
 
 

 
 

 

 
 

CS/20/20 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง แจ้งระเบียบวาระการประชุม กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 4/2020 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ได้มีมติเห็นชอบเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 46.8 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหักสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลไปในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 การจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลดังกล่าวเป็นไปเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่กำหนดไว้ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด และคณะกรรมการจะไม่เสนอ
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก 

หมายเหตุ: *อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

2. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.       
ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ            
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและ
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทาง
การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา 



 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ความเห็นกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุน
สำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา คิดเป็น
จำนวนเงิน 3.56 ล้านบาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 46.8 ล้าน
บาท ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2020 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้
ถือหุ ้นที ่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที ่ 21 เมษายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลในวันอังคารที ่ 5 
พฤษภาคม 2563 แล้ว  

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจ
กรรมการ  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ ่งไม่รวมคณะกรรมการที ่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่าง
กว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็น
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพ้ืนฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย ผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการทั่วไปและ
กรรมการอิสระมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และหากเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้
เป็นอย่างดี คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เลือกตั้งกรรมการที่
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ (2) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 
และ (3) Mr. Mats Anders Lundqvist ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสาม
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จาก
ผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563  

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน ดังนี้ 



 

 2563 2562 
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 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม  
 2563 2562 
ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง 
รองประธาน 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการอ่ืนท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง 

1.3 โบนัสคณะกรรมการ  

ปี 2563 จ่ายปีละครั้ง โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลที่
ประกาศจ่ายแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการ
เป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง 

ปี 2562 จ่ายปีละครั้ง โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลที่
ประกาศจ่ายแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการ
เป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง 

1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืนๆ 

ปี 2563 -ไม่มี- 
ปี 2562 -ไม่มี- 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม 

 2563 2562 
ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการอ่ืนท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็น
รายครั้งเมื่อเข้าประชุม 

 2563 2562 
ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการอ่ืนท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง 

 



 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะเบี ้ยประชุมเป็นรายครั้ง  
เมื่อเข้าประชุม 

 2563 2562 
ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการอ่ืนท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง 

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง จ่ายเฉพาะเบี ้ยประชุมเป็นรายครั้ง 
เมื่อเข้าประชุม  

 2563 2562 
ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง ไม่มี 
กรรมการอ่ืนท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง ไม่มี 

 
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน             
อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
บุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้ 
1. แต่งตั้งนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือ นางสาววธู ขยัน

การนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อมตะ          
วีเอ็น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งสามเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
แทนได้ 

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2562 เป็นเงิน 115,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 

 ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

 ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น 



 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 

รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฎในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.amatavn.com) ตั้งแตว่ันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวัน
อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด 
บริษัทมีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2020 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดังนี้ 

- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 

- ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  

- คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2563 

- แนวปฏิบัติการประชุมสามัญประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างยิ่ง บริษัทจึงใคร่ขอความ
ร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
  1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยังหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน 
ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม หรือ
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ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยังหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 
วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส 
COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวจสาธารณสุข โดย
งดการเข้าประชุมอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตาม
รายละเอียดข้อ 1.2 ได ้

1.2  เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และขอเรียนเชิญ
ชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ หรือ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการอิสระผู้
ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.amatavn.com โดยให้เลือกใช้
แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ
มายังบริษัทภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจัดส่งมาท่ี 

บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย 
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำได้ผ่านช่องทางดังนี้  

  (1) ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ หรือ 
  (2) อีเมล: cs@amata.com หรือ 
  (3) โทรสาร 02 318 1096 

  ทั้งนี้ กรุณาส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

2. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิในการเข้าไปใน
ห้องประชุมโดยถือว่าการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่ทำการคัดกรองถือว่าเป็นที่สุด โดยท่านสามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ 
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2.2 บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่จัดประชุม ดังนี้      

(1) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นตอบแบบสอบถามคัดกรองตนเองเพื่อประเมิน
ความเสี่ยง (Self-Screening) โรคไวรัส COVID-19 

(2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร 

(3) ผังที่นั่งในสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่ง
อาจจะทำให้จำนวนที่นั ่งในสถานที่ประชุมมีจำนวนจำกัด บริษัทคำนึงถึง
มาตรการความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

(4) ขอความร่วมมือให้ผู ้ถือหุ้นใช้แอลกอฮอล์ เจลทำความสะอาดมือก่อนเข้า
บริเวณท่ีประชุม และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม 

(5) บริษัทงดการเสิรฟ์ชาและกาแฟ  

ในกรณีที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

บร ิษ ัทม ีการบ ันท ึกภาพและเส ียงตลอดการประช ุมสาม ัญผ ู ้ถ ือห ุ ้นซ ึ ่ งจะนำข ึ ้นเว ็บไซต ์บร ิษัท 
www.amatavn.com ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น  

ทั้งนี ้สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.amatavn.com ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) 

 
 (นายณัทธร กิจสำเร็จ) 
 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 
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