
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2565
บริษัท อมรินทร�พริ�นติ�ง แอนด� พับลิชชิ�ง จํากัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565

ณ ห�อง Convention Hall อาคารผู�บริหาร
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ� แขวงตลิ�งชัน เขตตลิ�งชัน กทม. 10170

เนื่องจากบริษัท จัดที่นั �งประชุมแบบเว�นระยะห�างทางสังคม มีที่นั �งจํานวนจํากัด
จึงขอความร�วมมือผู�ถือหุ�นมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง

(ทั�งนี้ หากสถานการณ�มีการเปล่ียนแปลงต�อไป หรือมีข�อกําหนดหน�วยงานราชการเพ��มเติมเก่ียวกับการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
 บริษัทจะแจ�งให�ท�านทราบทางเว็บไซต�ของบริษัท www.amarin.co.th และแจ�งข�าวผ�านตลาดหลักทรัพย�)



 28 มนีาคม 2565 
 
เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้  

บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย    1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2564 

 2.   แบบ 56 - 1 One Report ประจ าปี 2564  
 3.   รายนามผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดค่าตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 2565 
 4.   รายนามและประวตัยิ่อของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ   
     ทีค่รบก าหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอสิระ 
 5.   ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 
 6.   หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 7.   ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
 8.   เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม 
 9.   ขอ้บงัคบับรษิทั ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
10.  มาตรการและแนวปฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 
11.  แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัการประชุม 

 
 บรษิัท อมรนิทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ขอเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที ่       
28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน            
เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 10170 เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 
 
 ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2564 ซึง่บรษิทัได้

สง่ส าเนารายงานการประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้น้ีและบรษิทัไดเ้ผยแพร่
รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.amarin.co.th 

 
 ความเหน็คณะกรรมการ พจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่

27 เมษายน 2564 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกต้อง จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงาน
การประชุมดงักล่าว   

 
 การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี 2564 และแผนงานประจ าปี 2565  
 

 ความเป็นมาและเหตุผล  บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด า เนินงานของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                   
31 ธันวาคม 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ             
จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่             
31 ธนัวาคม 2564 ตามที่ปรากฎในแบบ 56 - 1 One Report โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย     
ล าดบัที ่2 

 
 ความเหน็คณะกรรมการ  พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2564 และแผนงานประจ าปี 2565 ตามทีเ่สนอ 
 
 การลงมต ิ วาระน้ีไมต่อ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแส

เงินสด ส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
 
 ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องมี       

การจดัท างบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบบญัชขีองบรษิทั เพื่อเสนอให ้    
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจ าปี 2564 ซึ่ง    
ผ่านการพจิารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ว่าถูกตอ้ง  

 
 ทัง้นี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2564 เท่ากับ 313,112,654 บาท ดังปรากฏรายละเอียดใน        

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 ตามทีเ่สนอ ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
                   (หน่วย: ล้านบาท) 
              งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

  สนิทรพัยร์วม 5,715.04 6,530.33 
  หนี้สนิรวม 1,300.66   415.23 
  สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,414.38 6,115.10 
   
  รายไดร้วม 2,960.61 1,077.74 
  ก าไรสทุธ ิ   313.11      3.87 
  ก าไรต่อหุน้ (บาท)      0.31     0.004 
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด ประจ าปี 2564 

 
 การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำ�ปี 2565 2



วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรบั        
ผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 

ความเป็นมาและเหตุผล  จากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท      
อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) มกี าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 3,865,099 บาท 
และมกี าไรสทุธติามงบการเงนิรวม จ านวน 313,112,654 บาท คณะกรรมการบรษิทัจงึพจิารณาเหน็ชอบใหจ้ดัสรร
ก าไรของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
200,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ        
ของบรษิทั ขอ้ 56 ก าหนดใหบ้รษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่า      
รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ซึง่สามารถสะทอ้นความสามารถในการด าเนินการของบรษิทัในปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ีและบรษิทัไม่มี
ยอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัท          
จงึพจิารณาเห็นชอบให้จ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท       
รวมเป็นเงนิ 189,673,502.10 บาท เมื่อค านวณการจ่ายเงนิปันผลตามอตัราขา้งต้นแลว้ จะคดิเป็นร้อยละ 60.58 
ของก าไรสทุธปิระจ าปีของงบการเงนิรวม ซึง่ทัง้หมดสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 
ของก าไรสุทธิหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี  ทัง้นี้ 
นโยบายดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นกรณีทีบ่รษิทัมคีวามจ าเป็นอื่นใด   

ข้อมูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา          
                       หน่วย: บาท 

ปี เงินปันผล 
2564 0.19 บาท/หุน้ 
2563 0.12 บาท/หุน้ 
2562 0.12 บาท/หุน้ 
2561 0.07 บาท/หุน้ 

 

  

  
 ความเหน็ของคณะกรรมการ พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรร

ก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เป็นเงนิส ารอง
ตามกฎหมาย จ านวน 200,000 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 จากก าไรสุทธ ิ        
ของงบการเงนิรวมในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท/หุน้ รวมเป็นเงนิปันผล 189,673,502.10 บาท ตามทีเ่สนอ 

การลงมต ิวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2565  

(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3) 
 

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 49 ก าหนดใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดเงนิค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2565 ตามแนวทางการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี
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ในตลาดทุนและตามกระบวนการที่ก าหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้                  
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2565 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผู้ท าการตรวจสอบ และแสดงความเห็น          
ต่องบการเงนิของบรษิทั ประจ าปี 2565 

 

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2563 - 2564                
   รวมระยะเวลา 2 ปี) 
2. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562                
   รวมระยะเวลา 3 ปี) 
3. นางสาวกนกอร  ภูรปัิญญวานิช ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10512 และ/หรอื   
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
4. นางสาวนาฎศศนิ  วฒันไพศาล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10767   
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
 

อนึ่ง บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และผูส้อบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอมาขา้งต้นนัน้เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท โดยไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิทั บรษิัทย่อย ผู้บรหิาร หรอืผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิทั โดยไม่มผีูส้อบบญัชที่านใดเป็นผูล้งนามในรายงานของผูส้อบบญัชเีป็นระยะเวลาเกนิกว่าทีห่ลกัเกณฑต์าม
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
 

นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับ          
รอบปีบญัช ี2565 เป็นจ านวนเงนิ 1,550,000 บาท เท่ากบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชสี าหรบัรอบปีบญัช ี2564    
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

              หน่วย: บาท 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

(ปีท่ีเสนอ)  บาท % 
ค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 1,550,000 1,550,000 - 0% 
ค่าบรกิารอื่นนอกเหนือจากงานสอบบญัช ี     
(non-audit fee) ของบรษิทั 

ไม่ม ี 225,000 (225,000) (100%) 

  

* ค่าสอบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิง่พมิพ ์ค่าไปรษณียากร 
  ค่าตดิต่อสือ่สาร ซึง่ผูส้อบบญัชจีะเรยีกเกบ็มายงับรษิทัตามทีไ่ดจ้่ายไปจรงิ 
* ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัท ส านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท              
ในกลุ่มบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั จ านวน 225,000 บาท ในการจดัท าการศกึษาและก าหนด
ราคาโอน (Transfer Pricing) ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายของกรมสรรพากรในเรื่องเกี่ยวกับ               
การก าหนดราคาโอน โดยเป็นงานทีต่่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2562 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก             
ความเป็นอสิระ เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถและมคีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิัทเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีด้วย
ความเป็นกลางมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ จงึเหน็สมควรเสนอให้
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทัง้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำ�ปี 2565 4



ได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท              
ในอุตสาหกรรม และขนาดของสนิทรพัยใ์กลเ้คยีงกนัแลว้เหน็ว่าค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผ่านกระบวนการกลัน่กรอง พจิารณาอย่าง
ระมดัระวงัและเหน็ชอบแล้ว คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2563 - 2564                
   รวมระยะเวลา 2 ปี) 
2. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562                
   รวมระยะเวลา 3 ปี) 
3. นางสาวกนกอร  ภูรปัิญญวานิช ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10512 และ/หรอื   
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
4. นางสาวนาฎศศนิ  วฒันไพศาล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10767   
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 

 โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจ าปี 2565 จ านวน 1,550,000 บาท 
 

การลงมต ิวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

(รายนามและประวติัของกรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4) 
 

ความเป็นมาและเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 16     
ซึง่ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในอตัราหน่ึงในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุด          
กบัสว่นหนึ่งในสาม ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการอสิระ 
2. ศาสตราจารย ์ดร. นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์ ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอสิระ 
3. นายฐาปน  สริวิฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ 
 ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
4. เรอือากาศโทกมลนยั  ชยัเฉนียน กรรมการ 
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ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ เสนอรายชื่อบุคคล
เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 3 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2565 ผ่านระบบ   
ขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอ
ชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสยี ที่ได้รบัการเสนอชื่อได ้      
งดออกเสียงการลงมติในที่ประชุม ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้บุคคลทัง้ 4 ท่านซึง่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปอกีวาระหน่ึง ตามความเหน็ของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งมคีวามเหน็ว่า บุคคลทัง้ 4 ท่านเป็นผู้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และไม่มลีกัษณะต้องหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั ตาม
กฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อกีทัง้เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
มปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ สามารถท าประโยชน์ใหก้บับรษิทัเป็นอย่างดยีิง่ และในช่วงที่
ผ่านมาไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา โดยเสนอใหพ้จิารณา
เลอืกตัง้เป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ประวตัยิ่อและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยาม
กรรมการอสิระของบรษิทั มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาถงึความรูค้วามสามารถและประสบการณ์
การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการอสิระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย และสร้างความเจรญิเตบิโตให้กบั
บริษัทเป็นส าคญั รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา        
การด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระในระหว่างที่ปฏบิตัิงานให้กบับริษัท จึงมคีวามเห็นว่า รองศาสตราจารย ์    
ดร.สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัมาแล้วเป็นเวลา 28 ปี 7 เดอืน นับตัง้แต่   
เขา้รบัต าแหน่งกรรมการอสิระ และกรณีที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 มมีติอนุมตัิแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหน่ึง เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยหากรองศาสตราจารย ์        
ดร. สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์ ด ารงต าแหน่งจนครบวาระดงักล่าว จะรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็น 31 ปี     
7 เดอืน เป็นผูม้คุีณสมบตัคิรบถ้วนในการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ซึง่รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์ ไดพ้สิจูน์แลว้ว่าไดร้กัษาคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระ 
และไม่มีผลประโยชน์ขดัแย้งและ/หรือส่วนได้เสยีอย่างมีนัยส าคญักบับริษัทแต่อย่างใด และเป็นผู้ที่มีความรู้    
ความเชี่ยวชาญด้านบญัชกีารเงนิ และเศรษฐกจิ สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของ
บรษิัทเป็นอย่างมาก และศาสตราจารย์ ดร. นันทวฒัน์  บรมานันท์ ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิัท
มาแล้วเป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน นับตัง้แต่เข้ารับต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น      
ประจ าปี 2565 มีมติอนุมัติแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง       
เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยหากศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์  บรมานันท์ ด ารงต าแหน่งจนครบวาระดงักล่าว          
จะรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็น 7 ปี 1 เดอืน เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
อสิระตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ศาสตราจารย ์ดร.นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์ไดพ้สิจูน์แลว้
ว่าไดร้กัษาคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระ และไม่มผีลประโยชน์ขดัแยง้และ/หรอืส่วนไดเ้สยีอย่างมนีัยส าคญักบับรษิทั
แต่อย่างใด และยงัเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมายอนัเป็นประโยชน์ต่อการ        
ใหค้วามเหน็และขอ้แนะน าดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธรุกจิหรอืการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั 

 
การลงมต ิวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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วาระท่ี  7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2565 
 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5) 
 

ความเป็นมาและเหตุผล  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ
บรษิทั กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการ
ก ากับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเสี่ยง  ส าหรับปี 2565 โดยค านึงถึง           
ความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัท  ซึ่งสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการก ากบั
ดูแลบรรษทัภิบาล และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ทัง้นี้ กรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายใหท้ าหน้าที่   
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามปรมิาณความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท
และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรยีบเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั 
รวมถึงพจิารณาจากการขยายตวัของธุรกจิและการเติบโตของบรษิัท มคีวามเหน็ว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามญั      
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 (มผีลตัง้แต่วนัที ่
1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป) เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพเิศษ (ถ้าม)ี เป็นเงนิ ไม่เกนิ 7,000,000 บาท อย่างไรกด็ ี    
มกีารปรบัปรุงอตัราค่าตอบแทนรายเดอืน (เงินประจ าต าแหน่ง) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ส าหรับรอบปีบัญชี 2565 รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ          
ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของ
บรษิทัเป็นส าคญั 

