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บริ ษัท อมริ นทร์ พริ นติง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การเสนอชือบุคคลเพือดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของ บริ ษัท อมริ นทร์ พริ นติง แอนด์ พับลิ ชชิง จํากัด (มหาชน) ในหมวดที
1.1 การปฏิ บตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนัน มีแนวปฏิ บตั ิในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยทีหุ้นนับจํานวนหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
เสนอชือบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอ
ชือผ่านคณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและการให้ ความยินยอมของผู้
ได้ รับการเสนอชือก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในเดือน เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
คุณสมบัติผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือกรรมการ :
1. เป็ นผู้ถอื หุ้นของบริ ษัททีมีห้ นุ และนับจํานวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
ทังหมด
2. ต้ องถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนทีกําหนดตามข้ อ 1. และต้ องถือหุ้นต่อเนืองไม่น้อยกว่า 3 ปี ในวันทีเสนอชือ
กรรมการและวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. แสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ เอกสารรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์, เอกสารอืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ เอกสารอืนทีแสดงการถือครองหลักทรัพย์
คุณสมบัติผ้ ูรับการเสนอชือเข้ าเป็ นกรรมการ
1. ต้ องไม่เป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551
2. ต้ อ งไม่เ ป็ นบุคคลที มี คุณสมบัติต้อ งห้ า มตามกฎระเบี ย บของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทยหรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. มีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจสือสิงพิมพ์หรื อประสบการณ์ด้านอืนทีเหมาะสมไม่น้อยกว่า 10 ปี
หลักฐานประกอบการพิจารณา
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้ านของผู้เสนอและผู้รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ
2. สําเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผู้รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
3. หนังสือยินยอมของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ

2
Amarin Printing

ขันตอนการพิจารณา
1. ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนจัดทําหนังสือเสนอชือบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยรวบรวมรายชือผู้ถอื
หุ้นและลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐาน (แบบฟอร์ มที 1) พร้ อมแนบประวัติของผู้รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ (แบบฟอร์ มที 2) และหนังสือยินยอมของผู้รับการเสนอชือ (แบบฟอร์ มที 3) ทังนีผู้ถือหุ้นสามารถ
download แบบฟอร์ มได้ ที website : http://www.amarin.co.th และสามารถนําเสนอเอกสารต้ นฉบับต่อ
ประธานกรรมการ ภายในวันที 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทางไปรษณีย์ระบุถงึ
ประธานกรรมการ
บริ ษัท อมริ นทร์พริ นติง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี)
เขตตลิงชัน กรุ งเทพมหานคร 10170
2.

3.

เลขานุการบริ ษัท จะเป็ นผู้พิจารณากลันกรองในเบืองต้ นให้ คณะกรรมการโดยหากบุคคล ทีได้ รับการเสนอชือ
ทีมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนหรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีบริ ษทั ระบุหรื อผู้ถอื หุ้นทีเสนอชือกรรมการมีคณ
ุ สมบัติ
ไม่ครบถ้ วน เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถอื หุ้นเพือทราบการปิ ดเรื องภายในวันที 14 กุมภาพันธ์ 2557
กรณีทีเอกสารครบถ้ วนตามทีบริ ษัทกําหนด เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุม
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557
บุคคลทีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชือในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมข้ อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการ และบุคคลทีไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันทีหลัง
การประชุมคณะกรรมการ พร้ อมทังชีแจงเหตุผลผ่านช่องทาง website ของบริ ษทั
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แบบฟอร์ มที 1
หนังสือเสนอชือบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถอื หุ้น มีความประสงค์ขอเสนอ…………………………………………………………..
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยรวบรวมรายชือผู้ถอื หุ้น ดังนี
ลําดับที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ชือ

นามสกุล

ทะเบียนหุ้นเลขที

จํานวนหุ้น

ลงลายมือชือรั บรอง
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แบบฟอร์ ม 2
ประวัติผ้ รู ั บการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั
1. คํานําหน้ าชือ ……………………………………………………………………………………………
ชือ
……………………………………………………………………………………………
นามสกุล
……………………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี เกิด ……………………………………………………………………………………………
สัญชาติ
……………………………………………………………………………………………
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. ประวัติการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี………………………………………. สถาบัน…………………………………………
ระดับปริ ญญาโท………………………………………. สถาบัน…………………………………………
ระดับปริ ญญาเอก..……………………………………. สถาบัน…………………………………………
อืน ๆ …………………………………………………… สถาบัน…………………………………………
2. ทีอยู่ปัจจุบัน

4. ประสบการณ์ ในการเป็ นกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียน…………………………. ปี
บริ ษัทจํากัด…………………………………ปี
5. ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท
ตําแหน่ง…………………………………………..ระยะเวลา…………………………………………
บริ ษัท…………………………………………………………………………………………………..
ตําแหน่ง…………………………………………..ระยะเวลา…………………………………………
บริ ษัท…………………………………………………………………………………………………..
ตําแหน่ง…………………………………………..ระยะเวลา…………………………………………
บริ ษัท…………………………………………………………………………………………………..
ตําแหน่ง…………………………………………..ระยะเวลา…………………………………………
บริ ษัท…………………………………………………………………………………………………..
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6. ประสบการณ์
ด้ าน……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้ าน……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
7. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
8. ทีอยู่สามารถติดต่ อได้
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Email ………………………………………………………………………………………………………
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แบบฟอร์ มที 3
หนังสือให้ ความยินยอมเข้ ารับการเสนอชือดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ข้ าพเจ้ า นาย /นาง/นางสาว.............................................นามสกุล..............................................................
เป็ นผู้ได้ รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ขอให้ ความยินยอม ในการเข้ ารับการเสนอชือของข้ าพเจ้ า
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท อมรินทร์ พริ นติง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) โดยข้ าพเจ้ าได้ รับทราบ
หลักเกณฑ์และเงือนไขในการเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั แล้ ว

