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หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจ�าปี 2557
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)

ที่ IV/14/006  

20 มีนาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556

  2. รายงานประจ�าปีี 2556

  3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการ 

   ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

  6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม

  7. แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

  8. หนังสือมอบฉันทะ

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพ 10320 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็น 

ของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

 ความเป็นมา การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 โดยได้มีการจัดท�ารายงาน 

การประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดแล้ว

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  

ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้ง 

ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามส�าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2556

 ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 ตามที่ปรากฏ 

ในรายงานประจ�าปี 2556 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจ�าปี 2556 ซึ่งสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลง 

ที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ซึ่งก�าหนดให้บริษัทต้องจัดท�างบการเงินประจ�าปี 

สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2556 ทีผ่่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชขีอง บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั และได้ผ่านการพจิารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระ

ส�าคัญได้ดังนี้

 งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

   สินทรัพย์รวม 22,203.24  ล้านบาท

   หนี้สินรวม 12,011.74  ล้านบาท

   รายได้รวม 7,506.08 ล้านบาท

   ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,515.58 ล้านบาท

   ก�าไรต่อหุ้น 1.42 บาท/หุ้น

  งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

   สินทรัพย์รวม 12,569.80  ล้านบาท

   หนี้สินรวม 7,915.54  ล้านบาท

   รายได้รวม 3,054.93  ล้านบาท

   ก�าไรสุทธิ  927.30  ล้านบาท

   ก�าไรต่อหุ้น 0.87 บาท/หุ้น

 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2556 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

ในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนส� ารองตามกฎหมายและจ ่ ายเงินป ันผล ส� าหรับผลประกอบการตั้งแต ่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2556

 ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่า 40% ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัทฯ 

 ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้ก�าหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนใน 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดี่ยว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method นั้น  

ส่งผลให้ก�าไรสุทธิของงบก�าไรขาดทุนในงบเดี่ยว และงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจาก 

งบเดี่ยว แต่บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วก�าไรสะสมในงบรวมเปลี่ยน

เป็นขาดทุนสะสมด้วย 

 ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัจ่ิายเงนิปันผลจากก�าไรสทุธปิระจ�าปี 2556 

ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 266.75 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.77 ของก�าไรสุทธิของ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากก�าไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ�านวนเงิน 266.75 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายจากก�าไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุนทั้งจ�านวน
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การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ปี 2555
ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 927.30 596.72
จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,067 1,067
เงินปันผลประจ�าปี (บาท/หุ้น) 0.50 0.55
	  เงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสะสม (บาท/หุ้น) 0.25 0.25

	  เงินปันผลงวดสุดท้ายจากก�าไรประจ�าปี (บาท/หุ้น) 0.25 0.30
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท) 533.50 586.85
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิประจ�าปี 28.77% 53.64%

 อตัราการจ่ายเงนิปันผลจากก�าไรสทุธิในปีนีต้�า่กว่านโยบายการจ่ายเงนิปันผล เนือ่งจากต้องส�ารองเงนิสดไว้รองรบัความเสีย่งจาก

ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งก�าหนดอ�านาจกรรมการ
 ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18  ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่ง

ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญ 

ผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 3 คน ดังนี้ 1).นายนพพันธป์ เมืองโคตร  

2) รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ และ 3).นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์

 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบ

ออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ ดังนี้ 1).นายนพพันธป์ เมืองโคตร 2).รศ. ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ และ 3).นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์

ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

 อนึ่งบริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็น กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 

2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 นั้น ในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทาง 

การสรรหาทีค่ณะกรรมการได้ก�าหนดไว้โดยพจิารณาจากคณุสมบตั ิดงันี ้ต้องเป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุ ิมพีืน้ฐานและความเชีย่วชาญ

จากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย  

มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงาน 

ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เลือกตั้ง ดังนี้

 ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ 1).นายนพพันธป์ เมืองโคตร 2).รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ 

และ 3).นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 คน ข้างต้นเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ข้อมูลการ 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับ 

การเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)4

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

 ความเป็นมา ตามข้อบงัคบับรษิทัข้อ 16 ซึง่ก�าหนดว่า บ�าเหนจ็กรรมการและค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะก�าหนด

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

โดยพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการด�าเนินงาน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

แต่ละคณะแล้วเห็นว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาก�าหนดบ�าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการโดย 

มีรายละเอียด ดังนี้

 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจ�าปี 2557 ก�าหนดการจ่าย ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

  1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

2557 2556

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

รองประธาน 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน

กรรมการอื่นท่านละ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน

  1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

2557 2556

ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง

รองประธาน 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง

กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง

  1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20% ของจ�านวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย เช่นเดียวกับปี 2556

 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

2557 2556

ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง

กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง

 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมา เข้าร่วมประชุม

2557 2556

ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง

กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง

  รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอยีดขอบเขตหน้าทีข่องอนกุรรมการอยู่ในรายงานประจ�าปี 2556 หน้า 58 และ 

70-73 ตามล�าดับ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2557

 ความเป็นมา ตัง้แต่ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกนางสาว ศริาภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

เลขที่ 3844 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  

เนื่องจากมีมาตรฐานการท�างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็น
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อย่างดี ดังนั้น ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผู้สอบบัญชี และ ส�านักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชี 

ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะจัดเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันในการเป็น 

ผู้สอบบัญชีของนางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็น 

ส�านักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู ้สอบบัญชีและ 

อนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1). แต่งตั้ง นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัทส�านักงาน 

อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)

2). อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจ�าปี 2557 เป็นเงินจ�านวน 1,560,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 2556 

เป็นเงินจ�านวน 1,500,000 บาท)

 ทั้งนี้ บริษัท ส�านักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ�าปี 2557 เป็นค่าสอบบัญชี

ของบริษัท จ�านวน 1,560,000.00 บาท และเป็นของบริษัทย่อยในประเทศไทย 6 แห่ง จ�านวน 2,533,000.00 รวมเป็นเงิน 

ค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 4,093,000.00 บาท ซึ่งในส่วนของค่าสอบบัญชี 

ที่กล่าวถึงนี้ยังไม่นับรวมส่วนของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามอีก 1 แห่ง มีค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2557 จ�านวน USD 39,500 

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit service) เท่านั้นและราคาสูงกว่าปีที่แล้ว รายละเอียด 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีก่อนอยู่ในรายงานประจ�าปี 2556 หน้า 76

วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 

เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพ 10320 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น.

 อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 8 หรือสามารถ 

Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 

แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตาม

ทีร่ะบไุว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับคณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษทัมีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้

เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ 2 ท่าน (เลือกเพียง 1 ท่าน) ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

โดย บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2557 ด้วย  

จักขอบคุณยิ่ง

   ขอแสดงความนับถือ

   โดยค�าสั่งของคณะกรรมการ

   (นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ )

   เลขานุการบริษัท


