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หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562    
 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 

 
ที่  CS/19/08                                                                      22 มีนาคม 2562 

เร่ือง เชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.      ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

2. รายงานประจ าปี 2561  
3.     ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ

ก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
  4.      ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. รายช่ือกรรมการอิสระ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ร่วมประชมุ 
  7.     แผนท่ีโรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 

8. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
9.           แบบฟอร์มขอรับหนงัสอืเชิญประชมุ รายงานประจ าปี 2561 
 

เมื่อวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติ
ให้เรียกประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ณ  ห้องบหุงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  ในวนัพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00  น. เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  เมื่อวนัท่ี  24 เมษายน 2561 
 

ความเป็นมา   การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี  24 เมษายน 2561  โดย
ได้มีการจดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นซึง่ได้สง่ให้ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  เมื่อ
วนัที่  24 เมษายน 2561   ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว  โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 



 2 

 
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 

 
ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ใน
รอบปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561   
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบโดยมี
รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2561 ที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  
 
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 
 

ความเป็นมา   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้อง
จดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบบญัชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บญัชีของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ 

หน่วย : ล้านบาท 

 บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สนิทรัพย์รวม 33,021.43 16,113.41 
หนีส้นิรวม 17,452.34 7,898.29 
รายได้รวม 4,576.33 1,456.83 
ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
1,018.22 

 
738.58 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.95 0.69 

 
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  
 

 การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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 วาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการตัง้แตว่นัท่ี 
1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

   
ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรส าหรับปี โดยเร่ิม
ตัง้แต่ปี 2538/2539 ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคม
อตุสาหกรรม และสภาพคลอ่งของบริษัท  
ตัง้แต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้ก าหนดให้
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบเดี่ยว  (เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost 
Method ในขณะที่งบรวมยงัใช้วิธี Equity Method สง่ผลให้ก าไรส าหรับปีของงบก าไรขาดทุนใน
งบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตวัเลขต่างกนัได้ ดงันัน้ อตัราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดี่ยว แต่
บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วก าไรสะสม
ในงบรวมเปลีย่นเป็นขาดทนุสะสม  
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 426.80 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 57.79 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่ง
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วจากก าไรสะสมที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุในอตัรา
หุ้นละ 0.23 บาท เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายจากก าไรส าหรับปี
ตามงบการเงินเดี่ยวในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 181.39 ล้านบาท โดยจ่าย
จากกิจการที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุทัง้จ านวน 
 

การเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 

ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเดีย่ว (ล้านบาท) 738.58 1,036.34 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,067.00 1,067.00 
เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.40 0.53 
   - เงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม (บาท/หุ้น) 0.23 0.20 
   - เงินปันผลงวดสดุท้ายจากก าไรส าหรับปี (บาท/หุ้น) 0.17 0.33 
รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 426.80 565.51 
สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปีตาม
งบการเงินเดี่ยว 

 
57.79% 

 
54.57% 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับปีในปีนีเ้ป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผล 
 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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 วาระท่ี 5  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และพจิารณาอ านาจกรรมการ  
   
  ความเป็นมา   ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18  ก าหนดให้

กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีในอัตรา                
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ี
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 2 คน ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ และนายอนชุา 
สหินาทกถากลุ 

   

                                    คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทัง้  2 คน 
ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท ผู้ก่อตัง้บริษัท และเป็นผู้ เช่ียวชาญอยา่งสงูใน
ธุรกิจของบริษัท เข้าใจพืน้ฐานและสภาพธุรกิจรวมทัง้ลกูค้าเป็นอย่างดี และนายอนุชา สิหนาท 
กถากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ซึ่งถึงแม้จะเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
แต่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเป็นผู้มีความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน ให้
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง                                         

                                           

  อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเป็น    
กรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึง 15 กุมภาพนัธ์ 2562 นัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใด
เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

      
  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกนั

อยา่งกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ 
ดงันี ้ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย 
มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็น
กรรมการเดิมจะต้องปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาได้เป็นอยา่งดี และมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เลือกตัง้
บคุคลที่ได้ผา่นการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม ดงันี ้

  
  ให้เสนอช่ือกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้สอง ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ และ 

นายอนชุา สหินาทกถากลุ ตอ่ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้บคุคลทัง้สอง
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 

ทัง้นี ้กรรมการเดิมทัง้สองไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท และมีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้เป็นกรรมการที่ได้น าประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์และด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
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ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั 
(มหาชน) ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ
อื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 
การลงมติ วาระนีจ้ะต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 6  พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 
  ความเป็นมา ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 16 ซึ่งก าหนดว่า บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุ

แล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลการ
ด าเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ เห็นว่าที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ ถือหุ้ นสมควรพิจารณาก าหนดบ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตาม
หลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนเช่นเดียวกบัปีที่แล้ว  
การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการชดุตา่งๆ ประจ าปี 2562 ก าหนดการจ่าย ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จา่ยดงันี ้
1.1  คา่ตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทกุเดือน โดยจ่าย 

