย่างดยีิง่ และในช่วงทีผ่่านมาไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา” 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีค าถาม หรอืเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระน้ีเป็น
รายบุคคล ซึง่ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการของบรษิัทต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยมีการ
ลงคะแนนเรยีงเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

 6.1 ท่ีประชมุพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตัใิหน้างเมตตา อทุกะพนัธุ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง    
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 788,149,302 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0  
รวม 788,149,302 100.0000 
งดออกเสียง 36,671,791 - 
บตัรเสีย 0 0 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่5 
 
 6.2 ท่ีประชมุพิจำรณำแลว้ มมีตอินุมตัใิหน้ายปราโมทย ์พรประภา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง 
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 824,821,093 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 824,821,093 100.0000 
 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.1 
 
 
 

บริิษััท อมริินทริ์พริิ�นติ้้�ง แอนด์์ พับลิช้ชิ�ง จำำ�กััด์ (มห�ชน)     23 



 6.3 ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตัิให้นางระรนิ อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท        
อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 686,434,041 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
รวม 686,434,041 100.0000 
งดออกเสียง 138,387,052 0 
บตัรเสีย 0 0 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.2 

 6.4 ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีติอนุมตัใิหน้ายชวีพฒัน์ ณ ถลาง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอกีวาระหนึ่ง     
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 824,521,093 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
รวม 824,521,093 0 
งดออกเสียง 300,000 0 
บตัรเสีย 0 0 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.3 
ภายหลงัการลงคะแนนเสยีงในวาระดงักล่าว รองประธานกรรมการบรษิทัไดเ้รยีนเชญิกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้หอ้ง

ประชุม และนางเมตตา อุทกะพนัธุ ์เป็นประธานในทีป่ระชุมในวาระต่อไป 
 

วำระท่ี 7  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรประจ ำปี 2563 

ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
ส าหรบักรรมการบรษิัท กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภิบาลและคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ส าหรบัปี  2563 โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั 
รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร กรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล และกรรมการความยัง่ยนืและ
บรหิารความเสีย่ง ทัง้นี้ กรรมการที่ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รบัค่าตอบแทนเพิ่มตาม
ปรมิาณความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงนิไม่เกนิ  5 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทได้ส่งขอ้มูลให้ผูถ้อืหุน้ได้
ทราบล่วงหน้าแลว้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 ของหนงัสอืเชญิประชุม โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
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ต ำแหน่ง เงินประจ ำต ำแหน่ง
(บำท/เดือน) 

ค่ำเบี้ยประชมุ 
(บำท/ครัง้) 

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

ไม่ม ี 20,000 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ไม่ม ี 15,000 
ประธานคณะกรรมการ 
ก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  

ไม่ม ี 20,000 

กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  ไม่ม ี 15,000 
ประธานคณะกรรมการความยัง่ยืน  และบริหารความ
เสีย่ง 

ไม่ม ี 20,000 

กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ไม่ม ี 15,000 
หมายเหตุ : ในกรณีทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนสว่นนี้ 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท  “คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตัิก าหนด

ค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ตามทีเ่สนอเป็นวงเงนิไม่เกนิ 5 ลา้นบาท” 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 

เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถามหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ก่อน
การลงมติ ผู้ด าเนินการประชุมแจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า วาระน้ีต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของ       
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  

ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มมีตอินุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็น    
เอกฉันทข์องของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามอตัราและเงื่อนไขทีม่กีารเสนอ 
ดงันี้ 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 824,821,093 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 824,821,093 100.0000 
 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6 
 

บริิษััท อมริินทริ์พริิ�นติ้้�ง แอนด์์ พับลิช้ชิ�ง จำำ�กััด์ (มห�ชน)     25 



วำระท่ี 8 พจิำรณำเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

 ผูด้ าเนินการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 

นางสาวอริารมย ์อนนัต ์ตวัแทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามดงันี้ 

1. การถ่ายทอดสดมวยไทย ทางช่องอมรนิทรท์วี ี
2. ตามประกาศของกสทช. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าส่งเงนิรายปีเขา้กองทุนวจิยัและพฒันาฯ (ฉบบัที ่2) ซึง่มกีาร

ปรบัลดอตัราการน าสง่เงนิรายปีเขา้กองทุนดงักล่าว จะสามารถลดค่าใชจ้่ายของบรษิทัไดม้ากน้อยเพยีงใด 

นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

- เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ในเดอืนมนีาคม ท าใหก้ารจดัการแข่งขนัชกมวยและการถ่ายท าละครไม่สามารถท าได ้
จงึต้องยกเลิกการถ่ายทอดสดมวยและการน าละครลงผงัรายการ บรษิัทจงึมีการปรบัแผนส าหรบัธุรกิจทีวี มีการน า
รายการมาออกอากาศซ ้า และเพิม่เวลาการออกอากาศรายการข่าวในบางช่วงเวลา เน่ืองจากช่วงทีผ่่านมาผูช้มรายการ
ทวีีให้ความสนใจในรายการข่าวเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รบัผลตอบรบัและมเีรตติ้งที่ด ีหากสถานการณ์คลี่คลายลงและภาครฐั    
ผ่อนคลายให้ด าเนินการจดัการแข่งขนัชกมวยและถ่ายท าละครได ้บรษิัทกจ็ะน ารายการดงักล่าวกลบัเขา้สู่ผงัรายการ
ต่อไป โดยในสปัดาห์นี้ รายการศกึช้างมวยไทย เกยีรติเพชร ได้รบัอนุญาตให้จดัการแข่งขนัได้แล้ว ทางบรษิัทก็จะ
กลบัมาด าเนินการถ่ายทอดสดอกีครัง้หนึ่ง โดยจะออกอากาศทุกวนัอาทติย ์เริม่ตัง้แต่วนัที ่12 กรกฎาคม 2563 เป็นต้น
ไป 
 

- ในปี 2563 จะมีการบนัทึกกลบัรายการในส่วนที่ตัง้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรบักองทุนที่บันทึกไว้ในปี 2562 ประมาณ 10     
ลา้นบาท และตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายส าหรบักองทุนจะลดลงประมาณ  6-7 แสนบาท/เดอืน โดยอตัราการ
น าสง่เงนิรายปีตามประกาศดงักล่าวจะคดิจากรายไดแ้บบขัน้บนัได 
 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามประเดน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกคน และปิด

การประชุมเวลา 12.30 น. 
 
