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2 เมษายน 2555
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
		
2. รายงานประจำ�ปี 2554
		
3. รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ		
			 แทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
		
4. ค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับปี 2555
		
5. ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำ�หรับปี 2555
		
6. หนังสือมอบฉันทะ
		
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
		
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
		
9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
		
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555
ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 65/101-103
ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ :
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2554 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2554
		
• ความเป็ น มาและเหตุ ผ ล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่
			 20 เมษายน 2554 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำ�เนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 1
			 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ และบริษทั ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
			 (www.amarin.com)
		
• ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
			 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควร
			 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่า
			 มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
		
• การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
			 ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 รับรองรายงาน
		
ประจำ�ปี 2554 และแผนงานประจำ�ปี 2555
		
• ความเป็ น มาและเหตุ ผ ล บริ ษั ท ได้ ส รุ ป ผลการดำ � เนิ น งานทีผ่ ่ า นมาในรอบปี 2554
			 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัท
			 ได้จัดเผยแพร่ร ายงานดังกล่ าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนงาน
			 ประจำ�ปี 2555 ที่นำ�เสนอในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
		
• ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2554
			 รับรองรายงานประจำ�ปี 2554 และรับทราบแผนงานประจำ�ปี 2555 ของบริษัทตามที่เสนอ
		
• การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำ�ไร
		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
		
จากผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2554
		
• ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด ซึ่งกำ�หนด
			 ให้บริษัทต้องมีการจัดทำ�งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำ�ปี สิ้นสุด
 			 ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
			 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำ�ปี 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการ
			 ตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง
			 โดยบริษัทฯ มีผลกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานในรอบปี 2554 รวม 235,973,895.73 บาท
			 ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
			 งบแสดงฐานะการเงิน
					 สินทรัพย์รวม
จำ�นวน
2,307,617,679.61
บาท
					 หนี้สินรวม
จำ�นวน
484,269,980.88
บาท
					 ส่วนของผู้ถือหุ้น
จำ�นวน
1,823,347,698.73
บาท
					 จำ�นวนหุ้น
จำ�นวน
200,000,000
หุ้น
		
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
					 รายได้รวม
จำ�นวน
1,911,363,092.68
บาท
					 กำ�ไรสุทธิ
จำ�นวน
235,973,895.73
บาท
					 กำ�ไรต่อหุ้น
จำ�นวน
1.18
บาท/หุ้น
		
• ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ
			 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำ�ปี 2554
		
• การลงมติ วาระนี้ ต้ อ งผ่ า นมติ อ นุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม
			 และออกเสียงลงคะแนน

ปี
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547

เงินปันผลประจำ�ปี
0.90 บาท/หุ้น
0.80 บาท/หุ้น
0.80 บาท/หุ้น
0.80 บาท/หุ้น
0.80 บาท/หุ้น
0.80 บาท/หุ้น
0.75 บาท/หุ้น
0.60 บาท/หุ้น

% การจ่าย
76%
65%
72%
58%
71%
59%
64%
55%

		
• ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี
		 2554 ตามที่ เ สนอ ซึ่ ง จะจ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผลตามที่ ป รากฏรายชื่ อ
		 ณ วันกำ�หนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยจะรวบรวมรายชื่อ
		 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่ เติม
		 พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2555 และกำ�หนด
		 จ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
		
• การลงมติ วาระนี้ ต้ อ งผ่ า นมติ อ นุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม
		 และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
		
(รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3)
		
• ความเป็ น มาและเหตุ ผ ล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และ
		 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำ�หนดให้กรรมการต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระในการ
		 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำ�นวนกรรมการ
			 ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งใน
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วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลประจำ�ปี สำ�หรับผลการดำ�เนินงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
		
2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
		
• ความเป็ น มาและเหตุ ผ ล บริ ษั ท มี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 ของ
			 กำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จากผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
			 ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 จึงขอให้ทปี่ ระชุมอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
			 สำ�หรับงบการเงินประจำ�ปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำ�นวน 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ
 			 0.90 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา  ดังนี้

		 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 4 คน
		 ประกอบด้วย
				 1. นางเมตตา	 อุทกะพันธุ์  	
ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร,
 						
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			 2. นางสุภาวดี โกมารทัต
รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ และกรรมการ
						
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
				 3. นายสมชาย ภคภาสน์ววิ ัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
				 4. นางสุภาพ น้อยอํ่า	
กรรมการ
			 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
		 คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า
		 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
		 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การ
		 ดำ�เนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่พ้นจากตำ�แหน่งตามกำ�หนด
		 วาระ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติและผลงาน
		 ของทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3
		
• ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
		 กรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจาก
		 บุคคลดังกล่าวเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินงานของบริษทั
		 ต่อไป
		
• การลงมติ วาระนี้ ต้ อ งผ่ า นมติ อ นุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม
		 และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิ จ ารณากำ � หนดค่ า ตอบแทนสำ � หรั บ กรรมการประจำ � ปี 2555 (รายละเอี ย ดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4)
		
• ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการบริษัท
		 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำ�หรับปี 2555 โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับ
		 ประเภท ขนาด และความเกี่ย วโยงกั บ ผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ
		 อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น รวมถึ ง ความเหมาะสมกั บ การทำ � หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
		 คณะกรรมการบริ ษั ท กรรมการอิ ส ระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้
		 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4)
				 (1) ไม่มีผลตอบแทนสำ�หรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท
				 (2) กรณีกรรมการทีไ่ ม่เป็นพนักงานบริษทั บริษทั ฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
				 (3) กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ด้วยนัน้ บริษทั ฯ
				 จะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
• ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำ�หนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
		 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

		
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ ริหาร บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี 2555 ตั้ ง แต่ เ วลา 12.00 น. โดยกำ � หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2555 	
		
สำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความ
ลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหาก
ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระดังนี้ 1) นายวทัญญู
ณ ถลาง 2) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความ
ร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2555 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้
ท่านผูถ้ อื หุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนำ�เอกสารหลักฐานตามรายการในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 8 มาแสดงเพือ่ ลงทะเบียน
ในวันประชุมด้วย
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• การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
		 ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2555 (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5)
		
• ความเป็นมาและเหตุผล บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ส�ำ นักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทน
		 ผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2555 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำ�นักงานสอบบัญชี
		 ที่เหมาะสม
			 คณะกรรมการบริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2555 ดังนี้
				 1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
เลขที่ใบรับอนุญาต 7517 หรือ
				 2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ
				 3. นางสาววันนิสา  งามบัวทอง
เลขที่ใบรับอนุญาต 6838
			 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2555
		
• ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรแต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชี
		 สำ�หรับปี 2555 และกำ�หนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ
		
• การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
		 ออกเสียงลงคะแนน

		
ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน
อย่างเต็มที่ หากท่านมีคำ�ถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำ�เสนอครั้งนี้ สามารถ
จัดส่งคำ�ถามไปล่วงหน้าได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 จักเป็นพระคุณยิง่
							
								

ขอแสดงความนับถือ
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สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4110 โทรสาร 0-2422-9902

(นางเมตตา  อุทกะพันธุ์)
ประธานกรรมการ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
				 1. นางเมตตา 		อุทกะพันธุ์
				 2. นายเจริญจิตต์
ณ สงขลา	
				 3. นายสมชาย		ภคภาสน์วิวัฒน์
				 4. นางสุภาวดี		โกมารทัต
				 5. นางระริน		อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
				 6. นายชีวพัฒน์
ณ ถลาง
				 7. นางสุภาพ		น้อยอํ่า
					8. นายสมรรถ		เรืองณรงค์
กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
				 1. นายวทัญญู 		ณ ถลาง
เนื่องจากป่วย
ผู้เข้าร่วมประชุม
				 1. นางสาวธนารี
พิมปรุ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
				 2. นายบัญชา		วงศ์ทองเจริญ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
				 3. นายฉันทชาต		ธเนศนิตย์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
		
