
 

 

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 

 
ที ่ CS/22/06 21 มีนาคม 2565 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
เร่ือง เชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

3. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. ข้อปฏิบตัิและเอกสารส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. แบบฟอร์มการลงทะเบียนส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ร่วมประชมุ 
7.  หนงัสือมอบฉนัทะ 

  8.  แบบฟอร์มขอรับหนงัสือเชิญประชมุ และ แบบ 56-1 One Report 
 

เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติ
ให้ เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี  2565 โดยเป็นการประชุม ผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                                            
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้
 
วาระท่ี 1 รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 
 

ความเป็นมา  
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 
ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งมาพร้อมนี ้ตามส่ิงที่ส่ง
มาด้วยล าดบัท่ี 1 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท และการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
 
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้
บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบบญัชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีแล้ว เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 256ภ4 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชี
ของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่ง
แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ ผ่านมา โดยสรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ 

หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 
สินทรัพย์รวม 45,470.86 19,119.66 
หนีสิ้นรวม 23,462.42 9,064.11 
รายได้รวม 5,841.76 1,204.69 
ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
1,402.29 

 
623.69 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 1.22 0.54 
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ของบริษัทซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1  
 

 การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการตัง้แต่วนัที่ 

1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
   

ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรส าหรับปี โดยเร่ิม
ตัง้แต่ปี 2538/2539 ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคม
อตุสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัท  
 
ตัง้แต่ปี 2550 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชี ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้ก าหนดให้
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบเดี่ยว (เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost 
Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method ส่งผลให้ก าไรส าหรับปีของงบก าไรขาดทุนใน
งบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตวัเลขต่างกนัได้ ดงันัน้ อตัราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดี่ยว แต่
บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยงัมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วก าไรสะสม
ในงบรวมเปล่ียนเป็นขาดทนุสะสม  
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ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 460.00 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 73.75 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่ง
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากก าไรสทุธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอตัรา
หุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายจากก าไรส าหรับปี
ตามงบการเงินเดี่ยวในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 345.00 ล้านบาท โดยจ่าย
จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุทัง้จ านวน 
 

การเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 

ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเดีย่ว (ล้านบาท) 623.69 619.96 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,150.00 1,150.00 
เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.40 0.30 
   - เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม (บาท/หุ้น) 0.10 0.10 
   - เงินปันผลงวดสดุท้ายจากก าไรส าหรับปี (บาท/หุ้น) 0.30 0.20 
รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 460.00 336.70 
สดัส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปีตาม
งบการเงินเดี่ยว 

 
73.75% 

 
54.31% 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับปีในปีนีเ้ป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผล 
 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และพจิารณาอ านาจกรรมการ  
   
  ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคบัของบริษัทข้อ 18 ก าหนดให้

กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการที่
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 คน ได้แก่ (1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ และ (2) นายอนุชา  
สิหนาทกถากลุ 

   

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล
เป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตาม
วาระทัง้ 2 คน ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการ ผู้ก่อตัง้บริษัท และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างสงูในธุรกิจของบริษัท และ นาย
อนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและ
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ก าหนดค่าตอบแทน กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งถึงแม้จะเป็น
กรรมการอิสระเกิน 9 ปีแต่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน
บญัชีและการเงิน ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

                                           

  อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็น    
กรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 นัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

      
  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึง่ไม่

รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่
คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนัน้ได้ผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบตัิ ดงันี ้
ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า 
วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย ผู้ถูก
เสนอเป็นกรรมการทั่วไปและกรรมการอิสระมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิม
จะต้องปฏิบัติ งานในฐานะกรรมการที่ ผ่านมาได้ เป็นอย่างดี  และมีมติ เห็นชอบ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เลือกตัง้
บคุคลที่ได้ผ่านการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณุสมบตัิที่เหมาะสม ดงันี ้

  
  ให้เสนอชื่อกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้สอง ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ และ 

นายอนชุา สิหนาทกถากลุ ต่อที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้สอง
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

ทัง้นี ้กรรมการเดิมทัง้สองไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า (1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ และ (2) นายอนุชา สิหนาทกถากุล 
มีคุณสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการที่ได้น าประสบการณ์ ความรู้ 
และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 
ประวตัิของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากัด 
(มหาชน) ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ
อื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 
 
