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วาระการประชุม 
วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2554   

    เม่ือวนัท่ี  22 เมษายน 2554 

วาระท่ี 2   รบัทราบรายงานประจาํปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษทั 

    ประจาํปี 2554 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจาํปี 

   ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

วาระท่ี 4   พิจารณาจดัสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สาํหรบั 

    ผลประกอบการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง 

    ตามวาระ พร้อมทัง้กาํหนดอาํนาจกรรมการ   

วาระท่ี 6   พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2555  

วาระท่ี 8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  



วาระที ่1 

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจาํปี 2554   

เมือ่วนัที ่ 22 เมษายน 2554 

 



วาระที ่2 

รบัทราบรายงานประจาํปี และ รายงานของคณะกรรมการบรษิทั 

ประจาํปี 2554 

 

 



ผลการขาย ปี 2554 

โครงการ เป้าหมาย (ไร่) ขายได้จริง (ไร่) 

นิคมอุตสหกรรม

อมตะนคร 
600 599 

นิคมอุตสหกรรม

อมตะซิตี ้
900 964 

รวม 1,500 1,563 



ผลการขายปี 2554 
ไตรมาสที ่ นิคมฯอมตะนคร (ไร่) นิคมฯอมตะซิตี ้(ไร่) รวม (ไร่) 

1 111 155 266 

2 97 124 221 

3 162 107 269 

4 229 578 807 

รวม 599 964 1,563 



ยอดขายท่ีดินแบง่ตามธรุกิจของลกูค้า 

มกราคม – ธนัวาคม 2553 

เหลก็และโลหะ 

52% 

ช้ินส่วนรถยนต์ 

20% 

อิเลค็ทรอนิกส์ 

5% 

เคมี, กระดาษ 

และพลาสติก 

2% 

บริการ 

12% 

อาหารและสินค้า

อุปโภคบริโภค 

4% 
อ่ืนๆ 

5% 

มกราคม – ธนัวาคม 2554 

เหลก็และโลหะ 

43% 

ช้ินส่วน

รถยนต์ 

27% 

อิเลค็ทรอนิกส์ 

8% 

เคมี, กระดาษ

และพลาสติก 

8% 

บริการ 

12% 

ช้ินส่วน

เคร่ืองจกัร  

1% 

อาหารและ

สินค้าอุปโภค

บริโภค 

1% 

*แบ่งพ้ืนท่ีตามสดัส่วนจาํนวนไร่* 



ยอดขายแบ่งตามสัญชาตขิองลูกค้า 

มกราคม – ธนัวาคม 2553 

ญ่ีปุ่น 

33% 

อเมริกา 45% 

ทวีปยุโรป 

0.5% 

ไทย 

16% 

สญัชาติอ่ืนแถบ

อาเซียน 

5.5% 

*แบ่งพ้ืนท่ีตามสดัส่วนจาํนวนไร่* 

ญ่ีปุ่น 

72% 
อเมริกา 

0.5% 

ยุโรป 

6% 

ไต้หวนั 

0.5% 

ไทย 

21% 

มกราคม – ธนัวาคม 2554 



วาระที ่3 

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิซึ่งผา่นการตรวจสอบจาก 

ผูส้อบบญัชปีระจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 

 



    งบกาํไรขาดทนุ สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  

หน่วย : ล้านบาท ปี 2554 ปี 2553 +/- % 

จาํนวนไร่ขาย (ในประเทศ) 1,563 1,295 268 21% 

รวมรายได้ 3,923 3,178 745 23% 

รวมค่าใช้จ่าย 2,508 2,141 367 17% 

กาํไรสทุธิก่อนรายการพิเศษ 1,415 1,037 378 36% 

บวก  ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม         137 127 10 8% 

บวก  รายการพิเศษ         - 28 (28) (100%) 

หกั    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี  470   412    58 14% 

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี  1,082 780 302 39% 

กาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 932 696 236 34% 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.87 0.65 0.22 34% 



งบแสดงฐานะการเงิน ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

หน่วย  :  ล้านบาท ปี 2554 ปี 2553 +/- % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,543 1,099 444 40% 

ต้นทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์- สทุธิ 5,198 4,113 1,085 26% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,197 2,862 335 12% 

สินทรัพย์อื่น 8,180 6,307 1,873 30% 

รวมสินทรพัย ์ 18,118 14,381 3,737 26% 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 7,234 5,302 1,932 36% 

หน้ีสินอ่ืน 4,144 2,969 1,175 40% 

รวมหน้ีสิน 11,378 8,271 3,107 38% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,740 6,110 630 10% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,118 14,381 3,737 26% 



2.14 

Q1’08 

ผลการดําเนินงาน ปี 2550 - 2554  

รวมรายได้ (ล้านบาท) กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 

เงินได้นิติบคุคล (ล้านบาท) 

ปี ปี 



ปี 

กาํไรสทุธิ (ล้านบาท) กาํไรต่อหุ้น (บาท) 

ปี 

ผลการดําเนินงาน ปี 2550 - 2554  
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ปี 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม (%) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 

ปี 

ผลการดําเนินงาน ปี 2550 - 2554  



วาระที ่4 

พจิารณาจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปนัผล  

สาํหรบัผลประกอบการตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2554 ถงึ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 

 



เงนิปนัผล 

2549 - 2554 



วาระที ่5 

พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจาก 

ตาํแหน่งตามวาระ พรอ้มทัง้กาํหนดอาํนาจกรรมการ  



ประวตักิรรมการ 

ดร.วิษณุ เครืองาม 
อาย ุ 61 ปี 

ตาํแหน่งในบริษทัประธานกรรมการ 

การศึกษา   
•  ปรญิญาเอก สาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย เบอร์กเล่ย์  
   สหรฐัอเมรกิา  (J.S.D.)   