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท
อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
มีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื เข้าประชุมแทนรวม 80 ราย นับจำ�นวนหุน้ ได้ 155,853,743 หุน้
คิดเป็นร้อยละ 77.93 ครบองค์ประชุม โดยมีนางเมตตา  อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
และมอบให้นายบัญชา  วงศ์ทองเจริญ ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำ�เนินการประชุม ซึ่งก่อนเริ่ม
ประชุมนายบัญชาได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม
คำ�ถาม และเสนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ คัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่
วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดขอเสนอวาระการประชุม คำ�ถาม และ
รายชือ่ บุคุ คลเพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า  ต่อมา  นายบัญชาได้แนะนำ�คณะกรรมการตรวจสอบคะแนน
ที่เป็นกลาง คือ นายสมพล เทียนสุวรรณ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำ�นักงานคุณธรรมทนายความ เพื่อทำ�
หน้าทีต่ รวจสอบการลงคะแนนเสียง และแนะนำ�ผูร้ บั มอบอำ�นาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย คือ นายฉัตรเฉลิม
องอาจธานศาล ต่อมาได้แจ้งหารือต่อทีป่ ระชุม เกีย่ วกับการลงมติในแต่ละวาระว่าให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนนที่
บริษัทจัดให้ โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) วิธีการรวบรวม
ผลคะแนน จะนำ�คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้น
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554
ของ
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ทีท่ �ำ หนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุม หรือกรณีเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้
บริษัทได้นำ�คะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือคัดค้านใดๆ นายบัญชาจึงได้
ดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553
		
นายบัญชา  ขอให้ทปี่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2553 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 20
เมษายน 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่
รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com)
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ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,013,032 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
156,013,032 เสียง ซึง่ ผ่านมติอนุมตั เิ ห็นด้วย 155,992,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.986 มีผถู้ อื หุน้ ลงคะแนน
เสียง งดออกเสียง 21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.014 พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2553 ด้วยเสียงข้างมาก
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2553
		
รับรองรายงานประจำ�ปี 2553 และแผนงานประจำ�ปี 2554				
นายบัญชา ขอให้ทปี่ ระชุมรับทราบผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2553 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำ�ดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.amarin.com) และแผนงานประจำ�ปี 2554
		
นางเมตตา ได้รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2553
		
ในรอบปี 2553 ทีผ่ า่ นมา  ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศเริม่ มีสญ
ั ญาณดีขนึ้ เป็นลำ�ดับ ส่วนหนึง่ เป็นผล
จากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก และการคลี่คลายของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ จากผลดี
ดังกล่าวเมื่อประกอบเข้ากับการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทที่ให้ความสำ�คัญ และตระหนักถึงผลกระทบ
ต่างๆ ที่เป็นปัจจัยภายนอก โดยมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ การยึดมั่นใน
หลักการการบริหารงานทีโ่ ปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ยังคงเป็นหลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั ยึดถือมาโดยตลอด
ได้มีส่วนในการผลักดันให้ผลการดำ�เนินงานของบริษัทในปี 2553 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้และกำ�ไร
สุทธิสูงกว่าผลการดำ�เนินงานของปี 2552
ผลการดำ�เนินงานปี 2553
		
ในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวมจากทุ ก สายงานธุ ร กิ จรวม 1,845.99 ล้ า นบาท เพิ่ มขึ้ น จากปี 2552
เท่ากับ 107.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 6.17% และมีกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 246.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 24.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 10.78% คิดเป็นกำ�ไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ
1.23 บาท
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การดำ�เนินการในปี 2553
		
บริษัทแบ่งสายงานการดำ�เนินงานออกเป็น 3 สายงาน ประกอบด้วย สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สายงาน
ธุรกิจสำ�นักพิมพ์ และสายงานพัฒนาธุรกิจ โดยในแต่ละสายงานมีภารกิจที่ชัดเจนในการดำ�เนินการ และมี
ส่วนร่วมในการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ องค์ประกอบสำ�คัญที่ช่วยสนับสนุนการ
ต่อยอด คือ ข้อมูล (Content) ทีด่ �ำ เนินการอยูแ่ ล้วนำ�มาพัฒนาและสร้างสรรค์หน่วยธุรกิจใหม่ และประสบการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ จากการสนับสนุนกิจกรรมภายในของบริษทั นำ�มาขยายเป็นหน่วยธุรกิจในการรับดำ�เนินการให้แก่บคุ คลอืน่
ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีการพัฒนาการที่สำ�คัญในแต่ละสายงาน ดังนี้
		
สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชิ้นงานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ
และสามารถตอบสนองการสร้างสรรค์ชิ้นงานของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ
		
สายงานธุรกิจสำ�นักพิมพ์ ในปี 2553 มีการขยายธุรกิจ Creative & Event ซึ่งเป็นการรับจ้างทำ�
กิจกรรมให้แก่หน่วยงานภายนอก การเปิดตัวนิตยสารใหม่ของบริษัท คือ นิตยสาร My Home เป็นนิตยสาร
รายเดือนทีน่ �ำ เสนอแนวทางหลากหลายในการตกแต่งบ้าน โดยเน้นหลักถูก สวย และดี เป็นสำ�คัญ ซึง่ ฉบับแรก
ออกจำ�หน่ายในเดือนมิถุนายน และในส่วนของงานจัดแสดงของบริษัท มีการจัดงานที่สำ�คัญ 2 งาน คือ
งานบ้านและสวนแฟร์ ที่จัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 และเป็นปีแรกที่มีการขยายระยะเวลาการจัดงานเป็น
9 วัน จากเดิม 6 วัน ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี และงาน Woman Live เป็นงานจัดแสดงใหม่เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้หญิงทุกไลฟ์สไตล์ เป็นต้น
		
สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทได้เปิดดำ�เนินการธุรกิจชีวจิตโฮมในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการดำ�เนินการ
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการรักษาในแนวทางการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน นอกจากนี้ ในปี
2553 เป็นการครบรอบ 12 ปี ของการดำ�เนินงานธุรกิจท่องเที่ยวในนาม “อมรินทร์ทัวร์” โดยได้มีการจัด
12 Exclusive Trips for 12th Anniversary Amarin Tour โดยเป็นการเลือกสรรเส้นทางการเดินทางที่ดีที่สุด
ตลอด 12 เดือน
		
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุง่ โรจน์ นำ�เสนอแผนการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2554 แบ่งออกได้ 3 สายงาน
ได้แก่
		
สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ บริษทั ยังคงให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์และพัฒนาบุคลากร
ในด้านต่างๆ เพือ่ รักษาคุณภาพงานพิมพ์ตอ่ เนือ่ ง ในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาดบริษทั ยังคงพยายามตอกยํา้ เรือ่ ง
Focus Strategy แยกเจาะกลุ่มลูกค้า  โดยออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสมตรงกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย
เน้นการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในตลาด และออกแบบสร้างสรรค์
ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่า  มีราคา  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในคุณค่าของงานที่ได้มอบความไว้วางใจให้
อมรินทร์เป็นผู้สร้างสรรค์งานพิมพ์ที่มีคุณค่า  และในปีนี้ บริษัทจะใช้งบลงทุน 200 ล้านบาทเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตต่อไป
		
สายงานธุรกิจสำ�นักพิมพ์ ในปี 2554 บริษัทออกนิตยสารใหม่ คือ นิตยสาร lemonade ภายใต้
คอนเซ็ปต์ “สวย คุม้ ค่า  ในราคาสบายกระเป๋า” เป็นเพือ่ นสนิทผูร้ ใู้ จและรูจ้ ริงชาญฉลาดในการให้ไอเดียเด็ดทีง่ า่ ย
สะดวก ประหยัด ปฏิบตั ไิ ด้จริง เพือ่ การดำ�เนินชีวติ อย่างสดใส ซาบซ่า  เปีย่ มด้วยชีวติ ชีวาตามแบบฉบับสาวมัน่
ยุคใหม่ ซึ่งเต็มที่กับการดูแลตนเองแบบ 360 องศา  ทั้งความงาม แฟชั่น รูปร่าง สุขภาพ ไปจนถึงทัศนคติ
และมุมมองชีวิตในเชิงบวก เพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมาย มีความมั่นใจ และมีความสุข ทางด้าน