การลงมติ วาระนีจ้ะต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 
  ความเป็นมา ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 16 ซึ่งก าหนดว่า บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุด

แล้วแต่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 
 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลการ
ด าเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะ เห็นว่าที่ประชมุใหญ่สามญั
ผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาก าหนดบ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกบัปีที่แล้ว  
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2565 ก าหนดการจ่าย ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จา่ยดงันี ้
1.1  ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทกุเดือน โดยจ่าย 

 2565 2564 
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    
 2565 2564 
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 โบนสัคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครัง้ โดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจ านวนเงินปันผลที่
ประกาศจ่าย เช่นเดียวกับปี 2564 และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่ง
จ่ายกนัเอง 

1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ  
ปี 2565 ไม่มี 
ปี 2564 ไม่มี 

        2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ เมื่อเข้าร่วม
ประชมุ 

 2565 2564 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

              3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็น
รายครัง้ เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

 2565 2564 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 
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               4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ 

เมื่อเข้าร่วมประชมุ 
 2565 2564 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

 
               5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้จา่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ เมื่อ

เข้าร่วมประชมุ 
 2565 2564 
ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

 
หมายเหต ุเฉพาะประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร
ความเส่ียงที่ได้รับการแต่งตัง้จากกรรมการอิสระเทา่นัน้ท่ีได้รับค่าตอบแทน 

 
ทัง้นี ้วงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทัง้ปีไม่เกิน 15,500,000 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ซึง่เพิ่มขึน้จากวงเงินปี 2564 ร้อยละ 13.14 
 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อยปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2564 (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) หน้า 115-122 และ 133 

 
การลงมติ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
 
  ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกนางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
7480 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใน
ประเทศไทย เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบ
บญัชีที่เหมาะสม รวมทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นให้ ผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีเดิมเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ในประเทศไทย ทัง้นี ้หากนางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี จะถือว่า
เป็นปีที่ 7 ในการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  
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  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทแทนได้ 

 
  นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท EY Vietnam Limited  ซึง่เป็นบริษัท

ในเครือเดียวกับ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ในประเทศไทย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยใน
ประเทศเวียดนาม 

 
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท 

ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านกังานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชี ดงันี ้

 1) แต่งตัง้ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ 
นางสาววธู ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์  
วิสทุธิญาณ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480  แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) ซึง่ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน เป็น
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

  ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน  
อีวาย จ ากัด แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 

 2) อนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน  2,200,000 บาท เพิ่มขึน้
จากปี 2564 เป็นเงิน 118,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 

   
  ทัง้นี ้บริษัท ส านกังานสอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ

บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ บ ริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้ ที่ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  และ
คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยที่มีผู้ สอบบัญชีคือ EY Vietnam Limited สามารถจัดท างบ
การเงินได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 

 
 นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม

ประจ าปี 2565 ดังนี ้ค่าสอบบัญชีของบริษัท จ านวน 2,200,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัท
ย่อยในประเทศไทย 8 แห่ง จ านวน 5,480,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีให้บริษัทและบริษัทย่อยใน
ประเทศไทยเป็นเงินทัง้สิน้ 7,680,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบ
บัญชี (Audit service) เท่านัน้ รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564 ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2564 (รายงาน 56-1 One Report) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 หน้า 128  

 
  การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 เร่ืองอื่นๆ (หากมี) 
   

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องน าส่งเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนีแ้ก่บริษัท
ล่วงหน้า ภายในวันที่  5 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ ถือหุ้ นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ ให้บริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะน าส่ง Link 
ส าหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทัง้คู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทล่วงหน้า 2 วันท าการ 
ก่อนวนัประชมุ. 

 
ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดอ่านวิธีการ                 

มอบฉันทะ รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4 โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะที่
แนบมาตามส่ิงที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  7 หรือสามารถ  Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค                       
(แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
ได้จาก www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่
กรรมการอิสระ  
 

บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระผู้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่
เสนอในการประชุมครัง้นี ้ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 โดยบริษัท                      
ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัท่ี 5 เมษายน 2565 จกัขอบคณุยิ่ง 
 
                   ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                     โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษัท 

    
   ( นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ) 

   เลขานกุารบริษัท 
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