 

 รายละเอยีดอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 เปรยีบเทยีบปี 2564 

ต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบี้ยประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 
ประธานกรรมการ  30,000 20,000 25,000 25,000 
กรรมการ  20,000 10,000 20,000 20,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 30,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมการตรวจสอบ 30,000 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 

towards a 
STRONGER FUTURE
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ต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบี้ยประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 
ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื   
และบรหิารความเสีย่ง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 

กรรมการความยัง่ยนืและ 
บรหิารความเสีย่ง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 

 

หมายเหตุ :    - ในกรณีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนสว่นนี้  
- บรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรอืสทิธปิระโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที ่ 
  กล่าวในขา้งตน้ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน         
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบแล้วตามที่เสนอเป็นวงเงิน                
ไม่เกนิ 7,000,000 บาท 
 

การลงมต ิวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 

วาระท่ี  8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที ่28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชยัพฤกษ์ 
แขวงตลิ่งชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร โดยบรษิัทจะเปิดให้ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ตัง้แต่เวลา 12.30 น. โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที ่14 มนีาคม 2565  

ส าหรบัผู้ถอืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้้อื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน กรุณากรอกขอ้ความลงใน
หนังสอืมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 ให้ครบถ้วน และมอบให้แก่ผู้ร ับมอบฉันทะก่อนวันประชุม          
และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระ ท่านสามารถมอบฉนัทะให ้นายสวุทิย ์ จนิดาสงวน ซึง่ขอ้มูลและประวตัิ
ของกรรมการอสิระทีจ่ะเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที่ 7 ทัง้น้ี เพื่อความสะดวกและรวดเรว็
ในการประชุม ขอความกรุณาส่งหนังสอืมอบฉันทะมายงับริษัทภายในวนัที่ 25 เมษายน 2565 และเพื่อให้การลงทะเบยีนใน    
การเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ บรษิทัขอใหท้่านผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสารและ
หลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8 เพื่อลงทะเบยีน
ในวนัประชุมดว้ยจกัขอบคุณยิง่ 

 อนึ่ง บรษิทัไดต้ดิตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย  
มาโดยตลอด และมคีวามห่วงใยในสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บรหิาร และเจ้าหน้าที่ของบรษิัท 
ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยบรษิทัมคีวามตัง้ใจอยา่งเตม็ที่ในการจดัเตรยีมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม
และมคีวามปลอดภยัดา้นสขุอนามยั ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าจากสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งได้
มกีารก าหนดขึน้ เกีย่วกบัการจดัประชุมหรอืสมัมนา รวมทัง้กจิกรรมอื่นทีม่ลีกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากอย่างเคร่งครดั 
ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการและแนวปฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID - 19) รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่10 
ซึง่ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะทีจ่ะเขา้ร่วมประชุมต้องปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าวอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้  บรษิทัต้องจดัสถานที่
ประชุมใหม้รีะยะห่าง รวมทัง้ไม่สามารถใหค้นจ านวนมากมารวมอยู่ในสถานทีเ่ดยีวกนัเป็นเวลานานได้ ส่งผลท าใหจ้ านวนทีน่ัง่ 
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ในห้องประชุมจะมจี านวนจ ากดั ด้วยเหตุผลดงักล่าว บรษิัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พจิารณาแนวทางการมอบฉันทะการเข้า
ประชุมให้แก่กรรมการอสิระของบรษิัทตามแบบหนังสอืมอบฉันทะ ซึง่ท่านผูถ้อืหุ้นสามารถแจ้งความประสงคใ์นการลงคะแนน
เสยีงในทุกวาระล่วงหน้าได ้ 

 ทัง้นี้ เพื่อให้ท่านได้รบัประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่างเต็มที ่    
หากท่านมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอครัง้นี้ สามารถจดัส่งค าถามล่วงหน้าได้ที ่
ir@amarin.co.th หรอืโทรสารหมายเลข 0-2422-9890, 0-2422-9892  

 บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รบัความร่วมมือจาก       
ทุกท่านเป็นอย่างดเีช่นทีผ่่านมา 

 

 

 

           ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

                   (นางเมตตา   อทุกะพนัธุ)์ 

                    ประธานกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกักรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4110 / โทรสาร 0-2422-9999 
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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2564 

ของ 
บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา  
ณ ห้อง Convention Hall  อาคารผูบ้ริหาร บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรงุเทพมหานคร 
 

ประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทร ์  
พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง  จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร                   
นางเมตตา  อุทกะพนัธุ ์ประธานกรรมการบรษิทัเป็นประธานในทีป่ระชุม ณ ขณะทีเ่ ปิดประชุม มผีูถ้อืหุน้มาด้วยตนเองจ านวน    
5 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 175,060,570 หุ้น และผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจ านวน 27 ราย นับจ านวนหุ้น        
ได้ 655,665,211 หุ้น รวมผู้ถอืหุ้นจ านวน 32 ราย นับจ านวนหุน้ได ้830,725,781 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 83.22 ของหุ้นทีจ่ าหน่าย    
ได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาต ธเนศนิตย ์
เลขานุการบรษิทั กล่าวแนะน า กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ผูส้อบบญัชแีละบุคคลทีม่สีว่นเขา้ร่วมในการประชุมครัง้นี้ 

นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบรษิัท กล่าวแนะน า กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท ผู้สอบบญัชแีละบุคคลที่มี  
ส่วนเข้าร่วมในการประชุมครัง้นี้ และกล่าวต่อที่ประชุมว่าเน่ืองจากท่านประธานมคีวามห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาด      
ของโรคตดิเชื้อไวรสั COVID-19 ในปัจจุบนั จงึมดี ารใิห้กรรมการ ผูบ้ริหารบางส่วน รวมถึงผู้สอบบญัชีเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้   
ผ่านโปรแกรม Zoom ตามรายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

กรรมการบริษทัท่ีมาประชมุด้วยตนเอง  
1. นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์   ประธานกรรมการ  

และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
2. นายสวุทิย ์จนิดาสงวน   ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน  

3. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์    รองประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการ  
      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
4. นายก าพล ปุญโสณี    กรรมการ กรรมการบรหิาร 

และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
5. นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปัญจรุง่โรจน์  กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ กรรมการ   

กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการบรหิาร  
 
  
  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 
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กรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุมผา่นโปรแกรม Zoom  
1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ  

และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
2. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี   รองประธานกรรมการ  

และประธานคณะกรรมการบรหิาร 
3. ศาสตราจารย ์ดร.นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์  ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายปราโมทย ์พรประภา   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอสิระ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
5. เรอือากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน  กรรมการ 
6. นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์    กรรมการ   
7. นายชวีพฒัน์ ณ ถลาง    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมรนิทร ์ออมนิเวริส์ จ ากดั  

กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
 

ทัง้นี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทัง้สิ้น 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทัง้ 12 ท่าน คิดเป็น         
รอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

 
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีมาประชมุด้วยตนเอง ได้แก่  
1. นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั  

กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่  
ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

2. นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์   เลขานุการบรษิทั และผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่   
      ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

3. นางสาวธนาร ีพมิปรุ    ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเข้าประชุมผา่นโปรแกรม Zoom 
1. นายเจรมยั พทิกัษ์วงศ ์   กรรมการผูจ้ดัการสายงาน Living และกรรมการบรหิาร 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั จากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั ท่ีเข้าประชุมผา่นโปรแกรม Zoom  
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส    
2. นางศศธิร พงษ์อดศิกัดิ ์   
3. นางสาวณชัชา อู่วฒันสมบตั ิ  

    
ท่ีปรกึษากฎหมายของบริษทั จาก บริษทั ดีเอน็ 36 จ ากดั มารว่มประชุมด้วยตนเอง 
1. นายเนรมติร ตรงพรอ้มสขุ    
2. นางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั    

 
ก่อนเริ่มการประชุม นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัท              

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอค าถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลือกเข้าเป็ นกรรมการบริษัท          
เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทแล้วตัง้แต่วนัที่ 3 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2564 แต่เมื่อครบก าหนด  
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ตามระยะเวลาดงักล่าว ไม่ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด  

นายฉนัทชาต ธเนศนิตย ์เลขานุการบรษิทัไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญัเกีย่วกบัการประชุมและการลงมติ
ดงันี้ 

ส าหรับขัน้ตอนของการประชุม ทัง้ในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสทิธิของท่านผู้ถือหุ้น          
ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อ      
หนึ่งเสยีง 

 ผูด้ าเนินการประชุมทีไ่ดร้บัมอบหมาย จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่า จะมผีูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง
หรอืไม่ และหากไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง บรษิัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมมีติเป็นเอกฉันท ์
อนุมตัติามทีเ่สนอ 

 ในการลงคะแนนเสยีง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดที่ไม่เหน็ดว้ย หรอืประสงคง์ดออกเสยีง ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอื
ประสงค์งดออกเสียง ท าเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้            
ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนับคะแนน ส าหรับผู้ถือหุ้น             
ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม              
เพื่อประโยชน์ในการตรวจนบัคะแนนเสยีง และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 การนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุมจะนับตามวาระการประชุมทลีะวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านไดส้่งมอบใหก้บัเจา้หน้าที ่
เพื่อน าไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค             
ซึ่งผู้รบัมอบฉันทะดงักล่าว ได้น าส่งให้กบัเจ้าหน้าที่บนัทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบรษิัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เหน็ด้วย    
หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม และส่วนที่เหลอืจะถือเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ด้วย      
ในวาระนัน้ ๆ 

 การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 แบ่งออกเป็น         
2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 

1. วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่1, 
3, 4, 5 และ 6 บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่ออกเสยีงลงคะแนน   
เหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ วาระที ่7 บรษิทัจะ
ค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย     
และงดออกเสยีง 
 

ยกเว้น ในวาระที ่2 จะไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั  
 

กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย 
o บัตรลงคะแนนที่ท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของ           

ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
o การแกไ้ขหรอืขดีฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดล้งนามก ากบั 
o บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 
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 เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ท าการพิจารณา จงึจะขอด าเนินการเพื่อพิจารณา        
ในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลบัมาแจ้งผลของการลงคะแนน       
ของวาระการประชุมก่อนหน้าใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้ทราบ 

 ก่อนลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น           
ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม  
 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 จากการสัมผัส และการใช ้  
ไมโครโฟนร่วมกนั ขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะแสดงความคดิเหน็ หรอืสอบถามขอ้สงสยั
ในแต่ละวาระงดการใช้ไมโครโฟนในทุกกรณี โดยขอให้จดค าถามในกระดาษที่บริษัทจดัเตรียมไว้ให้โดยเขยีนชื่อ      
และนามสกุล และระบุว่าเป็นผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เมื่อเขยีนค าถามเสรจ็ขอใหย้กมอืขึน้ 
เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็รวบรวมค าถาม และน าสง่ใหผู้ด้ าเนินการประชุมอ่านค าถาม เพื่อใหก้รรมการหรอืฝ่ายจดัการของบรษิทั 
ตอบค าถามของผูถ้อืหุน้  
 

ทัง้นี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ กระชบั และจบภายในเวลาที่ก าหนด บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
คดัเลือกค าถามที่ไม่ซ ้าซ้อน และก าหนดระยะเวลาตอบค าถาม หากมีค าถามที่ยงัคงค้าง บริษัทจะเผยแพร่ค าตอบ       
ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั พรอ้มกบัการเผยแพร่รายงานการประชุมในครัง้นี้ 

 ส าหรบัท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลงัการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยงัคงมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพาะในวาระ         
ทีม่าเขา้ร่วมประชุมทนั และวาระทีเ่หลอือยู่เท่านัน้ 
 
ก่อนเริม่การประชุมประธานไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผูถ้อืหุน้

ในการลงมติในแต่ละวาระ จงึประกาศแจ้งขออาสาสมคัรในที่ประชุมจ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการ
ตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาสมัครเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน ดั งนั ้น             
นางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั จงึเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนในครัง้นี้ 

หลงัจากนัน้ประธานได้มอบหมายใหน้ายชาญวทิย ์ฉันทเลศิวทิยา เป็นผูด้ าเนินการประชุม ( “ผู้ด าเนินการประชุม”) 
ตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

       ผู้ด าเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้น       
เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 โดยบรษิทัไดส้่งส าเนารายงานการประชุม ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 
ในครัง้นี้ และบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.amarin.co.th) แลว้นัน้ 

 
        ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 ไดม้กีารจดบนัทกึไวอ้ย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจรงิจงึเหน็สมควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

 
 ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใด ๆ 
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 ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมแจง้ให ้  
ทีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็น       

เอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 833,060,368 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 833,060,368 100.0000 
 
 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้มผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น ภายหลงัจากการ    

เริม่ประชุมอกีจ านวน 7 ราย ถอืหุน้รวมจ านวน 2,334,587 หุน้ 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชี 2563 รายงานประจ าปี 2563 และแผนงาน
ประจ าปี 2564 

 
 ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 จากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ      

ของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากบรษิทัไดร้บัผลกระทบจากมาตรการ Lock Down และก าลงัซือ้ทีล่ดลง แต่จากการด าเนิน
ธุรกจิสื่อทีค่รบวงจร และการร่วมมอืร่วมใจของผูเ้กีย่วขอ้ง บรษิทัสามารถกลบัมาท าก าไรในครึง่ปีหลงัชดเชยการขาดทุนในช่วง
ครึง่ปีแรก จงึท าใหผ้ลการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่มบรษิัทไม่ไดร้บัผลกระทบมากนัก และยงัคงมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบั
ใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่่านมา  

 ภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 1,218.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 
475.17 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.06 และมกี าไรสทุธเิท่ากบั 22.08 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดยีวกนั 102.08 ลา้นบาท 
คดิเป็นร้อยละ 82.21 โดยคดิเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.02 บาท ส าหรบังบการเงนิรวม  มรีายไดร้วม 2,937.11 ล้านบาท ลดลง  
จากปี 2562 เท่ากบั 331.35 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.14 และมกี าไรสุทธเิท่ากบั 170.67 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงระยะเวลา
เดยีวกนั 2.95 ลา้นบาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.76 คดิเป็นก าไรสทุธต่ิอหุน้เท่ากบั 0.17 บาท 

 การด าเนินงานในปี 2563 มีการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีการปรบัเปลี่ยนเป็น
เครื่องพมิพ์ 7 ส ีและไดร้บัใบรบัรอง GMP และ HACCP เพื่อรองรบัการผลติของสายผลติบรรจุภณัฑ ์สายงานมเีดยี มกีารปรบั
รูปแบบและเนื้อหาของนิตยสารให้มคีวามเหมาะสม ตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ โดยมกีารออกนิตยสารทัง้สิน้ 7 หวั และ
ออกหนงัสอืใหม่ทัง้สิน้ 314 ปก ในสว่นงานแสดงทีส่ าคญัของกลุ่มบรษิทัยงัคงมกีารจดัอย่างต่อเนื่อง รวม 11 งาน 

 ส าหรบัธุรกจิทวีดีจิทิลั ซึง่ด าเนินการโดยอมรนิทรท์วี ีเอชด ี34 มกีารพฒันาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่อง และไดร้บั
ความนิยมจากกลุ่มผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลต่อรายได้และผลการด าเนินงานที่มีก าไรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับจาก        
เริม่ด าเนินธุรกจิทวีดีจิทิลั 
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 หลงัจากนัน้ ประธานไดม้อบหมายใหน้างระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปัญจรุ่งโรจน์ และนายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ เป็นผูน้ าเสนอ
ผลการด าเนินงานในปี 2563 แผนงานประจ าปี 2564 ของกลุ่มบรษิทั  

 นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงนิประจ าปี 2563 ดงันี้ 

 ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิ้น 5,416 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 4,221 ล้านบาท         
ซึง่เตบิโตขึน้จากปีทีแ่ลว้เนื่องจากบรษิทัมผีลก าไร และบรษิัทมหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ เลก็น้อย ซึง่เป็นหน้ีทางการค้าซึง่เป็นธุรกรรม
ปกตขิองบรษิัท ณ ปัจจุบนั บรษิทัและกลุ่มบรษิทัย่อย ไม่มหีน้ีกบัทางสถาบนัการเงนิ (ยกเวน้ภาระหนังสอืค ้าประกนัธนาคาร) 
โดยมสีดัสว่นหนี้สนิต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 0.28 เท่า 

 ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้จากการขายและบรกิารเท่ากบั 
1,176 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมกี าไรสุทธจิ านวน   
22 ลา้นบาท 

 ในงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้ 2,775 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11 และมีก าไรสุทธิจ านวน           
171 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2562 เลก็น้อยประมาณรอ้ยละ 3 

 ในส่วนของก าไรในรูปของกระแสเงินสด หรือก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
(“EBITDA”) ปี 2563 บริษัทมี EBITDA ในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 145 ล้านบาท และในงบการเงินรวมเท่ากับ           
534 ลา้นบาท  

 ทัง้นี้ ในเดอืนมนีาคม 2564 บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จ ากดั ม ีRating เฉลีย่ของกลุ่มผูช้มทัว่ประเทศ อายุตัง้แต่   
4 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 0.563 ซึ่งเติบโตมาโดยตลอด โดยเพิม่ขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 38 และเมื่อเทยีบกบัปี 2561 มอีตัราเพิม่ขึ้นถึง    
รอ้ยละ 86  

 หลงัจากนัน้ นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปัญจรุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึแผนการด าเนินการของบรษิทั
ในปี 2564 โดยบรษิทัยงัคงความเป็น OMNI MEDIA OMNI CHANNELโดยมแีผนการด าเนินงานของสายงานต่าง ๆ ดงันี้ 

 
 On Print  

 บริษัทได้มีการขยายตลาดในธุรกจิบรรจุภัณฑ์ แต่ยงัคงให้บริการงานพมิพ์ทัว่ไปอยู่ โดยจะเน้นกลุ่มงานพิมพ์
คุณภาพ (Premium) และ Print on Demand  

 ในส่วนของธุรกิจกลุ่มหนังสอืเล่ม บริษัทมีแผนที่จะออกหนังสอืประมาณ 500 ปก เนื่องจากตลาดหนังสอืเล่ม       
ยงัสามารถเตบิโตได ้นอกจากนี้ บรษิทัยงัท างานควบคู่กบับรษิทั อมรนิทร ์บุ๊ค เซน็เตอร ์จ ากดั (ABOOK) ในการขยายช่องทาง
ดิจิทลัให้มากขึ้นซึ่งครอบคลุมทัง้ในรูปแบบหนังสอืเล่ม e-book, Audio Book และ Video ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเน้ือหา        
ทีเ่หมาะกบัแต่ละกลุ่ม 

 บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในกลุ่มนิตยสาร และออกนิตยสารได้อย่างต่อเน่ือง โดยในการ          
ออกนิตยสารจะท าควบคู่กบัช่องทางเว็บไซต์และสงัคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งมีผู้ติดตามเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง         
ท าใหบ้รษิทัใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทีเ่ป็นทัง้กลุ่ม End-user และกลุ่ม Advertiser ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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 On Ground  

 ในปี 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทไม่มีแผนที่จะขยายจ านวนงานแฟร์ แต่จะ
พยายามจดังานใหค้รบตามจ านวนทีว่างแผนไว ้โดยมกีารปรบัรูปแบบงานแฟร์ใหคู้่ขนานกบัการจดังานแฟรอ์อนไลน์ ในรูปแบบ
ของ Hybrid Fair โดยท างานร่วมกบั AMVATA.com ซึง่เป็นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 On Shop  

 ซึง่เป็นในสว่นของ Commerce Business ซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบของ ABOOK  

 ปัจจุบนั ABOOK เป็นผู้จดัจ าหน่ายหนังสอืที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มหีนังสอืที่ผ่านการจดัจ าหน่ายโดยตรง
ประมาณ 1,700 ปก และมผีูต้ดิตามในสงัคมออนไลน์กว่า 1 ลา้นคน ท าใหฐ้านลกูคา้ขยายกวา้งขึน้ 

 ในปีนี้ บริษัทมแีผนที่จะปรบัปรุงหน้าร้านนายอินทร์ โดยเน้น Localize ให้มากขึ้น เช่น การจดักลุ่ม Shonen       
ซึง่เป็นมุมขายหนังสอืกลุ่ม Light Novel มงังะ และสนิคา้อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะเน้นเป้าหมายกลุ่มลูกคา้ผูช้าย และบางรา้น     
จะจดัให้มมีุมเดก็ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าครอบครวั นอกจากน้ียงัมกีารท าสนิค้าของนายอนิทร์ที่ผลติจาก    
โรงพมิพข์องบรษิทัเอง เช่น สมุดโน้ต กระดาษโน้ต รวมถงึสนิคา้ทีอ่อกแบบร่วมกบัผูม้ชีื่อเสยีง (Celebrity)   

 On Line  

 ในปีนี้ ประมาณไตรมาสที ่3 จะมกีารเปิดตวัแอปพลเิคชนัใหม่ของรา้นนายอนิทร ์ซึง่เป็นแอปพลเิคชนัทีแ่ตกต่าง     
จากคู่แข่งอื่น โดยมกีารจ าหน่ายทัง้หนังสอืเล่ม e-book และ Text to Speech รวมถงึเป็นช่องทางในการบรกิารลูกคา้สมัพนัธ ์
(CRM) นอกจากนี้จะมกีารเปิดตัวแอปพลเิคชนัอื่นเพิม่เติมที่ส่งเสรมิการอ่าน ซึ่งแอปพลิเคชนัดงักล่าวจะท างานเชื่อมโยงกนั         
เพื่อเป็นการขยายฐานลกูคา้ในกลุ่มดจิทิลัใหม้ากขึน้อย่างมนียัส าคญั 

 ในส่วนของ AMVATA.com บรษิัทมียอดขายผ่านช่องทางดงักล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมผีู้ขายเขา้ร่วม
มากกว่า 1,100 รา้นคา้ ในช่วงครึง่ปีหลงั บรษิทัมแีผนทีจ่ะขยายช่องทางดงักล่าว โดยจดักลุ่มสนิคา้ใหต้รงกบัความต้องการของ
กลุ่มลกูคา้ เช่น สนิคา้กลุ่มบา้นและสวนทีเ่น้นในหมวดบา้นและสวน สนิคา้กลุ่มแพรว เน้นสนิคา้ของผูห้ญงิ เป็นตน้ 

 On Air  

 บริษัทได้ด าเนินการธุรกิจทีวีควบคู่กบั Online Platform ซึ่งอมรินทร์ทีวีมียอดผู้ชมผ่านทาง Online Platform 
เตบิโตขึน้อย่างมนียัส าคญั ในอนาคต Online Platform จะเป็นช่องทางหนึ่งทีส่รา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัควบคู่กบัช่องทางทวี ี

 หลังจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์           
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) และในปัจจุบันอยู่ระหว่าง     
การด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป    

 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามและเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใด ๆ  

 ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ไม่จ าเป็นตอ้งใหท้ีป่ระชุมลงมตแิต่อย่างใด 
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 ทีป่ระชุมจงึไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2563 และรบัทราบแผนงานประจ าปี 2564 ของบรษิทั
ตามทีเ่สนอแลว้ 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแส

เงินสด ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
 
 ผู้ด าเนินการประชุมได้ขอให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน         
เป็นผูน้ าเสนองบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี 2563 

 นายศริ ิบุญพทิกัษ์เกศ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมไดร้บัทราบ   
ถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผ่านการ
ตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกต้อง โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธจิากการด าเนินงานในรอบปี 2563 
รวม 170,668,650 บาท ทัง้นี้ บริษัทได้จดัส่งรายงานประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิง่ที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 2 (รายงานประจ าปีหน้า 147 - 150) ของหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2562 ปี 2563 % เพ่ิม (ลด) ปี 2562 ปี 2563 % เพ่ิม (ลด) 

งบแสดงฐานะการเงิน       
สนิทรพัยร์วม 5,284.16 5,416.33 2.50% 6,761.74 6,618.76 (2.11%) 
หนี้สนิรวม 1,111.36 1,195.18 7.54% 430.49 387.73 (9.93%) 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 998.28 998.28 0.00% 998.28 998.28 0.00% 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,172.80 4,221.16 1.16% 6,331.26 6,231.03 (1.58%) 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็       
รายได้จากการขายและ
บรกิาร 

3,103.94 2,775.50 (10.58%) 1,639.02 1,176.45 (28.22%) 

ตน้ทุนขาย 1,975.77 1,853.83 (6.17%) 1,173.24 889.78 (24.16%) 
ก าไรขัน้ตน้ 1,128.17 921.67 (18.30%) 465.77 286.68 (38.45%) 
รายไดอ้ื่น 164.52 161.61 (1.77%) 54.29 41.69 (23.21%) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 205.21 182.72 (10.96%) 154.38 24.56 (84.09%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ 8.90 5.08 (42.94%) 1.90 1.16 (38.87%) 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 167.72 170.67 1.76% 124.16 22.08 (82.22%) 

 
 โดยท่านผูถ้อืหุน้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ รวมทัง้ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management 

