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หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) 

 
ที่ CS/18/11 

23 มีนาคม 2561 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

เร่ือง เชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2560 
2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 

เสยีชีวิต และครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
  3.      ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4.  เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะการ
ลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. รายช่ือกรรมการอิสระซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ร่วมประชมุ 
  6.     แผนท่ีโรงแรม โกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 

7. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

เมื่อวนัที่  12 กุมภาพนัธ์  2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มี
มติให้เรียกประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ณ ห้องวาสนา 6-7  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ในวนัจนัทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดงันี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 
2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จดัสง่มาพร้อมนี ้ (สิง่ที่สง่มาด้วย 
ล าดบัท่ี 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2560 ซึง่สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท
และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ความเป็นมา   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบบญัชีของ
บริษัท สง่ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ แล้วเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ 
บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว งบการเงิน
ดงักลา่วแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผา่นมา สรุปสาระส าคญั
ได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ 

หนว่ย : ล้านบาท 
 บริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัท 
สนิทรัพย์รวม 6,096.15 1,928.76 
หนีส้นิรวม 2,978.49 220.23 
รายได้รวม 1,170.94 111.17 
ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้
ถือหุ้นของบริษัท 

 
369.36 

 
57.33 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.40 0.06 

มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี ้(สิ่งที่ส่ง 
มาด้วยล าดบัท่ี 1) 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารอง และจ่ายเงินปันผลประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2560   

ความเป็นมา  ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 56 บริษัท
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5%) 
ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10%) ของทนุจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่
จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหกัส ารองตามกฎหมาย 
โดยพิจารณาตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการจะพิจารณาจ่าย 
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เงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ประกอบด้วย 
เช่น การด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต ช าระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบนัการเงินหรือเจ้าหนีร้าย
อื่นๆ หรือ การจดัสรรเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท เป็นต้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจัดสรร
ก า ไร เ ป็น เ งินทุนส า รองตามกฎหมายไม่ น้อยกว่า ร้อยละ  5 ของก า ไรสุท ธิประจ า ปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา คิดเป็นจ านวนเงิน  3.50 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 28.05 ล้านบาท    

การเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี2560 ปี2559 
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 57.33 257.23 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 935 935 
เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.03 0.20 
   - เงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรส าหรับปี (บาท/หุ้น) - 0.15 
   - เงินปันผลงวดสดุท้ายจากก าไรส าหรับปี (บาท/หุ้น) 0.03 0.05 
รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 28.05 187.00 
สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปีตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
48.92% 

 
72.70% 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับปีนี เ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่
ก าหนดไว้ 

  การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เสียชีวิต และออกตามวาระ และ
พิจารณาอ านาจกรรมการ 

  ความเป็นมา ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21  ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่งมี
คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามา
แทน  และ เนื่องจากมีกรรมการของบริษัทได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งกรรมการ และ 
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มีกรรมการที่เสียชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงน าเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิ  

  นอกจากนี ้ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในอัตราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีนี ้มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่  (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ  (2) Mr. Le Cong Phung และ (3) 
นางสาวทรงโฉม ตัง้นวพนัธ์ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็น
กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ ให้คณะกรรมการของ
บริษัทพิจารณาให้กรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทัง้ 3 ทา่น ได้แก่ (1) นางอจัฉรีย์ วิเศษศิริ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการเงิน (2) Mr. Le Cong Phung ผู้ เช่ียวชาญด้านการต่างประเทศ และ (3) 
นางสาวทรงโฉม ตัง้นวพนัธ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านการตลาด ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึง่ 

  อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่า  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลเป็นกรรมการ
ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที่ 15 มกราคม 2561 นัน้ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือ
หุ้นเสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัท 

  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกนั
อยา่งกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ 
ดงันี ้ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย 
มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบตัิ เหมาะสม และหากเป็น
กรรมการเดิมจะต้องปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เลอืกตัง้ ดงันี ้

1. ให้เสนอช่ือ ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ เป็นกรรมการแทนนายกมัพล ตติยกวี ที่ได้ลาออกไป
เมื่อ 31 มกราคม 2561  

2. ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการแตง่ตัง้
กรรมการใหมแ่ทนที่กรรมการท่ีได้เสยีชีวติลง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนยงัอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงแหน่งกรรมการแทนที่
ต าแหนง่ที่วา่งลง โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการ
ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนเข้ามาแทน 
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3. ให้เสนอช่ือกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ (1)  นางอจัฉรีย์ 
วิเศษศิริ  (2) Mr. Le Cong Phung และ (3) นางสาวทรงโฉม ตัง้นวพนัธ์ ต่อที่ประชุม
ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้สามกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

ทัง้นี ้ ผู้ ที่ได้รับการเสนอช่ือทัง้ 4 ท่าน (ตามข้อ 1 และข้อ 3 ข้างต้น)  ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการหรือผู้ บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า (1) นางอจัฉรีย์ วิเศษศิริ   (2) Mr. Le Cong 
Phung  และ (3) ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ มีคณุสมบตัิในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัท สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และสามารถด าเนินการต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้สามารถน าประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์และด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ข้อมูลการถือหุ้ นสามัญในบริษัทข้อมูลการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของ
ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จดัสง่มาพร้อมนี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัเิร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ 

  ความเป็นมา ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ก าหนดว่า บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุด
แล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัท จากผลการด าเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และ
เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาก าหนดบ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน
กรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการชดุตา่งๆ ประจ าปี 2561  

