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หนงัสือนดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) 

 
ที่ CS/21/10 

5 มีนาคม 2564 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

เร่ือง เชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) 
2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  3.      ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. รายชื่อกรรมการอิสระซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ร่วมประชมุ 
  6.     แผนท่ีอาคารกรมดิษฐ์ กรุงเทพฯ 
                            7.            หนงัสือมอบฉนัทะ 

8.           แบบฟอร์มขอรับหนงัสือเชิญประชมุ และ แบบ 56-1 One Report 

เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน)(“บริษัท”) ได้มีมติ
ให้เรียกประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 2  ส านกังานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 อาคารกรม
ดิษฐ์ ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัพธุที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดงันี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 
2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)  ที่ได้จดัสง่มาพร้อมนี ้(สิ่งที่ส่ง
มาด้วยล าดบัท่ี 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
รับรอง 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ความเป็นมา   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ รอบบัญชีของ
บริษัท ส่งให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ แล้วเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ 
บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว งบการเงิน
ดงักล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา สรุปสาระส าคญั
ได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ 

หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สินทรัพย์รวม 7,820.54 2,855.96 
หนีส้นิรวม 4,954.11 860.32 
รายได้รวม 507.50 250.37 
ก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นของบริษทั 

-30.08 169.16 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 0.18 

มีรายละเอยีดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัท ที่ได้จดัส่งมาพร้อมนี ้(ส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดบัท่ี 1) 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

ความเป็นมา  ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 56 บริษัท
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) 
ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทนุจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัที่
จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหักส ารองตามกฎหมาย 
โดยพิจารณาตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทัง้นี  ้คณะกรรมการจะพิจารณาจ่าย 
เงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เช่น การด ารง
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เงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต ช าระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินหรือเจ้าหนีร้ายอื่นๆ หรือ การ
จดัสรรเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท เป็นต้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรร
ก า ไร เ ป็น เ งินทุนส า รองตามกฎหมายไม่ น้อยกว่า ร้อยละ  5 ของก า ไรสุท ธิประจ า ปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา คิดเป็นจ านวนเงิน  8.51 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากผลประกอบการปี 2563  บริษัทขาดทนุสทุธิในงบ
การเงินรวม และเมื่อพิจารณาภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเงินสดและการลงทุนที่บริษัทต้อง
ด าเนินการต่อ จึงเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล 

การเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงนิปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 170.11 70.99 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 935 935 
เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) - 0.05 
   - เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรส าหรับปี (บาท/หุ้น) - 0.05 
   - เงินปันผลงวดสดุท้ายจากก าไรส าหรับปี (บาท/หุ้น) - - 
รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) - 46.8 
สดัส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปีตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

 
0% 

 
69% 

 
  การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอ านาจ
กรรมการ 

  ความเป็นมา ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในอตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีนี ้มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) นายกิตติ ตัง้จิตรมณีศักดา และ              
(3) นายอคัรเรศร์ ชูช่วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบและด้วยความ
ระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ ให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้
กรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) นายกิตติ            
ตัง้จิตรมณีศกัดา และ (3) นายอคัรเรศร์ ชูช่วย กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง ทัง้สามท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
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แก่บริษัทและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท ส าหรับ นางอจัฉรีย์ วิเศษศิริ นัน้ หากกลบัเข้า
มาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จ านวนปีในการเป็นกรรมการอิสระรวมแล้วจะ
เกินกว่า 9 ปี (คือ 11 ปี 6 เดือน) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นางอจัฉรีย์ วิเศษศิริ มีคณุสมบตัิ
ที่เหมาะสม เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านบญัชีและการเงิน  

  อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่า  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563  ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 นัน้ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอวาระและบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท 

  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่
รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความ
ระมัดระวัง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี ้ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มี
ประวัติการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย ผู้ ถูกเสนอเป็นกรรมการทั่วไปและกรรมการอิสระมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มี
คุณสมบัติเหมาะสม และหากเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้
เป็นอย่างดี คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เลือกตัง้ 
ดงันี ้

ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางอจัฉรีย์ 
วิเศษศิริ (2) นายกิตติ ตัง้จิตรมณีศกัดา และ (3) นายอคัรเรศร์ ชูช่วย ต่อที่ประชุมใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้บุคคลทัง้สามกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ทัง้นี ้ ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) นายกิตติ ตัง้จิตรมณีศักดา และ (3) นายอัครเรศร์ ชูช่วย มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท สามารถให้ความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ และสามารถด าเนินการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้อง รวมทัง้สามารถน า
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการก าหนด      
กลยทุธ์และด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท  ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จดัส่งมาพร้อมนี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2) 
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัเิร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

  ความเป็นมา ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 22 ก าหนดว่า บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

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

การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการชดุต่างๆ ประจ าปี 2564  

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทกุเดอืน ดงันี ้
 2564 2563 
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 

 
 
1.2 เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายครัง้เมื่อเข้าประชมุ  

 2564 2563 
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  

ปี 2564 จ่ายปีละครัง้ โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจ านวนเงินปันผลที่ประกาศ
จ่ายแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่ง
จ่ายกนัเอง 
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ปี 2563 จ่ายปีละครัง้ โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจ านวนเงินปันผลที่ประกาศ
จ่ายแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่ง
จ่ายกนัเอง 

 

1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ  

ปี 2564 -ไม่มี- 
ปี 2563 -ไม่มี- 

 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมื่อเข้าประชมุ 

 2564 2563 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็น

รายครัง้เมื่อเข้าประชมุ 

 2564 2563 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้ 

เมื่อเข้าประชมุ 

 2564 2563 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้ 

เมื่อเข้าประชมุ 

 2564 2563 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
ทั้งน้ี กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ 
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2563 (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) หน้า 115-116 และ 95-103 

การลงมติ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 

  ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
7480 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการ
ท างานที่ดี  เชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม รวมทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็น
อย่างดี ดงันัน้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบ
บญัชีเดิมเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ทัง้นี ้หากนางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุลได้รับการแต่งตัง้ให้
เป็นผู้สอบบญัชี จะถือเป็นปีที่ 6 ในการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทแทนได้ 

  นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท EY Vietnam Limited  ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ในประเทศไทย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ย่อย 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นส านกังานสอบบญัชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชี ดงันี  ้
1. แต่งตัง้นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498  

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

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากัด แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 
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2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,283,020  บาท 
ลดลงจากปี 2563 เป็นเงิน 66,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 

  ทัง้นี ้ส านักงานสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว 

  ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านัน้ รายละเอียด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2563 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) หน้า 
111 

  การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 เร่ืองอื่นๆ (หากมี) 

 บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัพธุที่ 7 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 2 ส านกังานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  ตามแผนที่ที่แนบมาพร้อมนี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6) โดยบริษัทจะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12.30 น. 

ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นผู้ มีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น การ
แก้ไขเปล่ียนแปลงวนั เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมภายใต้
ข้อก าหนดของกฎหมาย โดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ หากมาตรการต่างๆ ของส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัสขุอนามยัมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท 

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมาตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 7 
หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.amatavn.com โดยให้
เลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงตามที่ระบไุว้เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะแก่คณะกรรมการ  

 
 
 
 
 
 

http://www.amatavn.com/


 9 

บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระผู้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่
เสนอในการประชุมครัง้นี ้ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 โดยบริษัทขอ
ความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จกัขอบคณุยิ่ง 

 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                             โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

                                                                                            
       ( นางเรวดี  จนัทมณีโชติ ) 

       เลขานกุารบริษัท 
 

หมายเหต:ุ  แนวปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 
ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากพืน้ที่เสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืน

หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัท 
2. บริษัทจะจัดตัง้จุดคัดกรองพร้อมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิในการเข้า

ไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ 
3.   บริษัทขอเป็นผู้พิจารณาจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมตามเงื่อนไขกฎหมาย และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 


