
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น   ประจ าปี 2559

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน)

วนัพฤหัสบดทีี่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องจตรุทิศแกรนด์บอลรูม

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ



วาระการประชุม
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เม่ือวนัที่  22 เมษายน 2558

วาระที ่2 รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2558

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

วาระที ่4 พจิารณาจัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลประกอบการ

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

พร้อมทั้งก าหนดอ านาจกรรมการ

วาระที ่6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

วาระที ่8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี



วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่  22 เมษายน 
2558



วาระที ่2 รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2558



สรปุผลการขาย ปี 2558 
บรษิทัอมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

โครงการ พืน้ที่ขาย (ไร่)

อมตะนคร 123

อมตะ ซิตี้ 127

ไทย-จีน 253
อมตะ (เวียดนาม) 114

รวม 617



สรุปผลการขายปี 2558
อมตะนคร อมตะ ซิตี้ และไทย-จีน

*แบ่งตามสัดส่วนจ านวนพืน้ที่/ไร่*

รวมพืน้ที่ 503 ไร่

ยอดขายทีด่นิแบ่งตามสัญชาตขิองลูกค้ายอดขายทีด่นิแบ่งตามธุรกจิของลูกค้า

ญีปุ่่น
8%

อเมริกนั
0.6% เยอรมัน

2.2%

ไทย…

จีน…

อนิโดนีเซี…
อ่ืนๆ
3%

เหลก็และโลหะ
14.72%

ช้ินส่ว
น…

อเิลค็ทรอนิคส์
25.22%

ธุรกจิประเภท…

สินค้าอุปโภคบริโภค
25.36%



สรุปผลการขายปี 2558
อมตะ (เวยีดนาม)

*แบ่งตามสัดส่วนจ านวนพืน้ที่/ไร่*

รวมพืน้ที่ 114 ไร่

ยอดขายทีด่นิแบ่งตามสัญชาตขิองลูกค้ายอดขายทีด่นิแบ่งตามธุรกจิของลูกค้า

ญีปุ่่ น
15.65%

ไทย
3.8%

เกาหล…ี

จอร์แดน
10.6%

อนิเดยี
3.7%

เวยีดนาม
4.25%อ่ืนๆ

17%

อเิลก็ทรอนิกส์…เคม ีกระดาษ
และ

พลาสตกิ
9.5%

สินค้า
อุปโภค
บริโภค
14.3%

เหลก็ และ
โลหะ
2.5%



วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั  (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
ผลประกอบการของบรษิทั ปี 2558 - การเปลีย่นแปลงของรายไดร้วม

-1365 
(-18%)

หน่วย : ล้านบาท



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั  (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
การเปลีย่นแปลงรายไดร้วมปี 2557 และปี 2558

การเติบโตรวม

-1365
(-18%)

หน่วย : ล้านบาท



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั  (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
ผลประกอบการของบรษิทั ปี 2558 – รายไดส้ว่นงานทางธรุกจิ

(ลา้นบาทและ %)

ปี 2557 ปี 2558



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั  (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบก าไรขาดทนุ



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั  (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ และก าไรตอ่หุน้

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ก าไรต่อหุ้น

-1,008 ลา้นบาท 
(-45.3%)

-0.94 /หุน้ 
(-45.3%)



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั  (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกระแสเงนิสด



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั  (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั  (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั



วาระที ่4 พจิารณาจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2558









วนัก ำหนดรำยช่ือผูมี้สิทธิรบัเงินปันผล  วนัพธุท่ี 4 พฤษภำคม 2559 

วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้น        วนัจนัทรท่ี์ 9 พฤษภำคม 2559

วนัจ่ำยเงินปันผล                                  วนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤษภำคม 2559

เงินปันผล



วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
พร้อมทัง้ก าหนดอ านาจกรรมการ



อาย ุ 63 ปี
ต ำแหน่งในบริษทั
• กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร, ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
กำรศึกษำ
• ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัแหง่ชาต ิไตห้วนั
กำรอบรมหน้ำท่ีกรรมกำร
• ไมม่ี
ต ำแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั
• ประธานมลูนิธอิมตะ
• กรรมการบรษิทั อมตะ ซติี ้จ ากดั
• กรรมการบรษิทั อมตะ ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั
• กรรมการบรษิทั อมตะ แมนชัน่ เซอรว์สิ จ ากดั
ประสบกำรณ์
• กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ว ีแอนด ์เค คอรป์อเรชัน่ (มหาชน)
• กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กรมดษิฐ ์จ ากดั
• รองประธานบรษิทั บ ีไอ พ ี แอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน)
หมำยเหตุ
• เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัปี 2558 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้
• เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ปี 2558 จ านวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้

นำยวิกรม  กรมดิษฐ์



อาย ุ57 ปี
ต ำแหน่งในบริษทั

• กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
และ กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) University of Houston ประเทศสหรฐัอเมรกิา

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

ต ำแหน่งอ่ืนๆในปัจจบุนั
• กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 
• กรรมการ บรษิทั อมตะ วอเตอร ์ จ ากดั
• กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั

ประสบกำรณ์
• ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์คณะกรรมาธกิารการคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงนิ วุฒสิภา

หมำยเหตุ
• เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัปี 2558 จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด  7 ครัง้ 
• เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้
• เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปี 2558 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด  2 ครัง้
• เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีี 2558 จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด  3 ครัง้
• เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ปี 2558 จ านวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้

นำยอนุชำ สิหนำทกถำกลุ



วาระที ่6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทุกเดอืน โดยจา่ย 

2559 2558
ประธำน 35,000 บำท/เดือน 35,000 บำท/เดือน 

รองประธำน 25,000 บำท/เดือน 25,000 บำท/เดือน 

กรรมกำรอ่ืนท่ำนละ 20,000 บำท/เดือน 20,000 บำท/เดือน 



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหจ้า่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมือ่มาเขา้ประชุม

2559 2558
ประธำน 50,000 บำท 50,000 บำท

รองประธำน 40,000 บำท 40,000 บำท

กรรมกำรอ่ืนท่ำนละ 30,000 บำท 30,000 บำท



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

จา่ยปีละครัง้ โดยจา่ย 1.20% ของ จ านวนเงนิปันผล ทีป่ระกาศจา่ย 

หมายเหตุ อตัราเดยีวกบัปี 2558

โบนสั



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ใหจ้่ายเฉพาะ เบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม 

2559 2558
ประธำน 50,000 บำท 50,000 บำท

กรรมกำรอ่ืนท่ำนละ 30,000 บำท 30,000 บำท



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม

2559 2558

ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาท

กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท 30,000 บาท



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี
ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม

2559 2558

ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาท

กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท 30,000 บาท



วาระที ่7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 



นางสาวสพุรรณ ีตรยิานนัทกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4498

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3930 

นางสาววราพร ประภาศริกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4579

ผูส้อบบญัชปีี 2559



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั  (มหาชน)
คา่สอบบญัชปีี 2559



วาระที ่8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)