Discussion and Analysis หรอื MD&A) ไดท้ีเ่อกสารฉบบัเตม็แบบ บจ.56-1 หน้า 83 - 90 และรายงานประจ าปีหน้า 56 - 62 
และหน้า 142 - 251 ซึง่ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทั / นกัลงทุนสมัพนัธ ์

 เนื่องจากนายสมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมโดยผ่านระบบ Zoom จงึได้
มอบหมายใหน้ายสุวทิย ์จนิดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ไดร้ายงานให้ทีป่ระชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา    
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
และงบกระแสเงนิสดทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีทีแ่สดงความเหน็ต่องบดงักล่าวแบบไม่มเีงื่อนไข และคณะกรรมการ
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ตรวจสอบมีความเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง และเป็นไปตามหลักบัญชีและข้อก าหนด จึงให้ความเห็นชอบและ
เหน็สมควรใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตังิบดงักล่าว 
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดง
ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด ส าหรบัปี สิน้สดุวนัเดยีวกนั” 

 

 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 
 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใด ๆ  
 

 ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมแจง้ให้   
ทีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

และงบกระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 834,094,448 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 
รวม 834,094,448 100.0000 

 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมติในวาระน้ีมผีูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น  ภายหลงัจาก
วาระที ่2 อกีจ านวน 6 ราย นบัไดจ้ านวน 1,034,080 หุน้ 
 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรบั        

ผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 
 

 ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
ตามงบการเงนิรวม บรษิทัมกี าไรสุทธ ิจ านวน 170,668,650 บาท และไม่มยีอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบรษิัทจงึพจิารณา
เห็นชอบให้จัดสรรก าไรและจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยให้จัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
1,110,000.00 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 56 
ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี             
หกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และเสนอ      
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิในส่วนของการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 
119,793,790.80 บาท โดยคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึง่สามารถสะทอ้น
ความสามารถในการด าเนินการของบริษัทได้เป็นอย่างด ีจึงได้เปลี่ยนวิธีการค านวณการจ่ายเงินปันผลมาเป็นการพิจารณา      
จากงบการเงินรวม เมื่อค านวณการจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวจะคิดเป็นร้อยละ 70.19 ของก าไรสุทธิประจ าปี ส าหรับ          
งบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล      
ของบรษิทั  

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ        
การจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิปันผล 119,793,790.80 บาท และอนุมตัจิดัสรรเงนิส ารอง  
ตามกฎหมายจ านวน 1,110,000.00 บาท ตามทีเ่สนอ” 

 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ  

 ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ก่อนการลงมตผิูด้ าเนินการประชุมแจง้ให้    
ทีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย      
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 834,094,460 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 
รวม 834,094,460 100.0000 

 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมติในวาระน้ีมผีูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น  ภายหลงัจาก
วาระที ่3 อกีจ านวน 1 ราย นบัไดจ้ านวน 12 หุน้ 
 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

 ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ตามแนวทางการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีนตลาดทุนและตามกระบวนการทีก่ าหนด และเหน็สมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีจากบรษิัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยก าหนดให ้ 
ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั  

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

 ทัง้นี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มี
ความสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้หน็ชอบ
ใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 1,550,000 บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนหา้หมื่นบาท) 
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 หลงัจากนัน้ นายสุวทิย์ จนิดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ   
ได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากความเป็นอสิระ เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถและมคีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิัทเป็นอย่างด ี
ประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นกลาง มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ จงึใหค้วามเหน็ชอบ
และเหน็สมควรใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่านตามรายชื่อทีเ่สนอ
ขา้งต้น จากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบรษิัทย่อย รวมทั ้งได้พิจารณาอตัรา
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชดีงักล่าว โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิทัในอุตสาหกรรมและขนาดของสนิทรพัย ์       
ทีใ่กลเ้คยีงกนัเหน็ว่าค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงันี้  

 1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส หรอื 2. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์หรอื 3. นางสาวนาฎศศนิ  วฒันไพศาล คนใด   
คนหนึ่งจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนตามทีเ่สนอ” 

 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใด ๆ  

 ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระนี้ ซึง่ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่าน
การลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ               
2. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์เลขทีใ่บอนุญาต 8802 หรอื 3. นางสาวนาฎศศนิ วฒันไพศาล เลขทีใ่บอนุญาต 10767 คนใดคนหนึ่ง
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ                
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 834,094,460 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 
รวม 834,094,460 100.0000 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่4 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั   
ของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสาม         
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่ง      
ในสาม ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
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1. นายสวุทิย ์จนิดาสงวน    
2. นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์      
3. นายก าพล ปุญโสณี       
4. นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ 

    
 ทัง้นี้ รายละเอยีดเกี่ยวกบัประวตัิ ผลงาน และการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทัง้ 4 ท่าน บรษิัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น     
ไดศ้กึษาเป็นการล่วงหน้าแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 4 ของหนงัสอืเชญิประชุม 

 ถงึแมว้่าพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎระเบยีบเกีย่วขอ้งอื่นจะไม่ไดร้ะบุใหก้รรมการทีไ่ดร้บัการเสนอ
ชื่อจะตอ้งออกจากหอ้งประชมุในการพจิารณาวาระนี้ แต่เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนน
ไดอ้ย่างเป็นอสิระ กรรมการทัง้ 4 ท่านทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อไดข้ออนุญาตทีป่ระชุมเพื่อออกจากหอ้งประชุมในการพจิารณาวาระนี้ 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั “คณะกรรมการบรษิัท ซึง่ไม่รวมกรรมการทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อไดพ้จิารณา
อย่างรอบคอบและระมดัระวงัแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกตั ้งบุคคลทัง้ 4 ท่านที่ได้รบัการเสนอชื่อ      
ให้เป็นกรรมการบริษัท กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง ตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่มคีวามเหน็ว่าบุคคลทัง้ 4 ท่านน้ี เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และไม่มลีกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบรษิทัตามกฎเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์                
อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ สามารถท าประโยชน์ใหก้บับรษิทัเป็นอย่างดยีิง่ และในช่วงทีผ่่านมาไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะ
กรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา” 

 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็หรอืสอบถามเกี่ยวกบัวาระน้ี 
 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใด ๆ  
 

 ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระน้ีเป็นรายบุคคล ซึ่งผูด้ าเนินการประชุมแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบว่า 
วาระนี้ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง โดยมกีาร
ลงคะแนนเรยีงเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

 
  6.1 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายสุวิทย์ จินดาสงวน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท         
อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 834,124,323 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 
รวม 834,124,323 100.0000 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมติในวาระน้ีมผีูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น  ภายหลงัจาก
วาระที ่5 อกีจ านวน 2 ราย นบัไดจ้ านวน 29,863 หุน้ 
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  6.2 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท          
อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 834,124,323 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 
รวม 834,124,323 100.0000 

  

  อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.1 
 
  6.3 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหน้ายก าพล ปุญโสณี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง 
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 834,124,323 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 
รวม 834,123,323 100.0000 

  

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.2 
 
  6.4 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท      
อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 834,094,623 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
รวม 834,094,623 100.0000 
งดออกเสียง  29,700 0 
บตัรเสีย 0 0 

  

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6.3 

 ภายหลังการลงคะแนนเสียง ประธานกรรมการบริษัทได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้า           
ห้องประชุม 
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วาระท่ี 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2564 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมและเปรยีบเทยีบอุตสาหกรรมประเภท
เดยีวกนัรวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัของธุรกจิและการเตบิโตของบรษิัทมคีวามเหน็ว่า ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564    
เป็นตน้ไป เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพเิศษ (ถา้ม)ี เป็นเงนิไม่เกนิ 5 ลา้นบาท โดยในสว่นค่าตอบแทนพเิศษใหค้ณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิทัเป็นส าคญั โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
 

ต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบี้ยประชมุ 
(บาท/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 ี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 
ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ไม่ม ี ไม่ม ี 20,000 20,000 
กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 15,000 

หมายเหตุ : ในกรณีทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนส่วนน้ี และบรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรอืสทิธปิระโยชน์
อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากทีก่ล่าวในขา้งตน้ 

 ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นเงนิรวม 4.41 ลา้นบาท 
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  “คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วเหน็ว่าผูถ้ือหุน้สมควรอนุมตัิก าหนด
ค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ตามทีเ่สนอ เป็นวงเงนิไม่เกนิ 5 ลา้นบาท” 

 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืสอบถามเกีย่วกบัวาระน้ี 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมคี าถาม หรอืเสนอขอ้คดิเหน็ใด ๆ  

 ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหม้กีารลงมตใินวาระน้ี ซึง่ก่อนการลงมติ ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า 
วาระนี้ตอ้งผ่านการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
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 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็น
เอกฉนัทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามอตัราและเงื่อนไขทีม่กีารเสนอ ดงันี้ 

 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ด้วย 834,124,323 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 
รวม 834,124,323 100.0000 

  

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระที ่6 
 
วาระท่ี 8 พจิารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ผูด้ าเนินการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิซึง่มผีูถ้อืหุน้มคี าถาม ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

 นายคเชนท์ พรทวีธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งค าถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมล ir@amarin.co.th สอบถามดังนี้        
1) ปี 2564 ธุรกจิสื่อมกีารปรบัราคาโฆษณาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกบัปี 2563 และแนวโน้มของธุรกจิสื่อในไตรมาส 1      
ของ ปี 2564 เป็นอย่างไรเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 4 ของปี 2563 และ 2) บรษิัทมเีงนิสดค่อนขา้งเยอะมแีนวโน้มจะใช้เงินส่วนน้ี      
ในการลงทุนหรอืไม่ 

 นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้ตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวว่า 1) ในปีนี้ส่วนใหญ่
บรษิทัไม่ไดม้กีารปรบัค่าโฆษณา เนื่องจากสภาพตลาดโดยรวมทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ยกเวน้เฉพาะในส่วนของธุรกจิ
โทรทศัน์ในสว่นรายการทีเ่ป็นไฮไลต์ทีม่กีารปรบัค่าโฆษณาประมาณรอ้ยละ 10 - 20 ทัง้นี้บรษิทัจะเน้นในเรื่องการท าตลาดเพื่อให้
ลูกคา้มาใช้สื่อของบรษิทัใหม้ากทีสุ่ด และ 2) บรษิทัมกีารวางแผนในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยยงัคงพจิารณาลงทุนในธุรกจิ     
ทีเ่กีย่วเน่ือง เช่น ธรุกจิดจิทิลั ธุรกจิบรรจุภณัฑ ์รวมถงึธุรกจิอื่นทีจ่ะสามารถต่อยอดธุรกจิของบรษิทัไดต่้อไป 

 นายคเชนท ์พรทวธีรรม ผูถ้อืหุน้ และนางสาวนภาพร ชูชยัศร ีผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดส้่งค าถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอเีมล
ir@amarin.co.th เสนอให้บรษิัทพิจารณาเข้าร่วมกจิกรรม "บรษิัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ที่จดัโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 นางระริน อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซกัถามดังกล่าวว่า บริษัทมีแผนที่         
จะเขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว แต่ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จงึท าใหช้ะลอการด าเนินการ 

 นางสาวสุมนา รุจชิาญสริ ิผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้ส่งค าถามล่วงหน้าผ่านช่องทาง
อเีมล ir@amarin.co.th สอบถามว่าในการด าเนินงานในอนาคตของบรษิทั บรษิทัจะใหค้วามส าคญัในการพฒันาธุรกจิในดา้นใดใน
การสรา้งรายไดแ้ละผลก าไร  

 นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้ตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวว่า บรษิัทยงัคงยดึมัน่
แนวทางในการพฒันาธุรกจิดา้น OMNI - MEDIA และ OMNI - CHANNEL โดยจะลงทุนในธุรกจิทีต่ลาดใหค้วามสนใจ (Trend) 
อย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่ม e-commerce และ Digital Platform รวมถงึกลุ่มบรรจุภณัฑ ์ 
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 นายณัฐกิติ ์สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงธุรกิจร้านนายอินทร์ และกล่าวชื่นชมการท ากิจกรรมส่งเสริมการ       
ขายของรา้นนายอนิทร ์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้โดยไม่ตอ้งรองานสปัดาหห์นงัสอื 

 นางระรนิ อุทกะพนัธุ ์ปัญจรุ่งโรจน์ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าวว่าในช่วงปีทีผ่่านมาร้านนายอนิทรไ์ดร้บัผลกระทบ
ค่อนขา้งมากจากค าสัง่ปิดสถานทีข่องทางราชการ อย่างไรกต็าม ในเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา จ านวนยอดขายและจ านวนของสมาชกิ
ทีเ่ขา้มาซือ้สนิคา้จากรา้นนายอนิทร ์ไดก้ลบัมาเกอืบสูส่ภาวะปกต ิแต่จากการระบาดครัง้ใหม่ของ COVID-19 ในเดอืนเมษายนท า
ใหย้อดขายชะลอตวั ทัง้นี้ ทีผ่่านมารา้นนายอนิทรไ์ดป้รบักลยุทธโ์ดยสง่เสรมิใหน้กัอ่านสามารถใชบ้รกิารซือ้หนังสอืและสนิคา้ผ่าน 
www.naiin.com ซึง่ไดร้บัการตอบรบัทีด่ ี

