
 1 

 
 

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 

 
ที ่ CS/20/07 10 มีนาคม 2563 
เร่ือง เชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562  
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ

ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  4. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ร่วมประชมุ 
  7. แผนท่ีโรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 

8. หนงัสือมอบฉนัทะ 
9. แบบฟอร์มขอรับหนงัสือเชิญประชมุ รายงานประจ าปี 2562 
 

เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติ
ให้เรียกประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ณ  ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัพฤหสับดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 

ความเป็นมา การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 โดยได้มี
การจัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นซึ่งได้ส่งให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่
ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 
 
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 
 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ใน
รอบปี 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัท และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบโดยมี
รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562 ที่ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2  
 
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 
 

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท า
งบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบบญัชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เสนอ
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน
ประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
ของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่
แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคญั
ได้ดงันี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ 

หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 
สินทรัพย์รวม 36,397.40 17,672.17 
หนีสิ้นรวม 19,420.95 9,121.16 
รายได้รวม 6,232.81 1,455.33 
ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
1,742.06 

 
730.68 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 1.63 0.68 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2  
 

 การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการตัง้แต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
   

ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรส าหรับปี โดยเร่ิม
ตัง้แต่ปี 2538/2539 ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคม
อตุสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัท  
ตัง้แต่ปี 2550 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชี ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ได้ก าหนดให้
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบเดี่ยว  (เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost 
Method ในขณะที่งบรวมยงัใช้วิธี Equity Method ส่งผลให้ก าไรส าหรับปีของงบก าไรขาดทุนใน
งบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตวัเลขต่างกันได้ ดงันัน้ อตัราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดี่ยว แต่
บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วก าไรสะสม
ในงบรวมเปล่ียนเป็นขาดทนุสะสม  
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 480.15 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 65.71 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่ง
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอตัรา
หุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายจากก าไรส าหรับปี
ตามงบการเงินเดี่ยวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 266.75 ล้านบาท โดยจ่าย
จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุทัง้จ านวน 
 

การเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 

ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเดีย่ว (ล้านบาท) 730.68 738.58 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,067.00 1,067.00 
เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.45 0.40 
   - เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม (บาท/หุ้น) 0.20 0.23 
   - เงินปันผลงวดสดุท้ายจากก าไรส าหรับปี (บาท/หุ้น) 0.25 0.17 
รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 480.15 426.80 
สดัส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปีตาม
งบการเงินเดี่ยว 

 
65.71% 

 
57.79% 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับปีในปีนีเ้ป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผล 
 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และพจิารณาอ านาจกรรมการ  
   
  ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ก าหนดให้

กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการที่
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ได้แก่ นายนพพันธป์ เมืองโคตร นายสมเจตน์  
ทิณพงษ์ และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 

   

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล
เป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตาม
วาระทัง้ 3 คน ได้แก่ นายนพพนัธป์ เมืองโคตร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ ซึ่งถึงแม้จะเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปีแต่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการอิสระ ซึ่งถึงแม้จะเป็น
กรรมการอิสระเกิน 9 ปีแต่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน
บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ ซึ่งมีความรู้ด้าน
ธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศที่เก่ียวข้องกบัพลงังานอนัเป็นสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง                                         

                                           

  อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็น    
กรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 กุมภาพนัธ์ 2563 นัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอบุคคล
ใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

      
  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกัน

อย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ 
ดังนี ้ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย 
ผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการทัว่ไปและกรรมการอิสระมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีคุณสมบตัิเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิม
จะต้องปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เลือกตัง้บุคคลที่ได้ผ่าน
การกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณุสมบตัิที่เหมาะสม ดงันี ้

  
  ให้เสนอชื่อกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้สาม ได้แก่ นายนพพนัธป์ เมืองโคตร 

นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้สามเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

ทัง้นี ้กรรมการเดิมทัง้สามไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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รวมทัง้เป็นกรรมการที่ได้น าประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์และด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 
ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั 
(มหาชน) ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ
อื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 
 
