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หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 

 
ที ่ CS/21/12 9 มีนาคม 2564 
เร่ือง เชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)  
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 และ แบบ 56-1 One Report  
 

เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติ
ให้เรียกประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ณ  ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 
 

ความเป็นมา การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 โดยได้
มีการจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นซึ่งได้ส่งให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่
ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 
 
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ใน
รอบปี 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัท และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบโดยมี
รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2563 ที่ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2  
 
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 
 

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท า
งบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบบญัชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เสนอ
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน
ประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
ของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่
แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคญั
ได้ดงันี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ 

หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 
สินทรัพย์รวม 40,221.65 19,357.58 
หนีสิ้นรวม 21,469.13 9,580.75 
รายได้รวม 4,347.44 1,305.96 
ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
1,103.44 

 
619.96 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 1.02 0.57 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2  
 

 การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการตัง้แต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
   

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 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 336.70 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 54.31 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่ง
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอตัรา
หุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายจากก าไรส าหรับปี
ตามงบการเงินเดี่ยวในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 230 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุทัง้จ านวน 
 

การเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 

ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเดีย่ว (ล้านบาท) 619.96 730.68 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,150.00 1,067.00 
เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.30 0.45 
   - เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม (บาท/หุ้น) 0.10 0.20 
   - เงินปันผลงวดสดุท้ายจากก าไรส าหรับปี (บาท/หุ้น) 0.20 0.25 
รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 336.70 480.15 
สดัส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปีตาม
งบการเงินเดี่ยว 

 
54.31% 

 
65.71% 

 
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 2 คน ได้แก่ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ และ นายวิบูลย์  
กรมดิษฐ์ 

   

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล
เป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตาม
วาระทัง้ 2 คน ได้แก่ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์  ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
กรรมการ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการลงทุน นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านการตลาด  ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง                                         

                                           

  อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็น    
กรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 นัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

      
  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกัน

อย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาว่าบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อนัน้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบัติ ดังนี ้ต้องเป็นบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มี
ประวัติการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย ผู้ ถูกเสนอเป็นกรรมการทั่วไปมีความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม 
และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2564 เลือกตัง้บุคคลที่ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่
เหมาะสม ดงันี ้

  
  ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้สอง ได้แก่ นายจกัก์ชยั พานิชพฒัน์ 

และ นายวิบลูย์ กรมดิษฐ์ ต่อที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้สอง
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

ทัง้นี ้กรรมการเดิมทัง้สองไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และมี
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการที่ได้น าประสบการณ์ ความรู้ 
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และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท 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 2564 
 
  ความเป็นมา ตามข้อบังคบับริษัทข้อ 16 ซึ่งก าหนดว่า บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุ

แล้วแต่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 
 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลการ
ด าเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ เห็นว่าที่ประชมุใหญ่สามญั
ผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาก าหนดบ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกบัปีที่แล้ว  
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชดุต่างๆ ประจ าปี 2564 ก าหนดการจ่าย ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จา่ยดงันี ้
1.1  ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทกุเดือน โดยจ่าย 

 2564 2563 
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    
 2564 2563 
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 2563 และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่ง
จ่ายกนัเอง 

1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ  
ปี 2564 ไม่มี 
ปี 2563 ไม่มี 
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        2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ เมื่อเข้าร่วม
ประชมุ 

 2564 2563 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

              3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็น
รายครัง้ เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

 2564 2563 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

 
               4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ 

เมื่อเข้าร่วมประชมุ 
 2564 2563 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

 
               5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้จา่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ เมื่อ

เข้าร่วมประชมุ 
 2564 2563 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

 
หมายเหต ุเฉพาะประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร
ความเส่ียงที่ได้รับการแต่งตัง้จากกรรมการอิสระเทา่นัน้ท่ีได้รับค่าตอบแทน 

 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อยปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2563 (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2) หน้า 110-119 และ 128-129  

 
การลงมติ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
 
  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
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ประเทศไทย เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบ
บญัชีที่เหมาะสม รวมทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นให้ ผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีเดิมเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ในประเทศไทย ทัง้นี ้หากนางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี จะถือว่า
เป็นปีที่ 6 ในการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

 
  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย 

จ ากัด แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทแทนได้ 

 
  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 ขยันการนาวี ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์  
วิสุทธิญาณ 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)  อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน  2,081,340 บาท ลดลง
จากปี 2563 เป็นเงิน 108,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 

   
  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 2564 ดังนี ้ค่าสอบบัญชีของบริษัท จ านวน  2,081,340 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัท
ย่อยในประเทศไทย 7 แห่ง จ านวน 3,526,640 บาท รวมค่าสอบบญัชีให้บริษัทและบริษัทย่อยใน
ประเทศไทยเป็นเงินทัง้สิน้ 5,607,980 บาท โดยค่าสอบบญัชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบ
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บญัชี (Audit service) เท่านัน้ รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2563 (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบั
ที่ 2) ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หน้า 123  

 
  การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8 เร่ืองอื่นๆ (หากมี) 
   

  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัศุกร์ที่ 9 
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม  
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
ตัง้แต่เวลา 12.30 น. 

 
  อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากทา่นผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมาตามสิง่
ที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะ
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก 
www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงตามที่ระบไุว้เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะแก่
คณะกรรมการ บริษัทขอเรียนวา่บริษัทมีกรรมการอิสระผู้ซึง่ไมม่ีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ใน
ทกุวาระทีเ่สนอในการการประชมุครัง้นี ้ที่สามารถรับมอบฉนัทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 
โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที ่1 เมษายน 2564 จกัขอบคณุยิ่ง 

 
 
                   ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                     โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษัท 

    
   ( นางเรวดี จนัทมณีโชติ ) 

   เลขานกุารบริษัท 
 

หมายเหต:ุ  แนวปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 
ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากพืน้ที่เสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืน

หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัท 
2. บริษัทจะจัดตัง้จุดคัดกรองพร้อมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิในการเข้า

ไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ 
3.  บริษัทขอเป็นผู้พิจารณาจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมตามเงื่อนไขกฏหมาย และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

http://www.amata.com/