 นายณัฐกิติ ์สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า 1) บริษัทคาดว่าจะรกัษา Rating ของทีวีดจิิทลัได้หรือไม่ 
นอกจากนี้ การปรบัตวัของคู่แข่งจะมผีลต่อการด าเนินงานของบรษิทัหรอืไม่ 2) ค่าตดัจ าหน่ายต่อปีของใบอนุญาตทวีดีจิทิลั และ 
3) ในปี 2564 จะมกีารตัง้ส ารองดอ้ยค่าอะไร หรอืไม่ 

 นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่  จ ากั ด และรองกรรมการ        
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ได้ตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวว่า 1) ระดบัความนิยม (Rating) ของช่องอมรนิทร์ทวี ีเอชด ี     
มีอตัราการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มี Rating เฉลี่ยทัง้ปี 0.313 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 12.1        
ในปี 2562 มี Rating เฉลี่ยทัง้ปี 0.355 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 13.4 และในปี 2563 ม ีRating เฉลี่ยทัง้ปีเท่ากบั 
0.585 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 ถึงร้อยละ 64.8 ซึ่งในปัจจุบนัช่องอมรินทร์ทวีี เอชดี ก็ยงัคงรกัษา Rating อยู่ในระดบัดงักล่าว 
นอกจากนี้ ในส่วนของรายไดข้องบรษิัท บรษิทัมแีผนทีจ่ะขยายงานทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อใหเ้ขา้ถึงผูช้มให้มากขึน้    
อกีทัง้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้ในอนาคต 2) ค่าตดัจ าหน่ายใบอนุญาตต่อปีประมาณ 140 ล้านบาท และ 3) ธุรกิจ    
ของกลุ่มบรษิทัทีด่ าเนินการอยู่มกีารซือ้ลขิสทิธิเ์กีย่วกบั Contents เพื่อใชใ้นการด าเนินการทัง้ในส่วนของธุรกจิหนังสอื และธุรกจิ
โทรทัศน์ที่ผ่านมาจะมีการตัง้ส ารองด้อยค่าลิขสิทธิท์ี่ซื้อมา ในกรณีที่ครบก าหนดอายุและหรือไม่สามารถหารายได้ตามที ่    
วางแผนไว ้ซึง่การตัง้ส ารองดอ้ยค่าดงักล่าวเป็นปกตธิุรกจิ ปัจจุบนัมลูค่าทีท่ าการตัง้ส ารองดงักล่าวไม่มขีนาดทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามประเดน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคุณผู้ถอืหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกคน 
และปิดการประชุมเวลา 15.40 น. 
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(ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
 
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ                
และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชีและ          
การปฏบิตัิหน้าที่ดว้ยความรบัผดิชอบ จงึเหน็สมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทัง้ได้พิจารณาอตัราค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชดีงักล่าว โดยเปรียบเทียบกบั      
อตัราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสนิทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัรา           
ที่เหมาะสมและตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัท
เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตักิารแต่งตัง้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
โดยมผีูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

 
1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2563 - 2564                
   รวมระยะเวลา 2 ปี) 
2. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562                
   รวมระยะเวลา 3 ปี) 
3. นางสาวกนกอร  ภูรปัิญญวานิช ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10512 และ/หรอื   
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
4. นางสาวนาฎศศนิ  วฒันไพศาล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10767   
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้หน็ชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2565 ดงันี้ 
                                                                                                                             หน่วย: บาท 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

(ปีท่ีเสนอ)  บาท % 
ค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 1,550,000 1,550,000 - 0% 
ค่าบรกิารอื่นนอกเหนือจากงานสอบบญัช ี      
(non-audit fee) ของบรษิทั 

ไม่ม ี 225,000 (225,000) (100%) 

 

* ค่าสอบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิง่พมิพ ์ค่าไปรษณียากร 
  ค่าตดิต่อสือ่สาร ซึง่ผูส้อบบญัชจีะเรยีกเกบ็มายงับรษิทัตามทีไ่ดจ้่ายไปจรงิ 
* ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัท ส านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท               
ในกลุ่มบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั จ านวน 225,000 บาท ในการจดัท าการศกึษาและก าหนด
ราคาโอน (Transfer Pricing) ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายของกรมสรรพากรในเรื่องเกี่ยวกับ               
การก าหนดราคาโอน โดยเป็นงานทีต่่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2562 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ  

 โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาผ่านกระบวนการกลัน่กรองการ
เลอืกผูส้อบบญัช ีตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
ดงันี้ 

1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดัง          
รายนามต่อไปนี้ 
 

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2563 - 2564                
   รวมระยะเวลา 2 ปี) 
2. นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8802  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2560 - 2562                
   รวมระยะเวลา 3 ปี) 
3. นางสาวกนกอร  ภูรปัิญญวานิช ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10512 และ/หรอื   
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
4. นางสาวนาฎศศนิ  วฒันไพศาล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10767   
   (ยงัไม่เคยท าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
 

2. ก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,550,000 บาท  

 ทัง้นี้ผูส้อบบญัชทีัง้ 4 ท่านดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้       
รายใหญ่ หรอืผู้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใดและได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา 
รวมทัง้เป็นหน่วยงานทีน่่าเชื่อถอื มผีลงานด ีมบีุคลากรทีเ่พยีงพอ และมคีวามรูค้วามสามารถและค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสม 
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(ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
ประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565   
 
ชื่อ   นางสาวนิตยา  เชษฐโชตริส 
   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4439 
บรษิทั   เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
ต าแหน่ง   หุน้สว่น สอบบญัช ี
ประวตักิารศกึษา  - บญัชบีณัฑติและมหาบณัฑติดา้นการบรหิาร (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
คุณสมบตั ิ  - Accredited KPMG IFRS reviewing partner 
   - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
   - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

  ตลาดหลกัทรพัย ์
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- คณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัชภีาษอีากร 
- อนุกรรมการกลัน่กรองดา้นมาตรฐานสอบบญัชขีองสภาวชิาชพี  

ประสบการณ์การตรวจสอบ - มปีระสบการณ์ดา้นการใหบ้รกิารทีป่รกึษาเกีย่วกบัการแปลงสภาพงบการเงนิตามมาตรฐานบญัช ี
  ระหว่างประเทศใหก้บับรษิทัในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
- ท างานดา้นสอบบญัชเีป็นระยะเวลา 36 ปี มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกจิต่าง ๆ เช่น ธุรกจิ 
  แฟคเตอริง่และลสีซิง่ 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 เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั โกลเดน้แลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
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(ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
ประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565   
 
ชื่อ   นางศศธิร  พงศอ์ดศิกัดิ ์
   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8802 
บรษิทั   เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
ต าแหน่ง   หุน้สว่น สอบบญัช ีและหวัหน้าแผนกไพรเวท เอน็เตอรไ์พรส ์
ประวตักิารศกึษา  - ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   - ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
คุณสมบตั ิ  - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
   - ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ประสบการณ์การตรวจสอบ - มปีระสบการณ์ดา้นการสอบบญัชแีละใหค้ าปรกึษาในธุรกจิหลากหลาย รวมทัง้บรษิทัระหว่าง  

  ประเทศ และบรษิทัทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นสว่นหนึ่ง 
  ของทมีต่างประเทศในการสอบบญัชกีลุ่มลกูคา้ในประเทศทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 
  ต่างประเทศ 
- 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) 
 
ประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 
 
ชื่อ   นาสสานกนกอร ภูรปัิญญนานิช 
   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10512 
บรษิทั   เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
ต าแหน่ส   หุน้สน่น สอบบญัช ี
ประนตักิารศกึษา  - ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ มหานทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- ปรญิญาตรดีา้นการบญัช ีมหานทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
คุณสมบตั ิ  - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่สประเทศไทย และสมาชกิสภานชิาชพีบญัช ี

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัคนามเหน็ชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์                      
  และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่สประเทศไทย 

ประสบการณ์การตรนจสอบ - มปีระสบการณ์ในการท าสานทาสดา้นการตรนจสอบบญัชมีากกน่า 18 ปี รนมทัส้มปีระสบการณ์      
 ท าสานการให้บริการสอบบัญชีส าหรับธุรกิจหลายแขนส  อาทิ ธุรกิจผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป      

ธุรกจิอสสัหารมิทรพัย ์และธุรกจิใหบ้รกิาร เป็นตน้ 
รายชื่อลกูคา้ทีร่บัผดิชอบในอดตีและปัจจุบนั 

- บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทัอื่น ๆ ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของธุรกจิต่างประเทศทีเ่ขา้มาด าเนินการในประเทศไทย  
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 (ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
 
ประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 
 
ชื่อ   นางสาวนาฎศศนิ  วฒันไพศาล 
   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 17 ปี รวมทัง้มปีระสบการณ์      
    งานตรวจสอบบญัชทีัง้บรษิทัในประเทศและบรษิทัขา้มชาตทิีป่ฏบิตัติามทัง้มาตรฐานรายงาน   

  การบญัชขีองไทยและสากลในการตรวจสอบธุรกจิต่าง ๆ เช่น ธุรกจิดา้นอาหารและเครื่องดื่ม  
  ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิการบรกิารอื่น ๆ 
- เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตใหแ้ก่บรษิทัจ ากดัในกลุ่มบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์          
  แห่งประเทศไทยและกลุ่มบรษิทัอื่น ๆ 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) 

รายนามและประวติัย่อของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่ง 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ 
อาย ุ75 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 
สญัชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่งในบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
ปีท่ีเร่ิมรบัต าแหน่งกรรมการ 15 พฤษภาคม 2536 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 28 ปี 7 เดอืน 
วฒิุการศึกษา „ 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 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ „ Director Accreditation Program (DAP 34/2548) 
การฝึกอบรม / สมัมนา „ ไมม่ ี
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  
• ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการตรวจสอบ  - บมจ.ศุภาลยั  
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  - ประธานคณะกรรมการก 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  - บมจ.ลพีฒันาผลติภณัฑ ์  
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4 

ภาพถ่าย 
คุณสมชาย 
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• ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
- ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

• ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
 พ.ศ. 2553 - 2554  - กรรมการอสิระ  - บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 
  - กรรมการตรวจสอบ  
 พ.ศ. 2547 - 2555  - กรรมการอสิระ  - บมจ.ซฟีโก ้
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
• ประสบการณ์การท างานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 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  - บจก.กรุงเทพธนาคม 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ   
ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ (รอ้ยละ)   

- - 0.00 (0 หุน้) 
- คณุสมบติัต้องห้าม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ   

บุคคลที่มคุีณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มี      
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจงึได้พจิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินการของบรษิัท 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้า      
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง โดยเหน็ว่า มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจ       
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั สามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งความสมัพนัธ ์
ลกัษณะความสมัพนัธใ์นบริษทั สถานะ / ค าอธิบาย 

1. การถอืหุน้ในบรษิทั 
1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0 หุน้ 
0.00% 

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

หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า       
ไม่เป็น 

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

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

3. การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ /  
Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญัใหพ้จิารณา
จากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 

หมายเหต ุ  : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2564 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

: เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
: เขา้ประชุมคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ปี 2564 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
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รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง (ต่อ) 
 

ศาสตราจารย ์ดร.นันทวฒัน์  บรมานันท ์
อายุ 63  ปี 

 
    
 
วนั / เดือน / ปีเกิด วนัที ่1 กรกฎาคม 2501 
ท่ีอยู ่  เลขที ่315 จามจุรเีรสซเิดนซ ์(หอ้ง 2204) ถนนพญาไท  
  แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10400 
สญัชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่งในบริษทั ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการตรวจสอบ 
ปีท่ีเร่ิมรบัต าแหน่งกรรมการ 22 พฤศจกิายน 2560 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 1 เดอืน 
วฒิุการศึกษา „ ปรญิญาเอก ดา้นกฎหมายปกครอง มหาวทิยาลยัปารสี 2 ประเทศฝรัง่เศส 

„ ปรญิญาโท ดา้นกฎหมายปกครอง มหาวทิยาลยัปารสี 2 ประเทศฝรัง่เศส 
„ นิตศิาสตรบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
„ ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรการร่างกฎหมายและการพจิารณาคดปีกครอง 
  จาก International Institute of Public Administration ประเทศฝรัง่เศส 
„ ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรการท างานของรฐับาลและรฐัสภา 
  จาก International Institute of Public Administration ประเทศฝรัง่เศส 
„ ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนั 
  ประเทศ พ.ศ. 2549 
„ ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังานรุ่นที ่8 
  สถาบนัวทิยาการพลงังาน กระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2559 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ „ Director Accreditation Program (DAP 101/2562) 
การฝึกอบรม / สมัมนา „ ไมม่ ี
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
• ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 - ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 
• ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
   ส านกันายกรฐัมนตร ี
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

    ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 
ภาพถ่าย 

คุณนนัทวฒัน์ 
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พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการปฏริปูประเทศดา้นกฎหมาย 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั  - กรรมการกฤษฎกีา 
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

 พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรหิาร สมาคมวฒันธรรมฝรัง่เศสแหง่กรุงเทพ 
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั  - อนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านกัระงบัขอ้พพิาท ส านกังานศาลยตุธิรรม 

• ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

• ประสบการณ์การท างานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 พ.ศ. 2558 - 2560  - กรรมการสภามหาวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ. 2557 - 2558  - สมาชกิปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) ดา้นกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
 พ.ศ. 2556 - 2560  - คณบดคีณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2556 - 2558  - ประธานสภานิตศิกึษา 
พ.ศ. 2555 - 2559  - ประธานกรรมการสภาวจิยัแหง่ชาต ิสาขานิตศิาสตร ์สภาวจิยัแห่งชาต ิ

 พ.ศ. 2555 - 2559  - กรรมการบรหิาร สภาวจิยัแหง่ชาต ิ
 พ.ศ. 2555 - 2559  - กรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิสาขานิตศิาสตร ์สภาวจิยัแห่งชาต ิ
ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ (รอ้ยละ)   

- - 0.00 (0 หุน้) 
- คณุสมบติัต้องห้าม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ  

บุคคลที่มคุีณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มี      
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจงึได้พจิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินการของบรษิัท 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวฒัน์  บรมานันท์ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ    
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจ       
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั สามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งความสมัพนัธ ์
 

ลกัษณะความสมัพนัธใ์นบริษทั สถานะ / ค าอธิบาย 
1. การถอืหุน้ในบรษิทั 

1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0 หุน้ 
0.00% 

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

หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ 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 

3. การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ /  
Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญัใหพ้จิารณา
จากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 

หมายเหต ุ  : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2564 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

: เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
: เขา้ประชุมคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ปี 2564 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
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รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง (ต่อ) 

 
 

นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี 
อาย ุ46 ปี 

 
 
วนั / เดือน / ปีเกิด วนัที ่20 มกราคม 2518 
ท่ีอยู ่  เลขที ่288/37 ถนนสรุวงศ ์แขวงสีพ่ระยา 
  เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ รองประธานกรรมการ 
ต าแหน่งในบริษทั ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
ปีท่ีเร่ิมรบัต าแหน่งกรรมการ 22 พฤศจกิายน 2560  
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 1 เดอืน 
วฒิุการศึกษา „ ปรญิญาบรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 
  สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 „ ปรญิญาวทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส)์  
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
 „ ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 „ ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการโรงแรม  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 „ ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการพฒันาชมุชน  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่  
 „ ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  
 „ ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการบรหิารทัว่ไป  
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 „ ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิการธนาคาร มหาวทิยาลยับอสตนั  
  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 „ ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ „ Director Accreditation Program (DAP 10/2547) 
การฝึกอบรม / สมัมนา „ ไมม่ ี
 
 

 
ภาพถ่าย 
คุณฐาปน 
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ประวติัการท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
• ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย  
 ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร     - บมจ.ยนูิเวนเจอร ์ 
 ม.ิย. 2563 - ปัจจบุนั  - กรรมการอสิระ     - บมจ.ปนูซเิมนตไ์ทย  
    - กรรมการพจิารณาผลตอบแทน 
 ก.ค. 2562 - ปัจจบุนั  - กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล    - บมจ.เครอืไทย โฮลดิง้ส ์ 
 ก.ค. 2561 - ปัจจบุนั  - กรรมการ      - บมจ.เครอืไทย โฮลดิง้ส ์ 
 ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั  - ประธานคณะกรรมการบรหิาร    - บมจ.เสรมิสขุ  
 ม.ีค. 2558 - ปัจจุบนั  - รองประธานกรรมการคนที ่3    - บมจ.เสรมิสขุ  
 ธ.ค. 2554 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเสีย่ง   - บมจ.เสรมิสขุ  
 ต.ค. 2554 - ปัจจุบนั  - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   - บมจ.เสรมิสขุ  
 ก.ย. 2554 - ปัจจุบนั  - กรรมการ      - บมจ.เสรมิสขุ  
 ก.ค. 2550 - ปัจจบุนั  - รองประธานกรรมการ     - บมจ.ยนูิเวนเจอร ์
    - ประธานกรรมการบรหิาร   

- กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
• ต าแหน่งในกิจการอ่ืนในประเทศไทยท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 ต.ค. 2564 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ     - บจก.บสิโตร เอเชยี  
 ส.ค. 2564 - ปัจจุบนั  - กรรมการอสิระ      - บจก.เอสซจี ีเคมคิอลส ์ 
 ก.ค. 2564 - ปัจจบุนั  - กรรมการ      - บจก.ชา้งคอรป์อเรชัน่  
 ม.ิย. 2564 - ปัจจบุนั  - กรรมการ      - South East Asia Logistics Pte Ltd.  
 พ.ค. 2564 - ปัจจุบนั  - กรรมการ      - Asia Breweries Limited  
 พ.ค. 2564 - ปัจจุบนั  - กรรมการ      - Siam Breweries Limited  
 ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ      - บจก.ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็  
 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบนั  - กรรมการ      - BeerCo Limited  
 ม.ิย. 2561 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ     - กลุ่มบรษิทัสรุากระทงิแดง  
 ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั  - รองประธานกรรมการ    - บมจ.เบยีรไ์ทย (1991) 
    - ประธานกรรมการบรหิาร       
 พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ     - บจก.อมรนิทร ์ออมนิเวริส์ 
    - ประธานคณะกรรมการบรหิาร      
 ต.ค. 2559 - ปัจจุบนั  - ผูบ้รหิารสงูสดุ สายพฒันาความเป็นเลศิ   - บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  
 เม.ย. 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ      - บจก.ประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกจิ 
            เพื่อสงัคม (ประเทศไทย)  
 พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั  - กรรมการ      - บจก.ชา้งเบยีร ์ 
 ม.ีค. 2556 - ปัจจุบนั  - รองประธานกรรมการ     - ไทมส ์พบัลชิชิง่ ลมิเิตด็  
 ก.พ. 2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการ      - เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ, ลมิเิตด็  
 พ.ย. 2555 - ปัจจุบนั  - กรรมการ      - อนิเตอรเ์บฟ อนิเวสเมน้ท ์ลมิเิตด็  
 ก.ย. 2554 - ปัจจุบนั  - กรรมการ      - บจก.พรรณธอิร  
 ม.ค. 2551 - ปัจจุบนั  - รองประธานกรรมการ     - กลุ่มบรษิทัอาคเนย ์ 
 ม.ค. 2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่    - บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  
 ก.ค. 2550 - ปัจจบุนั  - กรรมการ      - บจก.อเดลฟอส  
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 ก.ย. 2546 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่    - อนิเตอรเ์นชัน่แนล เบฟเวอเรจ  
           โฮลดิง้ส ์ลมิเิตด็  
 ปัจจบุนั   - กรรมการ      - กลุ่มบรษิทัทซีซี ี 
• ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย  
 เม.ย. 2556 - ก.พ. 2563  - กรรมการ      - บมจ.แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ 
            ดเีวลลอปเมน้ท ์ 
 ก.พ. 2554 - ก.พ. 2563  - ประธานกรรมการบรหิาร     - บมจ.โออชิ ิกรุ๊ป  
 พ.ค. 2550 - ส.ค. 2558  - รองประธานกรรมการ     - บมจ.อาหารสยาม  
 ม.ค. 2549 - ก.พ. 2563  - รองประธานกรรมการ     - บมจ.โออชิ ิกรุ๊ป  
 ธ.ค. 2544 - ก.พ. 2560  - กรรมการ      - บมจ.เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์ 
• ประสบการณ์การท างานในกิจการอ่ืนในประเทศไทยท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน  
 ธ.ค. 2560 - พ.ย. 2563  - กรรมการ      - บจก.จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้  
    - ประธานคณะกรรมการบรหิาร    
 ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563  - ผูบ้รหิารสงูสดุ กลุ่มธุรกจิเบยีร ์   - บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  
 พ.ศ. 2547 - ม.ิย. 2561  - รองประธานกรรมการ     - กลุ่มบรษิทัสรุากระทงิแดง  
 เม.ย. 2547 - ก.พ. 2561  - กรรมการ      - บมจ.เบยีรไ์ทย (1991) 
    - รองประธานกรรมการบรหิาร    
 ต.ค. 2546 - ม.ค. 2551  - กรรมการ      - บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
    - รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่     
ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ (รอ้ยละ)   

- - 60.35 (602,427,400 หุน้) 
- คณุสมบติัต้องห้าม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ   

บุคคลที่มคุีณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มี      
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจงึได้พจิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินการของบรษิัท 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
นายฐาปน  สิริวฒันภักดี ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ       
ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั   
พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ           
การด าเนินงานของบรษิทั สามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งความสมัพนัธ ์
ลกัษณะความสมัพนัธใ์นบริษทั สถานะ / ค าอธิบาย 

1. การถอืหุน้ในบรษิทั 
1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
602,427,400 หุน้ 

60.35% 

2. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั - บรษิทัย่อย เป็น 
3. เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง       

หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า       
เป็น 

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 

3. การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิทัและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ /  
Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญัใหพ้จิารณา
จากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 

หมายเหต ุ  : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2564 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

: เขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ปี 2564 จ านวน 10 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
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รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง (ต่อ) 

 
 

เรอือากาศโท กมลนัย  ชยัเฉนียน 
อาย ุ63 ปี 

 
 
วนั / เดือน / ปีเกิด วนัที ่17 มนีาคม 2501 
ท่ีอยู ่  เลขที ่539/18 ซอยสขุมุวทิ 31 (สวสัด)ี แขวงคลองตนัเหนือ  
  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งในบริษทั ไม่ม ี
ปีท่ีเร่ิมรบัต าแหน่งกรรมการ 29 เมษายน 2562 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี 8 เดอืน 
วฒิุการศึกษา „ ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัคอรแ์นล นิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา 
 „ ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวอตุสาหกรรม 

  มหาวทิยาลยัคอรแ์นล นิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา 
„ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคม ี
  มหาวทิยาลยันิวแฮมป์เชยีร ์สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ „ Director Accreditation Program (DAP 5/2546) 
„ Director Certification Program (DCP 38/2546) 

การฝึกอบรม / สมัมนา „ ไมม่ ี
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  
• ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
 พ.ศ. 2539 - ปัจจุบนั       - กรรมการ  - บมจ.วโรปกรณ์  
• ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 พ.ศ. 2563 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  - บจก.ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศไทย) 
 พ.ศ. 2563 - ปัจจุบนั  - ทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ - บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 

 พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละผงัเมอืง   
 พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  - การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค  
 พ.ศ. 2550 ‟ ปัจจุบนั  - ทีป่รกึษา - ชมรมศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยัคอรเ์นล 
        แห่งประเทศไทย  
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.ซ.ีเอ.ซ.ี จ ากดั 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.ซ.ีเอ.ไอ. จ ากดั  

