
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2556  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกดั (มหำชน)  
 

วนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.  
ณ หอ้งจตุรทิศแกรนดบ์อลรูม 

โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  



วาระการประชุม 
วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2555   
    เมื่อวนัท่ี  20 เมษายน 2555 
วาระท่ี 2   รบัทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษทั 
    ประจ าปี 2555 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบการเงินซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีประจ าปี 
   ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
วาระท่ี 4   พิจารณาจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส าหรบั 
    ผลประกอบการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   
วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง 
    ตามวาระ พร้อมทัง้ก าหนดอ านาจกรรมการ   
วาระท่ี 6   พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2556  
วาระท่ี 8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  



วาระที ่1 

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2555   

เมือ่วนัที ่ 20 เมษายน 2555 

 



วาระที ่2 

รบัทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบรษิทั 

ประจ าปี 2555 

 

 



ผลการขาย ปี 2555 
โครงกำร เป้ำหมำย (ไร่) ขำยได้จริง (ไร่) 

นิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร 

1,120 1,018 

นิคมอุตสำหกรรม
อมตะซิตี ้

1,680 1,829 

รวม 2,800 2,847 



ผลการขายปี 2555 
ไตรมำสที ่ นิคมฯอมตะนคร (ไร่) นิคมฯอมตะซิตี ้(ไร่) รวม (ไร่) 

1 35 773 808 

2 111 162 273 

3 179 74 253 

4 693 820 1,513 

รวม 1,018 1,829 2,847 



ยอดขายท่ีดินแบง่ตามธรุกิจของลกูค้า 

มกราคม – ธนัวาคม 2554 มกราคม – ธนัวาคม 2555 

เหลก็และโลหะ 
43% 

ช้ินส่วน
รถยนต ์

27% 

อิเลค็ทรอนิกส ์
8% 

เคมี, กระดาษ
และพลาสติก 

8% 

บริการ 
12% 

ช้ินส่วน
เครื่องจกัร 

1% 

อาหารและ
สินค้าอปุโภค

บริโภค 
1% 

*แบง่พืน้ท่ีตามสดัส่วนจ านวนไร*่ 

เหลก็และโลหะ 
9% 

ช้ินส่วนรถยนต ์
53% 

อิเลค็ทรอนิกส ์
6% 

เคมี,
กระดาษ
และ

พลาสติก 
2% 

ธรุกิจประเภท
บริการ 

23% 

ช้ินส่วนเครีอง
จกัร 
3% 

อาหารและ
สินค้าอปุโภค 

4% 

1,565 ไร ่ 2,847 ไร ่



ยอดขำยแบ่งตำมสัญชำตขิองลูกค้ำ 
มกราคม – ธนัวาคม 2554 

*แบง่พืน้ท่ีตามสดัส่วนจ านวนไร*่ 

ญ่ีปุ่ น 
72% 

อเมริกา 
0.5% 

ยโุรป 
6% 

ไต้หวนั 
0.5% ไทย 

21% 

มกราคม – ธนัวาคม 2555 

ญ่ีปุ่ น 
63.9% 

แคนาดา 
1.1% 

เยอรมนั 
3.9% 

ฝรัง่เศษ 
1.0% 

ไทย 
21.9% 

จีน 
5.7% 

เกาหลี 
0.3% 

ออสเตรเลีย 
2.2% 

1,565 ไร ่ 2,847 ไร ่



วาระที ่3 

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก 

ผูส้อบบญัชปีระจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
 



    งบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554  

หน่วย : ล้านบาท ปี 2555 ปี 2554 +/- % 

จ านวนไร่ขาย (ในประเทศ) 2,847 1,565 1,282 82% 

รวมรายได้ 6,047 3,923 2,124 54% 

รวมค่าใช้จ่าย 3,511 2,508 1,003 40% 

ก าไรสทุธิก่อนรายการพิเศษ 2,536 1,415 1,121 79% 

บวก  ส่วนแบง่ก าไรจากบริษทัร่วม         120 137 (17) (12%) 

หกั    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี  931  509   422 83% 

ก าไรสทุธิส าหรบัปี  1,725 1,043 682 65% 

ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,445 901 544 60% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 1.35 0.84 0.51 60% 



งบแสดงฐานะการเงิน ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

หน่วย  :  ล้านบาท ปี 2555 ปี 2554 +/- % 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,784 1,446 338 23% 

ต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์- สทุธิ 12,795 11,023 1,772 16% 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 8,375 7,324 1,051 14% 

สินทรัพย์อืน่ 894 956 (62) (6%) 

รวมสินทรพัย ์ 23,848 20,749 3,099 15% 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 7,082 7,234 (152) (2%) 

หน้ีสินอ่ืน 5,573 3,696 1,877 51% 

รวมหน้ีสิน 12,655 10,930 1,725 16% 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 11,193 9,819 1,374 14% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 23,848 20,749 3,099 15% 



2.14 
Q1’08 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2551 - 2555  

รวมรายได้ (ล้านบาท) ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 
เงินได้นิติบคุคล (ล้านบาท) 

ปี ปี 
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ปี 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) ก าไรต่อหุ้น (บาท) 

ปี 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2551 - 2555  
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อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) อตัราก าไรสทุธิต่อรายได้รวม (%) 

29.36 
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ปี ปี 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2551 - 2555  



ปี 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม (%) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (%) 

ปี 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2551 - 2555  
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วาระที ่4 