     
 
     

ลงชื่อ_______________________________ประธานทีป่ระชมุ 
(นางเมตตา อุทกะพนัธุ)์ 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ        ผูจ้ดบนัทกึการประชุม 
  (นายฉนัทชาต ธเนศนิตย)์ 
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(ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
 
พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชจีากความเป็นอสิระ เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถและมคีวาม
เขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นกลาง มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัชแีละการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
ความรบัผดิชอบ จงึเหน็สมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีห่งบรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิัทและบรษิัทย่อยรวมทัง้ได้พจิารณาอตัราค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชดีงักล่าว โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าสอบบญัชขีอง
บรษิทัในอุตสาหกรรมและขนาดของสนิทรพัยใ์กลเ้คยีงกนัแลว้เหน็ว่าค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสมและตามขอ้เสนอที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและกลัน่กรองอย่างเหมาะสมแลว้คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้อนุมตักิารแต่งตัง้ บรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท โดยมผีูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ ง
ดงัต่อไปนี้ 

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2563                
   รวมระยะเวลา 1 ปี) 
2. นางศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562                
   รวมระยะเวลา 3 ปี) 
3. นางสาวนาฎศศนิ รตันไพศาล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10767   
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้หน็ชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2564 ดงันี้ 
หน่วย : บาท 

ค่ำสอบบญัชี 
ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

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

 

* ค่าสอบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิง่พมิพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร    
เป็นตน้ ซึง่ผูส้อบบญัชจีะเรยีกเกบ็มายงับรษิทัตามทีไ่ดจ้่ายไปจรงิ 
*ในปี 2563 บรษิทัจ่ายค่าบรกิารอื่นเป็นค่าบรกิารจดัเตรยีมเอกสารประกอบการก าหนดราคาโอนทีค่รอบคลุมถงึการศกึษาบรษิทั/
ธุรกรรมพงึเปรยีบเทยีบในประเทศไทย (Benchmarking Study) เพื่อเป็นการเตรยีมการใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายการก าหนดราคา
โอนในประเทศไทยจ านวน 225,000 บาท ใหก้บับรษิทั ส านกัภาษเีคพเีอม็จ ีภูมไิชย จ ากดั ทัง้นี้ ค่าบรกิารอื่นของปี 2564 จ านวน 
225,000 บาท 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาผ่านกระบวนการกลัน่กรองการเลอืก
ผูส้อบบญัช ีตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงันี้ 
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1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัดงัรายนามต่อไปนี้ 
1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2563                
   รวมระยะเวลา 1 ปี) 
2. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562                
   รวมระยะเวลา 3 ปี) 
3. นางสาวนาฎศศนิ  รตันไพศาล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10767   
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 

2. ก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,550,000 บาท  

ทัง้นี้ผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่านดงักล่าวไม่มีความสมัพันธ์หรือมีส่วนได้เสยีกบับริษัท /บริษัทย่อย/ ผู้บรหิาร / ผู้ถือหุ้น        
รายใหญ่ หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใดและได้ปฏบิตัิหน้าทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา 
รวมทัง้เป็นหน่วยงานทีน่่าเชื่อถอื มผีลงานด ีมบีุคลากรทีเ่พยีงพอ และมคีวามรูค้วามสามารถและค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

28     หนังสือเชิญปริะชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปริะจำำ�ปี 2564



 
 

(ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
ประวติัและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2564   
 
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 

รายชื่อลกูคา้ทีร่บัผดิชอบในอดตีและปัจจุบนั 
- กลุ่มบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั เสรมิสุข 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 2564   
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 ์ 
  ต่างประเทศและเป็นผูป้ระสานงานในการตรวจสอบธุรกจิต่างชาตทิีท่ าธุรกจิในประเทศไทยและ 
  แถบเอเชยีแปซฟิิก 
- มปีระสบการณ์ใหบ้รกิารสอบบญัชสี าหรบัอุตสาหกรรมหลายแขนง อาท ิธุรกจิสือ่ ธุรกจิอาหารและ 
  เครื่องดื่ม ธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง และธุรกจิอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
- มปีระสบการณ์ในการท างานทีป่ระเทศจนี เพื่อดแูลลกูคา้ไทยและนกัลงทุนไทยทีไ่ปลงทุนใน 
  ประเทศจนีเป็นเวลา 2 ปี (ปี 2553-2555) 

รายชื่อลกูคา้ทีร่บัผดิชอบในอดตีและปัจจุบนั 
   - 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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(ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
 
ประวติัและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2564 
 
ชื่อ   นางสาวนาฎศศนิ  รตันไพศาล 
   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10767 
บรษิทั   เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
ต าแหน่ง   กรรมการบรหิาร 
ประวตักิารศกึษา  - ปรญิญาโทสาขา บญัชมีหาบณัฑติ สาขาการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
   - ปรญิญาตรสีาขา บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
คุณสมบตั ิ  - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย และสมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ี

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด   
  หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ประสบการณ์การตรวจสอบ - มปีระสบการณ์ในการท างานทางดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 16 ปี รวมทัง้มปีระสบการณ์      
    งานตรวจสอบบญัชทีัง้บรษิทัในประเทศและบรษิทัขา้มชาตทิีป่ฏบิตัติามทัง้มาตรฐานรายงาน   

  การบญัชขีองไทยและสากลในการตรวจสอบธุรกจิต่างๆ เช่น ธุรกจิดา้นอาหารและเครื่องดื่ม  
  ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิการบรกิารอื่นๆ 
- เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตใหแ้ก่บรษิทัจ ากดัในกลุ่มบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง  
  ประเทศไทยและกลุ่มบรษิทัอื่นๆ ทีด่ าเนินธุรกจิทัง้ในและต่างประเทศ โดยมปีระสบการณ์ใน 
  การตรวจสอบบญัชหีลายแขนงธุรกจิ อกีทัง้เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตใหก้บับรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิ  
  ระหว่างประเทศ ซึง่ตอ้งจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ    
  (IFRS) 

รายชื่อลกูคา้ทีร่บัผดิชอบในอดตีและปัจจุบนั 
   - กลุ่มบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
   - กลุ่มบรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ลมิเิตด็ 
   - กลุ่มบรษิทั ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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(ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6) 

รำยนำมและประวติัย่อของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระและได้รบักำรเสนอให้ด ำรงต ำแหน่ง 
 
 