 
ภาพถ่าย 
คุณกมลนยั 
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 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.เอเอสเอม็ แมนเนจ 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.เอเอสเอม็ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.ทศภาค 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.สะไปซ ์ออฟ เอเชยี 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.ไทยเบฟเวอเรจ มารเ์กต็ติง้  
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.น ้า ใจไทยเบฟ (วสิาหกจิเพื่อสงัคม) 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.บางกอกอารต์เบยีนนาเล่  
        แมนเนจเมน้ท ์ 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.บสิโทร เอเชยี 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.เอส.พ.ีเอม็อาหารและเครือ่งดื่ม 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.ทาเลน้ท ์แมเนจเมน้ท ์ 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.แปซฟิิค เลเช่อร ์(ประเทศไทย) 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.สารพดัสรรพศลิป์  
      (วสิาหกจิเพื่อสงัคม)  
 ปัจจบุนั   - กรรมการ   - บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์ 
       แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์ 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล  
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี อมิเมจ  
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิัน่ ออกาไนเซอร 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.วเีอน็ย ูเอก็ซบิชิัน่ส ์เอเชยี แปซฟิิก 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.นอรท์ สาทร โฮเตล็ 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ 
      เมเนจเมน้ท ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.โทนิค อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.ซดีบัเบิล้ย ูทาวเวอร ์ 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.เกษมทรพัยภ์กัด ี 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.ทรพัยอ์าคารซดีบัเบิล้ยทูาวเวอร ์1  
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.ทรพัยอ์าคารซดีบัเบิล้ยทูาวเวอร ์2  
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.วนั แบงคอ็ก  
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.วนั แบงคอ็ก โฮลดิง้ส ์ 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.วนั แบงคอ็ก เวนเจอร ์
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.วนั แบงคอ็ก มเีดยี 
 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.เกษมทรพัยส์ริ ิ 
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 ปัจจบุนั   - กรรมการ  - บจก.ควอนตมั แคปปิตอล  
       ดเีวลลอปเมน้ท ์
• ประสบการณ์การท า งานในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง  
• ประสบการณ์การท า งานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 พ.ศ. 2559 - ก.ย. 2563   - ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่  - บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
      ผูบ้รหิารสงูสดุ สายบรหิารทัว่ไป  
 พ.ศ. 2556 - 2559   - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรหิารทรพัยส์นิ  - บจก.ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศไทย)  
 พ.ศ. 2552 - 2556  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรหิารทรพัยส์นิ  - บจก.ทซีซี ีโฮเทลส ์กรุ๊ป 
      กลุ่มโรงแรม ต่างประเทศ  
 พ.ศ. 2551 - 2552  - กรรมการผูจ้ดัการ  - บจก.เอน็.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ 
        ดเิวลลอปเมน้ท ์
พ.ศ. 2549 - 2552   - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานปฏบิตักิาร    
พ.ศ. 2550 - 2560   - กรรมการ  - สมาคมหมากรุกสากลแหง่ประเทศไทย  
พ.ศ. 2550 - 2555   - ประธาน  - ชมรมศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยัคอเนล 
     แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2541 - 2548    - ผูอ้ านวยการพฒันาโครงการ  - กลุ่มโรงแรมอมิพเีรยีล 
    - ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 
พ.ศ. 2534 - 2539   - อาจารยพ์เิศษ หลกัสตูร บรหิารการตลาด  - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
     Master in Marketing Management  
พ.ศ. 2529 - 2541   - อาจารยพ์เิศษ บรรยายวชิานโยบายธุรกจิการเงนิ - มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
   และการจดัการเชงิปฏบิตักิาร  

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ (รอ้ยละ)   

- - 0.00 (0 หุน้) 
- คณุสมบติัต้องห้าม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ  

บุคคลที่มคุีณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มี      
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจงึได้พจิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินการของบรษิัท 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดเ้สนอให ้
เรอือากาศโท กมลนัย ชยัเฉนียน ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
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 กรรมการต่ออกีวาระหน่ึง โดยเหน็ว่า มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบั           
การด าเนินงานของบรษิทั สามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งความสมัพนัธ ์

ลกัษณะความสมัพนัธใ์นบริษทั สถานะ / ค าอธิบาย 
1. การถอืหุน้ในบรษิทั 

1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0 หุน้ 
0.00% 

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

หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ 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 

3. การเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนัอย่างมนียัส าคญั เช่น บรษิัทและกจิการอื่นทีก่รรมการ / ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นลกูคา้ /  
Supplier / ลกูหนี้การคา้ / หรอืเจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ โดยความเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญัใหพ้จิารณา
จากวงเงนิซือ้ / ขาย / เช่าสนิคา้ - บรกิารทัง้หมดในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัและกจิการ 

หมายเหต ุ  : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2564 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

: เขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ปี 2564 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
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(ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6) 
ค านิยามกรรมการอิสระ 

 
 นิยามกรรมการอสิระของบรษิทัทีก่ าหนดมลีกัษณะเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอสิระ และ/หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิัทต้องมี
คุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้   
ใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

(2) เป็นกรรมการทีไ่ม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงานในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วมหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื    
ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบรษิัทรวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรอืที่ปรกึษาที่ได้รบัเงินเดือนประจ าจากบริษัท บรษิัทในเครือ     
บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

(3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและ                
การบรหิารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บรษิัทร่วม หรอืบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

(4) เป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
(5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น             

รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
(6) สามารถปฏิบตัิหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบรษิทัไดโ้ดยอสิระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้ง
หรอืญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว กรณีที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของบรษิัทกรรมการอสิระต้องพร้อมที่จะคดัค้านการกระท าของ
กรรมการอื่น ๆ หรอืของฝ่ายจดัการ 
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(ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7) 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2565 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการความยัง่ยนืและ
บรหิารความเสีย่ง ส าหรบัปี 2565 (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป) โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภท 
ขนาด และความเกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท า
หน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล และกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็น
วงเงนิไม่เกนิ 7,000,000 บาท อย่างไรกด็ ีมกีารปรบัปรุงอตัราค่าตอบแทนรายเดอืน (เงนิประจ าต าแหน่ง) ของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับรอบปีบัญชี 2565 และมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง โดยในส่วน
ค่าตอบแทนพเิศษใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการ
ของบรษิทัเป็นส าคญั 
 

รายละเอียดอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 เปรียบเทียบปี 2564 
 

ต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบี้ยประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 
ประธานกรรมการ  30,000 20,000 25,000 25,000 
กรรมการ  20,000 10,000 20,000 20,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 30,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมการตรวจสอบ 30,000 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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ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่าน ซึ่งเป็น
กรรมการอสิระ และกรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน) 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตัหิน้าทีก่ ากบัดูแล เกีย่วกบัความเหมาะสม
และถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิในเรื่องของความน่าเชือ่ถอื และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 
และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล สรา้งความมัน่ใจและความน่าเชื่อถอืแก่ผูล้งทุน สถาบนัการเงนิ พนัธมติรทางธุรกจิและ   
ผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมไปถงึประสทิธภิาพในการควบคุมภายในของบรษิัท อมรนิทรพ์ริ้นติ้ง แอนด์ พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบยีบ 
และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจริยธรรมที่ดี ซึ่งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบมดีงันี้ 

1. สอบทานงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้และเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บรษิทัและบรษิทัย่อยปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนด 

ของหน่วยงานก ากบัดแูล และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
3. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การได้มาหรอืจ าหน่ายไปของทรพัย์สนิของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ีเพื่อใหค้วามมัน่ใจ   
ว่ารายการดงักล่าวสมเหตุผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และการด าเนินการมคีวามโปร่งใส 

4. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมรีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธผิล รวมทัง้
พจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ค าแนะน าในเรื่องงบประมาณ อตัราก าลงัคน ตลอดจน         
ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี และเลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

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

6. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และ            
มปีระสทิธภิาพ 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบรษิทั ตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

8. อนุมตัิแผนงานการตรวจสอบภายในของบรษิัทและบริษัทย่อย ตามวธิกีารและมาตรฐานที่ยอมรบัโดยทัว่ไป และติดตาม      
การด าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหน็ที่เ ป็นอสิระจากที่ปรึกษาทางวชิาชพีอื่น เมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่าย    
ของบรษิทั 

10. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการจ านวน 1 ท่าน   
ซึง่เป็นกรรมการอสิระ กรรมการอสิระ 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน) และกรรมการจ านวน 2 ท่าน  
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

1. ท าหน้าที่สรรหาและคดัเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 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. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ          

ทีค่ณะกรรมการแต่งตัง้ 
6. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ

แต่งตัง้ 
7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภิบาล 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล ประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการจ านวน 1 ท่าน ซึง่เป็น
กรรมการอสิระ กรรมการอสิระจ านวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน) และกรรมการจ านวน  2 ท่าน  
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

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 อาท ิการพฒันาความรู้ให้กรรมการ การวางแผน Board Retreat ประจ าปี และ    

การพฒันาดา้นอื่น ๆ แก่กรรมการ  
3.3 หน้าที่ในการดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการเป็นประจ าทุกปีอย่างมี

ประสทิธภิาพ  
4.  หน้าทีใ่นการจดัใหม้นีโยบายต่อตา้นการทุจรติ  

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

ต่อคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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คณะกรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการจ านวน 1 ท่าน 
ซึง่เป็นกรรมการอสิระ กรรมการอสิระจ านวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน) และกรรมการจ านวน 2 ท่าน  
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

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 โดยการระดมความคดิเหน็จากผูบ้รหิารและพนกังานจากหน่วยงานต่าง ๆ 
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 ากดั (มหาชน) 
(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.)  

นายสุวทิย ์ จนิดาสงวน / Mr. Suwit  Chindasanguan กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 67 ปี / Years 
อยู่บา้นเลขที ่ 59/145 หมูท่ี ่19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170 
Resident at   59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 

หรอื/or  ชื่อ / Name     อายุ / Age   ปี / 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 2565 ในวนัที ่

28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2022 Shareholder’s 
Annual General Meeting to be held on April 28, 2022 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. 

 
  
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6  
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

ผูท่ี้มาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้กระท าเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting 
shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงนาม/ Signed     ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนาม / Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนาม / Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนาม / Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

 
 
หมายเหต ุ/ Remarks 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and 
cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
 
2. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไว้ในขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไว้ในขอ้ (2) ได้ / The shareholder 
must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to 
the proxy. 
 
3. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแล
หุน้ ซึ่งบรษิทัได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.amarin.co.th เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดงึขอ้มูลมาใชไ้ด้ตามความเหมาะสม / 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 ากดั (มหาชน) 
(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.)  

นายสุวทิย ์ จนิดาสงวน / Mr. Suwit  Chindasanguan กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 67 ปี / Years 
อยู่บา้นเลขที ่ 59/145 หมูท่ี ่19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170 
Resident at   59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 

หรอื/or      ชื่อ / Name     อายุ / Age   ปี / 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 2565 ในวนัที ่
28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที่ 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2022 Shareholder’s 
Annual General Meeting to be held on April 28, 2022 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 

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

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

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 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 
วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี 2564 และแผนงานประจ าปี 2565 
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s 2021 operating results and the Business plan for 2022. 

(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 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปีส้ินสดุ   

วนัเดียวกนั ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 
Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2021, Statement of Comprehensive 

Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2021, all of which have been audited by the auditor 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 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี และจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี         

1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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, 2021 to December 31, 2021 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider 

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

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

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2565  
Agenda No. 5 To consider and appoint the Company’s auditor and determine remuneration for the year 2022 

     (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 
วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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. รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์  /  Associate Professor Dr. Somchai Phagaphasvivat 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
2. ศาสตราจารย ์ดร.นนัทวฒัน์  บรมานนัท ์ / Professor Dr. Nantawat  Boramanand 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
3. นายฐาปน  สริวิฒันภกัด ี / Mr. Thapana  Sirivadhanabhakdi 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
4. เรอือากาศ โทกมลนยั  ชยัเฉนียน  / Flg.Off. Kamolnai Chaixnien 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2565 
Agenda No. 7 To consider and determine Director’s remuneration for the year 2022 

     (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 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

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

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

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

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

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

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

 
 

ลงนาม / Signed     ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนาม / Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนาม / Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนาม / Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
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หมายเหต ุ/ Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and 
cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ระบุไว้ในขอ้ (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 กรณีผู้รบัมอบฉันทะเป็นผูม้สี่ว นได้ส่วนเสีย      
ในกจิการเรื่องใดทีไ่ด้เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว้ในขอ้ (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. ซึ่งเป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก    
และดูแลหุน้ ซึ่งบรษิทัได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.amarin.co.th / Proxy Form C. for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. 
Interested shareholders can obtain from the Company’s website at www.amarin.co.th. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited. 
 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บรหิาร เลขที ่378 ถนน

ชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย  / in the 2022 Shareholder’s Annual General Meeting 
to be held on April 28, 2022 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 ากดั (มหาชน) 
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.)  
นายสุวทิย ์ จนิดาสงวน / Mr. Suwit  Chindasanguan กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 67 ปี / Years 
อยู่บา้นเลขที ่ 59/145 หมูท่ี ่19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170 
Resident at   59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 

หรอื/or  ชื่อ / Name     อายุ / Age   ปี / 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 2565 ในวนัที ่

28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2022 Shareholder’s 
Annual General Meeting to be held on April 28, 2022 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

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

หุน้สามญั      หุน้ 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. 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน  2564  
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 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 
วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี 2564 และแผนงานประจ าปี 2565 
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s 2021 operating results and the Business plan for 2022. 