หนังสือเล่ม บริษัทมุ่งเน้นผลิตหนังสือดี มีคุณภาพระดับสากล มีความหลากหลายของหนังสือตั้งแต่เด็กจนถึง
ผู้ใหญ่และตอบโจทย์ในทุกแง่มุมของผู้อ่าน ทั้งสาระองค์ความรู้และความรื่นรมย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมผ่านการอ่าน บริษัทมีแผนที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณภาพจำ�นวนประมาณ 500 ปก เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้อ่านที่เพิ่มขึ้น และในปี 2554 ได้จัดตั้งหน่วยงาน Amarin New Media เพื่อตอบรับ
การสื่ อ สารการตลาดสมัยใหม่แบบบูรณาการ โดยให้ การบริ ก ารอย่ า งครบวงจรครอบคลุ มในด้ านเว็ บ ไซต์
ออกแบบ ผลิต พัฒนา  ตลอดจนให้คำ�ปรึกษาในรูปแบบของสื่อนิวมีเดียทุกประเภท และจากการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ ทดลองผลิต นำ�ไปขายในงานบ้านและสวนแฟร์พบว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงเกิด
Room Collection เป็นการออกแบบคิดใหม่ตั้งหน่วยงานขึ้นมารวมทั้งทำ�งานร่วมกับดีไซน์เนอร์จากยี่ห้อต่างๆ
ร่วมกันออกแบบเฟอร์นเิ จอร์ภายใต้ยหี่ อ้ Room Collection โดยทำ�การผลิตตามยอดสัง่ ซือ้ เท่านัน้ ซึง่ จะไม่มปี ญ
ั หา
เรือ่ งสต็อกสินค้า  และอีกหนึง่ ธุรกิจใหม่ คือบ้านสำ�เร็จรูป Modular จากประสบการณ์ในการสร้างสรรค์นติ ยสาร
เกีย่ วกับการตกแต่งบ้านมานานกว่า 30 ปี นิตยสารบ้านและสวน ได้คดิ พัฒนารูปแบบการก่อสร้างทีใ่ ช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและช่วยลดขัน้ ตอนในการก่อสร้าง โดยมีการพัฒนาองค์ความรูร้ ว่ มกับองค์กรต่างๆ อาทิ สถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย, บริษัทค้าเหล็กไทย จำ�กัด (มหาชน), บริษัทวิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำ�กัด,
บริษทั พีเพิล่ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพือ่ ให้การพัฒนาโครงการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในเรือ่ งวัสดุและ
การก่อสร้าง โดยชิ้นส่วนที่นำ�มาประกอบเป็นตัวบ้านได้รับการออกแบบให้มีขนาดมาตรฐานตามวัสดุส่วนใหญ่
ในท้องตลาด ทั้งยังตอบสนองเงื่อนไขการออกแบบที่สามารถยืดหยุ่นได้ ทำ�ให้ผู้บริโภคสามารถปรับเปลี่ยน
แบบบ้านได้ตามความต้องการของตัวเอง
		
สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษทั ยังคงผลิตรายการโทรทัศน์คณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2554 บริษทั ได้ผลิต
รายการใหม่ “Real Parenting on TV” โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ True Vision 8 ช่อง TNN 2
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30-9.00 น.
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ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) ประจำ�ปี 2553 และรับทราบแผนงานประจำ�ปี 2554 ของบริษัทฯ
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกำ�ไรขาดทุนและ
		 งบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
		 ประจำ�ปี 2553
		
นายบัญชา ขอเชิญนางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบดุล
และงบกำ�ไรขาดทุน พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2553 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษทั มีผลกำ�ไร
สุทธิจากการดำ�เนินงานในรอบปี 2553 รวม 246.936 ล้านบาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 2
ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
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งบดุล (รายละเอียดในรายงานประจำ�ปี 2553 หน้า 118 - 119)
		
สินทรัพย์รวม		
จำ�นวน
2,195,032,752.34 บาท
		
หนี้สินรวม				
จำ�นวน
347,418,039.34 บาท
		
ส่วนของผู้ถือหุ้น
จำ�นวน
1,820,614,713.00 บาท
		
จำ�นวนหุ้น				
จำ�นวน
200,000,000 หุ้น
งบกำ�ไรขาดทุน (รายละเอียดในรายงานประจำ�ปี 2553 หน้า 120)
		
รายได้รวม				
จำ�นวน
1,845,993,288.52 บาท
		
กำ�ไรสุทธิ					
จำ�นวน
246,936,102.60 บาท
		
กำ�ไรต่อหุ้น			
จำ�นวน
1.23 บาท/หุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบดุล งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจำ�ปี 2553
มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,363 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
156,877,363 เสี ย ง ซึ่ ง ผ่ า นมติ อ นุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั งิ บดุล งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบบัญชีประจำ�ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
วาระที่ 4		 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
			 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
		
นายบัญชา ขอให้ทปี่ ระชุมอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลสำ�หรับงบการเงินประจำ�ปี 2553 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ จำ�นวน
200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้
ปี

เงินปันผลประจำ�ปี

% ของกำ�ไรสุทธิ
หลังหักภาษี

2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547

0.80 บาท/หุ้น
0.80 บาท/หุ้น
0.80 บาท/หุ้น
0.80 บาท/หุ้น
0.80 บาท/หุ้น
0.75 บาท/หุ้น
0.60 บาท/หุ้น

65%
72%
58%
71%
59%
64%
55%

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2553 ตามที่เสนอ
ซึ่ ง จะจ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผลตามที่ ป รากฏรายชื่ อ ณ วั น กำ � หนดรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ
เงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2554 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน
2554 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
		
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นเหตุผลการจ่ายเงินปันผลว่าบริษัทจ่ายเงินปันผล
0.80 บาททุกปี นางเมตตา  ชีแ้ จงเหตุผลว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ได้ก�ำ หนดไว้จา่ ยปันผล 60%
ของกำ�ไร ซึง่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั จ่ายปันผลสูงกว่านโยบายฯ ทัง้ นีบ้ ริษทั พิจารณาจากเงินสดทีด่ �ำ รงอยู่ และประมาณการ
การลงทุนของบริษทั แต่หากผลการดำ�เนินงานของบริษทั มีผลกำ�ไรดี หรือมีกระแสเงินสดเพียงพอบริษทั ฯ ก็ยนิ ดี
จ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นในอนาคต
มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,363 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
156,877,363 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี สำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
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วาระที่ 5		 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
		
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำ�หนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
(ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม)
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 4 คน ได้แก่
		
		
1. นางระริน
อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
		
2. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง				
กรรมการ
		
3. นายวทัญญู ณ ถลาง				
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมรรถ เรืองณรงค์				
กรรมการ
		
นายบั ญ ชา แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบกำ�หนด
ออกตามวาระจำ�นวน 4 ท่านคือ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง นายวทัญญู
ณ ถลาง นายสมรรถ เรืองณรงค์ จึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเลือกกรรมการ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณา
ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำ�เนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน
ที่พ้นจากตำ�แหน่งตามกำ�หนดวาระ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติ
และผลงานของทั้ง 4 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3
ความเห็ น ของคณะกรรมการ : สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทต่อไป

วาระที่ 6		 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการประจำ�ปี 2554
		
นายบัญชา ขอให้ทปี่ ระชุมกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาให้ได้รบั เท่ากับค่าตอบแทนปี 2553 โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสม
เกีย่ วกับประเภท ขนาด และความเกีย่ วโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ซึง่ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมถึงความเหมาะสมกับการทำ�หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4)
ค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับปี 2554
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง
		
กรรมการตรวจสอบ		
เดือนละ 30,000 บาท เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
		
กรรมการ							
เดือนละ 10,000 บาท ไม่มีเบี้ยประชุม
		
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท		ไม่มีเงินประจำ�ตำ�แหน่งและไม่มีเบี้ยประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติกำ�หนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ
มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,879,663 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
156,879,663 เสี ย ง ซึ่ ง ผ่ า นมติ อ นุ มั ติ เ ห็ น ด้ ว ย 156,815,063 เสี ย ง คิ ด เป็ น 99.959% อนุ มั ติ กำ � หนด
ค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการประจำ�ปี 2554 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 2,200 เสียง คิดเป็น 0.001%
และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 62,400 เสียง คิดเป็น 0.040%
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มติ ที่ ป ระชุ ม : อนุมัติเลือกตั้ง นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,563 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,563 เสียง ซึ่งผ่านมติ
อนุมัติเห็นด้วย 156,867,563 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.994% และมีผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนงดออกเสียง 10,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.006% อนุมตั เิ ลือกตัง้ นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง
รวมทั้งสิ้น 156,877,563 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,563 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย
156,677,563 เสี ย ง คิ ด เป็ น 99.872% และมี ผู้ ถื อ หุ้ น ลงคะแนนงดออกเสี ย ง 200,000 เสี ย ง คิ ด เป็ น
0.128% อนุ มั ติ เ ลื อ กตั้ ง นายวทั ญ ญู ณ ถลาง กลั บ เข้ า เป็ น กรรมการ โดยผู้ ถื อ หุ้ น ลงคะแนนเสี ย ง
รวมทั้งสิ้น 156,877,563 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,563 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย
156,777,363 เสียง คิดเป็น 99.936% มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 16,000 เสียง คิดเป็น 0.010%
และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 84,200 เสียง คิดเป็น 0.054% อนุมัติเลือกตั้งนายสมรรถ เรืองณรงค์
กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,563 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน
ได้เท่ากับ 156,877,563 เสียง ซึง่ ผ่านมติอนุมตั เิ ห็นด้วย 156,872,563 เสียง คิดเป็น 99.997% และมีผถู้ อื หุน้
ลงคะแนนงดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003%

วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2554
		
นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2554 โดยเสนอ
		
1. นางสาวสุลลิต		
อาดสว่าง เลขที่ใบรับอนุญาต 7517 หรือ
		
2. นายธนะวุฒิ		
พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ
		
3. นางสาววันนิสา		
งามบัวทอง เลขที่ใบรับอนุญาต 6838
		
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนในปี 2554 ในอัตรา 
650,000 บาท สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากสำ�นักงาน เอเอ็มซี จำ�กัด เป็นบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
เนื่องจากทางบริษัทสำ�นักงาน เอเอ็มซี จำ�กัด มีข้อจำ�กัดในเรื่องผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งผ่านการเห็นชอบ
จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ไม่เพียงพอที่จะลงนามในงบการเงิน
ของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นหน่วยงาน
ที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีสำ�หรับปี 2554
และกำ�หนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ
		
ในวาระนี้ นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำ�ถาม เรี่อง การเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีส่งผล
ให้มีค่าตอบแทนในปี 2554 สูงขึ้น จึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยพิจารณาต่อรองค่าตอบแทนด้วย
นางสาวธนารีชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ�การต่อรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งบริษัท
ผู้สอบบัญชีที่ผ่านการเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) นั้น
ส่วนใหญ่มรี าคาสูงมาก ทัง้ นีข้ อรับนำ�เสนอแนะเพือ่ นำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาค่าตอบแทนในปีถดั ไป
มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,879,663 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
156,879,663 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,649,663 เสียง คิดเป็น 99.853% อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
บัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2554 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 90,400 เสียง คิดเป็น
0.058% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 139,600 เสียง คิดเป็น 0.089%
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วาระที่ 8		 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา
		
นายบัญชา ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าวาระทีน่ �ำ เสนอพิจารณาครบถ้วนแล้ว ซึง่ ในทีป่ ระชุมไม่ปรากฏว่ามีผถู้ อื
หุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม แต่มีผู้ถือหุ้นหลายรายได้สอบถามประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้
		
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการจัดประชุมของบริษัทในครั้งนี้ มีข้อขัดแย้งกับ
ข้อบังคับของบริษัทในเรื่องการออกเสียงคะแนน (หน้า 49 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2554) เนื่องจากเป็นการใช้ระบบบาร์โค้ด ไม่ได้กระทำ�โดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ จะมีประเด็นว่าเป็นการประชุม
ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ ต่อมา  นายฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล ผู้รับมอบอำ�นาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
และนายฮัง่ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ อื หุน้ ได้ให้ความเห็นว่า  การดำ�เนินการของบริษทั ได้ท�ำ อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
แล้ว เนื่องจากมีการแจ้งวิธีการออกเสียงคะแนนโดยวิธีบาร์โค้ดตั้งแต่แรก อีกทั้งมีการแจ้งการลงคะแนนที่
ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดเพื่อไปอ่านบาร์โค้ด
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ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอื่นเพิ่มเติม
		
นายฮั่งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ของบริษัทและการดำ�เนินการในเรื่อง
ของธุรกิจ Creative & Event ซึ่งนางระรินได้ชี้แจงว่า  บริษัทให้ความสำ�คัญกับเรื่องลิขสิทธิ์ต่าง ๆ โดย
ส่วนใหญ่ผลงานการสร้างสรรค์จะเป็นของบริษัท สำ�หรับในส่วนของธุรกิจ Creative & Event บริษัทได้เริ่ม
ดำ�เนินการจากการจัดทำ�กิจกรรม Event ภายใน ต่อมาได้มกี ารรับจัดงานให้แก่บริษทั เอกชนต่าง ๆ และหน่วยงาน
ราชการ เช่น กลุม่ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) เป็นต้น
		
นายฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล ผูร้ บั มอบอำ�นาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้เสนอให้บริษทั จัดให้มี
การบันทึกวิดีทัศน์ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งทางบริษัทได้รับ
จะดำ�เนินการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อๆ ไป
		
นายเอกสิทธิ์ ฟ้าประทานชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามสัดส่วนรายได้ของบริษัทในส่วนของการจำ�หน่าย
นิตยสารและหนังสือเล่ม, ช่องทางจำ�หน่ายหนังสือออนไลน์ของบริษทั ซึง่ นางระริน ได้ตอบประเด็นการซือ้ หนังสือ
ออนไลน์วา่ สามารถทำ�ได้ทงั้ ในส่วนนิตยสารและหนังสือเล่ม โดยผ่านช่องทางของบริษทั อมรินทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์
จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมบนเว็บไซต์ http://www.naiin.com และนางสาวธนารี ได้ตอบประเด็นว่าสัดส่วนรายได้
จากการจำ�หน่ายนิตยสารและหนังสือเล่มอยู่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 และ 18 ตามลำ�ดับ
		
นายบุ ญ ประกอบ กลิ่ น สุ ว รรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามการดำ�เนินธุรกิจ Modular House และ
Room Collection ถือเป็นการออกนอกธุรกิจหลักของบริษทั หรือไม่ และขอทราบข้อมูลการลงทุนเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในส่วนสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ ซึ่งนางเมตตา ได้ตอบประเด็นการดำ�เนินธุรกิจ Room Collection ถือว่ายังมี
ความเกีย่ วเนือ่ งกับการดำ�เนินธุรกิจหลักของบริษทั เนือ่ งจากบริษทั ไม่ได้เป็นผูผ้ ลิตชิน้ งานเอง แต่อาศัยความชำ�นาญ
และความเข้าใจในการออกแบบสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ทั้งนี้ การดำ�เนินการจะเป็นการ
จำ�หน่ายผ่านงานแสดงของบริษัท และงาน BIG&BIH และนำ�เสนอผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ในส่วนของสายงาน
ธุรกิจโรงพิมพ์ นายชีวพัฒน์ ได้ชี้แจงว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในส่วนของสายการผลิตหลักประมาณ
100 ล้านบาท และสายงานสนับสนุนอีกประมาณ 100 ล้านบาท เพือ่ ให้สามารถผลิตงานได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
นายวิ รั ต น์ ประดิ ษ ฐ์ เ วี ย งคำ � ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามลักษณะการดำ�เนินงานของอมรินทร์ทัวร์ ซึ่ง
นางเมตตาได้ชี้แจงว่าเป็นหน่วยธุรกิจของบริษัท ไม่ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคล
		
นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ว่าสามารถ
คัดลอกได้หรือไม่, ผลกระทบจากธุรกิจทัวร์, ประเด็นความสนใจในการทำ�ธุรกิจทีวดี าวเทียม และการเพิม่ สัดส่วน
การลงทุนในบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำ�กัด เนื่องจากมีผลการดำ�เนินงานที่ดี นางระรินได้ชี้แจงว่า
การคัดลอกหรือทำ�ซํ้าของ e-Book สามารถทำ�ได้ แต่มีความยากในระดับหนึ่ง, ผลกระทบจากธุรกิจทัวร์
จากการเกิดสึนามิในประเทศญี่ปุ่น บริษัทได้รับผลกระทบในระดับหนึ่ง เนื่องจากสามารถขอคืนได้เกือบทั้งหมด
และบริษัทได้ปรับแผนการท่องเที่ยวไปในพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้รับผลกระทบ และจัดเส้นทาง
การเดินทางที่อยู่ในระดับกลาง (Festive Tour) เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า  ซึ่งคาดว่าน่าจะชดเชยรายได้ที่น่าจะได้รับ
จากเส้นทางท่องเทีย่ วเดิม สำ�หรับในส่วนธุรกิจทีวดี าวเทียม บริษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษา  แต่ชว่ งเวลานีใ้ ห้ความสำ�คัญ
กับสื่อดิจิตอลมากกว่าเนื่องจากได้รับการสนใจจากผู้ซื้อสื่อโฆษณามากกว่า  นางเมตตาได้ชี้แจงประเด็นการเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนในบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำ�กัด ว่ายังไม่มีการพิจารณาในขณะนี้ เนื่องจากจะต้อง
พิจารณาประโยชน์ที่จะได้รับให้รอบคอบ