นำยสวิุทย ์จินดำสงวน 
อำยุ  67  ปี 

 
 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด วนัที ่18 มถุินายน 2497 
ท่ีอยู ่  เลขที ่59/145 หมู่ที ่19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนป่ินเกลา้ - นครชยัศร ี 
  แขวงศาลาธรรมสพน์เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 
สญัชำติ  ไทย 
ประเภทกรรมกำร กรรมการอสิระ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 22 พฤศจกิายน 2560 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 3 ปี 1 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ • ปรญิญาโทวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

• ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร • Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563) 
• 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 the Compensation Committee Program (RCC 1/2549) 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 4 

ภาพถ่าย 
คุณสวุทิย ์
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• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) 
• Audit Committee Program (ACP 4/2548) 
• Director Certification Program (DCP 44/2547) 
• Director Accreditation Program (DAP 14/2547) 

การฝึกอบรม / สมัมนา • เสวนา “Company Secretary Forum 2019: 
Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture” 

• ปาฐกถาและเสวนา “COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating 
with Strategy and Performance” 

• สมัมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection” 
• สมัมนา “แนะน ากฎหมายและส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

PDPA - Privacy for All” 
• เสวนา “Audit Committee Forum 2019: Strategic Audit Committee: Beyond Figure 

and Compliance” 
• IOD Chairman Forum 2019: “Successful Corporate Culture Change: 

from Policy to Practices” 
• 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 - ปัจจุบนั  
 

- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

- บมจ.ยนูิเวนเจอร ์

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  
 
 

- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

- บจก.เครดติฟองซเิอร ์แคปปิตอล ลิง้ค ์
 

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั - ประธาน - บจก.ไวด ์ไว แมก็ซ ์
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ. 2546 - 2560  
 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
- กรรมการตรวจสอบ 

- บมจ.เอสไอเอส ดสิทรบิวิชัน่ (ประเทศไทย) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2555 - 2559  - กรรมการพจิารณาผูก้ระท าแผนและ 

  ผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟูกจิการ 
- กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

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

 ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัเพื่อเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคล

ที่มคุีณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มผีู้ถือหุ้น
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายงับรษิัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       
จงึไดพ้จิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินการของบรษิทั คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสยี) ได้เสนอให้ นำยสุวิทย ์     
จินดำสงวน ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง โดย
เห็นว่า มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และเป็น      
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบรษิัท
สามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้

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. เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอื 

ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า       
ไม่เป็น 

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

การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) 
ไม่ม ี

 
(*)   1. การถอืหุน้นบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

2. การแขง่ขนัทางธุรกจิ เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง มรีายไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมากกว่า
รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมของบรษิทั / กจิการอื่น) จากการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
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3. การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ /  
Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญัใหพ้จิารณา
จากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 

หมำยเหต ุ  : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2563 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

: เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
: เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล ปี 2563 จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
: เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปี 2563 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
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รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง (ต่อ) 

 
นำยนรรตัน์ ล่ิมนรรตัน์ 

อำยุ  62  ปี 
 
 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด วนัที ่17 พฤษภาคม 2501 
ท่ีอยู ่  เลขที ่95/15 ซอยอารยีส์มัพนัธ ์1 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
  กรุงเทพมหานคร 10400 
สญัชำติ  ไทย 
ประเภทกรรมกำร กรรมการ 
ต ำแหน่งในบริษทั กรรมการ  
 รองประธานคณะกรรมการบรหิาร  
 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  
 และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 9 มนีาคม 2560 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 3 ปี 9 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ • ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัคอรแ์นล 
 นิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 • ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง (เหรยีญทอง) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร • Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) 

• The Executive Director Course (EDC 1/2555) 
• Monitoring the System of Internal Control 

and Risk Management (MIR 13/2555) 
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) 
• Audit Committee Program (ACP 35/2554) 
• DCP Refresher Course (5/2550) 
• Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546) 
• Director Certification Program (DCP 2543) 

การฝึกอบรม / สมัมนา • Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557) 
ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั   
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั  
 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

- บมจ.ยนูิเวนเจอร ์

 
ภาพถ่าย 
คุณนรรตัน์ 
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ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  - ประธานคณะกรรมการบรหิาร - บจก.อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
- บจก.อมรนิทร ์ออมนิเวริส์ 

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  
 

- รองประธานคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

- บจก.อมรนิทร ์บุ๊ค เซน็เตอร ์
 

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั 
  

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 

- บจก.ทสีเปซ ดจิติอล 
 

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร - บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.เพย ์โซลชูัน่ 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.ท.ีซ.ีซ.ีเทคโนโลย ี
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - ไทมส ์พบัลชิชิง่ ลมิเิตด็ 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการ - บจก.แคปปิตอล ลิง้ค ์โฮลดิง้ 
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.ยนูิเวนเจอร ์บจีพี ี
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั  - กรรมการอสิระ - บจก.เครดติฟองซเิอร ์แคปปิตอล ลิง้ค ์
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.สโมสรขนุทองค า 
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.น.รตันาลยั 
พ.ศ. 2541 - ปัจจุบนั  
 

- กรรมการ 
- ประธานอ านวยการ 

- บจก.เอเซยีแอสเซทแมเนจเมน้ท ์

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่ม ี   
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการ - บจก.เอ-ไทม ์มเีดยี 
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.จเีอม็เอม็ ทวี ี
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.จเีอม็เอม็ แชนแนล 
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.จเีอม็เอม็ สตูดโิอส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.เชน้จ ์2561 
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.จเีอม็เอม็ มเีดยี 
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - รองประธานกรรมการ - บจก.จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ 
พ.ศ. 2560 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการ 

- กรรมการบรหิาร 
- บจก.จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ 
 

ก.ย. 2562 - ธ.ค.2562  - กรรมการ  - บจก.ทาเลน้ท ์แมนเนจเมน้ท ์
พ.ศ. 2558 - 2562  - กรรมการตรวจสอบ - บจก.เครดติฟองซเิอร ์แคปปิตอล ลิง้ค ์
พ.ศ. 2561 - 2562  - กรรมการ  - บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป 
พ.ศ. 2555 - 2560  - กรรมการอสิระ 

- กรรมการตรวจสอบ 
- บมจ.เทอรร์าไบท ์เน็ท โซลชูัน่ 
 

พ.ศ. 2553 - 2556  - ทีป่รกึษา  - ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 
พ.ศ. 2553 - 2556  
 

- อนุกรรมการสรรหาและพฒันาบรษิทั 
  จดทะเบยีน 

- ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- ไม่ม ี   
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ)   
0.00 (0 หุน้) 
คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 
 ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัเพื่อเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคล

ที่มคุีณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มผีู้ถือหุ้น
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายงับรษิัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       
จงึไดพ้จิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินการของบรษิทั คณะกรรมการ    
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยี) ได้เสนอให้ นำยนรรตัน์ 
ล่ิมนรรตัน์ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง    
โดยเหน็ว่า มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบรษิัท
สามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งควำมสมัพนัธ ์
ลกัษณะควำมสมัพนัธใ์นบริษทั สถำนะ / ค ำอธิบำย 

1. 1.  การถอืหุน้ในบรษิทั 
1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0 หุน้ 
0.00% 

2. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั-บรษิทัย่อย ไม่เป็น 
3. เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอื 

ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า       
เป็น 

4. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
5. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ (เช่น 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 าแหน่งเป็นลกูคา้ /  
Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญัใหพ้จิารณา
จากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 

หมำยเหต ุ : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2563 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปี 2563 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้  
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล ปี 2563 จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ปี 2563 จ านวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
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รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง (ต่อ) 
 
 

นำยก ำพล ปญุโสณี 
อำยุ  49 ปี 

 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด วนัที ่5 กรกฎาคม 2514 
ท่ีอยู ่   เลขที ่173/1 ซอยพฒันาการ 65 แยก 5 ถนนพฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250 
สญัชำติ ไทย 
ประเภทกรรมกำร กรรมการ 
ต ำแหน่งในบริษทั กรรมการ  

กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการบรหิาร  
และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 9 มนีาคม 2560 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 3 ปี 9 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ • ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of Newcastle upon Tyne  
 ประเทศองักฤษ  

• ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร)  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร • Company Secretary Program (CSP 55/2558)  

• Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)  
• Director Certification Program (DCP 185/2557)  
• Director Accreditation Program (DAP 87/2554) 

การฝึกอบรม / สมัมนา • Capital Market Academy ของวทิยาลยัตลาดทุน (วตท.) รุ่น 24/2560 
ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

- กรรมการบรหิาร  
- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
  และความยัง่ยนื  

- บมจ.ยนูิเวนเจอร ์

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  
 

- กรรมการ  
- กรรมการบรหิาร  

- บมจ.สโตนเฮน้จ ์อนิเตอร ์

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.แกรนด ์ยนูิตี ้ดเิวลลอ็ปเมนท ์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.คอนเน็กซช์ัน่ 
ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.เอสโก ้เวนเจอร ์

 
ภาพถ่าย 
คุณก าพล 
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ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.แกรนด ์ย ูลฟิวิง่ 
ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.ยนูิเวนเจอร ์แอสเซท แมเนจเมน้ท ์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.ไทย-ไลซาท 
ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.เซนเซส พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.ฟอรเ์วริด์ ซสิเตม็ 
ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.ไทย-ซงิคอ์อกไซด ์
ส.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรหิาร  - บจก.อเดลฟอส 
 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลยุทธแ์ละพฒันาธุรกจิ 
พ.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรหิาร  - บจก.เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล  
เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล 
พ.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรหิาร  - บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี อมิเมจ 
เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี อมิเมจ 
พ.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรหิาร  - บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิัน่ ออกาไนเซอร ์ 
เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิัน่ ออกาไนเซอร ์
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.เลศิรฐัการ พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศไทย) 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรหิาร  - บจก.ทสีเปซ ดจิติอล 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.เพย ์โซลชูัน่ 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  - รองประธานกรรมการบรหิาร  - บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป  
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  

- รองประธานคณะกรรมการบรหิาร  
- บจก.อมรนิทร ์บุ๊ค เซน็เตอร ์ 
 

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.เอน็วาย พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์ 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  
 

- รองประธานกรรมการ  
- รองประธานคณะกรรมการบรหิาร  

- บจก.อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ 

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.ยนูิเวนเจอร ์แคปปิตอล 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.อะเฮดออล 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  

- กรรมการบรหิาร  
- บจก.อมรนิทร ์ออมนิเวริส์ 

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.สริดิ ารงธรรม 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.แอล อาร ์เค ดเีวลลอปเมน้ท ์
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.ยนูิเวนเจอร ์บจีพี ี 
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.วฒันภกัด ี
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.เลศิรฐัการ 
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.คาเธ่ย ์แอสเซท แมเนจเมน้ท 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ. 2559 - ก.ย. 2563  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

  สายงานการลงทุนและพฒันาธรุกจิ  
- บมจ.ยนูิเวนเจอร ์

พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563  - กรรมการบรหิาร  - บมจ.แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
 
 

40     หนังสือเชิญปริะชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปริะจำำ�ปี 2564



พ.ศ. 2556 - พ.ย. 2559  - กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
- เลขานุการบรษิทั  
- เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  
- เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันา  
  ธุรกจิ  

- บมจ.แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555  - ผูอ้ านวยการอาวุโส  - บมจ.ยนูิเวนเจอร ์
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.เอ-ไทม ์มเีดยี 
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.จเีอม็เอม็ ทวี ี
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.จเีอม็เอม็ สตูดโิอส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการบรหิาร  - บจก.จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ 
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.เชน้จ ์2561 
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563  - กรรมการ  - บมจ.จเีอม็เอม็ มเีดยี 
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.โกลเดน้ แฮบเิทชัน่ 
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ 
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.โกลเดน้ แลนด ์โปโล 
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.โกลเดน้ พรอ็พเพอรต์ี ้เซอรว์สิเซส 
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.แกรนด ์เมยแ์ฟร ์
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.แกรนด ์พาราไดส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.เอม็เอสจแีอล พรอ็พเพอรต์ี้ 
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.นารายณ์ พาวลิเลยีน 
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.นอรท์ สาธร เรยีลตี ้
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.รทิซ ์วลิเลจ 
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.สาธรทรพัยส์นิ 
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.สาธรทอง 
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.ยไูนเตด็ โฮมส ์
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563  - กรรมการ  - บจก.วอคเกอร ์โฮมส ์
พ.ศ. 2560 - ธ.ค. 2562  - กรรมการ  - บจก.ภกัดวีฒันา 
พ.ศ. 2556 - ก.พ. 2562  - กรรมการ  - บจก.บา้นฉางเอสเตท 
พ.ศ. 2561 - ม.ค. 2562  - กรรมการ  - บจก.ตลาด ดอท คอม กรุป๊ 
พ.ศ. 2561 - ธ.ค. 2561  - กรรมการ  - บจก.สริภิกัดธีรรม 
พ.ศ. 2561 - ส.ค. 2561  - กรรมการ  - บจก.ทสีเปซ ดจิติอล 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561  - กรรมการ  - บจก.ซเีควสท ์เอก็ซพ์ลอเรอร ์
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559  - กรรมการ  - บจก.นอรท์ สาธร โฮเตล็ 
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556  - กรรมการการลงทุน  - กองทุนรวม กนิรพีรอ็พเพอรต์ี ้
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2556  - กรรมการ - บจก.ยนูิเวนเจอร ์คอนซลัติง้ 
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563  - กรรมการผูจ้ดัการ  - บจก.ยนูิเวนเจอร ์คอนซลัติง้ 
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ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- ไม่ม ี  
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ (รอ้ยละ)   
0.00 (0 หุน้) 
คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 
 ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัเพื่อเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคล

ที่มคีุณสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มผีู้ถือหุ้น   
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายงับรษิัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       
จงึไดพ้จิารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินการของบรษิทั คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสยี) ได้เสนอให้ นำยก ำพล    
ปุญโสณี  ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง       
โดยเหน็ว่า มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท
สามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้

 
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 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอื 

ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า       
เป็น 

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

การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) 
ไม่ม ี

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

 3.  การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนัอยา่งมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ /      
 Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญัให้พจิารณา

จากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 

หมำยเหต ุ : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2563 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ปี 2563 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ปี 2563 จ านวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
 

42     หนังสือเชิญปริะชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปริะจำำ�ปี 2564



  
 

รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง (ต่อ) 
 
 

นำยโชคชยั ปัญจรุง่โรจน์ 
อำยุ  51  ปี 

 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด   วนัที ่25 ตุลาคม 2512 
ทีอ่ยู ่    เลขที ่22 แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 10170 
สญัชำติ    ไทย 
ประเภทกรรมกำร  กรรมการ 
ต ำแหน่งในบริษทั  กรรมการ  

และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 19 เมษายน 2556 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร  5 ปี 8 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ   • ปรญิญาโท Marketing, Armstrong University, USA 

• ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร ไม่ม ี
กำรฝึกอบรม / สมัมนำ -ไม่ม ี
ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่ม ี   
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
- ไม่ม ี   
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่ม ี   
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560 - 2561  - กรรมการ 

- กรรมการบรหิาร  
- บจก.อมรนิทร ์ออมนิเวริส์ 

พ.ศ. 2559 - 2561  - กรรมการ  - บจก.คาโดคาวะ อมรนิทร ์
พ.ศ. 2557 - 2561  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  - บจก.อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ 
พ.ศ. 2555 - 2561  
 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร  

- บจก.อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- ไม่ม ี  

 
ภาพถ่าย 
คุณโชคชยั 
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สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ(รอ้ยละ)   
- เป็นการถอืหุน้ทางตรง ซึง่ถอืหุน้จ านวน 138,416,752 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.87 
คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 
 ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัเพื่อเชญิใหผู้ถ้ือหุน้เสนอรายชื่อบุคคล

ที่มคุีณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มผีู้ถือหุ้น
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายงับรษิัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       
จงึไดพ้จิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินการของบรษิทั คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสยี) ได้เสนอให้ นำยโชคชัย 
ปัญจรุ่งโรจน์ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 
โดยเหน็ว่า มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบรษิัท
สามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้

 
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 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอื 

ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า       
ไม่เป็น 

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

การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) 
ไม่ม ี

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

 3.  การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนัอยา่งมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ /      
 Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญัให้

พจิารณาจากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 

หมำยเหต ุ : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 จ านวน 0 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้  
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2563 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
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(ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6) 
ค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ 

 
นิยามกรรมการอสิระของบรษิทัทีก่ าหนดมลีกัษณะเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอสิระ และ/หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิัทต้องมคีุณสมบตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

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

(2) เป็นกรรมการที่ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงานในบรษิัท บรษิทัในเครอื บรษิัทร่วมหรอืบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง หรอืผูถ้ือหุ้น  
รายใหญ่ของบรษิทัรวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าจากบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทั
ร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

(3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน         
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

(4) เป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
(5) เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
(6) สามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

ของบรษิทัไดโ้ดยอสิระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งหรอื
ญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว กรณีทีจ่ าเป็นเพื่อประโยชน์ของบรษิทักรรมการอสิระต้องพรอ้มทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของ
กรรมการอื่น ๆ หรอืของฝ่ายจดัการ 
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(ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7) 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการความยัง่ยืนและ
บรหิารความเสีย่ง ส าหรบัปี 2564 (มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) โดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท 
ขนาด และความเกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท า
หน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็น
วงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท และมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
รายละเอยีดอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 เปรยีบเทยีบปี 2563 
 

ต ำแหน่ง เงินประจ ำต ำแหน่ง 
(บำท/เดือน) 

ค่ำเบี้ยประชมุ 
(บำท/ครัง้) 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
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 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่าน ซึ่งเป็น
กรรมการอสิระ และกรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน) 
 
หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตัหิน้าทีก่ ากบัดูแล เกีย่วกบัความเหมาะสมและ
ถูกต้องของรายงานทางการเงนิในเรื่องของความน่าเชื่อถอื และมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล สรา้งความมัน่ใจและความน่าเชื่อถอืแก่ผูล้งทุน สถาบนัการเงนิ พนัธมติรทางธุรกจิและ   
ผูม้สี่วนได้เสยี รวมไปถึงประสทิธภิาพในการควบคุมภายในของบรษิัท อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย เพื่อให้ความมัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบยีบ 
และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจรยิธรรมที่ดี ซึ่งขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบมดีงันี้ 
1. สอบทานงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้และเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิัทและบรษิทัย่อย ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนด

ของหน่วยงานก ากบัดแูล และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
3. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรอืจ าหน่ายไปของทรพัย์สนิของ

บรษิัทและบรษิัทย่อย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ีเพื่อใหค้วามมัน่ใจ   
ว่ารายการดงักล่าวสมเหตุผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และการด าเนินการมคีวามโปร่งใส 

4. สอบทานให้บรษิัทและบริษัทย่อย มรีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธผิล รวมทัง้
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ค าแนะน าในเรื่องงบประมาณ อตัราก าลงัคน ตลอดจน         
ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี และเลิกจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

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

6. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และ            
มปีระสทิธภิาพ 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบรษิทั ตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

8. อนุมตัิแผนงานการตรวจสอบภายในของบรษิัทและบรษิัทย่อย ตามวธิกีารและมาตรฐานที่ยอมรบัโดยทัว่ไป และติดตาม      
การด าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอสิระ จากที่ปรกึษาทางวิชาชพีอื่น เมื่อเหน็ว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่าย    
ของบรษิทั 

10. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการจ านวน 1 ท่าน   
ซึง่เป็นกรรมการอสิระ กรรมการอสิระ 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน) และกรรมการจ านวน 2 ท่าน  
 
หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 
1. ท าหน้าที่สรรหาและคดัเลอืกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ติดตามแผนสบืทอด

ต าแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมส าหรบัการด ารงต าแหน่งเมื่อครบวาระหรอืมตี าแหน่งว่างลง 
2. ก าหนดวธิกีาร หลกัเกณฑก์ารสรรหา และหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลของกรรมการบรษิทั กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เพื่อให้

เกดิความโปร่งใส 
3. ก าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารเสนอรายชื่อบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิเป็นการล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย เพื่อการปฏบิตัต่ิอ 

ผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั 
4. มอี านาจเรยีกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา 
5. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ที่ปรกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ          

ทีค่ณะกรรมการแต่งตัง้ 
6. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ

แต่งตัง้ 
7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษทัภิบำล 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภิบาล ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจ านวน 1 ท่าน ซึ่งเป็น
กรรมการอสิระ กรรมการอสิระจ านวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน) และกรรมการจ 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 าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่้องการสรรหา ใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมของความรู ้

ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญของกรรมการโดยรวมใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ  
3.2 วางแผนแนวทางการพฒันากรรมการ อาทิ การพฒันาความรู้ให้กรรมการ การวางแผน Board Retreat ประจ าปี และ    

การพฒันาดา้นอื่นๆ แก่กรรมการ  
3.3 หน้าที่ในการดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการเป็นประจ าทุกปีอย่างมี

ประสทิธภิาพ  
4.  หน้าทีใ่นการจดัใหม้นีโยบายต่อตา้นการทุจรติ  

4.1 วางกรอบแนวทางก ากบัดแูลการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ  
 4.2 จัดท า ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยรายงาน           

ต่อคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและบริหำรควำมเส่ียง 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการจ านวน 1 ท่าน 
ซึง่เป็นกรรมการอสิระ กรรมการอสิระจ านวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน) และกรรมการจ านวน 2 ท่าน  
 
หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
1. ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละนโยบาย ตลอดจนถงึวางเป้าหมายของการบรหิารความเสีย่งของทัง้องคก์ร เพื่อเป็นแนวทางให้ 

ฝ่ายบรหิารไดม้กีารบรหิารความเสีย่งอย่างทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
2,  ก าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยใหค้รอบคลุมความเสีย่งหลกัของธุรกจิ เช่น 

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

ความเสีย่งเป็นประจ า 
4. จดัท าและอนุมตัแิผนการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม โดยประเมนิปัจจยัเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการด 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      หุน้ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
      Ordinary share    shares and having the right to vote equal  to   votes  

หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      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  นายปราโมทย ์พรประภา / Mr.Pramoad Phornprapha กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 54 ปี / Years 
อยู่บา้นเลขที ่399 ซอยจดัสรรเอือ้วฒันสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 
Resident at 399 Soi Uea Watthanasakun, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250. 

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

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

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

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

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

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที ่

27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2021 Shareholder’s 
Annual General Meeting to be held on April 27, 2021 at 2.00 p.m. 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. 
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กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้ือเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้กระท 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. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพื่ อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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. ผู้ถอืหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไว้ในขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ 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. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแล
หุ้น ซึ่งบรษิัทได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท www.amarin.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงขอ้มูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C. for foreign 
shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the Company’s Website at www.amarin.co.th. 
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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  นายปราโมทย ์พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 54 ปี / Years 
อยู่บา้นเลขที ่399 ซอยจดัสรรเอือ้วฒันสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250. 
Resident at 399 Soi Uea Watthanasakun, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250. 

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

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

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

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

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

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที ่

27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself / ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2021 Shareholder’s 
Annual General Meeting to be held on April 27, 2021 at 2.00 p.m. 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. 

บริิษััท อมริินทริ์พริิ�นติ้้�ง แอนด์์ พับลิช้ชิ�ง จำำ�กััด์ (มห�ชน)     53 



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

วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2563 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on July 10, 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 2 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีบญัชี 2563 รำยงำนประจ ำปี 2563 และแผนงำนประจ ำปี 2564 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2020 fiscal year, the 2020 Annual Report and the 2021  

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 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสดุ   
วนัเดียวกนั ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2563 

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2020, Statement of Comprehensive 
Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2020, all of which have been audited by the auditor 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 4 พิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และจดัสรรก ำไรเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วนัท่ี         

1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
Agenda No. 4  To consider and approve the payment of dividend and allocation of profits and legal reserves for the operating results 

from January 1, 2020 to December 31, 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 5  พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี  2564  
Agenda No. 5 To consider and appoint the Company’s auditor and determine remuneration for the year 2021 

     (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 be retired 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 
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   การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี้/ Election of each individual director as follows 
1. นายสุวทิย ์จนิดาสงวน  / Mr. Suwit Chindasanguan 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
2. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์  / Mr. Nararat Limnararat  

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
3. นายก าพล ปญุโสณี / Mr. Khumpol Poonsonee 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
4. นายโชคชยั ปัญจรุง่โรจน์ / Mr. Chokchai Punjarungroj 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 7  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรประจ ำปี 2564 
Agenda No. 7 To consider and determine Director’s remuneration for the year 2021 

     (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  พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (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) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี้  ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ชเ่ป็น

การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น/ 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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ด้ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไว้ไมช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใิน

เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร/ 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. 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ/ 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
หลายคนเพื่ อแยกการลงคะแนนเสียงได้  / 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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ระบุไว้ในข้อ (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. 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 าหนดใหผู้้รบัมอบฉันทะต้องแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูม้สี่ว นได้ส่วนเสีย      
ในกิจการเรื่องใดที่ได้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว้ใน ขอ้ (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. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝาก    
และดูแลหุ้น ซึ่งบรษิัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th / Proxy Form C. for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. 
Interested shareholders can obtain in from the Company’s website at www.amarin.co.th. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั 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 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บรหิาร เลขที่ 378 ถนน

ชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย/ in the 2021 Shareholder’s Annual General Meeting to 
be held on April 27, 2021 at 2.00 p.m. 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 
      (    ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ค.) / Proxy (Form C.) 
    