ลงชือ...............................................................ผู้ให้ ความยินยอม
(...............................................................)
วันที.................................................................
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บริ ษัท อมริ นทร์ พริ นติง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
บริ ษัท ฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญและมีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจโดยมีการกํากับดูแลกิจการทีดี
อันนําไปสู่ปัจจัยหลักในการเสริ มสร้ างองค์กรให้ มีระบบและประสิทธิ ภาพ มีความโปร่งใส บริ ษัทจึงได้ มีแนวทาง
ปฏิบตั ิเกียวกับการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัทและบทบัญญัติของกฎหมาย
บริ ษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเพิมเรื องในวาระการประชุมได้ โดย download แบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ได้ ที http://www.amarin.co.th และสามารถส่งให้ บริ ษัทภายใน 14 วัน
หลังจากบริ ษัทแจ้ งกําหนดการประชุมและแจ้ งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว เพือให้ ขนตอนและวิ
ั
ธีการพิจารณาทีชัดเจนและโปร่ งใส บริ ษัทฯ จึงกําหนดหลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ูถือหุ้น
เสนอเรื องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี
1. คุณสมบัติผ้ ถู ือหุ้น
1. เป็ นผู้ถอื หุ้นของบริ ษัททีมีห้ นุ และนับจํานวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั
2. ต้ องถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนทีกําหนดตามข้ อ 1. และต้ องถือหุ้นต่อเนืองไม่น้อยกว่า 3 ปี ในวันที
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557และวันประชุมผู้ถอื หุ้น
3. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น เอกสารการถือครองหลักทรัพย์
4. ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนต้ องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2557
2. เรื องทีจะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
1. เรื องทีอยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริ ษัทจะดําเนินการได้
2. เรื องทีขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงาน
กํากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น และการกํากับดูแล
กิจการทีดี
3. เรื องทีบริ ษัทได้ ดําเนินการแล้ ว
4. เรื องทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
5. เรื องทีอาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
6. เรื องทีคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นทีจะต้ องบรรจุเป็ นวาระซึงคณะกรรมการ
สามารถอธิ บายเหตุผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจได้
3. ขันตอนในการพิจารณา
1. ผู้ถือ หุ้นทีมีคุณสมบัติครบถ้ วน กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา ปี
2557 สามารถ downloadแบบฟอร์ มได้ จาก www.amarin.co.th และเสนอระเบี ยบวาระการประชุมได้ ท าง
โทรสาร 0-2423-9900 ต่อ 6800 และทาง Email Address : ir@amarin.co.th ทังนีผู้ถือหุ้นส่งต้ นฉบับของแบบ
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เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือ หุ้น ประจํ าปี พร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ ทีบริ ษั ท
กําหนด ให้ ถงึ บริ ษัทภายในวันที 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตามทีอยูด่ งั นี
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อมริ นทร์พริ นติง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิงชัน
กรุ งเทพมหานคร 10170
2. เลขานุการบริ ษั ท จะเป็ นผู้พิจารณากลันกรองในเบืองต้ น เพือนําเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทีเสนอมา ต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาก่อนนําเข้ าทีประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
โดยคณะกรรมการจะพิ จารณาบรรจุร ะเบี ยบวาระการประชุมเฉพาะเรื องที มี ผ ลกระทบต่อ บริ ษั ท และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเท่านัน
3. เรื องทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสื อ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการ
4. เรื องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนืองจากเป็ นวาระทีเข้ าข่ายเรื องทีจะไม่บรรจุเป็ น
ระเบียบวาระการประชุม บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันทีพร้ อมคําชีแจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริ ษัท

9
Amarin Printing

บริ ษัท อมริ นทร์ พริ นติง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที........................................................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ทีบ้ าน / ทีทํางาน......................................................................................................
โทรสาร / อีเมล์.............................................................................................................................
เป็ นผู้ถอื หุ้น บริ ษทั อมริ นทร์ พริ นติง แอนด์พบั ลิชชิง จํากัด (มหาชน)จํานวน.................................หุ้น
ทะเบียนหุ้นเลขที.......................................................และบุคคลตามเอกสารประกอบแนบท้ าย (ถ้ ามี)
มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ดังนี
1. เรื อง........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เหตุผลประกอบการพิจารณา.....................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. เรื อง........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เหตุผลประกอบการพิจารณา.....................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. เรื อง........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เหตุผลประกอบการพิจารณา.....................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
กรุ ณาส่ งเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและหลักฐานการถือหุ้นทางโทรสารและทาง
Email Address ข้ างต้ นภายในวันที 7 กุมภาพันธ์ 2557
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เอกสารประกอบแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถอื หุ้น มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยรวบรวม
รายชือผู้ถือหุ้น ดังนี
ลําดับที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ชือ

นามสกุล

ทะเบียนหุ้นเลขที

จํานวนหุ้น

ลงลายมือชือรั บรอง