		
ซึ่งภายหลังไม่มีผู้ใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม นางเมตตาจึงกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานรับใช้ผถู้ อื หุน้ มาโดยตลอด และกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม และ
ทำ�การปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
																				
								

																(นางเมตตา  อุทกะพันธุ์)
		
													 ประธานที่ประชุม
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(นางสาวอัมพวรรณ์ บุญช่วย)
		 ผู้จดบันทึกการประชุม

สิ่งที่แนบมาด้วยลำ�ดับที่ 3
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
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นางเมตตา  อุทกะพันธุ์
อายุ 63 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2492
ที่อยู่
เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์
		
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
สัญชาติ
ไทย
ตำ�แหน่งในบริษทั
ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
		
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท MA จาก : University of Northern Colorado, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มีประวัติการทำ�งาน
2545 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
		
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2536 - 2545
รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
		
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
74,393,662 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม
ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�
โดยทุจริต
		
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
		
ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา บริษทั ฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นกั ลงทุนของบริษทั ฯ เพือ่ เชิญให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสม เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั ฯ และการเสนอ
วาระเป็ น การล่ ว งหน้ า  แต่ ไ ม่ มีผู้ถือ หุ้น รายใดเสนอรายชื่อ บุ ค คล หรื อ วาระ
การประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำ�เนินการของบริษัทฯ
 	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้เสนอให้ นางเมตตา  อุทกะพันธุ์ ที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ กลับเข้า
ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการต่ อ อี ก วาระหนึ่ง โดยเห็ น ว่ า มี คุณ สมบั ติค รบถ้ ว น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด พ.ศ. 2535 และเป็ น ผู้ มี ค วามรู้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท
1. การถือหุ้นในบริษัท
1.1 จำ�นวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ
		 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

สถานะ / คำ�อธิบาย

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ - ขายวัตถุดบิ / สินค้า / บริการ
		 การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่เป็น
ไม่มี

74,393,662 หุ้น
37.20%
เป็น
เป็น

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำ�รงตำ�แหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
		 รายได้รวมของบริษทั / กิจการอืน่ ) จากการทำ�ธุรกิจทีแ่ ข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันอย่างมีนยั สำ�คัญ เช่น บริษทั และกิจการอืน่ ทีก่ รรมการ / ผูบ้ ริหารดำ�รงตำ�แหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนีก้ ารค้า /
		 หรือเจ้าหนีก้ ารค้า  เป็นต้น โดยความเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญให้พจิ ารณาจากวงเงินซือ้ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทัง้ หมด
		 ในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ
หมายเหตุ		
				
				

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2554 จำ�นวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 จำ�นวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2554 จำ�นวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555        21

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ

ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัท
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
20 ปี

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อ

นางสุภาวดี โกมารทัต
อายุ 64 ปี
วันที่ 2 มิถุนายน 2491
เลขที่ 45/107 รัตนโกสินทร์วิวแมนชั่น
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
สัญชาติ
ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มีประวัติการทำ�งาน
2547 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2536 - 2546
กรรมการผูจ้ ดั การ สายงานธุรกิจสำ�นักพิมพ์
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
52,879 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม
ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษทั ฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นกั ลงทุนของบริษทั ฯ เพือ่ เชิญให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอ
วาระเป็ น การล่ ว งหน้ า  แต่ ไ ม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น รายใดเสนอรายชื่ อ บุ ค คลหรื อ วาระ
การประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำ�เนินการของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้ เ สนอให้ นางสุ ภ าวดี โกมารทั ต ที่ พ้ น จากตำ � แหน่ ง ตามวาระกลั บ เข้ า
ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการต่ อ อี ก วาระหนึ่ ง โดยเห็ น ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชน จำ � กั ด พ.ศ. 2535 และเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ
20 ปี
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วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท
1. การถือหุ้นในบริษัท
1.1 จำ�นวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. เป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั - บริษทั ย่อย
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ
		 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

สถานะ / คำ�อธิบาย

4. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษากฎหมาย)
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ - ขายวัตถุดบิ / สินค้า / บริการ
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่เป็น
ไม่มี

52,879 หุ้น
0.026%
ไม่เป็น
เป็น

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำ�รงตำ�แหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
		 รายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำ�ธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างมีนัยสำ�คัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำ�รงตำ�แหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้
		 การค้า / หรือเจ้าหนีก้ ารค้า  เป็นต้น โดยความเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญให้พจิ ารณาจากวงเงินซือ้ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการ
		 ทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ
หมายเหตุ		
				
				

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2554 จำ�นวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 จำ�นวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2554 จำ�นวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อ

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
อายุ 66 ปี
วันที่ 1 มกราคม 2489
ห้อง 1104 ชัน้ 11 อาคารจุลดิศริเวอร์แมนชัน่
เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3
แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
สัญชาติ
ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนองซี
ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาดริด ประเทศสเปน
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
		 หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP
ประวัติการทำ�งาน
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2540 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำ�กัด (มหาชน)
2540 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำ�กัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ� โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษทั ฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นกั ลงทุนของบริษทั ฯ เพือ่ เชิญให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอ
วาระเป็ น การล่ ว งหน้ า  แต่ ไ ม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น รายใดเสนอรายชื่ อ บุ ค คลหรื อ วาระ
การประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำ�เนินการของบริษัทฯ
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วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท
1. การถือหุ้นในบริษัท
1.1 จำ�นวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. เป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั - บริษทั ย่อย
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ
		 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

สถานะ / คำ�อธิบาย

4. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษากฎหมาย)
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ - ขายวัตถุดบิ / สินค้า / บริการ
		 การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่เป็น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษทั และกิจการอืน่ ทีก่ รรมการ / ผูบ้ ริหารดำ�รงตำ�แหน่ง มีรายได้สว่ นใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม
		 ของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำ�ธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันอย่างมีนยั สำ�คัญ เช่น บริษทั และกิจการอืน่ ทีก่ รรมการ / ผูบ้ ริหารดำ�รงตำ�แหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนีก้ ารค้า /
		 หรือเจ้าหนีก้ ารค้า  เป็นต้น โดยความเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญให้พจิ ารณาจากวงเงินซือ้ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทัง้ หมด
		 ในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ
หมายเหตุ		
				
				

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2554 จำ�นวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 จำ�นวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554 จำ�นวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้ เ สนอให้ นายสมชาย ภคภาสน์ วิ วั ฒ น์ ที่ พ้ น จากตำ � แหน่ ง ตามวาระ
กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด พ.ศ. 2535 และเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัท
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
20 ปี

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อ

นางสุภาพ น้อยอํ่า
อายุ 67 ปี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2488
เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
สัญชาติ
ไทย
ตำ�แหน่งในบริษัท
กรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน
ปีที่เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มีประวัติการทำ�งาน
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2536 - 2552
กรรมการ และผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน
บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำ�กัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม
ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ� โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปี
ที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษทั ฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นกั ลงทุนของบริษทั ฯ เพือ่ เชิญให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่
บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น กรรมการบริ ษั ท ฯ และการ
เสนอวาระเป็นการล่วงหน้า  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระ
การประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำ�เนินการของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย)
ได้เสนอให้ นางสุภาพ น้อยอํา่ ทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์
ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานของบริษทั สามารถทีจ่ ะช่วยพัฒนาบริษทั ได้
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ
20 ปี
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วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท
1. การถือหุ้นในบริษัท
1.1 จำ�นวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. เป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั - บริษทั ย่อย
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ
		 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

สถานะ / คำ�อธิบาย

4. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษากฎหมาย)
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ - ขายวัตถุดบิ / สินค้า / บริการ
		 การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่เป็น
ไม่มี

