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หนังสือนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป2551  
 บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

 
ที่  001/032/2008                                                                       28 มีนาคม 2551 

เร่ือง เชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 
เรียน ทานผูถือหุน 
ส่ิงที่สงมาดวย 1.      สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 

2. รายงานประจําป 2550 
3.     ขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบ

กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และกรรมการเขาใหม 

  4.      ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
5.  เอกสารและหลักฐานที่ผ ูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
  6.     แผนที่บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

7. หนังสือมอบฉันทะ 
 

เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ไดมีมติให

เรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2551  ณ. หองประชุมช้ัน 6 บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ในวันพุธที่ 30 

เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการ 

ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 เมื่อวันที่  27 เมษายน 

2550

 
ความเปนมา   การประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดจัดขึ้นในวันศุกรที่ 27 เมษายน 

2550 โดยไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งได

สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

แลว 
 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองใหที่

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว  โดยมีรายละเอียดตามสําเนา

รายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป2550

 
ความเปนมา บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นใน

รอบป 2550 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2550    
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานประจําป 2550 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานของ

บริษัท และการเปลี่ยนแปลงซึ่งสําคัญที่เกิดขึ้นในรอบป 2550 เพื่อใหผูถือหุนรับทราบโดยมี

รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2550

 
ความเปนมา   เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหบริษัทตอง

จัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีแลว เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล

และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผานการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และไดผานการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในป 

2550 ที่ผานมา โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
งบดุลรวมและบัญชีกําไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทยอย มีดังนี้ 
  สินทรัพยรวม     9,754.83  ลานบาท 
 หนี้สินรวม     4,807.57  ลานบาท  

 รายไดรวม     4,398.63  ลานบาท 
 กําไรสุทธิ     1,055.04    ลานบาท 
 กําไรตอหุน                                                                     0.99 บาท/ หุน 
 
 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้ 
  สินทรัพยรวม     6,830.00  ลานบาท 
  หนี้สินรวม     3,414.28  ลานบาท 
  รายไดรวม     2,905.76  ลานบาท 
  กําไรสุทธิ     1,075.60  ลานบาท 
  กําไรตอหุน                                                                     1.01 บาท/ หุน  

 
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2550 ของบริษัทซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุน

พรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
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 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550   
ความเปนมา  บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวา 40% ของกําไรสุทธิในแตละป โดยเริ่ม

ตั้งแตป 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคม

อุตสาหกรรม และสภาพคลองของบริษัทฯ  
ตั้งแตป 2550 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีไดกําหนดให

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ในงบเดี่ยว(เฉพาะกิจการ) ดวยวิธี Cost 

Method ในขณะที่งบรวมยังใชวิธี Equity Method นั้น สงผลใหกําไรสุทธิของงบกําไรขาดทุนใน

งบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขตางกันได ดังนั้นอัตราจายเงินปนผลจะจายจากงบเดี่ยว แต

บริษัทจะงดจายปนผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจายปนผลแลวกําไรสะสม

ในงบรวมเปลี่ยนเปนขาดทุนสะสมดวย  

จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทมีกําไรสุทธิในงบการเงินเดี่ยว ป 2550 จํานวน 

1,075.60 ลานบาท และมีทุนสํารองของบริษัทฯ ครบรอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงิน

ปนผล ประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.55 บาท รวมเปนเงินประมาณ 586.85 ลานบาทหรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 54.56 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งไดจายเปนเงินปนผล

ระหวางกาลงวดครึ่งปแรกไปแลวในอัตราหุนละ 0.20 บาท เปนจํานวนเงิน     213.40 ลานบาท  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 และจะจายปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.35 บาทโดยจายจากผล

การดําเนินงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนทั้งจํานวน  
การเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล 
รายละเอียดการจายเงินปนผล ป2550 ป2549

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 1,075.60 780.87 

จํานวนหุน (ลานหุน) 1,067 1,067

เงินปนผล  
   - เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.20 0.25

   - เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.35 0.20

รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ินประมาณ (ลานบาท) 586.85 480.15

สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ 54.56% 61.49% 

อัตราการจายเงินปนผลในปนี้ลดลงกวาปที่แลวเนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มในป 2551 
 
ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับ

บริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล วันที่ 

16 พฤษภาคม 2551  เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551   
  
 วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ กรรมการเขา

ใหม  พรอมทั้งกําหนดอํานาจกรรมการ 
  ความเปนมา   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทขอ 18 กําหนดให

กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งใน
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สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้มีกรรมการที่

ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี้ 1). นายวิกรม  กรมดิษฐ  2). นายนพพันธ 