การลงมติ วาระนีจ้ะต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 
  ความเป็นมา ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 16 ซึ่งก าหนดว่า บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุ

แล้วแต่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 
 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลการ
ด าเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ เห็นว่าที่ประชมุใหญ่สามญั
ผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาก าหนดบ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกบัปีที่แล้ว  
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 ก าหนดการจ่าย ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จา่ยดงันี ้
1.1  ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทกุเดือน โดยจ่าย 

 2563 2562 
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    
 2563 2562 
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 เช่นเดียวกับปี 2562 และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่ง
จ่ายกนัเอง 

1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ  
ปี 2563 ไม่มี 
ปี 2562 ไม่มี 
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        2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ เมื่อเข้าร่วม
ประชมุ 

 2563 2562 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

              3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็น
รายครัง้ เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

 2563 2562 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

 
               4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ 

เมื่อเข้าร่วมประชมุ 
 2563 2562 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อยปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2562 (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2) หน้า 74-75 และ 83-87  

 
การลงมติ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
 
  ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกนางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
7480 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใน
ประเทศไทย เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบ
บญัชีที่เหมาะสม รวมทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นให้ ผู้สอบบัญชีและส านกังานสอบบญัชีเดิมเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ในประเทศไทย ทัง้นี ้หากนางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี จะถือว่า
เป็นปีที่ 5 ในการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

 
  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย 

จ ากัด แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทแทนได้ 
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  นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท EY Vietnam Limited  ซึง่เป็นบริษัท
ในเครือเดียวกับ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ในประเทศไทย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยใน
ประเทศเวียดนาม 

 
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท 

ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชี ดงันี ้

  1)  แต่งตัง้ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ 
นางสาววธู ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิ
สุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480  แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัดเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทแทนได้ 

  2)  อนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน  2,190,000 บาท เพิ่มขึน้
จากปี 2562 เป็นเงิน 90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4 

   
  ทัง้นี ้บริษัท ส านักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ

บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้ ที่ เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  และ
คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยที่มีผู้ สอบบัญชีคือ EY Vietnam Limited สามารถจัดท างบ
การเงินได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 

 
 นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินรวม

ประจ าปี 2563 ดังนี ้ค่าสอบบัญชีของบริษัท จ านวน  2,190,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัท
ย่อยในประเทศไทย 7 แห่ง จ านวน 4,340,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีให้บริษัทและบริษัทย่อยใน
ประเทศไทยเป็นเงินทัง้สิน้ 6,530,000 บาท ค่าสอบบญัชีที่กล่าวถึงนีย้งัไม่รวมของบริษัทย่อยใน
ประเทศเวียดนามอีก 6 แห่ง มีค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 จ านวน USD  41,258 โดยค่าสอบ
บญัชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit service) เท่านัน้ รายละเอียดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีปี 2562 (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2) ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 93  

 
  การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ของบริษัท โดยมีมูลค่า เสนอขายไม่ เกิน 
6,000,000,000 บาท (หกพนัล้านบาทถ้วน) 

 
  ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ปัจจบุนั แหล่งเงินทนุส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้จากสถาบนัการเงิน ซึง่มีต้นทนุทางการเงินสงู 
การออก และเสนอขายหุ้นกู้เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือมือทางการเงินท่ีส าคญัในการระดมเงินทนุ ท าให้
การบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึน้ หุ้นกู้จงึเป็นทางเลือกทางหน่ึงในการ
จดัหาแหล่งเงินทนุของบริษัท ลดการพ่ึงพาเงินกู้จากธนาคาร นอกจากนีด้้วยเหตดุงักลา่ว บริษัท
จึงมีแผนท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้: ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือเงินสกลุต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจ านวนดังกลา่ว 

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอย
ช าระคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน ชนิดระบุชื่อผู้ ถือหรือไม่ระบชุื่อ 
มีหรือไม่มีหลกัประกนัและมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่จะขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในขณะที่เสนอขายและออกหุ้ นกู้นัน้ๆ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ 

