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หนังสือนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป2552  
 บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

 
ที่  IV/09/010                                                                       27 มีนาคม 2552 

เร่ือง เชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป  2552 
เรียน ทานผูถือหุน  
ส่ิงที่สงมาดวย 1.      สํา เนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 

2. รายงานประจําป 2551 
3.     ขอมูลบุ คคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการทีค่รบ

กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

  4.      ขอบัง คับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
5.  เอกสารและหลักฐานที่ผ ูเขารวมประชมุตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
  6.     แผนที่บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

7. หนังสือมอบฉันทะ 
 

เม่ือวันที่  27  มีนาคม  2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ไดมมีติให

เรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2552  ณ. หองประชุมชั้น 6 บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ในวันพฤหัสบดีที่ 

30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการ 

ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 เม่ือวันที่  30 เมษายน 

2551 
 

ความเปนมา   การประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 เมษายน 

2551 โดยไดมกีารจดัทาํรายงานการประชมุภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งได

สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

แลว 
 

ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 

เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองใหที่

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกลาว  โดยมีรายละเอียดตามสําเนา

รายงานการประชุมตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป2551 

 
ความเปนมา บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นใน

รอบป 2551 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2551    
 
ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานประจําป 2551 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานของ

บริษัท และการเปล่ียนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นในรอบป 2551 เพื่อใหผูถือหุนรับทราบโดยมี

รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 

 
ความเปนมา   เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหบริษัทตอง

จัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีแลว เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ

  กําไรตอหุน                                                                     0.81 บาท/ หุน  

 
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2551 ของบริษัทซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุน

พรอมกับหนังสือนัดประชุมในคร้ังนี้ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 

 

   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล

และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ที่ผานการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  และไดผานการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในป 

2551 ที่ผานมา โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
งบดุลรวมและบัญชีกําไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทยอย มีดังนี้ 
  สินทรัพยรวม                12,359.91  ลานบาท  
 หน้ีสนิรวม     6,774.60  ลานบาท  

 รายไดรวม     4,061.31  ลานบาท  
 กําไรสุทธ ิ    1,192.30    ลานบาท  
 กําไรตอหุน                                                                     1.12 บาท/ หุน  
 
 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้  
  สินทรัพยรวม     7,849.48  ลานบาท  
  หนีส้นิรวม     4,152.28  ลานบาท  
  รายไดรวม     2,007.47  ลานบาท  
  กําไรสุทธ ิ       868.34  ลานบาท  
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 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการต้ังแตวันที่ 

1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2551   
ความเปนมา  บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวา 40% ของกําไรสุทธิในแตละป โดยเร่ิม

ต้ังแตป 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคม

อุตสาหกรรม และสภาพคลองของบริษัทฯ  

ต้ังแตป 2550 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีไดกําหนดให

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ในงบเด่ียว(เฉพาะกิจการ) ดวยวิธี Cost 

Method ในขณะที่งบรวมยังใชวิธี Equity Method นั้น สงผลใหกําไรสุทธิของงบกําไรขาดทุนใน

งบเด่ียวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขตางกันได ดังนั้นอัตราจายเงินปนผลจะจายจากงบเด่ียว แต

บริษัทจะงดจายปนผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจายปนผลแลวกําไรสะสม

ในงบรวมเปล่ียนเปนขาดทุนสะสมดวย  

จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทมีกําไรสุทธิในงบการเงินเด่ียว ป 2551 จํานวน 

868.34 ลานบาท และมีทุนสํารองของบริษัทฯ ครบรอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

 
ความเหน็คณะกรรมการ

รายละเอียดการจายเงินปนผล 

   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงิน

ปนผล ประจําป 2551 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท รวมเปนเงินประมาณ 320.10 ลานบาทหรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 36.86 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งไดจายเปนเงินปนผล

ระหวางกาลงวดคร่ึงปแรกไปแลวในอัตราหุนละ 0.20 บาท เปนจํานวนเงิน     213.40 ลานบาท  

เม่ือวันที่ 12 ธนัวาคม 2551 และจะจายปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.10 บาทโดยจายจาก

ผลการดําเนินงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนทั้งจํานวน  
การเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล 

