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รายงานประจาปี 2560
ข้ อ มูล บุค คลที่ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ เ ข้ า ด ารงต าแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ ลาออก
เสียชีวิต และครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
รายชื่อกรรมการอิสระซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ร่วมประชุม
แผนที่โรงแรม โกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ
หนังสือมอบฉันทะ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มี
มติให้ เรี ยกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ณ ห้ องวาสนา 6-7 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทประจาปี 2560
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี
2560
ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี
2560 ที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
ลาดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจาปี 2560 ซึง่ สรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัท
และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
การลงมติ วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน”) ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบบัญชีของ
บริ ษัท ส่งให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ แล้ วเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด และได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว งบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2560 ที่ผา่ นมา สรุปสาระสาคัญ
ได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
6,096.15
2,978.49
1,170.94

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
รายได้ รวม
กาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของผู้
ถือหุ้นของบริ ษัท
กาไรต่อหุ้น (บาท)

369.36
0.40

หน่วย : ล้ านบาท
บริ ษัท
1,928.76
220.23
111.17
57.33
0.06

มี ร ายละเอี ยดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2560 ของบริ ษัท ที่ ได้ จัดส่งมาพร้ อมนี ้ (สิ่งที่ส่ง
มาด้ วยลาดับที่ 1)
การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารอง และจ่ายเงินปั นผลประจาปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
ความเป็ นมา ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 56 บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5%)
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทที่
จะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และหักสารองตามกฎหมาย
โดยพิ จ ารณาตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการจะพิ จ ารณาจ่าย
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เงินปั นผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ประกอบด้ วย
เช่น การดารงเงินไว้ เพื่อลงทุนในอนาคต ชาระคืนเงินกู้ยืม ให้ แก่สถาบันการเงินหรื อเจ้ าหนี ้ราย
อื่นๆ หรื อ การจัดสรรเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัท เป็ นต้ น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ จัด สรร
ก าไรเป็ นเงิ น ทุ น ส ารองตามกฎหมายไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 5 ของก าไรสุ ท ธิ ประจ าปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา คิดเป็ นจานวนเงิน 3.50 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลจาก
กาไรปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นประมาณ 28.05 ล้ านบาท
การเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ตามงบเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสาหรับปี (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลงวดสุดท้ ายจากกาไรสาหรับปี (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้นประมาณ (ล้ านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสาหรับปี ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2560
57.33
935
0.03
0.03
28.05

ปี 2559
257.23
935
0.20
0.15
0.05
187.00

48.92%

72.70%

อัตราการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับปี นี เ้ ป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั น ผลของบริ ษัทที่
กาหนดไว้
การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ง ตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ลาออก เสียชี วิต และออกตามวาระ และ
พิจารณาอานาจกรรมการ
ความเป็ นมา ตามพ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชน และข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ข้ อ 21 ในกรณี ที่ตาแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ ามา
แทน และ เนื่ อ งจากมี กรรมการของบริ ษัท ได้ ยื่ น หนังสือ ลาออกจากตาแหน่ง กรรมการ และ
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มีกรรมการที่เสียชีวิ ตในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงนาเสนอให้ ที่ประชุม ใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิ
นอกจากนี ้ ตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กาหนดให้ กรรมการต้ องออก
จากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึ่งในสามของจานวน
กรรมการทัง้ หมด ซึ่ง ในการประชุม ใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี นี ้ มี ก รรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นางอัจฉรี ย์ วิเศษศิริ (2) Mr. Le Cong Phung และ (3)
นางสาวทรงโฉม ตังนวพั
้ นธ์ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ น
กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ ให้ คณะกรรมการของ
บริ ษัทพิจารณาให้ กรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นางอัจฉรี ย์ วิเศษศิริ
ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ านการเงิ น (2) Mr. Le Cong Phung ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ านการต่างประเทศ และ (3)
นางสาวทรงโฉม ตังนวพั
้ นธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการตลาด ให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่
อนึ่ง บริ ษัทขอเรี ยนว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 นัน้ ผลปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอบุคคลใดเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ หารื อกัน
อย่างกว้ างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้ กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ดังนี ้ ต้ องเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื ้นฐานและความเชี่ ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย
มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ มีคุณสมบัติ เหมาะสม และหากเป็ น
กรรมการเดิมจะต้ องปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เลือกตัง้ ดังนี ้
1.

ให้ เสนอชื่อ ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ เป็ นกรรมการแทนนายกัมพล ตติยกวี ที่ได้ ลาออกไป
เมื่อ 31 มกราคม 2561

2.

ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบอานาจให้ คณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจในการแต่งตัง้
กรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ได้ เสียชีวติ ลง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนยังอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงแหน่งกรรมการแทนที่
ตาแหน่งที่วา่ งลง โดยบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการ
ได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนเข้ ามาแทน
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3.