พจิารณาจดัสรรเงนิทนุส ารองตามกฎหมายและจา่ยเงนิปนัผล  

ส าหรบัผลประกอบการตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555 ถงึ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
 



เงนิปนัผล 
2550 - 2555 



วาระที ่5 

พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจาก 

ต าแหน่งตามวาระ พรอ้มทัง้ก าหนดอ านาจกรรมการ  



นายเคอิตะ อิชิอิ 
อาย ุ 52  ปี 

ประวตักิรรมการ 
ต าแหน่งในบริษทั 
•  รองประธานกรรมการ  
การศึกษา  

•  ปรญิญาตรสีาขานิตศิาสตร ์จาก Waseda University, Japan  
การอบรมหน้าท่ีกรรมการ  

•  ไม่ม ี  
ต าแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั 

•  กรรมการ บรษิทั ททีแีอล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
•  ประธานกรรมการ บรษิทั อโีตช ู(ไทยแลนด)์ จ ากดั  และ  
   บรษิทั อโีตช ู แมนเนจเมนท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั  
•  กรรมการ บรษิทั สยามแฟมลิีม่ารท์ จ ากดั 
•  กรรมการ บรษิทั ซูซูก ิลสิซิง่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั   

ประสบการณ์  
•  Director of ITOCHU Chemical Frontier, Corporation, Japan  

หมายเหต ุ
•  เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัปี 2555 จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด  7 ครัง้  
•  เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ปี 2555 จ านวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้  
 



ประวตักิรรมการ 
ต าแหน่งในบริษทั 

•  กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร, ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
การศึกษา   

•  ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัแหง่ชาต ิไตห้วนั  
การอบรมหน้าท่ีกรรมการ  

•  ไมม่ ี  
ต าแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั 

•  ประธานมลูนิธอิมตะ  
•  ประธานกรรมการบรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 
•  กรรมการบรษิทั อมตะ ซติี ้จ ากดั 
•  กรรมการบรษิทั อมตะ ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั  
•  กรรมการบรษิทั อมตะ แมนชัน่ เซอรว์สิ จ ากดั  

ประสบการณ์ 
•  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ว ีแอนด ์เค คอรป์อเรชัน่ (มหาชน)  
•  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กรมดษิฐ ์จ ากดั 
•  รองประธานบรษิทั บ ีไอ พ ี แอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน)  

หมายเหต ุ
•  เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัปี 2555 จ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด  7 ครัง้  
•  เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ปี 2555 จ านวน   0 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้  

นายวิกรม  กรมดิษฐ ์ 

อาย ุ 60  ปี 



นาย อนุชา สิหนาทกถากลุ 

อาย ุ 53  ปี 

ประวตักิรรมการ 
ต าแหน่งในบริษทั 

•   กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
    และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา   
•  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) University of Houston 
   ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

การอบรมหน้าท่ีกรรมการ  
•  Director Certification Program (DCP) ปี 2543 
•  Fellow Member ปี 2544  

ต าแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั 
• กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรคัชัน่   
•  กรรมการ บรษิทั อมตะ วอเตอร ์ จ ากดั  
•  กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์จ ากดั  
•  กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company 

ประสบการณ์  
•  ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์คณะกรรมาธกิารการคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงนิ วฒุสิภา  

หมายเหต ุ
•  เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัปี 2555 จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด  7 ครัง้  
•  เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2555 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด  4 ครัง้ 
•  เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปี 2555 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้ 
•  เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ปี 2555 จ านวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้    



วาระที ่6 

พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
 



คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทุกเดอืน โดยจ่าย  

  2556 2555 
ประธาน  35,000 บาท/เดือน  35,000 บาท/เดือน  

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

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



 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั                                                

ใหจ้า่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมือ่มาเขา้ประชมุ  

  2556 2555 
ประธาน  50,000 บาท  50,000 บาท 

รองประธาน  40,000 บาท  40,000 บาท 

กรรมการอ่ืนท่านละ  30,000 บาท 30,000 บาท 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 จ่ายปีละครัง้ โดยจ่าย 1.20% ของ 

จ านวนเงินปันผล ท่ีประกาศจ่าย  

 

หมายเหต ุอตัราเดียวกบัปี 2555 

โบนสั 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ใหจ้่ายเฉพาะ เบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม  

  2556 2555 
ประธาน  50,000 บาท 50,000 บาท 

กรรมการอ่ืนท่านละ  30,000 บาท 30,000 บาท 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม  

  2556 2555 

ประธาน  50,000 บาท 50,000 บาท 

กรรมการอื่นทา่นละ  30,000 บาท 30,000 บาท 



วาระที ่7 

พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ี

ประจ าปี 2556 
 



1. นางสาว ศริาภรณ์  เอือ้อนนัตก์ุล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3844  

2. นาย ศุภชยั ปญัญาวฒัโน            ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3930  

3. นายกฤษดา เลศิวนา                 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4958  

ผูส้อบบญัชปีี 2556 



ค่าสอบบญัชี ปี 2556 

ค่ำสอบบัญชี  

ปี 2556 

เสนอค่ำสอบบัญชี  

ปี 2555 

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 1,500,000  1,420,000  

บริษทัยอ่ย 6 แห่ง 2,455,000  2,155,000  

             รวม 3,955,000  3,575,000  

หมายเหตุ  ไม่นบัรวมบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 2 แห่ง 



วาระที ่8 

เรือ่งอื่นๆ (ถา้ม)ี  