ป2551 ป2550 
กําไรสุทธิ (ลานบาท) 868.34 1,075.60 

จํานวนหุน (ลานหุน) 1,067 1,067 
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.30 0.55 
   - เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.20 0.20 
   - เงินปนผลงวดสุดทาย (บาท/หุน) 0.10 0.35 
รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ินประมาณ (ลานบาท) 320.10 586.85 
สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ 36.86% 54.56% 

อัตราการจายเงินปนผลในปนี้ลดลงกวาปที่แลวเนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
 
ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับ

บริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล วันที่ 

18 พฤษภาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552   
  
 วาระที่ 5  

  

พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ พรอมทั้ง

กําหนดอาํนาจกรรมการ 
ความเปนมา   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทขอ 18 กําหนดให

กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งใน
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สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังนี้มีกรรมการที่

ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี้ 1). นายจักกชัย  พานิชพัฒน2). นายวิบูลย  

กรมดิษฐ 3).  พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา 
 

คณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการตามที่

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณากรรมการเดิมทีค่รบรอบออกตามวาระทัง้ 3 คน 
คือ 1). นายจักกชัย  พานิชพัฒน2). นายวิบูลย  กรมดิษฐ 3).  พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา 

        เปนกรรมการตอไป 
 

อนึ่งบริษัทขอเรียนวาตามที่ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเปน    

กรรมการในชวง 20 กุมภาพันธ ถึง 23 มีนาคม 2552นั้น ในคร้ังนี้ไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับ

การพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 
      
  ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการซึง่ไมรวมคณะกรรมการทีม่สีวนไดสวนเสียไดหารือกัน

อยางกวางขวางตามแนวทางการสรรหาทีค่ณะกรรมการไดกาํหนดไวโดยพจิารณาจากคุณสมบตั ิ

ดังนี้ ตองเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ

ผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย 

มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถาเปน

กรรมการเดิมจะตองปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาไดเปนอยางดี และมีมติเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการสรรหาฯเสนอโดยใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เลือกต้ัง ดังนี้ 

ใหเสนอชื่อกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนไดแก นายจักกชัย  พานิชพัฒน  

นายวิบูลย  กรมดิษฐ และ พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา  ตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาเลือกต้ังบุคคลทั้ง 3คน ขางตนเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด 

(มหาชน) ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ

อื่นๆ รวมทั้งขอมูลความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
 

 วาระที่ 6  พจิารณาคาตอบแทนกรรมการ 

 
  ความเปนมา ตามขอบังคับบริษัทขอ 16 ซึ่งกําหนดวา บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนให

สุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด 
 
  ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทนโดยพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการ

ดําเนินงาน ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะแลวเห็นวา  ที่ประชุมใหญ

สามัญผูถอืหุนสมควรพจิารณากําหนดบาํเหนจ็กรรมการและคาตอบแทนกรรมการโดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

การจายคาตอบแทนกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2552 กําหนดการจาย ดังนี้ 
1.คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ใหจายดังนี้ 
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1.1  คาตอบแทนรายเดือน ใหจายทุกเดือน โดยจาย 

 2552 2551 
ประธาน 35,000 บาท/เดือน 35,000 บาท/เดือน 
รองประธาน 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
กรรมการอืน่ทานละ 15,000บาท/เดือน 15,000บาท/เดือน 

1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหจายเปนรายคร้ังเฉพาะเม่ือมาเขาประชุม    
 2552 2551 
ประธาน 45,000 บาท/คร้ัง 45,000 บาท/คร้ัง 
รองประธาน 35,000 บาท/คร้ัง 35,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการอืน่ทานละ 25,000บาท/คร้ัง 25,000บาท/คร้ัง 

1.3 โบนัสคณะกรรมการ ใหจายปละคร้ัง โดยจาย 5 เทาของคาตอบแทนรายเดือนของ

แตละทาน ในป 2551 จาย 6 เทาของคาตอบแทนรายเดือน 
         2.คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบใหจายเฉพาะ เบี้ยประชุมเปนรายคร้ังเม่ือมาเขารวม

ประชุม 
 2552 2551 
ประธาน 45,000 บาท/คร้ัง 45,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการอืน่ทานละ 25,000บาท/คร้ัง 25,000บาท/คร้ัง 

              3.คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหจายเฉพาะเบี้ยประชุมเปน

รายคร้ังเม่ือมา เขารวมประชุม 
 2552 2551 
ประธาน 45,000 บาท/คร้ัง 45,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการอืน่ทานละ 25,000บาท/คร้ัง 25,000บาท/คร้ัง 

