
ประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้   ประจ าปี 2558

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน)

วนัพธุที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องบหุงา

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ



วาระการประชุม
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 เม่ือวนัที่  21 เมษายน 2557

วาระที ่2 รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2557

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

วาระที ่4 พจิารณาจัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลประกอบการ

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

พร้อมทั้งก าหนดอ านาจกรรมการ

วาระที ่6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

วาระที ่8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี



วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที่  21 เมษายน 2557



วาระที่ 2 รบัทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2557



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

1 4.12 5.71 9.83

2 - 11.94 11.94

3 - 123.12 123.12

4 3.33 15.47 18.80

รวม 7.45 156.24 163.69

ผลการขาย ปี 2557



ยอดขายแบง่ตามสญัชาติของลกูค้า

*แบง่ตามสดัส่วนจ านวนพืน้ท่ี/ไร่*

ญีปุ่่น
35%

ไทย
45%

เกาหลี
16%

มาเลเซีย
4%

มกราคม – ธนัวาคม 2556 มกราคม – ธนัวาคม 2557

1,008.93 ไร่

ญีปุ่่น
32%

ไทย
55%

จีน
9%

เกาหลี
4%

163.69ไร่



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชปีระจ าปี

สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
ผลประกอบกำรของบรษิทั ปี 2557- กำรเปลีย่นแปลงของรำยไดร้วม

รำยไดร้วม
5 ปี

เพิม่ข ึน้
2.4 เทำ่



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
ผลประกอบกำรของบรษิทั ปี 2557 – รำยไดส้ว่นงำนทำงธรุกจิ

(ลำ้นบำทและ %)

ปี 2557ปี 2556



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
กำรเปลีย่นแปลงรำยไดร้วมปี 2556 และปี 2557

+1.7%

การเติบโตรวม



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
งบก ำไรขำดทนุ



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ และก ำไรตอ่หุน้

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ก าไรต่อหุ้น



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกระแสเงนิสด



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั



วาระที่ 4 พจิารณาจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล 

ส าหรบัผลประกอบการต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557









วนัก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิรบัเงินปันผล    วนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2558 

วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น           วนัพธุท่ี 6 พฤษภาคม 2558

วนัจ่ายเงินปันผล                                       วนัพธุท่ี 20 พฤษภาคม 2558

เงินปันผล



วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

พรอ้มท ัง้ก าหนดอ านาจกรรมการ



นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์
อายุ 76
ต าแหน่งในบริษทั

• รกัษาการประธานกรรมการ

• กรรมการบรหิาร

การศึกษา ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทกซสั ณ เมอืง ออสตนิ  ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

การอบรมหน้าท่ีกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546

Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548

Director Certification Program (DCP) ปี 2549

Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550

Audit Committee Program (ACP) ปี 2552

ต าแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)

กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บรษิทั เทพธานีกรฑีา จ ากดั (มหาชน)
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บรษิทั กนัยงอเิลคทรกิ จ ากดั (มหาชน)

การเข้าร่วมประชมุในปี 2557
• เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้ 
• เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ จ านวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้



นายวิบลูย ์ กรมดิษฐ์
อายุ 54
ต าแหน่งในบริษทั

• กรรมการ

• กรรมการบรหิาร

• ประธานเจา้หน้าทีก่ารตลาด

• รกัษาการต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร

การศึกษา รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ (การบรหิารจดัการสาธารณะ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรมหน้าท่ีกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

Director Certification Program (DCP) ปี 2550
ต าแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั   กรรมการ บรษิทั อมตะซติี ้จ ากดักรรมการ บรษิทั อมตะ วอเตอร ์ จ ากดั

กรรมการ บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั

กรรมการ บรษิทั ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์ จ ากดั

กรรมการ บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั

กรรมการ Amata Asia Ltd. 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2557
• เขา้ประชุมคณะกรรมการจ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้ 
• เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้จ านวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้



วาระที่ 6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ



ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทุกเดอืน โดยจา่ย 

2558 2557
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

2558 2557
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 2557

โบนสั



ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหจ้่ายเฉพาะ เบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม 

2558 2557
ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาท

กรรมการอ่ืนท่านละ 30,000 บาท 30,000 บาท



ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม

2558 2557

ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาท

กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท 30,000 บาท



วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2558 



นางสาว ศริาภรณ์ เอือ้อนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3844 

นาย ศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3930 

นายกฤษดา เลศิวนา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4958

ผูส้อบบญัชปีี 2556



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน)
คำ่สอบบญัชปีี 2558



วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถา้ม)ี


