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หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 
บริษัท อมตะ วีเอน็ จาํกัด (มหาชน) 

 
ท่ี CS/17/004 

16 มีนาคม 2560 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
เร่ือง เชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานประจําปี 2559 

2. ข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

  3.      ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. รายช่ือกรรมการอิสระซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ร่วมประชมุ 

  6.     แผนท่ีโรงแรม โกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ 
 

เม่ือวนัท่ี  16 กมุภาพนัธ์  2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อมตะ วีเอ็น จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เพ่ือ
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเหน็ของคณะกรรมการดงันี ้

 
วาระท่ี 1  รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2559 
 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ใน
รอบปี 2559 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2559 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานประจําปี 2559 ซึง่สรุปผลการดําเนินงานของ
บริษัทและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2559 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียด
ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุติังบการเงินซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 

 
ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้อง
จดัทํางบการเงินประจําปี สิน้สดุ ณ รอบบญัชีของบริษัท สง่ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ แล้วเสนอให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจําปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้ สอบบัญชีของ บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว งบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 
2559 ท่ีผา่นมา สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ 

หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและบริษัทยอ่ย เฉพาะบริษัท 
สนิทรัพย์รวม 5,377.66 2,035.58 
หนีส้นิรวม 2,200.75 336.81 
รายได้รวม 906.43 352.66 
กําไรสําหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้
ถือหุ้นของบริษัท 

 
49.82 

 
257.23 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 0.05 0.28 

 
มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ของบริษัทซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
นดัประชมุ ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 

 
 วาระท่ี 3 พิจารณาจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการตัง้แต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2559 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   
 

ความเป็นมา ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 รวมทัง้ท่ีได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 56 บริษัทต้องจดัสรร
กําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10%) ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายปันผลของบริษัทท่ีบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหักสํารองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึง

22



3

ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น การดํารงเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต ชําระคืนเงินกู้ ยืม หรือ
เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรร
กําไรเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา คิดเป็นจํานวนเงิน 12,414,015 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกําไรปี 2559 ใน
อตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 46.75 ล้านบาท    
 

บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วจากผลประกอบการของกิจการในอตัราหุ้นละ 0.15 
บาท เป็นจํานวนเงิน 140.25 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน  และจะจ่ายปันผลงวดสดุท้าย
จากกําไรสําหรับปีในอตัราหุ้นละ . บาท  
 

การเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี2559 ปี2558 
กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 257.23 (50.17) 
จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 935 935 
เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 0.20 0.00 
   - เงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไรสําหรับปี (บาท/หุ้น) 0.15 - 
   - เงินปันผลงวดสดุท้ายจากกําไรสําหรับปี (บาท/หุ้น) 0.05 - 
รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 187 - 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสําหรับปีตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
72.70% 

 
0% 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสําหรับปีนีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  
 วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระพร้อมกําหนด

อํานาจกรรมการ 
   
  ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 กําหนดให้

กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในอตัราหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีนี ้มีกรรมการท่ีต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ ดร. สริุนทร์ พิศสวุรรณ Mr. Mats Anders Lundqvist 
และนายกัมพล ตติยกวี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็น
กรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ ให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณากรรมการเดิมท่ีครบรอบออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Mr. Mats Anders Lundqvist ผู้ เช่ียวชาญด้าน
บคุลากร และนายกมัพล ตติยกวี ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหาร ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึง่ 
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  อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าตามท่ีได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการ 
ตัง้แต่วนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2560 นัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกัน
อยา่งกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาท่ีคณะกรรมการได้กําหนดไว้ โดยพิจารณาจากคณุสมบติั 
ดงันี ้ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย 
มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และหากเป็น
กรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการมีมติ
เหน็ชอบเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เลือกตัง้ ดงันี ้

 
ให้เสนอช่ือกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น ได้แก่ ดร. สริุนทร์ พิศสวุรรณ Mr. 
Mats Anders Lundqvist และนายกมัพล ตติยกวี ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
เลือกตัง้บคุคลทัง้สามเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
 

