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หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559  
 บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) 

 
ท่ี  CS/16/004                                                                       28 มีนาคม 2559 
เร่ือง เชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.      สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 

2. รายงานประจาํปี 2558 
3.     ขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ

กาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  4.      ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

5.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธีิการมอบฉนัทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 

6. รายช่ือกรรมการอิสระ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหร่้วมประชุม 
  7.     แผนท่ีโรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 

8. หนงัสือมอบฉนัทะ 
 

เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ วีเอ็น จาํกัด (มหาชน) ได้มีมติให ้
เรียกประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10320 ในวนัพุธท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. เพ่ือพิจารณาเร่ือง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมดว้ยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2558 
 

ความเป็นมา   การประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2558 ได้จัดข้ึนในวนัพฤหัสบดีท่ี 16 
เมษายน 2558 โดยไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ ซ่ึงไดส่้งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 
เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2558 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง ให้ท่ี
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามสําเนา
รายงานการประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 
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วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจาํปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษทัประจาํปี8 
 

ความเป็นมา บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดข้ึนใน
รอบปี 2558 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานประจาํปี 2558 ซ่ึงสรุปผลการดาํเนินงานของ
บริษทั และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2558 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบโดยมี 
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 
 

ความเป็นมา   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัตอ้ง
จดัทาํงบการเงินประจาํปี ส้ินสุด ณ รอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชี
ของ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ซ่ึง
แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2558 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระสาํคญั
ไดด้งัน้ี 
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน 
        หน่วย : ลา้นบาท 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย เฉพาะบริษทั 
สินทรัพยร์วม 4,915.18 2,624.41 
หน้ีสินรวม 1,625.12 1,042.62 
รายไดร้วม 809.65 1.32 
กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ 

 
121.37 

 
(50.17) 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.16 (0.06) 
 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2558 ของบริษทัซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมในคร้ังน้ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 
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 วาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลประกอบการตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   
 

ความเป็นมา  บริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและหลงั
หกัสาํรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ อยา่งไรกดี็ คณะกรรมการบริษทั
จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นเป็นหลกั เช่น การดาํรงเงินไว้
เพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื หรือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทัฯ 

  
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงิน
ปันผลจากผลประกอบการปี 2558 เน่ืองจากในปีดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นและโครงการของบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศเวียดนาม เพ่ือสร้างฐานการเติบโตของ
บริษทัฯในอนาคต  

 
อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนับริษทัฯมีแหล่งเงินเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆเพียงพอแลว้ ประกอบ
กบัเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company(
บริษทัยอ่ย) ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ ทาํใหบ้ริษทัฯสามารถรับรู้รายไดเ้งินปันผล
ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 โดยคณะกรรมการของบริษทัฯจะมีการพิจารณา เร่ืองการจ่ายเงิน 
ปันผลระหวา่งกาลของบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 
  

  
 วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ พร้อมทั้ ง

กาํหนดอาํนาจกรรมการ 
   
  ความเป็นมา   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 กาํหนดให้

กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในอตัราหน่ึงในสาม
ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน ดงัน้ี Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม
และ นางสมหะทยั พานิชชีวะ 

                                   คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามแนวทางการสรรหาท่ีคณะกรรมการได้กาํหนดไวแ้ละ
เห็นสมควรเสนอกรรมการเดิมท่ีครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร.
วรภทัร โตธนะเกษม และ นางสมหะทยั พานิชชีวะ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ
อีกวาระหน่ึง 

                                         

  ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมคณะกรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียไดห้ารือกนั
อยา่งกวา้งขวางตามแนวทางการสรรหาท่ีคณะกรรมการไดก้าํหนดไวโ้ดยพิจารณาจากคุณสมบติั
ดงัน้ี ตอ้งเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ
วิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ มีคุณสมบติัเหมาะสม และถา้เป็นกรรมการ
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ออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน ดงัน้ี Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม
และ นางสมหะทยั พานิชชีวะ 

                                   คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามแนวทางการสรรหาท่ีคณะกรรมการได้กาํหนดไวแ้ละ
เห็นสมควรเสนอกรรมการเดิมท่ีครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร.
วรภทัร โตธนะเกษม และ นางสมหะทยั พานิชชีวะ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ
อีกวาระหน่ึง 

                                         

  ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมคณะกรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียไดห้ารือกนั
อยา่งกวา้งขวางตามแนวทางการสรรหาท่ีคณะกรรมการไดก้าํหนดไวโ้ดยพิจารณาจากคุณสมบติั
ดงัน้ี ตอ้งเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ
วิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ มีคุณสมบติัเหมาะสม และถา้เป็นกรรมการ
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เดิมจะตอ้งปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาไดเ้ป็นอยา่งดี และมีมติเห็นชอบเสนอท่ีประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เลือกตั้ง ดงัน้ี 
ใหเ้สนอช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนคือ Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. 
วรภทัร โตธนะเกษม และ นางสมหะทยั พานิชชีวะ ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา
เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 คน ขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  
 

ประวติัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บริษัท อมตะ วีเอ็น จาํกัด
(มหาชน) ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการ
อ่ืนๆ รวมทั้งขอ้มูลความสัมพนัธ์ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 
 

 วาระท่ี 6  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 
  ความเป็นมา   ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 22 ซ่ึงกาํหนดว่า บาํเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุด

แลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 
 
  ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั 

จากผลการดาํเนินงาน ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเสนอท่ี
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดบาํเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการโดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2559 กาํหนดการจ่าย ดงัน้ี 
 

.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายดงัน้ี 
1.1  ค่าตอบแทนรายเดือน ใหจ่้ายทุกเดือน โดยจ่าย 

 2559 2558 
ประธาน 35,000 บาท/เดือน 35,000 บาท/เดือน 
รองประธาน 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
กรรมการอ่ืนท่านละ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 

1.2  เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายเป็นรายคร้ังเฉพาะเม่ือมาเขา้ประชุม    
 2559 2558 
ประธาน 50,000 บาท/คร้ัง 50,000 บาท/คร้ัง 
รองประธาน 40,000 บาท/คร้ัง 40,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการอ่ืนท่านละ 30,000 บาท/คร้ัง 30,000 บาท/คร้ัง 
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        2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะ เบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังเม่ือมาเขา้ร่วม
ประชุม 

 2559 2558 
ประธาน 50,000 บาท/คร้ัง 50,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการอ่ืนท่านละ 30,000 บาท/คร้ัง 30,000 บาท/คร้ัง 

 
       3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหจ่้ายเฉพาะ เบ้ียประชุมเป็นราย
คร้ังเม่ือมาเขา้ร่วมประชุม 

 2559 2558 
ประธาน 50,000 บาท/คร้ัง 50,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการอ่ืนท่านละ 30,000 บาท/คร้ัง 30,000 บาท/คร้ัง 

 
 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 หนา้ 88 – 89 และรายละเอียดขอบเขต
หนา้ท่ีของอนุกรรมการอยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 หนา้ 68  

      
 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 
 

  ความเป็นมา   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือ นาย ศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี3930 
หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4579 แห่งบริษทัสํานกังาน 
อีวาย จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย เน่ืองจากมีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มี
ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม รวมทั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผูส้อบบญัชีใหม่ และ สาํนกังานสอบบญัชีเดิม เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีหากนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น
ผูส้อบบญัชี จะถือเป็นปีแรกในการเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
  ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษทัสาํนกังาน 

อีวาย จาํกดั เป็นสํานักงานสอบบญัชี และมีมติเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชี ดงัน้ี 

  1).  แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือ นายศุภชยั
ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4579 แห่งบริษทัสํานกังาน อีวาย จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
และเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
(ก.ล.ต.) 

 
 
 
 

5 I บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน)

Vietnam-The New Phase 
of Success



6

  ).  อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทัประจาํปี 2559 เป็นเงินจาํนวน 550,000 บาท (ค่าสอบบญัชี 
งบการเงินประจาํปี 2558 เป็นเงินจาํนวน 500,000 บาท) 

  ทั้งน้ี บริษทั สํานักงานสอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

  นอกจากน้ีเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นรับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินรวม
ประจาํปี 2559 เป็นค่าสอบบญัชีของบริษทั จาํนวน 550,000.00 บาท และเป็นของบริษทัย่อยใน
ประเทศเวียดนามอีก 2 แห่ง มีค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 จาํนวน USD 66,000 โดยค่าสอบบญัชีท่ี
เสนอขา้งตน้เป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit service) เท่านั้นและราคาสูงกวา่ปีท่ีแลว้ เน่ืองจาก
บริษทัมีบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ Amata City Long Thanh Joint Stock 
Company รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปีก่อนอยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 หนา้ 04 

  
 วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
   
  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัพุธท่ี 20

เมษายน 2559 เวลา 4.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 0320 โดยบริษทัจะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่
เวลา 2.30 น. 

  อน่ึง เพ่ือความสะดวก หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะ
กรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ไดจ้าก 
www.amatavn.com โดยให้เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั
คณะกรรมการ บริษทัขอเรียนว่าบริษทัมีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมคร้ังน้ี 2 ท่าน (เลือก
เพียง  ท่าน) ท่ีสามารถรับมอบฉันทะจากท่านได ้รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 โดย บริษทัขอความร่วมมือจาก
ท่านโปรดกรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษทัภายในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                                  โดยคาํสั่งของคณะกรรมการ 
 
 
            ( นางวราภรณ์ วชัรานุเคราะห์ ) 
         เลขานุการบริษทั 
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