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หนังสือนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป2550  
 บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

 
เร่ือง เชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 
เรียน ทานผูถือหุน 
ส่ิงที่สงมาดวย 1.      สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 

2. รายงานประจําป 2549 
3.     ขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบ

กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

  4.      ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
5.  เอกสารและหลักฐานที่ผ ูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
  6.     แผนที่บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

7. หนังสือมอบฉันทะ 
 

เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ไดมีมติให

เรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2550  ณ. หองประชุมช้ัน 6 บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ในวันศุกรที่ 27 

เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการ 

ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 เมื่อวันที่  28 เมษายน 

2549

 
ความเปนมา   การประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ไดจัดขึ้นในวันศุกรที่ 28 เมษายน 

2549 โดยไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งได

สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

แลว 
 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองใหที่

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว  โดยมีรายละเอียดตามสําเนา

รายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป2549

 
ความเปนมา บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นใน

รอบป 2549 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2549    
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานประจําป 2549 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานของ

บริษัท และการเปลี่ยนแปลงซึ่งสําคัญที่เกิดขึ้นในรอบป 2549 เพื่อใหผูถือหุนรับทราบโดยมี

รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2549

 
ความเปนมา   เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหบริษัทตอง

จัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีแลว เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล

และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผานการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และไดผานการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในป 

2549 ที่ผานมา โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
งบดุลรวมและบัญชีกําไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทยอย มีดังนี้ 
  สินทรัพยรวม     9,230.52  ลานบาท 
 หนี้สินรวม     4,923.64  ลานบาท  

 รายไดรวม     3,421.90  ลานบาท 
 กําไรสุทธิ         780.87   ลานบาท 
 กําไรตอหุน                                                                     0.73 บาท/ หุน 
 
 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้ 
  สินทรัพยรวม     7,311.10  ลานบาท 
  หนี้สินรวม     3,587.39  ลานบาท 
  รายไดรวม     2,207.94  ลานบาท 
  กําไรสุทธิ         780.87 ลานบาท 
  กําไรตอหุน                                                                     0.73 บาท/ หุน  

 
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2549 ของบริษัทซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุน

พรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
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 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549   
ความเปนมา  บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวา 40% ของกําไรสุทธิในแตละป โดยเริ่ม

ตั้งแตป 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคม

อุตสาหกรรม และสภาพคลองของบริษัทฯ ดวย จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

โดยรวม บริษัทมีกําไรสุทธิ ป 2549 จํานวน 780.87 ลานบาท และมีทุนสํารองของบริษัทฯ ครบ

รอยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญผุถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงิน

ปนผล ประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 0.45 บาท รวมเปนเงินประมาณ 480.15 ลานบาทหรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 61.49 ของกําไรสุทธิ ซึ่งไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรกไปแลว

ในอัตราหุนละ 0.25 บาท เปนจํานวนเงิน     266.75 ลานบาท  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 และจะ

จายปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.20 บาทโดยแบงเงินปนผลงวดสุดทายเปน 2 สวน คือ 
 
1). จายในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมเปนเงิน 64.02 ลานบาท  จากผลการดําเนินงานที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุน 
2). จายในอัตราหุนละ  0.14 บาท  รวมเปนเงิน 149.38 ลานบาท จากผลการดําเนินงานที่ไมได

รับการสงเริมการลงทุน   
การเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล 
รายละเอียดการจายเงินปนผล ป2549 ป2548

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 780.87 1,057.58

จํานวนหุน (ลานหุน) 1,067 1,067

เงินปนผล  
   - เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.25 0.30

   - เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.20 0.35

รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ินประมาณ (ลานบาท) 480.15 693.55

สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ 61.49% 65.58% 

อัตราการจายเงินปนผลในปนี้ลดลงกวาปที่แลวเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
 
ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับ

บริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล วันที่ 

16 พฤษภาคม 2550  เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550   
  
 วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระพรอมทั้ง

กําหนดอํานาจกรรมการ  
  ความเปนมา   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทขอ 18 กําหนดให

กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งใน

สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้มีกรรมการที่
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ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 คน ดังนี้ 1). นายชีระ ภาณุพงศ 2). นายสถาพร  กวิตา

นนท 3).  พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา 4). นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ      
   
  ทั้งนี้ นายชีระ ภาณุพงศ และ นายสถาพร  กวิตานนท ไดแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวา

ไมขอเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทอีก 
 
   คณะกรรมการเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการตามที่กรรมการสรรหา

เสนอคือ ใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหคณะกรรมการสรรหาเปน

ผูพิจารณาซึ่งมีผูไดรับการเสนอชื่อทั้งส้ิน 4 คน ซึ่งเปนกรรมการเดิม 2 คน และเปนผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอีก 2 คน โดยคณะกรรมการสรรหาไดมีมติใหเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม 4 คน