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน จ่ายทกุเดอืน ดงันี ้
 2561 2560 
ประธาน 35,000 บาท/เดือน 35,000 บาท/เดือน 
รองประธาน 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
กรรมการอื่นทา่นละ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 
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1.2 เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายครัง้เมื่อเข้าประชมุ  
 2561 2560 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
รองประธาน 40,000 บาท/ครัง้ 40,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
1.3 โบนสัคณะกรรมการ จ่ายปีละครัง้ โดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจ านวนเงินปันผลที่

ประกาศจ่ายเช่นเดียวกบัปี 2560 และให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา 
แบง่จ่ายกนัเอง 

1.4 สทิธิประโยชน์อื่นๆ -ไมม่ี- 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมื่อเข้าประชมุ 

 2561 2560 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็น

รายครัง้เมื่อเข้าประชมุ 

 2561 2560 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้ 

เมื่อเข้าประชมุ 

 2561 2560 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนกุรรมการปรากฏอยูใ่น
รายงานประจ าปี 2560 (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) หน้า 70-71 และ 78-85 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงสองในสาม (2/3) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 

  ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววธู ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 
7480 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการ
ท างานที่ดี  เช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม รวมทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็น
อย่างดี ดงันัน้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบ
บญัชีเดิมเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ทัง้นี ้หากนางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุลได้รับการแต่งตัง้ให้
เป็นผู้สอบบญัชี จะถือเป็นปีที่ 3 ในการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทแทนได้ 

  นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกบริษัท Ernst & Young Vietnam Limited  
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คดัเลือกบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นส านกังานสอบบญัชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้

1. แต่งตัง้นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498  
หรือ นางสาววธู ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาว
อิ ศ ราภรณ์  วิ สุท ธิญาณ  ผู้ สอบบัญ ชี รับอนุญาตทะ เบี ยน เ ลขที่  7480 แห่ ง 
บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) ซึง่
ผู้สอบบญัชีทัง้สามเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เข้าท าหน้าที่
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 

2. อนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,100,000 บาท (คา่
สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2560 เป็นเงินจ านวน 627,000 บาท) 

  ทัง้นี ้ส านกังานสอบบญัชีตามที่เสนอข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/ผู้บริหาร/
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
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  นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 โดย
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีของบริษัท จ านวน 1,100,000 บาท 
และค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามอีก 3 แห่ง จ านวน 58,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
โดยค่าสอบบญัชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit Service) เท่านัน้ รายละเอียด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2560 ปรากฎรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 1) หน้า 94 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

 การแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 31 

 ความเป็นมา เนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 21/2560 เร่ือง  
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 
ได้ก าหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 จึงเห็นควร
เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายดงักลา่ว 
โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดงันี ้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า
การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า
การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้
ถือหุ้น 
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ภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือ
หุ้นดงักลา่ว 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้
ถือหุ้ นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้ นตามที่บังคับไว้นัน้จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่ เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
33 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่าย
ที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
การแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 57 

ความเป็นมา  บริษัทได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลโก้
ของบริษัทแม ่(บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน)) เนื่องจากทิศทางการด าเนินธุรกิจ
ขยายวงกว้างมากขึน้ นอกเหนือจากธุรกิจนิคมอตุสาหกรรมและสาธารณปูโภคที่เก่ียวเนื่อง
ซึ่ง เ ป็นธุร กิจหลัก  ขยายไปสู่ กิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมธุร กิจการบริการ   
การค้าการลงทุน การพัฒนาพืน้ที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย จึง เห็นควรให้มีการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทเพื่อปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับโลโก้ที่เปลี่ยน
เปลีย่นแปลงไป ดงันี ้
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ข้อ 57  ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้นี ้
 
 

ข้อ 57  ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้นี ้
 

 

 
 

 

นอกจากนี ้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัและตราประทบัของบริษัท เป็นไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในข้อบงัคบัของบริษัท 
และ/หรือ ในค าขอจดทะเบียนตามแบบของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และตามค าสัง่ ค าแนะน า หรือ ความเห็นของ 
นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
พิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ (ข) บคุคลอื่นใดซึ่ง
ได้รับการแต่งตัง้จากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามมีอ านาจในการแก้ไขถ้อยค าของข้อบงัคบั
ของบริษัท หรือ ข้อความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียน แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทและตราประทบัของบริษัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ได้ทนัที กระท าการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัและ
ตราประทบัของบริษัทจนแล้วเสร็จ รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขอ
อนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการหรือที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอีกตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิ
การแก้ไขข้อบงัคบัและตราประทบัของบริษัทฉบบัปัจจบุนัตามรายละเอียดข้างต้น และอนมุตัิ
การมอบอ านาจตามที่คณะกรรมการเสนอทกุประการ 

การลงมติ    มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 เร่ืองอื่นๆ (หากม)ี 

 บริษัทจึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ที่ 
23 เ มษายน  2561 เ วลา  14.00 น .  ณ  ห้อง วาสนา  6-7  โ ร งแรม โกล เ ด้น  ทิ วลิป  ซอฟ เฟอ ริน  ก รุ ง เทพฯ  
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ตามแผนท่ีที่แนบมาพร้อมนี ้(สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบั
ที่ 6) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 

  อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาตามสิง่ที่สง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 7 หรือดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุ
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) จาก www.amatavn.com โดยเลอืกใช้
แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบไุว้เทา่นัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะแก่คณะกรรมการ บริษัทมีกรรมการอิสระและ
ไม่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชมุครัง้นี ้1 ท่าน ที่สามารถรับมอบฉนัทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิง่ที่สง่
มาด้วยล าดบัท่ี 5  กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที ่17 เมษายน 2561 จกัขอบคณุยิ่ง 

 
       ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                             โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

 
 

       ( นางวราภรณ์ วชัรานเุคราะห์ ) 
       เลขานกุารบริษัท 