ไม่มี
เป็น
เป็น

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำ�รงตำ�แหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
		 รายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำ�ธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันอย่างมีนยั สำ�คัญ เช่น บริษทั และกิจการอืน่ ทีก่ รรมการ / ผูบ้ ริหารดำ�รงตำ�แหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนีก้ ารค้า /
		 หรือเจ้าหนี้การค้า  เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการ
		 ทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ
หมายเหตุ		
				
				

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2554 จำ�นวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 จำ�นวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

สิ่งที่แนบมาด้วยลำ�ดับที่ 3
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
คำ�นิยามกรรมการอิสระ
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำ�หนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำ�หนดขั้นตํ่าของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำ�หนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 โดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
		 ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
(2) เป็นกรรมการทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
		 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
		 จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและ
		 การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
		 การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
(4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(5) เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้
		 รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
		 จากคณะกรรมการของบริษทั ได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
		 ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำ�เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท
		 กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำ�ของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการ สำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2555
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ในการประชุมเมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้พจิ ารณา
ค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมทัง้ ได้
เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้างคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ สำ�หรับปี 2555
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)
ตำ�แหน่ง
ปี 2555 (ปีที่เสนอ) ปี 2554
กรรมการตรวจสอบ
30,000
30,000
กรรมการ
10,000
10,000
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ไม่มี
ไม่มี

ปี 2553
30,000
10,000
ไม่มี

ปี 2552
30,000
10,000
ไม่มี

ปี 2551
30,000
10,000
ไม่มี

เบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)
ตำ�แหน่ง
ปี 2555 (ปีที่เสนอ) ปี 2554
กรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ไม่มี
ไม่มี

ปี 2553
10,000
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2552
5,000
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2551
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำ�ดับที่ 4
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
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ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำ�นวน 2 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ
จำ�นวน 3 ท่าน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
คือ การเป็นเครือ่ งมือหรือกลไกสำ�คัญอย่างหนึง่ ในการทำ�ให้บริษทั มีระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good
Corporate Governance) ซึ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
		 (internal audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
		 ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
		 ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
		 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณา  คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
		 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
		 ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
		 สูงสุดต่อบริษัท
(6) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
		 ดั ง กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
		 ดังต่อไปนี้
		 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
		 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
				 ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
				 (charter)
		 (ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
				 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(7) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำ�นวน 1 ท่าน และกรรมการ 4 ท่าน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ทำ � หน้ า ที่ ส รรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท กรรมการผู้ จั ด การใหญ่
		 ติดตามแผนสืบทอดตำ�แหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำ�หรับการดำ�รงตำ�แหน่ง เมื่อครบวาระ
		 หรือมีตำ�แหน่งว่างลง
2. กำ � หนดวิ ธี ก าร หลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหา  และหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลของกรรมการบริ ษั ท
		 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำ�หนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์การเสนอรายชือ่ บุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
		 เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. มีอำ�นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ
		 ชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ
		 ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

สิ่งที่แนบมาด้วยลำ�ดับที่ 5
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทน ประจำ�ปี 2555
บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ส�ำ นักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอบริการสอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนปี 2555
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำ�นักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม
ความเห็นของคณะกรรมการ
โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากลัน่ กรองการเลือก
ผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำ�หนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกำ�หนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้
			
รายนาม
เลขที่ใบอนุญาต
จำ�นวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง			7517		
1 ปี (2554)		
หรือ
2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ 			6699		
1 ปี (2554)		
หรือ
3. นางสาววันนิสา  งามบัวทอง			6838		
1 ปี (2554)			
2. กำ�หนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำ�ปี 2555 เป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น 720,000 บาท
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
ได้เป็นอย่างดีตลอดมา  รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้
ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
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3. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2555 เทียบกับปี 2554

ค่าตรวจสอบงบการเงินรายปี
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
ปี 2555 ไตรมาสละ 110,000 บาท
ปี 2554 ไตรมาสละ 100,000 บาท
รวม

ปี 2555 (ปีที่เสนอ)

ปี 2554

390,000 บาท
330,000 บาท

350,000 บาท
300,000 บาท

720,000 บาท

650,000 บาท

ค่าสอบบัญชีในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นเงิน 70,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.77

20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

สิ่งที่แนบมาด้วยลำ�ดับที่ 6
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy (Form A.)
เขียนที่ 						
Written at
วันที่ / Date
เดือน / Month
พ.ศ. / Year

ข้าพเจ้า (I / We) 							
สัญชาติ (Nationality) 	    	  	
อยู่บ้านเลขที่ (Address) 											
													

(1)

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)  
am/are (a) shareholder (s) of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้น รวม 			
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 			
holding the total number of 			
shares and having the right to vote equal to		
หุ้นสามัญ 				
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 			
Ordinary share	 			
shares and having the right to vote equal to		
หุ้นบุริมสิทธิ 				
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 			
Preferred share	 			
shares and having the right to vote equal to		
(2)

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint (ผูถ้ อื หุน้ สามารถแต่งตัง้ บุคคลเป็นผูร้ บั มอบฉันทะได้ 3 คน โดยผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเท่านัน้
ทีจ่ ะเป็นผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ในการมาเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีผ้ ถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครือ่ งหมายหน้าชือ่ กรรมการ
อิ ส ระที่ ป รากฏข้ า งท้ า ยนี้ / 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.)
นายวทัญญู ณ ถลาง / Mr.Watthanyu Nathalang ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / Chairman of Audit Committee
 		 and Independent Director อายุ / Age 87 ปี / Years อยู่บ้านเลขที่ 901 ซอย 7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 ถนนงามวงศ์วาน
		 นนทบุรี 11000 Resident at 901 Soi 7 Tanakarn Akarnsongkor, Ngamwongwan Amphoe Mueang Nonthaburi 11000
นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla 	 กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 82 ปี / Years 	
หรือ / or
		 อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
		 Resident at 16 Unnomnarumit,   Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
หรือ / or
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
หรือ / or
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
หรือ / or
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
หรือ / or
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
หรือ / or
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
หรือ / or
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2555
ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ ริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/
our behalf at The Shareholder’s Annual General Meeting Year 2555 (B.E.) to be held on April 20, 2012 at 14.00 Hrs. at the
Convention Hall Executive Building at 65/101 - 103 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok or such other date, time and place as
the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำ�หนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person.
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อากรแสตมป์

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ / 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 		
		
							    (				

)

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				

)

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				
						
ลงนาม / Signed 				
							    (				

)
)

ผู้มอบฉันทะ / Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

หมายเหตุ / Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำ�นวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำ�นวนที่ระบุไว้ในข้อ (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.
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3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความ		
เหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information
from the company’s website at www.amarin.com

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
เขียนที่ 						
Shareholders’ Registration No.	  Written at
วันที่ / Date
เดือน / Month
พ.ศ. / Year
(1) ข้าพเจ้า (I / We) 							
สัญชาติ (Nationality) 	    	  
อยู่บ้านเลขที่ (Address) 										
												
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)  
am / are (a) shareholder (s) of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้น รวม 			
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 			
shares and having the right to vote equal to		
holding the total number of 			
หุ้นสามัญ 			
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 			
shares and having the right to vote equal to		
		 Ordinary share 		
หุ้นบุริมสิทธิ 			
หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 			
Preferred share 		
shares and having the right to vote equal to		