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้       เขยีนที ่       
Shareholders’ Registration No.    Written at  

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

(1)  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 โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ที่
จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 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  นายปราโมทย ์พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 54 ปี / Years 
อยู่บา้นเลขที ่399 ซอยจดัสรรเอือ้วฒันสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 
Resident at 399 Soi Uea Watthanasakun, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250. 

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

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

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

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

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

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที ่

27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2021 Shareholder’s 
Annual General Meeting to be held on April 27, 2021 at 2.00 p.m. 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. 

 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้น้ี ดงัน้ี 

 
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 านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได/้authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held. 
มอบฉนัทะบางส่วน คอื / authorize in partial 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  
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 2563 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2563 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on July 10, 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 2 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีบญัชี 2563 รำยงำนประจ ำปี 2563 และแผนงำนประจ ำปี 2564 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2020 fiscal year, the 2020 Annual Report and the 2021 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 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสดุ   
วนัเดียวกนั ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2563 

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2020, Statement of Comprehensive 
Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2020, all of which have been audited by the auditor 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 4 พิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และจดัสรรก ำไรเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วนัท่ี         

1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
Agenda No. 4  To consider and approve the payment of dividend and allocation of profits and legal reserves for the operating results 

from January 1, 2020 to December 31, 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 
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วำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี  2564  
Agenda No. 5 To consider and appoint the Company’s auditor and determine remuneration for the year 2021 

(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 be retired 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. นายสุวทิย ์จนิดาสงวน / Mr. Suwit Chindasagnuan 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
2. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ / Mr. Nararat Limnararat 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
  3. นายก าพล ปญุโสณี / Mr. Khumpol Poonsonee 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
  4. นายโชคชยั ปัญจรุง่โรจน์ / Mr.Chokchai Punjarungroj 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
วำระท่ี 7  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรประจ ำปี 2564 
Agenda No. 7 To consider and determine Director’s remuneration for the year 2021 

     (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องแ ละไม่ใช ่    

เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ / 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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมติ    

ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไว้ขา้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร / 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. 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ/ 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 
      (    ) 

 
หมำยเหต ุ/ Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเท ศไทยเป็นผูร้บัฝาก      

และดู แลหุ้น ให้ เท่ านั ้น  / 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 านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน / Evidence stating authorization from the shareholder 

to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her. 
(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน / Evidence confirming that the person who signed on the 

Proxy Form is a licensed Custodian. 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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 าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ 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 กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีใน
กจิการเรื่องใดทีไ่ด้เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว้ในขอ้ (6) / If there is any rule or regulation 
requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she 
attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6). 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั 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 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บรหิาร เลขที่ 378 ถนน
ชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย/ in the 2021 Shareholder’s Annual General Meeting to 
be held on April 27, 2021 at 2.00 p.m. 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 อาคารจุลดศิ รเิวอร ์แมนชัน่ เลขที ่2/132-3 ซอยสามเสน 3 
  แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
สญัชำติ ไทย 
ประเภทกรรมกำร กรรมการอสิระ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร พ.ศ. 2536 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 27 ปี 7 เดอืน 
วฒิุกำรศึกษำ • Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica,  
  Universidad Complutense de Madrid, Spain  
 • Diplôme d’études Supérieures, (Económic Integration),  
  Universite de Nancy, France  
 • Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Económica,  
  Universidad Complutense de Madrid, Spain  
  • อกัษรศาสตรบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร • Director Accreditation Program (DAP 34/2548) 
กำรฝึกอบรม / สมัมนำ ไม่ม ี
ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ.2560 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ - บมจ.ศุภาลยั 
พ.ศ.2559 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ - บมจ.ศุภาลยั 
พ.ศ.2558 - ปัจจุบนั - กรรมการอสิระ - บมจ.ศุภาลยั 
พ.ศ.2556 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ - บมจ.ซฟีโก ้
พ.ศ.2551 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ.ลพีฒันาผลติภณัฑ ์
พ.ศ.2534 - ปัจจุบนั - กรรมการอสิระ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- บมจ.ลพีฒันาผลติภณัฑ ์

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
- ไม่ม ี
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ประสบกำรณ์ท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ.2553 - 2554 - กรรมการอสิระ  

- กรรมการตรวจสอบ 
- บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 

พ.ศ.2547 - 2555 - กรรมการอสิระ  
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- บมจ.ซฟีโก ้
 

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 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- บจก.กรุงเทพธนาคม 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- ไม่ม ี   
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ(รอ้ยละ)   
0.00% (0 หุน้) 
คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
 ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
กำรมีส่วนได้เสียในวำระท่ีพิจำรณำ -ไม่ม ี
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. เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอื 

ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า       
ไม่เป็น 

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

การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) 
ไม่ม ี

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

 3.  การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนัอยา่งมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ /      
 Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญัให้

พจิารณาจากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 
 

หมำยเหต ุ : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2563 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
 : เขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
  : เขา้ประชมุคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ปี 2563 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
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ข้อมูลของกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 
 

นำยปรำโมทย ์พรประภำ 
อำยุ  54 ปี 

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

กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
กรรมการอสิระ 

ปีท่ีเร่ิมรบัต ำแหน่งกรรมกำร 12 พฤษภาคม 2560 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร  3 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) 
กำรฝึกอบรม/สมัมนำ  • หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาลยัตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่10 
ประวติักำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั  
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  
 

- กรรมการอสิระ  
- กรรมการตรวจสอบ  

- บมจ.ยนูิวานิชน ้ามนัปาลม์ 

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั  
 

- กรรมการอสิระ  
- กรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
- กรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเสีย่ง  

- บมจ.เสรมิสขุ 

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั  
 

- กรรมการอสิระ  
- กรรมการตรวจสอบ  

- บมจ.ไทยซมัมทิ ฮารเ์นส 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืนต่ำงประเทศ  
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  
 

- กรรมการอสิระ  
 

- บ.ไซ่ง่อน เบยีร-์แอลกอฮอล ์เบฟเวอเรจ  
  คอรเ์ปอเรชัน่ 

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั  
 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 

- บ.ไซ่ง่อน เบยีร-์แอลกอฮอล ์เบฟเวอเรจ  
  คอรเ์ปอเรชัน่ 
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คณุปรำโมทย ์
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ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

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

ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
กำรมีส่วนได้เสียในวำระท่ีพิจำรณำ –ไม่ม ี

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. เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอื 

ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า       
ไม่เป็น 

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

การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) 
ไม่ม ี

 
 
 