 2562 2561 
ประธาน 38,500 บาท/เดือน 38,500 บาท/เดือน 
รองประธาน 27,500 บาท/เดือน 27,500 บาท/เดือน 
กรรมการอื่นทา่นละ 22,000 บาท/เดือน 22,000 บาท/เดือน 

1.2  เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้จา่ยเป็นรายครัง้ เฉพาะเมื่อเข้าประชมุ    
 2562 2561 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
รองประธาน 44,000 บาท/ครัง้ 44,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครัง้ โดยจ่าย 1.20% ของจ านวนเงินปันผลที่
ประกาศจ่าย เช่นเดียวกบัปี 2561 และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบง่
จ่ายกนัเอง 

1.4 สทิธิประโยชน์อื่นๆ ไมม่ี 
 

        2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จา่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ เมื่อเข้าร่วม
ประชมุ 

 2562 2561 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 
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              3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็น
รายครัง้ เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

 2562 2561 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

 
               4. คา่ตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ 

เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

 2562 2561 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

 
 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 หน้า 68-70 และ 77-82  

 
      การลงมติ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 

 
  ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกนางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววธู ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย เนื่องจากมี
มาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทัง้ได้
ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผู้สอบบญัชีและ
ส านกังานสอบบญัชีเดิมเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในประเทศไทย ทัง้นี ้หากผู้สอบบญัชี
ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ สอบบัญชี จะจัดเป็นปีที่ 4 ในการเป็นผู้ สอบบัญชีของนางสาวสุพรรณี          
ตริยานนัทกุล นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศเวียดนาม 

 
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คดัเลอืกบริษัท ส านกังาน 

อีวาย จ ากัด เป็นส านกังานสอบบญัชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
แตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้

  1)  แตง่ตัง้ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววธู 
ขยันการนาวี ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7480  แห่งบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
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แห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

  2)  อนมุตัคิา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน  2,100,000 บาท (คา่สอบบญัชี
งบการเงินประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 2,100,000 บาท) 

   
  ทัง้นี ้บริษัท ส านกังานสอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับ

บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
 
  นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินรวม

ประจ าปี 2562 ดงันี ้ค่าสอบบญัชีของบริษัท จ านวน  2,100,000 บาท คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย
ในประเทศไทย 7 แห่ง จ านวน 4 ,215,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยใน
ประเทศไทยเป็นเงินทัง้สิน้ 6,315,000 บาท ค่าสอบบญัชีที่กล่าวถึงนีย้งัไม่รวมของบริษัทย่อยใน
ประเทศเวียดนามอีก 4 แหง่ มีคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 จ านวน USD 41,616 โดยคา่สอบบญัชี
ที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit service) เท่านัน้และราคาสงูกว่าปีที่แล้ว ส่วน
รายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปีก่อนปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 หน้า 88  

 
  การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

 
 วาระท่ี 8 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
  การแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 28 
  ความเป็นมา  เพื่อให้สอดคล้องกบั (ก) ประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 

เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข) ค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั สมาคมการค้าและ
หอการค้า 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 28  คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 
เดือนตอ่ครัง้ 

ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 
เดือนต่อครัง้ ณ ท้องจังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของ
บริษัท หรือจังหวดัใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการ 
 การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเง่ือนไขขัน้ตอน และ วิธีการที่
กฎหมายก าหนด 

 
 และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจ

ต้องมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในข้อบงัคบัของบริษัทหรือในค าขอจดทะเบียนให้เป็นไปตามมติของ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามค าสัง่ ค าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
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พาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ (ข) 
บคุคลอื่นใดซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามมีอ านาจในการแก้ไข ถ้อยค าของข้อบงัคบั
ของบริษัท หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั
ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที กระท าการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้การ
ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท แล้วเสร็จ รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได้ โดยไม่
ต้องขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก 

 
                   ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นควรอนุมัติการแก้ไข

ข้อบงัคบัของบริษัทฉบบัปัจจบุนัตามรายละเอียดข้างต้น และอนมุตัิการมอบอ านาจตามที่เสนอ 
   

                    การลงมติ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
 วาระท่ี 9  เร่ืองอื่นๆ (หากม)ี 
   
  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพธุที่ 24 

เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น
ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 

 
  อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาตามสิง่
ที่สง่มาด้วย 8 หรือสามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือ
หุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น)  ได้จาก 
www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้  และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่
คณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครัง้นี ้                  
2  ทา่น (เลอืกเพียง 1 ทา่น) ที่สามารถรับมอบฉนัทะจากทา่นได้ รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 โดยบริษัทขอความ
ร่วมมือจากทา่น กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที ่19 เมษายน 2562 จกัขอบคณุยิ่ง 

 

 
                   ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                     โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษัท 

 

 
   ( นางวราภรณ์ วชัรานเุคราะห์ ) 

   เลขานกุารบริษัท 

http://www.amata.com/
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