วตัถปุระสงค์: เพื่อการช าระคืนหนีเ้ดิม และ/หรือ เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เงินทุนหมนุเวียน
ทัว่ไป 

สกลุเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนในขณะที่มีการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

การเสนอขาย: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะ
หมนุเวียน (Revolving) โดยจะท าการเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 
ให้แก่ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผู้ ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบันในประเทศ 
และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนที่มี
ลกัษณะเฉพาะตามความหมายที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายเป็นรุ่นเดียว หรือแบ่ง
เสนอขายเป็นหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันได้ ทัง้นี  ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องซึง่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

เงื่อนไขพิเศษ: ในกรณีที่บริษัท ได้ไถ่ถอน หรือ ช าระคืนหุ้ นกู้หรือ ซือ้คืนหุ้นกู้ก่อนก าหนด ที่ได้ออกภายใน
วงเงินที่ได้รับอนุมตัิข้างต้น บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้ นกู้ชุดใหม่ทดแทนเพิ่มเติมอีก
ได้ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving Basis) ตามที่ก าหนดไว้ข้างต้นดงักลา่ว 

การไถ่ถอนก่อนครบอาย:ุ
  

ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด และ/หรือบริษัทอาจ
มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้น
กู้ที่จะออกในแต่ละคราว 
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อตัราดอกเบีย้: ตามที่เหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ 
และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้  ในแต่ละคราว 

อายขุองหุ้นกู้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้และปัจจยัอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เงื่อนไขอื่นๆ: ส าหรับหุ้นกู้ ระยะสัน้อายไุม่เกิน 270 วนันัน้ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินต้นของ
หุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจ านวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้ นกู้ ระยะสัน้
ทดแทนเพิ่มเติมได้ ภายในเงื่อนไขและวงเงินท่ีก าหนดไว้ข้างต้นดงักล่าว 

อ านาจในการก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ: 

ทัง้นี ้ ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย มีอ านาจ
ดงัต่อไปนี ้

 1) ในการก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
เช่น การก าหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้  จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละ
คราว ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่
ถอนก่อนก าหนด อัตราดอกเบีย้ วิ ธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ วิ ธีการจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น  

 2) การน าหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ 
ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนญุาตกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 3) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ หรือสถาบันจัด
อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ต้องมีการแต่งตัง้ตามกฎ
เกณฑ์์ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีเห็นสมควร  

 4) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนามในสญัญาต่าง ๆ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมี
อ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  
รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารต่อส านักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และด าเนินการอ่ืนใดทุกประการท่่ี
เห็นว่าเหมาะสม 

ทัง้นี ้ ้ส าหรับการออกหุ้นกู้ ในปี 2563 นัน้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการช าระคืนหนีเ้ดิม และ/หรือ เป็นเงินทุนในการขยาย
ธุรกิจ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนทั่วไป เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาวะตลาดในปัจจบุนัมากยิ่งขึน้  
 
  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตุิจ านวนหุ้นกู้ที่ขอตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 
 
  การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9 เร่ืองอื่นๆ (หากมี) 
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  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92  
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12.30 น. 

 
  อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมาตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 8 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะ
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก 
www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้  และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่
คณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครัง้นี ้
1  ท่าน ที่สามารถรับมอบฉนัทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 โดยบริษัทขอความร่วมมือจาก
ท่าน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที ่1 เมษายน 2563 จกัขอบคณุยิ่ง 

 
 
                   ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                     โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษัท 

    
 

   ( นางเรวดี จนัทมณีโชติ ) 
   เลขานกุารบริษัท 

 
 

หมายเหตุ:  แนวปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 
(COVID-19) 
ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการ

เกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม
ประชุม โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัท 

2. บริษัทจะจัดตัง้จุดคัดกรองพร้อมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มี
ความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

http://www.amata.com/