ไดแก พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา, นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ,  ดร.วิษณุ เครืองาม, นายอนุชา สิหนา

ทกถากุล      
 
  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไมรวมคณะกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียไดหารือกัน

อยางกวางขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการไดกําหนดไวโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 

ดังนี้ ตองเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ

ผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย 

มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถาเปน

กรรมการเดิมจะตองปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาไดเปนอยางดี และมีมติเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เลือกตั้ง   พล

เอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา, นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ,  ดร.วิษณุ เครืองาม, นายอนุชา สิหนาทกถากุล     
เปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด 

(มหาชน) ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ

อื่นๆ รวมทั้งขอมูลความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
 

 วาระที่ 6  พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

 
  ความเปนมา ตามขอบังคับบริษัทขอ 16 ซึ่งกําหนดวา บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนให

สุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด 
 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของ

บริษัท จากผลการดําเนินงานภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะแลวเห็นวา  

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนสมควรพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การจายคาตอบแทนกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2550 กําหนดการจาย ดังนี้ 
1.คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ใหจายดังนี้ 

1.1  คาตอบแทนรายเดือน ใหจายทุกเดือน โดยจายประธานฯ 30,000 บาท/เดือน, รอง

ประธานฯ 20,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นทานละ 10,000บาท/เดือน 



 5

1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขาประชุม โดย

จายประธานฯ 44,000 บาท/ครั้ง, รองประธานฯ 33,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นทาน

ละ 22,000บาท/ครั้ง 
1.3 โบนัสคณะกรรมการ ใหจายปละครั้ง โดยจาย 5 เทาของคาตอบแทนรายเดือนของ

แตละทาน 
         2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขารวมประชุม โดย 

จายประธานฯ 44,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นทานละ 22,000 บาท/คร้ัง  
คาตอบแทนกรรมการทั้ง 2 คณะจายในอัตราเดียวกับปทีแลวยกเวนโบนัสกรรมการปที่แลวจาย 6 เทา

ของคาตอบแทนรายเดือน ปนี้จาย 5 เทาของคาตอบแทนรายเดือน เนื่องจากผลประกอบการที่ลดลง 

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและรายละเอียดขอบเขตหนาที่ของอนุกรรมการอยูในรายงาน

ประจําป 2549  
 
 วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550

 
  ความเปนมา เมื่อป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย เนื่องจากมีมาตรฐานการ

ทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งไดปฏิบัติหนาที่

ไดเปนอยางดี  
 
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด   เปนสํานักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอใหที่ประชุมสามัญผู

ถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลเปนผูสอบบัญชีและอนุมัติคาสอบบัญชี ดังนี้ 
  1).  แตงตั้ง นาย ณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย 

ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาว ศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดเปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
  2).  อนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2550 เปนเงินจํานวน 1,495,000 บาท (คาสอบ

บัญชีงบการเงินประจําป 2549 เปนเงินจํานวน 1,4000,000บาท) 
  ทั้งนี้ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ

บริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
  นอกจากนี้เหน็สมควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวม

ประจําป 2550 เปนคาสอบบัญชีของบริษัท จํานวน 1,495,000 บาท และเปนของบริษัทยอย 3 

แหงจํานวน  1,390,000 บาท รวมทั้งส้ิน 2,885,000 บาท โดยคาสอบบัญชีที่เสนอขางตนเปนการ

ใหบริการสอบบัญชี (Audit service) เทานั้น ไมมีการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี 

(Non audit service) เชนเดียวกับป 2549  (คาสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําป 2549 เปนคา

สอบบัญชีของบริษัท จํานวน 1,400,000 บาท และเปนของบริษัทยอย 3 แหงจํานวน  

1,300,000 บาท รวมทั้งส้ิน 2,700,000 บาท) 
 

  



 วาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถามี)

   
  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ในวันศุกรที่ 

27 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 6 บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2126 อาคาร

กรมดิษฐ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อ

เขารวมประชุมใหญสามัูผูถือหุนตั้งแตเวลา 12.00 น. 
  อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 7 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช

เฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ได

จาก www.amata.com โดยใหเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเทานั้น และหากทานประสงคจะมอบฉันทะ

ใหกับคณะกรรมการ บริษัทขอเรียนวาบริษัทมีกรรมการที่สามารถรับมอบฉันทะจากทานได คือ พล ต.อ. ชวลิต    

ยอดมณี โดย บริษัทขอความรวมมือจากทานโปรดกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่26 เมษายน 

2550 ดวย จักขอบคุณยิ่ง 
                  ขอแสดงความนับถือ 

  
   พล ต.อ. ชวลิต ยอดมณี ) 

 
( 

   ประธานกรรมการ 
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http://www.amata.com/