ให้ เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นางอัจฉรี ย์
วิเศษศิริ (2) Mr. Le Cong Phung และ (3) นางสาวทรงโฉม ตังนวพั
้
นธ์ ต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลทังสามกลั
้
บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่

ทัง้ นี ้ ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อทัง้ 4 ท่าน (ตามข้ อ 1 และข้ อ 3 ข้ างต้ น) ไม่ได้ ดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจท าให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต่อ บริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่า (1) นางอัจฉรี ย์ วิเศษศิริ (2) Mr. Le Cong
Phung และ (3) ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ มีคณ
ุ สมบัติในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของ
บริ ษัท สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ น อิสระ และสามารถดาเนินการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังสามารถน
้
าประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ น
ประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประวัติ บุค คลที่ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ข้ อ มูลการถื อ หุ้น สามัญ ในบริ ษั ท ข้ อ มูลการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท/กิจการอื่นๆ รวมทังข้
้ อมูลความสัมพันธ์ของ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
การลงมติ มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รั บการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั เิ รื่ องค่าตอบแทนกรรมการ
ความเป็ นมา ข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ข้ อ 22 ก าหนดว่า บ าเหน็ จ กรรมการและค่า ตอบแทนให้ สุด
แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษัทเห็นชอบให้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริ ษัท จากผลการดาเนินงาน ภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และ
เสนอที่ ป ระชุม ใหญ่ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดบ าเหน็ จ กรรมการและค่า ตอบแทน
กรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจาปี 2561
1.

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
1.1

ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน ดังนี ้
ประธาน
รองประธาน
กรรมการอื่นท่านละ
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2561
35,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน

2560
35,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน

2.

1.2

เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็ นรายครัง้ เมื่อเข้ าประชุม
2561
2560
ประธาน
50,000 บาท/ครัง้
50,000 บาท/ครัง้
รองประธาน
40,000 บาท/ครัง้
40,000 บาท/ครัง้
กรรมการอื่นท่านละ
30,000 บาท/ครัง้
30,000 บาท/ครัง้

1.3

โบนัสคณะกรรมการ จ่ายปี ละครัง้ โดยจ่ายร้ อยละ 1.20 ของจานวนเงินปั นผลที่
ประกาศจ่ายเช่นเดียวกับปี 2560 และให้ คณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา
แบ่งจ่ายกันเอง

1.4

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะเบี ้ยประชุมเป็ นรายครัง้ เมื่อเข้ าประชุม
ประธาน
กรรมการอื่นท่านละ

3.

2560
50,000 บาท/ครัง้
30,000 บาท/ครัง้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะเบี ้ยประชุมเป็ น
รายครัง้ เมื่อเข้ าประชุม
ประธาน
กรรมการอื่นท่านละ

4.

2561
50,000 บาท/ครัง้
30,000 บาท/ครัง้

2561
50,000 บาท/ครัง้
30,000 บาท/ครัง้

2560
50,000 บาท/ครัง้
30,000 บาท/ครัง้

ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จ การ จ่ า ยเฉพาะเบี ย้ ประชุม เป็ น รายครั ง้
เมื่อเข้ าประชุม
ประธาน
กรรมการอื่นท่านละ

2561
50,000 บาท/ครัง้
30,000 บาท/ครัง้

2560
50,000 บาท/ครัง้
30,000 บาท/ครัง้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการและอนุกรรมการปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2560 (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1) หน้ า 70-71 และ 78-85
การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
ความเป็ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือก นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรื อ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5423 หรื อ นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิ ญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
7480 แห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการ
ทางานที่ดี เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทังได้
้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ น
อย่างดี ดังนัน้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผ้ สู อบบัญชีและสานักงานสอบ
บัญชีเดิมเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ทังนี
้ ้ หากนางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุลได้ รับการแต่งตังให้
้
เป็ นผู้สอบบัญชี จะถือเป็ นปี ที่ 3 ในการเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทแทนได้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัท Ernst & Young Vietnam Limited
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ ที่ประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ดังนี ้
1.

แต่ง ตัง้ นางสาวสุพ รรณี ตริ ย านัน ทกุล ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4498
หรื อ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรื อ นางสาว
อิ ศ ราภรณ์ วิ สุ ท ธิ ญาณ ผู้ สอบบั ญ ชี รั บอนุ ญ าตทะเบี ย นเ ลข ที่ 7480 แห่ ง
บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัดเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน) ซึง่
ผู้สอบบัญชีทงสามเป็
ั้
นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็ นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน
อีวาย จากัด แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เข้ าทาหน้ าที่
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้

2.

อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทประจาปี 2561 เป็ นเงินจานวน 1,100,000 บาท (ค่า
สอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2560 เป็ นเงินจานวน 627,000 บาท)

ทังนี
้ ้ สานักงานสอบบัญชีตามที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
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นอกจากนี ้ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 โดย
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ประกอบด้ วย ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท จานวน 1,100,000 บาท
และค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในประเทศเวียดนามอีก 3 แห่ง จานวน 58,800 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี (Audit Service) เท่านัน้ รายละเอียด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 ปรากฎรายละเอียดในรายงานประจาปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 1) หน้ า 94
การลงมติ
มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
การแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 31
ความเป็ น มา เนื่ อ งจากคาสั่ง หัวหน้ า คณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อยแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ อง
การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
ได้ กาหนดให้ แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 จึงเห็นควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดการแก้ ไข ดังนี ้
ข้ อบังคับฉบับปั จจุบัน

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข

ข้ อ 31 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น ข้ อ 31 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุม สามัญ ประจ าปี ภายในสี่ (4) เดื อ น นับ แต่วัน การประชุ ม สามัญ ประจ าปี ภ ายในสี่ (4) เดื อ นนับ แต่วัน
สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่า
การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือ การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มี ห้ ุน นับ รวมกัน ได้ ไม่น้ อ ยกว่า หนึ่งในห้ า (1/5)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ ถือหุ้นจานวนไม่
น้ อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดจะ
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ
ที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ใน
กรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรื อหลายคนซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผล
ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี การประชุมผู้
ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น
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ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข

ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนด
หุ้นดังกล่าว
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้
ถื อ หุ้น คนอื่ น ๆ รวมกัน ได้ จ านวนหุ้น ตามที่บัง คับ ไว้ นนั ้ จะ
เรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัท
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ ายอัน จ าเป็ น ที่ เ กิ ดจากการจัดให้ มี
ประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่ เ ป็ นการเรี ย ก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ
33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่าย
ที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
การแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 57
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงโลโก้ ของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงโลโก้
ของบริ ษัทแม่ (บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน จากัด (มหาชน)) เนื่องจากทิศทางการดาเนินธุรกิจ
ขยายวงกว้ างมากขึ ้น นอกเหนือจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่เกี่ ยวเนื่อง
ซึ่ ง เป็ นธุ ร กิ จ หลั ก ขยายไปสู่ กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ครอบคลุ ม ธุ ร กิ จ การบริ การ
การค้ าการลงทุน การพัฒนาพืน้ ที่พาณิ ชยกรรมและที่อยู่อาศัย จึง เห็นควรให้ มีการแก้ ไข
ข้ อบังคับของบริ ษัทเพื่อ ปลี่ยนแปลงตราประทับ ของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับโลโก้ ที่ เปลี่ยน
เปลีย่ นแปลงไป ดังนี ้
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ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข
ข้ อ 57 ตราของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้

นอกจากนี ้ เพื่อให้ การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ และตราประทับของบริ ษัท เป็ นไป
ด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย จึงอาจต้ องมีการแก้ ไขถ้ อยคาหรื อข้ อความในข้ อบังคับของบริ ษัท
และ/หรื อ ในคาขอจดทะเบียนตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้
เป็ นไปตามมติของที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และตามคาสัง่ คาแนะนา หรื อ ความเห็นของ
นายทะเบี ยน กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ/หรื อ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่ง
ได้ รับการแต่งตังจากกรรมการผู
้
้ มีอานาจลงนามมีอานาจในการแก้ ไขถ้ อยคาของข้ อบังคับ
ของบริ ษั ท หรื อ ข้ อ ความในเอกสาร และ/หรื อ ค าขอต่างๆ ในการยื่น จดทะเบี ยน แก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทและตราประทับของบริ ษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ได้ ทนั ที กระทาการใดๆ ที่จาเป็ นเพื่ อให้ การดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ และ
ตราประทับของบริ ษัทจนแล้ วเสร็ จ รวมถึงมีอานาจในการมอบอานาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิ
การแก้ ไขข้ อบังคับและตราประทับของบริ ษัทฉบับปั จจุบนั ตามรายละเอียดข้ างต้ น และอนุมตั ิ
การมอบอานาจตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ
การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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บริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันจันทร์ ที่
23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องวาสนา 6-7 โรงแรมโกลเด้ น ทิ ว ลิ ป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 ตามแผนที่ที่แนบมาพร้ อมนี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับ
ที่ 6) โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 12.30 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
ลาดับที่ 7 หรื อดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จาก www.amatavn.com โดยเลือกใช้
แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่คณะกรรมการ บริ ษัทมีกรรมการอิสระและ
ไม่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระการประชุมครัง้ นี ้ 1 ท่าน ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่
มาด้ วยลาดับที่ 5 กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ

( นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ )
เลขานุการบริ ษัท
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