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หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี2555  
 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) 

 
ท่ี  IV/12/006                                                                       19 มีนาคม 2555 

เร่ือง เชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.      สําเนารายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 

2. รายงานประจําปี  2554 
3.     ข้อมลูบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ

กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

  4.      ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. รายช่ือกรรมการอิสระ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ร่วมประชมุ 

  7.     แผนท่ีโรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ 
 

เม่ือวนัท่ี  17  กมุภาพนัธ์  2555 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) ได้มีมติ

ให้เรียกประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555  ณ ห้องบหุงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 

ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320  ในวนัศกุร์ท่ี 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เม่ือวนัท่ี  22 เมษายน 

2554 

 
ความเป็นมา   การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ได้จดัขึน้ในวนัศกุร์ท่ี 22 เมษายน 

2554 โดยได้มีการจดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้

สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

แล้ว 
 

ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554 ซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องให้ท่ี

ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว  โดยมีรายละเอียดตามสําเนา

รายงานการประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 
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วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจําปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี2554 
 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที่ผา่นมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ใน

รอบปี 2554 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2554    
 
ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็สมควรเสนอรายงานประจําปี 2554 ซึง่สรุปผลการดําเนินงานของ

บริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2554 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบโดยมี

รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2554 

 
ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั ซึง่กําหนดให้บริษัทต้อง

จดัทํางบการเงินประจําปี สิน้สดุ ณ รอบบญัชีของบริษัทท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบ

การเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ

บญัชีของ บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2554 ท่ีผ่านมา 

โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีดงันี ้
  สนิทรัพย์รวม                18,117.87  ล้านบาท 
 หนีส้นิรวม                11,378.23  ล้านบาท  

 รายได้รวม     3,923.54  ล้านบาท 
 กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ                  932.20     ล้านบาท 

 กําไรตอ่หุ้น                                                                     0.87 บาท/ หุ้น 
 
 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุของบริษัท มีดงันี ้
  สนิทรัพย์รวม                11,038.56  ล้านบาท 

  หนีส้นิรวม     6,667.64  ล้านบาท 

  รายได้รวม     1,888.91  ล้านบาท 

  กําไรสทุธิ        620.15  ล้านบาท 

  กําไรตอ่หุ้น                                                                     0.58 บาท/ หุ้น  

 
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2554 ของบริษัทซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีต้ามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 
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 วาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการตัง้แตว่นัท่ี 

1 มกราคม 2554 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   
ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากวา่ 40% ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี โดยเร่ิม

ตัง้แตปี่ 2538/2539 ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคม

อตุสาหกรรม และสภาพคลอ่งของบริษัทฯ  
ตัง้แตปี่ 2550 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีได้กําหนดให้

บริษัทบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเด่ียว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost 

Method ในขณะที่งบรวมยงัใช้วิธี Equity Method นัน้ สง่ผลให้กําไรสทุธิของงบกําไรขาดทนุใน

งบเด่ียวและงบรวมอาจแสดงตวัเลขตา่งกนัได้ ดงันัน้อตัราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดี่ยว แต่

บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกําไรสะสม

ในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทนุสะสมด้วย  

ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงิน

ปันผล ประจําปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 426.80 ล้านบาทหรือคิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 68.82 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ได้จ่ายเป็นเงินปันผล

ระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจํานวนเงิน     160.05 ล้านบาท  เม่ือวนัท่ี 13 

มกราคม 2555 และจะจ่ายปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 0.25 บาทโดยจ่ายจากผลการ

ดําเนินงานที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุทัง้จํานวน 
 

การเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี2554 ปี2553 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 620.15 544.59 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,067 1,067 

เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 0.40 0.30 

   - เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.15 0.15 

   - เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) 0.25 0.15 

รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 426.80 320.10 

สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 68.82% 58.78% 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผลในปีนีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  
 วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ พร้อมทัง้

กําหนดอํานาจกรรมการ 
  ความเป็นมา   ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18  กําหนดให้

กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอัตราหนึ่งใน

สามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการที่

ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี  ้1).ดร.วิษณุ เครืองาม  2).นายจักก์ชัย           

พานิชพฒัน์ และ 3).นายวิบลูย์ กรมดิษฐ์  
                                 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
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ค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมท่ีครบรอบออกตามวาระทัง้ 3 คน 
คือ 1).ดร.วิษณ ุเครืองาม  2).นายจกัก์ชยั  พานิชพฒัน์ และ 3).นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ให้กลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึง่ 
                                         

                                            อนึ่งบริษัทขอเรียนว่าตามท่ีได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็น    

กรรมการในช่วง วนัท่ี 26 กนัยายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2555 นัน้ ในครัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้น

เสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
      
  ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการซึง่ไมร่วมคณะกรรมการที่มีสว่นได้สว่นเสียได้หารือกนั

อยา่งกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กําหนดไว้โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ 

ดงันี ้ ต้องเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีพืน้ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ

ผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทํางานที่โปร่งใสไมด่า่งพร้อย 