ทัง้นี ้กรรมการเดิมทัง้สามไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทํา
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า ดร. 
สริุนทร์ พิศสวุรรณ และ Mr. Mats Anders Lundqvist มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการท่ีได้นํา
ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการกําหนดกล
ยทุธ์และดําเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 

ประวติับุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท อมตะ วีเอ็น จํากดั (มหาชน) 
ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืนๆ รวมทัง้
ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 
 

 วาระท่ี 5 พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
 
  ความเป็นมา ข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุด

แล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 
 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 

จากผลการดําเนินงาน ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเสนอท่ี
ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ มี
รายละเอียดดงันี ้

 
การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการชดุตา่งๆ ประจําปี 2560  

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
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1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน จ่ายทกุเดือน ดงันี ้
 2560 2559 
ประธาน 35,000 บาท/เดือน 35,000 บาท/เดือน 
รองประธาน 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
กรรมการอ่ืนทา่นละ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 
  

 
 

 

1.2 เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายครัง้เม่ือเข้าประชมุ  
 2560 2559 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
รองประธาน 40,000 บาท/ครัง้ 40,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอ่ืนทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
1.3 โบนัสคณะกรรมการ จ่ายปีละครัง้โดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจํานวนเงินปันผลท่ี

ประกาศจ่าย โบนสันีจ้ะจ่ายในปี 2560 เป็นปีแรก และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

 
1.4 สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมมี่ 
 

        2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เม่ือเข้าประชมุ 
 2560 2559 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอ่ืนทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
        3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นราย

ครัง้เม่ือเข้าประชมุ 
 2560 2559 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอ่ืนทา่นละ 30, บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
      4. คา่ตอบแทนคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เม่ือเข้า

ประชมุ 
 2560 2559 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอ่ืนทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 
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รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าท่ีของอนกุรรมการปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 
2559 หน้า 69-70  

  
 วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 
 

  ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน
เลขท่ี 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4579 แห่งบริษัท  
สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี  เช่ียวชาญใน
การสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ ในปี 2560 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ผู้สอบบญัชีและสํานักงานสอบบญัชีเดิมเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ทัง้นี ้หากนางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี จะถือเป็นปีท่ี 2 ใน
การเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทยอ่ย 

  ความเหน็คณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คดัเลือกบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชี ดงันี ้

  1.  แต่งตัง้นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  หรือ นายศภุชยั 
ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4579 แห่งบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) ซึง่ผู้สอบบญัชีทัง้สามเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยและ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) 

  2.  อนมุติัคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทประจําปี 2560 เป็นเงินจํานวน 627,000 บาท (คา่สอบบญัชีงบ
การเงินประจําปี 2559 เป็นเงินจํานวน 550,000 บาท) 

 
  ทัง้นี ้สํานกังานสอบบญัชีตามท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
 
  นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 

โดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีของบริษัท จํานวน 627,000 บาท 
และค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามอีก 3 แห่ง จํานวน 88,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit Service) เท่านัน้ และราคาสงู
กว่าปีท่ีแล้วเน่ืองจากบริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ  Amata Township 
Long Thanh Joint Stock Company รายละเอียดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีปีก่อนอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2559 หน้า 87 
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 วาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   
  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ในวัน

พฤหสับดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้
ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 

  อนึ่ง เพ่ือความสะดวก หากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาตามสิ่งท่ีส่งมา
ด้วยลําดบัท่ี 7 หรือดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้
ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) จาก www.amatavn.com โดย
เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะแก่คณะกรรมการ บริษัทมีกรรมการ
อิสระและไม่มีสว่นได้เสียในวาระการประชมุครัง้นี ้2 ท่าน (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน) ท่ีสามารถรับมอบฉนัทะจากท่าน
ได้ รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันท่ี 17 เมษายน 2560 จัก
ขอบคณุย่ิง 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                             โดยคําสัง่ของคณะกรรมการ 

 
 

   ( นางวราภรณ์ วชัรานเุคราะห์ ) 
   เลขานกุารบริษัท 