(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 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปีส้ินสดุ   

วนัเดียวกนั ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 
Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2021, Statement of Comprehensive 

Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2021, all of which have been audited by the auditor 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 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี และจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี         

1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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, 2021 to December 31, 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 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2565  
Agenda No. 5 To consider and appoint the Company’s auditor and determine remuneration for the year 2022 

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

                                                  เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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.   รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์  /  Associate Professor Dr. Somchai Phagaphasvivat 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
2.   ศาสตราจารย ์ดร.นนัทวฒัน์  บรมานนัท ์ / Professor Dr. Nantawat  Boramanand 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
  3.   นายฐาปน  สริวิฒันภกัด ี / Mr. Thapana  Sirivadhanabhakdi 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
  4.   เรอือากาศโท กมลนยั  ชยัเฉนียน  / Flg.Off. Kamolnai Chaixnien 

เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2565 
Agenda No. 7 To consider and determine Director’s remuneration for the year 2022 

     (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 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องแ 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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมติ    

ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควร / 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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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ได้กระท าเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance to 
my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 
 

ลงนาม / Signed     ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

ลงนาม / Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

ลงนาม / Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

ลงนาม / Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

 
หมายเหต ุ/ Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถอืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก      

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

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื / Documents required are 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the shareholder 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำ�ปี 2565 64



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited. 
 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัที ่28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที่ 378 ถนน
ชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย  / in the 2022 Shareholder’s Annual General Meeting 
to be held on April 28, 2022 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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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 
 

นายสวิุทย ์ จินดาสงวน 
อายุ  67 ปี 

 
 
 

วนั / เดือน / ปีเกิด วนัที ่18 มถุินายน 2497 
ท่ีอยู ่  เลขที ่59/145 หมู่ที ่19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ี 
  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่งในบริษทั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล  

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ปีท่ีเร่ิมรบัต าแหน่งกรรมการ 22 พฤศจกิายน 2560 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 1 เดอืน 
วฒิุการศึกษา „ ปรญิญาโทวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

„ ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ „ Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564) 
 „ 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) 
„ Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) 
„ Audit Committee Program (ACP 4/2548) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 7 

ภาพถ่าย 
คุณสวุทิย ์
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„ 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” 

ประวติัการท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั  
 

- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 

- บมจ.ยนูิเวนเจอร ์

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั  - กรรมการ - กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั - ประธาน - บจก.ไวด ์ไว แมก็ซ ์
ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
พ.ศ. 2547 - 2560  
 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

- บมจ.เอสไอเอส ดสิทรบิวิชัน่ (ประเทศไทย) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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ประสบการณ์การท างานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2561 - 2564      - กรรมการอสิระ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

- บจก.เครดติฟองซเิอร ์ 

พ.ศ. 2555 - 2559  - กรรมการพจิารณาผูก้ระท าแผนและ 
  ผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟูกจิการ 

- กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

พ.ศ. 2544 - 2560  - กรรมการ - บจก.อนิเตอรเ์นต เซอรว์สิ โพรวายเดอร ์
ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง   
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัโดยนับรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ (รอ้ยละ)   
0.00 (0 หุน้) 
คณุสมบติัต้องห้าม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
 ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา  -ไม่ม ี
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งความสมัพนัธ ์

ลกัษณะความสมัพนัธใ์นบริษทั สถานะ / ค าอธิบาย 
1. การถอืหุน้ในบรษิทั 

1.1 จ านวนหุน้ 
1.2 สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
0 หุน้ 
0.00% 

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

หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า       
ไม่เป็น 

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

ใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) 
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 
 

หมายเหต ุ : เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2564 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
 : เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภบิาล ปี 2564 จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
 : เขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
  : เขา้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปี 2564 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
 
 

towards a 
STRONGER FUTURE

69



 
 

 
เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชุม 

 
เง่ือนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้ารว่มประชมุ และการออกเสียงลงคะแนน 

 เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผู้ถอืหุ้น ผู้ลงทุน และผูท้ี่เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ือหุน้ของ
บรษิทัจดทะเบยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบ
เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้
ยดึถอืปฏบิตั ิทัง้น้ีบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะผ่อนผนัการยืน่แสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้
ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากท่ีมีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษทัขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะงดเว้นการลงคะแนนเสียงส าหรบัวาระท่ีได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสรจ็ส้ินไปแล้ว           
โดยผูถ้อืหุน้จะสามารถลงคะแนนเสยีงไดเ้ฉพาะวาระทีย่งัคงเหลอือยู่เท่านัน้ 
 
เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชุม 
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง: 
 ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง 
กรณีผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าประชุม: 
 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชื่อ

ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ 

หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน        

บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
กรณีผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมารว่มประชุมด้วยตนเอง: 
 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน         

บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
 หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมขีอ้ความ

แสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุ้น 
กรณีมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าประชุม: 
 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอื

ชื่อบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสอืรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคลนัน้ (ถา้ม)ี  

 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และ           
มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น           
ผูถ้อืหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 
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 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน         
บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน         
บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมิได้มีสญัชาติไทยหรอืเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาและกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสาร     
แสดงตนใหใ้ชเ้อกสารต่อไปนี้ 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคล หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ส าเนาหนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยจะต้องมรีายละเอยีด

ชื่อนิตบิุคคลผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคลและเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการลงลายมอืชื่อ  
 เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้แ้ทนนิตบิุคคลนัน้

รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น 
 เอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล 
 หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 หนงัสอืยนืยนัว่าคสัโตเดยีนผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
 บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ก.-แบบ ข.-แบบ ค. ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนด
ไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ     
เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพจิารณาไดว้่าจะมอบฉันทะใหบุ้คคลหรอืจะมอบฉันทะให้
กรรมการบรษิทัรายใดรายหนึ่งตามรายละเอยีดขอ้มูลกรรมการอสิระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผูถ้อืหุ้น
อาจจะระบุชื่อผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตวั กรณีผูร้บัมอบฉันทะรายใดตดิภารกจิไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมได ้ผูร้บัมอบฉนัทะรายอื่นกส็ามารถเขา้ประชุมแทนได ้

(2) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขดีฆ่าลงวันที่ท าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมี       
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทัง้นี้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ร ับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

(3) ส่งหนังสอืมอบฉันทะกลบัมายงั “ส านักกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่” ภายในวนัที่ 25 เมษายน 2565 ก่อน 12.00 น.
เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัไดต้รวจสอบเอกสารทนัเวลาเริม่ประชุม 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งจะถอืหุน้ของบรษิทัจ านวนเท่าใด ผูถ้อืหุน้นัน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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

12.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด ์       
พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมทีไ่ดแ้นบมา
พรอ้มกนัน้ี 
 
การออกเสียงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุ้น 

การลงคะแนนเสยีง การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิชีมูอื โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง 
ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะแยกออกจากเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กีเ่สยีงกไ็ด้ 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้ กรณีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ หรอืระบุไว้
ไม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทน 

(2) มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
 กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุ้นในที่ประชุม

รบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(3) หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(4) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้และประธาน

ทีป่ระชุมอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกทีป่ระชุมชัว่คราวกไ็ด ้เวน้แต่เป็นการออกเสยีงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้
กรรมการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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ข้อบงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
 

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

คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญั เมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้ือหุ้นคนหนึ่งหรอื
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สบิ) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนังสอืขอให้
คณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีจ่ะขอใหเ้รยีกประชุมไว้  
ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนันับแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายทีเ่ขา้ชื่อกนั หรอื    
ผูถ้ือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 45 (สีส่บิห้า) วนั นับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบรษิัทต้องรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัฉบบัน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสีต่้องร่วมกนัรบัผดิชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น       
จากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 
ขอ้ 46. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 
และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนั
ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั  
 
ขอ้ 47. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน หรอืไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม        
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่งชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป           
ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่หนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

  ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้กใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในทีป่ระชุม 
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ขอ้ 48. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 
(1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสยีงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสยีง

ลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสยีงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสทิธแิละ
ก าหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั 

(2) ในกรณีปกต ิใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั    
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(3) ในกรณีดงัต่อไปนี้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสว่นทีส่ าคญั 
(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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มาตรการและแนวปฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  
ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ในประเทศไทย ยงัมีการแพร่ระบาด        

อย่างต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบนั บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) ( “บรษิทั”) ไดต้ระหนักถงึสถานการณ์
ดงักล่าว และมคีวามห่วงใยในสขุภาพอนามยั ความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งทุกคน  

 
บรษิทัจงึขอแจ้งมาตรการ และแนวทางด าเนินการจดัประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 

เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นการลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 บรษิทัขอความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ  
ทีต่อ้งการเขา้ร่วมประชุม ณ สถานทีจ่ดัประชุม ดงัต่อไปนี้ 

 
1.  ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ข่ายเป็นผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มเสีย่ง เช่น เคยใกลช้ดิผูป่้วย หรอืมกีารพบปะสงัสรรค์   

กับกลุ่มบุคคลอื่นเป็นจ านวนมาก และในกลุ่มบุคคลนัน้มีผู้ติดเชื้อ COVID - 19 ในช่วง 14 วันก่อนวันประชุมหรือผู้ถือหุ้น        
และ/หรือผู้ร ับมอบฉันทะ เป็นผู้ที่มีอาการไข้ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาทิ ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ามูก  เป็นต้น ขอให ้         
งดการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง และพจิารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระเขา้ร่วมประชุมแทน 

2.  ในวนัประชุม บรษิทัจดัใหม้จีุดคดักรองตามแนวปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรค ก่อนการเขา้ร่วมประชุม โดยการคดักรอง
จะเริม่ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ซึง่ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะทีจ่ะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งปฏบิตั ิดงันี้ 

2.1  กรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID - 19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติ     
ความเสีย่งของท่าน อาจถอืเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2528 

2.2  แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซนี ป้องกนัโรค COVID - 19 อย่างน้อย 2 เขม็ 
2.3  บรษิทัมกีารตัง้จุดตรวจ ATK โดยมเีจา้หน้าทีห่รอืผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจหาเชือ้ เพื่อใหบ้รกิารส าหรบัผูถ้อืหุน้ 

และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัหลกัฐานการแสดงผลตรวจคดักรอง COVID - 19 ดว้ย ATK โดยตนเองของผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม ซึง่ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะทีต่อ้งการเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งตรวจคดักรอง COVID - 19 ดว้ย ATK ทีบ่รษิทัจดัให้
เท่านัน้ และบรษิัทสงวนสทิธไิม่อนุญาตใหผู้้ถือหุ้น และ/หรอื ผู้รบัมอบฉันทะที่ไม่ปฏบิตัิหรอืไม่ผ่านการคดักรองตามมาตรการ    
ในข้อหนึ่งขอ้ใดในข้อ 2 เขา้ไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และไม่ผ่านการคดักรอง ท่านสามารถ    
มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั หรอืผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนได)้ 

3.  บริษัทจะมีการจดัที่นัง่โดยมีการเว้นระยะห่างตามสมควร ซึ่งจะท าให้ที่นัง่ในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัด ดังนัน้           
หากทีน่ัง่ในหอ้งประชุมเตม็จ านวนทีไ่ดจ้ดัไวแ้ลว้ บรษิทัตอ้งขอใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าถงึหอ้งประชมุในภายหลงั
งดเขา้หอ้งประชุม และตอ้งนัง่ในทีน่ัง่ทีไ่ดจ้ดัไวภ้ายนอกหอ้งประชุม ทัง้นี้บรษิทัขอความร่วมมือผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ 
งดการยา้ยทีน่ัง่ หรอืเขา้ - ออก ระหว่างการประชุม  
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 4.  ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อ              
ความปลอดภยัของท่านและบุคคลทีเ่ขา้ร่วมประชุมทุกคน 
 5.  บริษัทของดบริการอาหาร และงดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม เพื่อลด        
ความเสีย่งของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID - 19 
 6.  เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจะของดการใช้ไมโครโฟนส าหรับสอบถามในที่ประชุม โดยจะมี         
การจดัเตรยีมกระดาษเพื่อให้ผู้เขา้ร่วมประชุมสามารถเขยีนค าถามลงในกระดาษ และจดัส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อส่งค าถามแก่         
ผูด้ าเนินรายการต่อไป 
 7.  บรษิทัของดการใหบ้รกิารจดัรถรบั - ส่ง ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ เพื่อความปลอดภยั และลดโอกาส
หรอืความเสีย่งในการตดิเชือ้โรค COVID - 19 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 8.  หากสถานการณ์มกีารเปลี่ยนแปลง หรอืมขีอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิม่เตมิ ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการจดัประชุม     
ผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.co.th) และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง       
ประเทศไทยต่อไป 
 

ทัง้นี้ หากมผีู้เขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนมากหรอืมาพร้อมกนัหลายท่าน อาจท าให้เกดิความล่าชา้ในการคดักรองและ    
การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม บรษิทัตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
       ขอแสดงความนบัถอื 
      บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
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แผนท่ี 
บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์  แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั  กรงุเทพมหานคร  โทรศพัท ์ 0-2422-9999 
ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ริหาร 
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