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint (ผูถ้ อื หุน้ สามารถแต่งตัง้ บุคคลเป็นผูร้ บั มอบฉันทะได้ 3 คน โดยผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเท่านัน้
ทีจ่ ะเป็นผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ในการมาเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีผ้ ถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครือ่ งหมายหน้าชือ่ กรรมการ
อิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / 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.)
นายวทัญญู ณ ถลาง / Mr.Watthanyu Nathalang ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / Chairman of Audit Committee
		 and Independent Director อายุ / Age 87 ปี / Years อยู่บ้านเลขที่ 901 ซอย 7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 ถนนงามวงศ์วาน
		 นนทบุรี 11000 Resident at 901 Soi 7 Tanakarn Akarnsongkor, Ngamwongwan Amphoe Mueang Nonthaburi 11000
หรือ / or
นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 82 ปี / Years 	
		 อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
		 Resident at 16 Unnomnarumit,   Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
หรือ / or
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
หรือ / or
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
หรือ / or
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
หรือ / or
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
หรือ / or
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
หรือ / or
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2555
ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ ริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/
our behalf at The Shareholder’s Annual General Meeting Year 2555 (B.E.) to be held on April 20, 2012 at 14.00 Hrs. at the
Convention Hall Executive Building at 65/101 - 103 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok or such other date, time and place as
the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำ�หนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person.
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อากรแสตมป์
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
Agenda No. 1 To adopt the Minutes of The Shareholder’s Annual General Meeting 2554 (B.E.) held on April 20, 2011.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows:
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2554 รับรองรายงานประจำ�ปี 2554 และแผนงานประจำ�ปี 2555
Agenda No. 2 To consider and approve the Company’s Performance for the year 2011, the Company’s Annual Report of 2011
and the BOD’s Meeting Report of 2012.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows:
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
Agenda No. 3 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2554
To consider and approve the company’s Statements of Financial Position as of December 31, 2011, Statements
of Comprehensive Income and Statement of Cash Flow for the year ended December 31, 2011.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows:
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี สำ�หรับผลการดำ�เนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
Agenda No. 4 To consider the annual dividend payment for the Company’s Performance during the January 1 - December 31, 2011
period.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows:
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
Agenda No. 5 To Consider the Election of Directors in Place of Those Retired by Rotation.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows:
			 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Election of all directors.
				
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree
งดออกเสียง / Abstain
			 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ / Election of each individual director as follows:
			 1. นางเมตตา  อุทกะพันธุ์ / Mrs. Metta Utakapan
				
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree
งดออกเสียง / Abstain
			 2. นางสุภาวดี โกมารทัต / Mrs. Supawadee Komaradat
				
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree
งดออกเสียง / Abstain
			 3. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat
				
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree
งดออกเสียง / Abstain
			 4. นางสุภาพ น้อยอํ่า / Mrs. Suphap Noi-Um
				
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree
งดออกเสียง / Abstain

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				
						
ลงนาม / Signed 				
							    (				

)
)

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				

)

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				

)

ผู้มอบฉันทะ / Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
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พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการ สำ�หรับปี 2555
To Consider and Determine the Director’s Remuneration.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows:
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทน ประจำ�ปี 2555
วาระที่ 7
Agenda No. 7 To Consider the Appointment of the Company’s Auditor Determination of the Auditor’s Remuneration.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows:
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 To Consider Other businesses ( f Any)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows:
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda is not in accordance to that specif ied on this
proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
(6) คำ�แถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences ( f any) of the Proxy.
													
(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case / we have not specif ied my/our voting in any agenda or not clearly
specif ied or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specif ied 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.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ / Any act (s) performed by the proxy in this meeting, except such vote (s) that is (are) not in accordance to
my/our intentions specif ied on this proxy form, shall be deemed to be the action (s) performed by myself/ourselves in all respects.
วาระที่ 6
Agenda No. 6

หมายเหตุ / Remark
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1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำ�นวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำ�นวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ /
The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specif ied in Clause (2) and cannot
divide those specif ied shares in partial to the proxy.
3. ในกรณีทมี่ วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตามแนบ / In case there is more agenda than those specif ied above, the shareholder may display such additional agenda in the
attached supplemental proxy form B.
4. กรณีหากมีข้อกำ�หนดหรือข้อบังคับใดกำ�หนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors,
The shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.amarin.com Proxy Form C. for foreign shareholders appointing
custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain in from the company’s website at www.amarin.com

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
As the Proxy to act on behalf of The Shareholder of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี 2555 ในวั น ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ ง Convention Hall   อาคาร
ผูบ้ ริหาร เลขที่ 65 / 101 - 103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา  และสถานทีอ่ นื่ ด้วย / in the Shareholder’s
Annual General Meeting 2555 (B.E.) to be held on April 20, 2012 at 14.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building at
65/101 - 103 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
				
วาระที่ 		
Agenda		

เรื่อง 								
Subject
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows.
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
			
วาระที่ 		 เรื่อง 								
Agenda		
Subject
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows.
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
			
วาระที่ 		 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 						
    Subject Election of Directors (Continues)
Agenda		
ชื่อกรรมการ 						      
Director’s name
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
		
ชื่อกรรมการ 						      
Director’s name
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
			
ชื่อกรรมการ 						      
Director’s name
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
			
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำ�ต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I / We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
						
ลงนาม / Signed 				
							    (				

)

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				

)

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				

)

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				

)

ผู้มอบฉันทะ / Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
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ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.

20 บาท

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
เขียนที่ 						
Shareholders’ Registration No.	  Written at
เดือน / Month
พ.ศ. / Year
วันที่ / Date
(1) ข้าพเจ้า (I / We) 							
สัญชาติ (Nationality) 	    	  	
อยู่บ้านเลขที่ (Address) 											
													
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ 							
As the Custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
Who is a shareholder (s) of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 			
เสียง ดังนี้
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้น รวม 			
holding the total number of 			
shares and having the right to vote equal to		
votes as follows:
หุ้นสามัญ 			
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 			
เสียง
		 Ordinary share 		
shares and having the right to vote equal to		
votes
หุ้นบุริมสิทธิ 			
หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 			
เสียง
shares and having the right to vote equal to		
votes
		 Preferred share 		
(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint (ผูถ้ อื หุน้ สามารถแต่งตัง้ บุคคลเป็นผูร้ บั มอบฉันทะได้ 3 คน โดยผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเท่านัน้
ทีจ่ ะเป็นผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ในการมาเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีผ้ ถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครือ่ งหมายหน้าชือ่ กรรมการ
อิ ส ระที่ ป รากฏข้ า งท้ า ยนี้ / 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.
นายวทัญญ ณ ถลาง / Mr.Watthanyu Nathalang ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / Chairman of Audit Committee
		 and Independent Director อายุ / Age 87 ปี / Years อยูบ่ า้ นเลขที่ 901 ซอย 7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 ถนนงามวงศ์วาน
		 นนทบุรี 11000 Resident at 901 Soi 7 Tanakarn Akarnsongkor, Ngamwongwan Amphoe Mueang Nonthaburi 11000
หรือ / or
นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 82 ปี / Years 	
		 อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
		 Resident at 16 Unnomnarumit,   Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
หรือ / or
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
หรือ / or
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
หรือ / or
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
หรือ / or
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
หรือ / or
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
ชื่อ / Name 					  อายุ / Age
ปี / years 				
หรือ / or
		 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at 										
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2555
ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ ริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/
our behalf at The Shareholder’s Annual General Meeting Year 2555 (B.E.) to be held on April 20, 2012 at 14.00 Hrs. at the
Convention Hall Executive Building at 65/101 - 103 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok or such other date, time and place as
the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำ�หนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person.
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อากรแสตมป์

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555        42

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
We authorize the proxy to attend and vote in this meeting as follows.
มอบฉันทะตามจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / authorize the Proxy to vote equal to the total number of the
shares held.
มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.
หุ้นสามัญ 				
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 			
เสียง
		 Ordinary share	 			
shares and having the right to vote equal to		
votes
หุ้นบุริมสิทธิ 				
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 			
เสียง
		 Preferred share	 			
shares and having the right to vote equal to		
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด (Total voting) 						
เสียง (votes)
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
Agenda No. 1 To adopt the Minutes of The Shareholder’s Annual General Meeting 2554 (B.E.) held on April 20, 2011.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows.
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 รับรองรายงานประจำ�ปี 2554 และแผนงานประจำ�ปี 2555
Agenda No. 2 To consider and approve the Company’s Performance for the year 2011, the Company’s Annual Report of 2011
and the BOD’s Meeting Report of 2012.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows.
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
Agenda No. 3 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2554
To consider and approve the company’s Statements of Financial Position as of December 31, 2011,   Statements
of Comprehesive Income and Statement of Cash Flow for the year ended December 31, 2011.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows.
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี สำ�หรับผลการดำ�เนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
Agenda No. 4 To consider the annual dividend payment for the Company’s Performance during the January 1 - December 31, 2011
period.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows.
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
To Consider the Election of Directors in Place of Those Retired by Rotation.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows.
			 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Election of all directors
				
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
			 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows
			 1. นางเมตตา  อุทกะพันธุ์ / Mrs. Metta Utakapan
				
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree
งดออกเสียง / Abstain
			 2. นางสุภาวดี โกมารทัต / Mrs. Supawadee Komaradat
				
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree
งดออกเสียง / Abstain
			 3. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat						
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree
งดออกเสียง / Abstain
				
			 4. นางสุภาพ น้อยอํ่า / Mrs. Suphap Noi-Um				
				
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 6
พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการ สำ�หรับปี 2555
Agenda No. 6 To Consider and Determine the Director’s Remuneration
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows.
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทน ประจำ�ปี 2555
Agenda No. 7 To Consider the Appointment of the Company’s Auditor Determination of the Auditor’s Remuneration.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows.
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 To Consider Other Businesses ( f any)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows.
			