การอบรมหน้าท่ีกรรมการ  
•  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551   

ตาํแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั 
•  ประธานกรรมการบรษิทั ศคิรนิทร ์จํากดั (มหาชน)  
•  ประธานกรรมการบรษิทั กรงุเทพธนาธร จํากดั (มหาชน)  
•  ประธานกรรมการบรษิทัหลกัทรพัย์ บฟิีท จํากดั (มหาชน) 
•  ประธานกรรมการบรษิทั นามยง เทอรม์นิลั จํากดั  
•  กรรมการบรษิทั ลอ็กซเล่ย์ จํากดั (มหาชน) 
•  กรรมการบรษิทั โพสต์ พลบับรชิชิง่ จํากดั (มหาชน) 
•  กรรมการบรษิทั เสรมิสขุ จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ 
•  รองนายกรฐัมนตร ี

หมายเหตุ 
•  เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัปี 2554 จํานวน 6 คร ัง้ จากทัง้หมด  6 คร ัง้  
•  เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ปี 2554 จํานวน   1 คร ัง้ จากทัง้หมด  1 คร ัง้  



ประวตักิรรมการ 

นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์ 
อาย ุ 73 ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั กรรมการ 

การศึกษา   
•  ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทก็ซสั ออสตนิ  
   ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

การอบรมหน้าท่ีกรรมการ  
•  Director Certification Program (DCP) ปี 2549  
•  Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550  
•  Audit Committee Program (ACP) ปี 2552   

ตาํแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั 
•  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
   บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน)  
•  กรรมการอสิระ และกรรมการทีป่รกึษา บรษิทั สหยูเนี่ยน จํากดั (มหาชน)  
•  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
   บรษิทั เทพธานีกรฑีา จํากดั (มหาชน)  
•  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
   บรษิทั กนัยงอเิลคทรกิ จํากดั (มหาชน)  

ประสบการณ์ 
•  รองเลขาธกิารคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

หมายเหตุ 
•  เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัปี 2554 จํานวน 6 คร ัง้ จากทัง้หมด  6 คร ัง้  
•  เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ปี 2554 จํานวน   1 คร ัง้ จากทัง้หมด  1 คร ัง้  



นายวิบลูย ์ กรมดิษฐ ์ 
อาย ุ 51  ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั กรรมการ 

ประวตักิรรมการ 
การศึกษา   

•  รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ (การบรหิารจดัการสาธารณะ)  
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

การอบรมหน้าท่ีกรรมการ  
•  Director Certification Program (DCP) ปี 2550   

ตาํแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั 
•  กรรมการ บรษิทั อมตะซติี ้จํากดั  
•  กรรมการ บรษิทั อมตะ วอเตอร์  จํากดั  
•  กรรมการ บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้เซอรว์สิ จํากดั  
•  กรรมการ บรษิทั ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์ จํากดั  
•  กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company 
•  กรรมการ Amata Hong Kong Ltd.    

ประสบการณ์  
•  ประธานสมาคมวา่ยน้ําสมคัรเล่นแหง่เอเชยี 
•  ประธานสมาคมวา่ยน้ําสมาคมวา่ยน้ําสมคัรเล่นแหง่ประเทศไทย  

หมายเหต ุ
•  เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัปี 2554 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้  
•  เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ปี 2554 จํานวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้    



วาระที ่6 

พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 



คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้่ายทกุเดอืน โดยจ่าย  

  2555 2554 

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

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

กรรมการอ่ืนท่านละ  20,000 บาท/เดือน  15,000 บาท/เดือน  



 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  

เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั                                                

ใหจ้า่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเขา้ประชุม  

  2555 2554 

ประธาน  50,000 บาท  45,000 บาท 

รองประธาน  40,000 บาท  35,000 บาท 

กรรมการอ่ืนท่านละ  30,000 บาท 25,000 บาท 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ปี 2554 จ่ายปีละครัง้ โดยจ่าย 1.20% ของ 

จาํนวนเงินปันผล ท่ีประกาศจ่าย  

 

หมายเหต ุในปี 2554 จ่าย 7 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 

โบนสั 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหจ้า่ยเฉพาะ เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชมุ  

  2555 2554 

ประธาน  50,000 บาท 45,000 บาท 

กรรมการอ่ืนท่านละ  30,000 บาท 25,000 บาท 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชมุ  

  2555 2554 

ประธาน  50,000 บาท 45,000 บาท 

กรรมการอื่นท่านละ  30,000 บาท 25,000 บาท 



วาระที ่7 

พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัช ี

ประจาํปี 2555 

 



1. นางสาว ศริาภรณ์  เอือ้อนนัตกุ์ล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3844  

2. นาย ศุภชยั ปญัญาวฒัโน            ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3930  

3. นายกฤษดา เลศิวนา                 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4958  

ผูส้อบบญัชปีี 2555 



ค่าสอบบญัชี ปี 2555 

ค่าสอบบัญชี  

ปี 2555 

เสนอค่าสอบบัญชี  

ปี 2554 

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 1,420,000  1,350,000  

บริษทัยอ่ย 4 แห่ง 1,555,000  1,555,000  

             รวม 2,975,000  2,905,000  



วาระที ่8 

เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  
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