เมืองโคตร 3).  รศ.ดร.สมเจตน  ทิณพงษ และเนื่องจาก 2 คนหลังเปนกรรมการในคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนอยูดวยเปนผลใหคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 3 คน 

คงเหลือกรรมการที่ไมไดมีสวนไดสวนเสียเพียง 1 คน คณะกรรมการจึงเห็นชอบแนวทางการ

พิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการตามที่ประธานกรรมการเสนอคือ ใหกรรมการแตละคนเสนอ

ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณา และเนื่องจากในป 2550 มี

กรรมการที่ลาออกและยังมิไดมีการแตงตั้งเพิ่มเติม จึงเห็นควรแตงตั้ง กรรมการเพิ่มอีก 1 ทาน 
      
  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไมรวมคณะกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียไดหารือกัน

อยางกวางขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการไดกําหนดไวโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 

ดังนี้ ตองเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ

ผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย 

มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถาเปน

กรรมการเดิมจะตองปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาไดเปนอยางดี และมีมติเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เลือกตั้ง ดังนี้ 

1) ใหเสนอชื่อกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนไดแก นายวิกรม  กรมดิษฐ  

นายนพพันธ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน  ทิณพงษ ตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3คน ขางตนเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  
2) ใหเสนอชื่อนายดุสิต  นนทะนาคร เปนกรรมการเขาใหม 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด 

(มหาชน) ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ

อื่นๆ รวมทั้งขอมูลความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
 

 วาระที่ 6  พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

 
  ความเปนมา ตามขอบังคับบริษัทขอ 16 ซึ่งกําหนดวา บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนให

สุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด 
 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทนโดยพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการ

ดําเนินงาน ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะแลวเห็นวา  ที่ประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนสมควรพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการโดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

การจายคาตอบแทนกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2551 กําหนดการจาย ดังนี้ 
1.คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ใหจายดังนี้ 
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1.1  คาตอบแทนรายเดือน ใหจายทุกเดือน โดยจาย 

 2551 2550

ประธาน 35,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน

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

กรรมการอื่นทานละ 15,000บาท/เดือน 10,000บาท/เดือน

1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขาประชุม    
 2551 2550

ประธาน 45,000 บาท/ครั้ง 44,000 บาท/ครั้ง

รองประธาน 35,000 บาท/ครั้ง 33,000 บาท/ครั้ง

กรรมการอื่นทานละ 25,000บาท/ครั้ง 22,000บาท/ครั้ง

1.3 โบนัสคณะกรรมการ ใหจายปละครั้ง โดยจาย 6 เทาของคาตอบแทนรายเดือนของ

แตละทาน ในป 2550 จาย 5 เทาของคาตอบแทนรายเดือน 

         2.คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบใหจายเฉพาะ เบี้ยประชุมเปนรายครั้งเมื่อมาเขารวม

ประชุม 
 2551 2550

ประธาน 45,000 บาท/ครั้ง 44,000 บาท/ครั้ง

กรรมการอื่นทานละ 25,000บาท/ครั้ง 22,000บาท/ครั้ง

              3.คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหจายเฉพาะเบี้ยประชุมเปน

รายครั้งเมื่อมา เขารวมประชุม 
 2551 2550

ประธาน 45,000 บาท/ครั้ง ไมจาย

กรรมการอื่นทานละ 25,000บาท/ครั้ง ไมจาย

 
 รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและรายละเอียดขอบเขตหนาที่ของอนุกรรมการอยูในรายงาน

ประจําป 2550  
 
 วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551

 
  ความเปนมา ตั้งแตป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน 

เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย เนื่องจากมีมาตรฐาน

การทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งไดปฏิบัติ

หนาที่ไดเปนอยางดี  
 
  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 2551 เปนเงินจํานวน 1,620,000 บาท (คาสอบ

บัญชีงบการเงินประจําป 2550 เปนเงินจํานวน 1,495,000บาท) 
  ทั้งนี้ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ

บริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
  นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวม

ประจําป 2551 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 2550  (คาสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําป 2550 เปนคา

สอบบัญชีของบริษัท จํานวน 1,495,000 บาท และเปนของบริษัทยอย 4 แหงจํานวน  

1,640,000 บาท รวมทั้งส้ิน 3,135,000 บาท) 
 

  
 วาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถามี)

   
  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ในวันพุธที่ 30 

เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 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 บริษัทขอเรียนวาบริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ทาน (เลือกเพียง 1 ทาน) ที่สามารถรับมอบฉันทะ

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

ความรวมมือจากทานโปรดกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2551ดวย จักขอบคุณยิ่ง 
                  ขอแสดงความนับถือ 

  
   พล ต.อ. ชวลิต ยอดมณี ) 

 
( 

   ประธานกรรมการ 
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