มีความสามารถในการแสดงความคิดเหน็อยา่งเป็นอิสระ มีคณุสมบตัิเหมาะสม และถ้าเป็น

กรรมการเดิมจะต้องปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการที่ผา่นมาได้เป็นอยา่งดี และมีมติเหน็ชอบตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาฯเสนอโดยให้เสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เลือกตัง้ ดงันี ้

ให้เสนอช่ือกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน 1).ดร.วิษณ ุ เครืองาม  2).นาย

จกัก์ชยั  พานิชพฒัน์ และ 3).นายวิบลูย์ กรมดิษฐ์ ตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

เลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 คน ข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

 

ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั 

(มหาชน) ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ

อ่ืนๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 
 

 วาระท่ี 6  พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 

 
  ความเป็นมา ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 16 ซึ่งกําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้

สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 
 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการ

ดําเนินงาน ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้วเห็นว่า  ท่ีประชุมใหญ่

สามัญผู้ ถือหุ้ นสมควรพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการโดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการชดุตา่งๆ ประจําปี 2555 กําหนดการจ่าย ดงันี ้
1.คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดงันี ้
 

1.1  คา่ตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทกุเดือน โดยจ่าย 
 2555 2554 

ประธาน 35,000 บาท/เดือน 35,000 บาท/เดือน

รองประธาน 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน
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กรรมการอ่ืนทา่นละ 20,000บาท/เดือน 15,000บาท/เดือน

1.2  เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเข้าประชมุ    
 2555 2554 

ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 45,000 บาท/ครัง้

รองประธาน 40,000 บาท/ครัง้ 35,000 บาท/ครัง้

กรรมการอ่ืนทา่นละ 30,000บาท/ครัง้ 25,000บาท/ครัง้

1.3 โบนสัคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครัง้ โดยจ่าย 1.20% ของจํานวนเงินปันผลท่ี
ประกาศจ่าย  เม่ือปี 2554 จ่าย 7 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือนของแตล่ะทา่น  

         2.คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายเฉพาะ เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เม่ือมาเข้าร่วม

ประชมุ 
 2555 2554 

ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 45,000 บาท/ครัง้

กรรมการอ่ืนทา่นละ 30,000บาท/ครัง้ 25,000บาท/ครัง้

              3.คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็น

รายครัง้เม่ือมา เข้าร่วมประชมุ 
 2555 2554 

ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 45,000 บาท/ครัง้

กรรมการอ่ืนทา่นละ 30,000บาท/ครัง้ 25,000บาท/ครัง้

 
 รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของอนกุรรมการอยูใ่นรายงาน

ประจําปี 2554 หน้า 47-52  
      
 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2555 

 
  ความเป็นมา ตัง้แตปี่ 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกนางสาว ศิราภรณ์  เอือ้

อนันต์กุล   ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตเลขที่  3930 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4958  แห่งบริษัท 

สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เน่ืองจากมี

มาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ได้

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ในปี2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผู้สอบบญัชี และ 

สํานักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นีห้ากผู้ สอบบัญชีได้รับการ

แตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี จะจดัเป็นปีท่ี 2 ติดตอ่กนั 

 
  ความเหน็คณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท 

สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั   เป็นสํานกังานสอบบญัชี และมีมติเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้
  1).  แต่งตัง้ นางสาว ศิราภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3844และ/หรือ นาย ศภุชยั 

ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับ
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อนญุาตเลขที่  4958 แหง่บริษัทสํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอมตะ 

คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 
  2).  อนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทประจําปี 2555 เป็นเงินจํานวน 1,420,000 บาท (คา่สอบบญัชี

งบการเงินประจําปี 2554 เป็นเงินจํานวน 1,350,000 บาท) 
  ทัง้นี ้บริษัท สํานกังานสอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบั

บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
  นอกจากนีเ้หน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่สอบบญัชีงบการเงินรวม

ประจําปี 2555 เป็นคา่สอบบญัชีของบริษัท จํานวน 1,420,000  บาท และเป็นของบริษัทยอ่ย 4 

แหง่จํานวน  1,655,000 บาท รวมทัง้สิน้ 3,075,000 บาทโดยคา่สอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการ

ให้บริการสอบบญัชี (Audit service) เทา่นัน้และราคาสงูกวา่ปีท่ีแล้ว รายละเอียดคา่ตอบแทน

ผู้สอบบญัชีปีก่อนอยูใ่นรายงานประจําปี 2554 หน้า 53 

 

  
 วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   
  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัศุกร์ท่ี 

20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบหุงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน

พระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่

เวลา 12.30 น. 

  อนึ่ง เพ่ือความสะดวก หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาตาม

สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 8 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้

เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้

จาก www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบไุว้เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะ

ให้กบัคณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครัง้นี ้ 2  ท่าน 

(เลือกเพียง 1 ท่าน) ท่ีสามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้  รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6  โดย บริษัทขอความ

ร่วมมือจากทา่นโปรดกรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2555 ด้วย จกัขอบคณุยิ่ง 
                  ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                             โดยคําสัง่ของคณะกรรมการ 

   
 

   ( นางวราภรณ์ วชัรานเุคราะห์ ) 
   เลขานกุารบริษัท 


