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หนังสือนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป2549  
 บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

 
 
เร่ือง เชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 
เรียน ทานผูถือหุน 

  
 

เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียก

ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  ณ. หองประชุมชั้น 6 บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2126 

อาคารกรมดิษฐ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ในวันศุกรที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 

14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 เมื่อวันที่  29 เมษายน 2548

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เมื่อ

วันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองใหที่ประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว  

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป2548

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานประจําป 2548 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท 
และการเปลี่ยนแปลงซึ่งสําคัญที่เกิดขึ้นในรอบป 2548 เพื่อใหผูถือหุนรับทราบ

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2548

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบ

กําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบ

บัญชีของ บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด และไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2548 ที่

ผานมา โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
งบดุลรวมและบัญชีกําไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทยอย มีดังนี้ 
  สินทรัพยรวม     7, 817.86 ลานบาท 
 หนี้สินรวม     3, 569.64 ลานบาท  

 รายไดรวม     4, 438.93 ลานบาท 
 กําไรสุทธิ     1, 078.97 ลานบาท 
 กําไรตอหุน                                                                     1.01 บาท/ หุน 
 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้ 
  สินทรัพยรวม     6, 213.68 ลานบาท 
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  หนี้สินรวม     2, 544.73 ลานบาท 
  รายไดรวม     2, 674.69 ลานบาท 
  กําไรสุทธิ     1, 078.97 ลานบาท 
  กําไรตอหุน                                                                     1.01 บาท/ หุน  

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2548 ของบริษัท

 
 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงิน

ปนผล ประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 0.65 บาท รวมเปนเงินประมาณ 693.55 ลานบาท ซึ่งไดจาย

เปนเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรกไปแลวในอัตราหุนละ 0.30 บาท เปนจํานวนเงิน     

320.10 ลานบาท  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 และจะจายปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.35 

บาทโดยแบงเงินปนผลงวดสุดทายเปน 2 สวน คือ 
1). จายในอัตราหุนละ 0.17 บาท รวมเปนเงิน 181.39 ลานบาท  จากผลการดําเนินงานที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุน 
2). จายในอัตราหุนละ  0.18 บาท  รวมเปนเงิน 192.06 ลานบาท จากผลการดําเนินงานที่ไมได

รับการสงเริมการลงทุน   
ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับ

บริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล วันที่ 

16 พฤษภาคม 2549  เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549  

 
 วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระและเลือกตั้ง    

กรรมการเขาใหม  
  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไมรวมคณะกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียไดหารือกัน

อยางกวางขวางโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ตองเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความ

เชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มี

ประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 

มีคุณสมบัติเหมาะสม และถาเปนกรรมการเดิมจะตองปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาได

เปนอยางดี และมีมติเห็นชอบดังนี้ 
1) ใหเสนอชื่อกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 คนไดแก  พลตํารวจเอกชวลิต 

ยอดมณี  นายจักกชัย  พานิชพัฒน นายชัย โสภณพานิช และนายโทมัส เฮมลิน รีส ตอที่

ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน ขางตนเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ตอไปอีกวาระหนึ่ง  
2) ใหเสนอชื่อนาย วิบูลย กรมดิษฐ เปนกรรมการเขาใหม 
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 วาระที่ 6  พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของ

บริษัท จากผลการดําเนินงานภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะแลวเห็นวา  

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนสมควรพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การจายคาตอบแทนกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2549 กําหนดการจาย ดังนี้ 
1.คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ใหจายดังนี้ 

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

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

แตละทาน 
         2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขารวมประชุม โดย 

จายประธานฯ 44,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นทานละ 22,000 บาท/ครั้ง   
 
 วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549

  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 2549 เปนเงินจํานวน 1,400,000 บาท (คาสอบ

บัญชีงบการเงินประจําป 2548 เปนเงินจํานวน 600,000บาท)   
 
 วาระที่ 8 พิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัทเรื่องสัดสวนผูถือหุนที่มิใชสัญชาติไทย   
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหเพิ่มสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่มิใชสัญชาติไทย

จากไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด เปนไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายแลวทั้งหมด เนื่องจากจะเปนการเปดกวางใหกับผูถือหุนตางชาติไดเขามาถือหุนใน

บริษัทฯมากขึ้นซึ่งสงผลใหมีสภาพคลองในการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯมากขึ้น เมื่อแกไข

ขอความในขอบังคับดังกลาวแลวขอความจะเปนดังนี้ 
  “ขอ 9  หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยเสรี และหุนที่ถือโดยบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยในขณะใด

ขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด การโอนหุน



 

 
 วาระที่ 9  เร่ืองอื่นๆ (ถามี)   
  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ในวันศุกรที่ 28 

เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) อาคารกรมดิษฐ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมใหญสามัูผูถือหุน

ตั้งแตเวลา 12.00 น. 
 
  อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และหากทาน

ประสงคจะมอบฉันทะใหกับคณะกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนวาบริษัทมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจาก

ทานได คือ นายวกรม สุขวณิช โดย บริษัทขอความรวมมือจากทานโปรดกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท

ภายในวันที่28 เมษายนดวย จักขอบคุณยิ่ง 
ิ

 
   
 
 

   ขอแสดงความนับถือ

   ( พล ต.อ. ชวลิต ยอดมณี ) 
   ประธานกรรมการ 
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