
ประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้   ประจ าปี 2557  
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

วนัจนัทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องบหุงา 

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 



วาระการประชุม 
วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556   เม่ือวนัที ่ 22 เมษายน 2556 

วาระที ่2   รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2556 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

วาระที ่4   พจิารณาจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลประกอบการ 

                 ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2556 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2556   

วาระที ่5   พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

                  พร้อมทั้งก าหนดอ านาจกรรมการ   

วาระที ่6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

วาระที่ 7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557  

วาระที ่8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  



วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556   เมื่อวนัที่  22 เมษายน 2556 



วาระที่ 2   รบัทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2556 



ผลการขาย ปี 2556 
โครงการ เป้าหมาย (ไร่) ขายได้จริง (ไร่) 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 1,200 354.36 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 1,800 654.57 

รวม 3,000 1,008.93 



ไตรมาสที่ นิคมฯอมตะนคร (ไร่) นิคมฯอมตะซิตี ้(ไร่) รวม (ไร่) 

1 16.77 23.09 39.86 

2 27.45 282.74 310.19 

3 98.87 0.56 99.43 

4 211.27 348.18 559.45 

รวม 354.36 654.56 1,008.93 

ผลการขาย ปี 2556 



ยอดขายท่ีดินแบง่ตามธรุกิจของลกูค้า 
มกราคม – ธนัวาคม 2555 มกราคม – ธนัวาคม 2556 

เหลก็และโลหะ 
9% 

ช้ินส่วนรถยนต ์
53% 

อิเลค็ทรอนิกส ์
6% 

เคมี,กระดาษ
และพลาสติก 

2% 

ธรุกิจประเภท
บริการ 

23% 

ช้ินส่วนเครีอง
จกัร 
3% 

อาหารและ
สินค้า
อปุโภค 

4% 

2,846.96 ไร่ 1,008.93 ไร่ 

เหลก็และโลหะ 
23% 

ช้ินส่วนรถยนต์ 
29% 

อเิลค็ทรอนิคส์ 
1% 

เคมี กระดาษ และ
พลาสติก 

6% 

ธุรกจิบริการและ
ประเภทที่
เกีย่วข้อง 

41% 

*แบง่ตามสดัส่วนจ านวนพืน้ท่ี/ไร่* 



ยอดขายแบง่ตามสญัชาติของลกูค้า 

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% 

*แบง่ตามสดัส่วนจ านวนพืน้ท่ี/ไร่* 

ญีปุ่่น 
35% 

ไทย 
45% 

เกาหล ี
16% 

มาเลเซีย 
4% 

มกราคม – ธนัวาคม 2555 มกราคม – ธนัวาคม 2556 

2,846.96 ไร่ 1,008.93 ไร่ 



วาระที่ 3   พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชปีระจ าปี 

สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 





ผลประกอบการของบรษิทั ปี 2556 
รายไดส้ว่นงานทางธรุกจิ (ลา้นบาทและ %) 

ปี 2556 ปี 2555 

7,506  
ล้านบาท 

6,090  
ล้านบาท 



+23.3% 

การเติบโตรวม 





ผลประกอบการของบรษิทั ปี 2556 
ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ และก าไรตอ่หุน้ 









วาระที่ 4   พจิารณาจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล  

ส าหรบัผลประกอบการต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2556 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 









  วนัก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิรบัเงินปันผล    วนัศกุรท่ี์ 2 พฤษภาคม 2557  

  วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น           วนัองัคารท่ี 6 พฤษภาคม 2557  

  วนัจ่ายเงินปันผล                                       วนัองัคารท่ี 20 พฤษภาคม 2557  

  

เงินปันผล 



วาระที่ 5   พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

                  พรอ้มท ัง้ก าหนดอ านาจกรรมการ 



นาย นพพนัธป์ เมืองโคตร 
อาย ุ 65 
ต าแหน่งในบริษทั 

• กรรมการ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การศึกษา   นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ (LL.M. Corporations) New York University (Fulbright and Asia Foundation Scholarships)  
การอบรมหน้าท่ีกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)  43/2548   
ต าแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2556 
•   เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้  
•   เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ จ านวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้  
•   เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  5 ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้  
•   เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน  1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้ 
 



รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์  
อาย ุ65 
ต าแหน่งในบริษทั 

• กรรมการ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การศึกษา Doctor of Engineering (D. Eng.); Asian Institute of Technology (AIT) (King’s Scholarship (Thailand))  
การอบรมหน้าท่ีกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)   
ต าแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั   กรรมการ บรษิทั ปรชีากรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
การเข้าร่วมประชมุในปี 2556 
•   เขา้ประชุมคณะกรรมการจ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้  
•   เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้จ านวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้  
•   เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน  5 ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้ 
•   เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน  1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้ 



นาย วฒันา สภุรณ์ไพบลูย ์

 
อาย ุ74 
 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

การศึกษา   ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยัเท็กซสั เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
                    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

การอบรมหน้าท่ีกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 

                                          Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2549 

                                          Director Certificate Program  (DCP) ปี 2550 

                                          Audit Committee Program (ACP) ปี 2550 
ต าแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั           ไม่มี 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2556 
•   เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้  
•   เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ จ านวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้ 



วาระที่ 6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทุกเดอืน โดยจ่าย  

  2557 2556 
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  
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหจ้า่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมือ่มาเขา้ประชุม  

  2557 2556 
ประธาน  50,000 บาท  50,000 บาท 

รองประธาน  40,000 บาท  40,000 บาท 

กรรมการอ่ืนท่านละ  30,000 บาท 30,000 บาท 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 จา่ยปีละครัง้ โดยจา่ย 1.20% ของ จ านวนเงนิปันผล ทีป่ระกาศจา่ย  

 

หมายเหตุ อตัราเดยีวกบัปี 2556 

โบนสั 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ใหจ้่ายเฉพาะ เบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม  

  2557 2556 
ประธาน  50,000 บาท 50,000 บาท 

กรรมการอ่ืนท่านละ  30,000 บาท 30,000 บาท 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม  

  2557 2556 

ประธาน  50,000 บาท 50,000 บาท 

กรรมการอื่นทา่นละ  30,000 บาท 30,000 บาท 



วาระที่ 7   พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2557  

 



นางสาว ศริาภรณ์  เอือ้อนนัตก์ุล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3844  

นาย ศุภชยั ปัญญาวฒัโน            ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3930  

นายกฤษดา เลศิวนา                 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4958  

  

  

ผูส้อบบญัชปีี 2556 





วาระที่ 8   เร่ืองอื่นๆ (ถา้ม)ี 

 