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสีย งของข้าพเจ้ าในฐานะผู้ถื อ หุ้น / Voting by the Proxy in any agenda is not in accordance to that specified on
this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
(6) คำ�แถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy.
													
วาระที่ 5
Agenda No. 5

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specif ied 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.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ / 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 				
							    (				

)

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				

)

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				

)

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				

)

ผู้มอบฉันทะ / Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
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หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้ / 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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are
(1) หนังสือมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำ�เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the
shareholder to the custodian to sign the proxy Form on behalf of him/her.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who
signed on the proxy Form is a licensed custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำ�นวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, The
Shareholder or the proxy may vote for either all directors or each individual director.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ 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. กรณีหากมีข้อกำ�หนดหรือข้อบังคับใดกำ�หนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (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).

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
As The Proxy to act on behalf of The Shareholder of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร
เลขที่ 65 / 101 - 103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา  และสถานทีอ่ นื่ ด้วย / in the Shareholder’s Annual
General Meeting 2555 (B.E.) to be held on April 20, 2012 at 14.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building at 65/101 - 103
Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
				
เรื่อง 								
วาระที่ 		
Subject
Agenda		
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows:
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
			
วาระที่ 		 เรื่อง 								
    Subject
Agenda		
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) 	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
to my/our intentions as follows:
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
			
วาระที่ 		 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 						
    Subject Election of Directors (Continues)
Agenda		
ชื่อกรรมการ 						      
Director’s name
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
			
ชื่อกรรมการ 						      
Director’s name
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
			
ชื่อกรรมการ 						      
Director’s name
เห็นด้วย / Agree		
ไม่เห็นด้วย / Disagree		
งดออกเสียง / Abstain
			
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำ�ต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I / We hereby certify that the statements in this Supplemental proxy Form are correct, complete and true in all respects.
						
ลงนาม / Signed 				
							    (				
						
วันที่ / Date 				

)

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				
						
วันที่ / Date 				

ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
)
			

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				
						
วันที่ / Date 				

)

						
ลงนาม / Signed 				
							    (				
						
วันที่ / Date 				

)

ผู้มอบฉันทะ / Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
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ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.

สิ่งที่แนบมาด้วยลำ�ดับที่ 7

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555        46

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล		
:
อายุ			
:
วัน/เดือน/ปีเกิด		
:
ที่อยู่			
:
ตำ�แหน่งในบริษัท
:
				
จำ�นวนปีทเ่ี ป็นกรรมการ:
การถือหุ้นในบริษัท :

นายวทัญญู ณ ถลาง
87 ปี
วันที่ 26 เมษายน 2468
เลขที่ 901 ซอย 7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 ถนนงามวงศ์วาน นนทบุรี 11000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
20 ปี (เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมการปี 2536)
ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล		
:
อายุ			
:
วัน/เดือน/ปีเกิด		
:
ที่อยู่			
:
ตำ�แหน่งในบริษัท
:
				
จำ�นวนปีทเ่ี ป็นกรรมการ:
การถือหุ้นในบริษัท :

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
82 ปี
วันที่ 8 ธันวาคม 2473
16 ซอยอรรณพนฤมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
20 ปี (เริ่มรับตำ�แหน่งกรรมการปี 2536)
54,000 หุ้น (0.03%)

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้เกิดขึน้ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย และเพือ่ ให้การประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงเห็นควรกำ�หนด
ให้มกี ารตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ยึดถือปฏิบตั ิ ทัง้ นีบ้ ริษทั ขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะผ่อนผันการยืน่ แสดงเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้ว
ตามเวลาทีก่ �ำ หนดในหนังสือเชิญประชุม บริษทั ขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำ�หรับวาระ
ทีไ่ ด้มกี ารพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ ไปแล้ว โดยผูถ้ อื หุน้ จะสามารถลงคะแนนเสียง
ได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
กรณีมาประชุมด้วยตนเอง :
		 • ให้แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ทยี่ งั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำ�ตัวประชาชน บัตรข้าราชการ
			 หรือหนังสือเดินทาง
กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :
		 • หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
			 และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
		 • สำ�เนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำ�ตัว		
			 ประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้องด้วย
		 • สำ�เนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำ�ตัว
			 ประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้องด้วย
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
กรณีผู้มีอำ�นาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
		 • สำ�เนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำ�ตัว
			 ประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้องด้วย
		 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสำ�เนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล
			 และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอ�ำ นาจกระทำ�การแทนนิตบิ คุ คล
			 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำ�ดับที่ 8

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :
		 • หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
			 และลงลายมือชือ่ บุคคลผูม้ อี �ำ นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลตามทีร่ ะบุในหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ซึง่ ออก
			 โดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำ�คัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
		 • สำ�เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำ�เนาถูกต้องโดยผู้แทน
			 นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำ�นาจ
			 กระทำ�การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
		 • สำ�เนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำ�ตัว
			 ประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้องด้วย
		 • สำ�เนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำ�ตัว
			 ประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้องด้วย
ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา  และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้
		 • สำ�เนาหนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ ลงลายมือชือ่ รับรอง
			 สำ�เนาถูกต้อง
		 • สำ�เนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
			 โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือ
			 ข้อจำ�กัดในการลงลายมือชื่อ
		 • เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำ�คำ�แปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย
			 และให้ผู้แทนนิติบุคคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำ�แปล

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555        48

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
		 • เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
		 • หนังสือมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
		 • หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก – แบบ ข – แบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวง
พาณิชย์ได้ก�ำ หนดไว้ซงึ่ เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ �ำ หนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำ�เนินการ
ดังนี้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง
หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร
บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำ�กัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ ตามแผนทีส่ ถานที่
จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้
การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำ�โดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่ง
เป็นหนึง่ เสียง ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง กี่เสียงก็ได้
(1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ่ มู้ อบฉันทะ
		 ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ กรณีผมู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้
		 ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนแทน
(2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
		 • กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
		 • กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำ�หนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่
			 ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
(4) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีสว่ นได้เสียเป็นพิเศษในเรือ่ งใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรือ่ งนัน้
		 และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
		 เว้นแต่เป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ		
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(1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคล
		 หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั ฯ รายใดรายหนึง่ ทีร่ ายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพือ่ มอบฉันทะ
		 ตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว
		 กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถ
		 เข้าประชุมแทนได้
(2) ปิดอากรแสตมป์ จำ�นวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำ�หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้
		 ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำ�นวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์
		 ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “สำ�นักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่” ภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 ก่อน
		 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำ�นวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำ�นวนหุ้น
โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
อนึ่ง บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค.
(หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัดโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทาง www.amarin.com
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายในสี่เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า  การประชุม
วิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจำ�นวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ห้าคน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ�หนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
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ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำ�เป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน
สามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 47. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำ�นวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำ�นวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ �ำ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม
เป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำ�โดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่า
		 การออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำ�ด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัท
		 ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำ�หนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
		 คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 50. บริษทั ต้องยืน่ บัญชีผถู้ อื หุน้ ทีม่ อี ยูใ่ นวันประชุมสามัญประจำ�ปี โดยระบุชอื่ สัญชาติ ทีอ่ ยู่ จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื
และเลขที่ใบหุ้น ต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม
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(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา		
		 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่ผู้อื่น
		 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
		 (ค) การทำ� แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ �ำ คัญ
		 (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
				 วัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไรขาดทุนกัน
		 (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
		 (ฉ) การออกหุ้นกู้
		 (ช) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำ�ปีพึงกระทำ�มีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน
(3) อนุมัติจัดสรรเงินกำ�ไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
(6) กิจการอื่น ๆ
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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