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการอสิระ  - บจก.ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.แคลรสิ อเีอ 
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.เดอะ คอนเซอวาทอรี ่ 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ  - บจก.ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิทะเลภู 
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูจ้ดัการ  - บจก.มายดเีอน็เอ  
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.อโีคฟิวเจอร ์พลสั 
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูจ้ดัการ  - บจก.แคลรสิ 
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูจ้ดัการ  - บจก.วรรณวรนิแอนดแ์อซโซซเีอท 
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.พรมติร 
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.แดนปัน้ดาว 
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.พ ีแลนดส์เคป 
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.ปลมิ 369 
พ.ศ. 2532 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - บจก.ปลมิบญุลกัษณ์ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
- ไม่ม ี   
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2562  - กรรมการ  - บจก.พฒันานาฬกิา  
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(*) 1. การถอืหุน้นบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 2. การแขง่ขนัทางธุรกจิ เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่ง มรีายไดส้ว่นใหญ่ (สดัสว่นมากกว่า 
 รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมของบรษิทั / กจิการอื่น) จากการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 

 3.  การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนัอยา่งมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ /      
 Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญั           

ใหพ้จิารณาจากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 

หมำยเหต ุ : เขา้ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้  
 : เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ปี 2563 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาลในปี 2563 จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในปี 2563 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
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เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้ำรว่มประชุม 

 
เง่ือนไข / วิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะในกำรเข้ำรว่มประชมุ และกำรออกเสียงลงคะแนน 

เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถ้ื อหุน้ของบรษิัท
จดทะเบยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสาร
หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุ้นหรอืผูแ้ทนของผู้ถอืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นหรอืผูแ้ทนของผู้ถอืหุ้นยดึถื อ
ปฏบิตั ิทัง้น้ีบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที่มี
สทิธเิขา้ร่วมประชุมภำยหลงัจำกท่ีมีกำรเปิดประชุมไปแล้วตำมเวลำท่ีก ำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะงดเว้นกำรลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระท่ีได้มีกำรพิจำรณำและประกำศผลกำรลงคะแนนเสียงเสรจ็ส้ินไปแล้ว           
โดยผูถ้อืหุน้จะสามารถลงคะแนนเสยีงไดเ้ฉพาะวาระทีย่งัคงเหลอือยู่เท่านัน้ 
 
เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้ำรว่มประชุม 
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย 

กรณีมำประชุมด้วยตนเอง: 
 ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง 
กรณีผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้ำประชุม: 
 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชื่อ

ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ถือหุ้น และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ 

หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน        

บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
กรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลมำรว่มประชุมด้วยตนเอง: 
 ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน         

บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
 หนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมขีอ้ความ

แสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
กรณีมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้ำประชุม: 
 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอื

ชื่อบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสอืรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคลนัน้ (ถา้ม)ี  

 ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และ           
มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น           
ผูถ้อืหุน้ 

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 
 โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาและกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสาร      
แสดงตนใหใ้ชเ้อกสารต่อไปนี้ 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคล หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ส าเนาหนังสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยจะต้องมรีายละเอยีด

ชื่อนิตบิุคคลผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคลและเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการลงลายมอืชื่อ  
 เอกสารทีม่ไิดม้ตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้แ้ทนนิตบิุคคลนัน้

รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุ้น 
 เอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล 
 หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 หนงัสอืยนืยนัว่าคสัโตเดยีนผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

 
วิธีกำรมอบฉันทะ 
 บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก.-แบบ ข.-แบบ ค. ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนด
ไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชดัเจนตายตวั เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ     
เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถพจิารณาไดว้่าจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลหรอืจะมอบฉนัทะให้
กรรมการบรษิทั รายใดรายหนึ่งตามรายละเอยีดขอ้มูลกรรมการอสิระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผูถ้อืหุน้
อาจจะระบุชื่อผูร้บัมอบฉันทะไดม้ากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตวั กรณีผูร้บัมอบฉนัทะรายใดตดิภารกจิไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมได ้ผูร้บัมอบฉนัทะรายอื่นกส็ามารถเขา้ประชุมแทนได้ 

(2) ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขดีฆ่าลงวนัที่ท าหนังสอืมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมี       
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทัง้นี้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รบัมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

(3) ส่งหนังสอืมอบฉันทะกลบัมายงั “ส านักกรรมการอ านวยการใหญ่” ภายในวนัที่ 23 เมษายน 2564 ก่อน 12.00 น.
เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัไดต้รวจสอบเอกสารทนัเวลาเริม่ประชุม 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งจะถอืหุน้ของบรษิทัจ านวนเท่าใด ผูถ้อืหุน้นัน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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

12.30 น. ของวนัที ่27 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร บรษิทัอมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ 
จ ากดั (มหาชน) ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มกนัน้ี 
 
กำรออกเสียงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ือหุ้น 

การลงคะแนนเสยีง การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิชีมูอื โดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสยีง 
ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะแยกออกจากเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กีเ่สยีงกไ็ด้ 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไวใ้น
หนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้ กรณีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุไว้
ไม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทน 

(2) มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
 กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้้ถอืหุ้นในที่ประชุม

รบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(3) หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(4) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้และประธาน

ทีป่ระชุมอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกทีป่ระชุมชัว่คราวกไ็ด ้เวน้แต่เป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้
กรรมการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

72     หนังสือเชิญปริะชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปริะจำำ�ปี 2564



 
 

ข้อบงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชุมผูถื้อหุ้น 
 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี)่ เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปี
บญัชขีองบรษิทั การประชุมคราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่า การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญั เมื่อใดกไ็ด้สุดแต่จะเหน็สมควร หรอืผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งหรอื
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สบิ) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนังสอืขอให้
คณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่จะขอใหเ้รยีกประชุมไว้   
ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้นภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนันับแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถอืหุ้นทัง้หลายที่เขา้ชื่อกนั หรอื    
ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด้ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนั นับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิัทต้องรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัฉบบัน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสีต่้องร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น       
จากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั
 
ขอ้ 46. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร และจดัส่งให้ผูถ้อืหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนั
ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั  
 
ขอ้ 47. ในการประชุมผู้ถอืหุน้ต้องมผีูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน หรอืไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม         
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่งชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงบัไป           
ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุ เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้
ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้กใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 
ขอ้ 48. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 

(1) การวนิิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสยีงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสยีง
ลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสทิธิและ
ก าหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั 

(2) ในกรณีปกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั    
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
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(3) ในกรณีดงัต่อไปนี้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสว่นทีส่ าคัญ 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั 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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