 
 รายละเอยีดคาตอบแทนกรรมการและรายละเอยีดขอบเขตหนาทีข่องอนกุรรมการอยูในรายงาน

ประจําป 2551  
     วาระที่ 7 พจิารณาอนมุติัการใหความคุมครองการปฏบิตังิานของกรรมการ 

ความเปนมา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นวาในการปฏิบัติงานของกรรมการนั้น แมวา

กรรมการจะกระทําโดยสุจริตและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท ก็ยังมีความเส่ียงที่จะถูก

เรียกรองหรือฟองรองได ซึ่งในเร่ืองนี้มีองคกรธุรกิจขนาดใหญ รวมถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยที่ใหความคุมครองแกกรรมการในกรณีดังกลาว โดยจะรับผิดชอบในคาเสียหาย

และคาใชจายตาง ๆแทนกรรมการทีถ่กูเรียกรอง 
 

ดังนั้น เพื่อเปนการจูงใจใหผูที่มีความรู ความสามารถเขามาเปนกรรมการของบริษทั และเพื่อให 
กรรมการมีความม่ันใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของบริษัทอยางเต็มที่ คณะกรรมการ 
จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทใหความคุมครองการปฏิบัติงาน

ของกรรมการ ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

สุจริตของกรรมการ 
 



 6 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการใหความ

คุมครองการปฏบิติังานของกรรมการตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยใหคณะกรรมการนาํไป 
กําหนดรายละเอยีดตาง ๆ ของการใหความคุมครองการปฏบิตังิานของกรรมการดังกลาว 

 

 วาระที่ 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552 

 
  ความเปนมา ต้ังแตป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาคัดเลือกบริษทั  สํานักงาน 

เอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย  เนื่องจากมีมาตรฐาน

การทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งไดปฏิบัติ

หนาที่ไดเปนอยางดี  
 
  ความเหน็คณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด    เปนสํานักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอใหที่ประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังบุคคลเปนผูสอบบัญชีและอนุมัติคาสอบบัญชี ดังนี้ 
  1).  แตงต้ัง น าย 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 2552 เปนเงินจํานวน 1,620,000 บาท (คาสอบ

บัญชีงบการเงินประจําป 2551 เปนเงินจํานวน 1,620,000 บาท) 
  ทั้งนี้ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ

บริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  
  นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวม

ประจําป 2552 เปนคาสอบบัญชีของบริษัท จํานวน 1,620,000 บาท และเปนของบริษัทยอย 4 

แหงจํานวน  1,815,000 บาท รวมทั้งส้ิน 3,435,000 บาท โดยคาสอบบัญชีที่เสนอขางตนเปนการ

ใหบริการสอบบัญชี (Audit service) เทานั้น ไมมีการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี 

(Non audit service) เชนเดียวกับป 2551  (คาสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําป 2551 เปนคา

สอบบัญชีของบริษัท จํานวน 1,620,000 บาท และเปนของบริษัทยอย 4 แหงจํานวน  

1,815,000 บาท รวมทั้งส้ิน 3,435,000 บาท) 
 

  
 วาระที่ 9  

  อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม

เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

   
  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวัน

พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 6 บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 

2126 อาคารกรมดิษฐ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  โดยบริษัทจะเปดให

ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนต้ังแตเวลา 12.00 น. 
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ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 7 หรือสามารถ  Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช

เฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ได

จาก www.amata.com โดยใหเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเทานั้น และหากทานประสงคจะมอบฉันทะ

ใหกับคณะกรรมการ บริษทัขอเรียนวาบริษทัมีกรรมการอสิระ 3 ทาน (เลือกเพียง 1 ทาน) ที่สามารถรับมอบฉันทะ

จากทานได คือ นายอนุชา สิหนาทกถากุล , นายนพพันธ เมืองโคตร  และ รศ. ดร.สมเจตน  ทิณพงษ  โดย บริษัทขอ

ความรวมมือจากทานโปรดกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2552ดวย จักขอบคุณย่ิง 
                  ขอแสดงความนับถือ  
                                                                                                             โดยคําส่ังของคณะกรรมการ  

   
   ( นางวราภรณ วัชรานุเคราะห )  

   เลขานุการบริษัท  

http://www.amata.com/�

