
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น   ประจ าปี 2560
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน)
วนัศุกร์ที ่21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องบุหงา
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ



วาระการประชุม
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัที่  21 เมษายน 2559

วาระที ่2 รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พจิารณาจัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลประกอบการ

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

พร้อมทั้งก าหนดอ านาจกรรมการ

วาระที ่6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560

วาระที ่8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี



วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่  21 เมษายน 2559



วาระที ่2 รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2559



5

โครงการ
เป้าหมาย

(ไร่)

ขายได้
(ไร่) 

คดิเป็นร้อยละ
(%)

โรงงานส าเร็จรูป
เพือ่เช่า

เป้าหมาย
(ตร.ม.)

ให้เช่าได้
(ตร.ม.)

คดิเป็นร้อยละ
(%)

อมตะนคร 200 189 95%
อมตะซัมมิท

(ประเทศไทย)
20,000

(12 ไร่)

30,429

(19 ไร่)
152%

อมตะซิตี ้ 250 44 18% อมตะเวียดนาม
22,000

(14 ไร่)

31,303

(20 ไร่)
142%

ไทย-จีน 200 331 166%

อมตะเวียดนาม
(เบียนหัว)

150 74 49%

รวม 800 638 80% รวม
42,000

(26 ไร่)

61,732

(39 ไร่)
147%

สรุปผลการขาย ปี 2559 
บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



สรุปผลการขายปี 2559
อมตะนคร อมตะ ซิตี้ และไทย-จีน



สรุปผลการขายปี 2559
อมตะ (เวยีดนาม)



วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
ผลประกอบกำรของบรษิทั ปี 2559 - กำรเปลีย่นแปลงของรำยไดร้วม

หน่วย : ล้านบาท



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
กำรเปลีย่นแปลงรำยไดร้วมปี 2558 และปี 2559

-1,505
(-24%)

การเติบโตรวม

หน่วย : ล้านบาท



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
ผลประกอบกำรของบรษิทั ปี 2559 – รำยไดส้ว่นงำนทำงธรุกจิ

(ลำ้นบำทและ %)

ปี 2558 ปี 2559



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



วาระที ่4 พจิารณาจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2559









วนัก ำหนดรำยช่ือผูมี้สิทธิรบัเงินปันผล  วนัจนัทรท่ี์ 8 พฤษภำคม 2560 

วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้น          วนัองัคำรท่ี 9 พฤษภำคม 2560

วนัจ่ำยเงินปันผล                                      วนัศกุรท่ี์ 19 พฤษภำคม 2560

เงินปันผล



วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
พร้อมทัง้ก าหนดอ านาจกรรมการ



อาย ุ 67 ปี
ต ำแหน่งในบริษทั
• ประธานกรรมการ
กำรศึกษำ
• ปรญิญาเอก ภูมภิาคตะวนัออกกลางศกึษา มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์
กำรอบรมหน้ำท่ีกรรมกำร
• Director Accreditation Program (DAP), รุ่นท่ี 122/2015
ต ำแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั
• ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ บมจ. อมตะ วเีอน็
• ประธานกรรมการ บมจ. สโตนวนั
• ประธานสถาบนัออกแบบอนาคตประเทศไทย (The Future Innovative Thailand Institute)
• ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษิทั บางกอก เดคคอน จ ากดั (มหาชน)
ประสบกำรณ์
• อดตีรฐัมนตรกีระทรวงการต่างประเทศ
• เลขาธกิารสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้หรอือาเซยีน
หมำยเหตุ
• เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัปี 2559 จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้
• เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ปี 2559 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้

ดร.สุรินทร์ พศิสุวรรณ



อาย ุ68 ปี
ต ำแหน่งในบริษทั

• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

กำรศึกษำ
• นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ (LL.M. Corporations) New York University

(Fulbright and Asia Foundation Scholarships) 
กำรอบรมหน้ำท่ีกรรมกำร

• Director Accreditation Program (DAP) 43/2548 
ต ำแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั

• กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ บรษิทั สหกล อคิวปิเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

ประสบกำรณ์
• ทนายความ ส านกังานกฎหมายแชนดเ์ลอ่รแ์ละทองเอก

หมำยเหตุ
• เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัปี 2559 จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
• เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้
• เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปี 2559 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้
• เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีี 2559 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้
• เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ปี 2559 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้

นายนพพนัธป์ เมืองโคตร



อาย ุ68 ปี
ต ำแหน่งในบริษทั

• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
และ กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

กำรศึกษำ
• Doctor of Engineering (D. Eng.), Asian Institute of Technology (AIT) (King’s Scholarship Thailand) 

กำรอบรมหน้ำท่ีกรรมกำร
• Director Accreditation Program (DAP) 2549 

ต ำแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั
• กรรมการ บรษิทั ปรชีากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
• ประธานกรรมการบรหิาร ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

ประสบกำรณ์
• ผูว้า่การการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

หมำยเหตุ
• เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัปี 2559 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
• เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้
• เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปี 2559 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้
• เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีี 2559 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้
• เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ปี 2559 จ านวน 0 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์



วาระที ่6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทุกเดอืน โดยจา่ย 

2560 2559
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

2560 2559
ประธำน 50,000 บำท/ครัง้ 50,000 บำท/ครัง้ 

รองประธำน 40,000 บำท/ครัง้  40,000 บำท/ครัง้ 

กรรมกำรอ่ืนท่ำนละ 30,000 บำท/ครัง้ 30,000 บำท/ครัง้ 



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

จา่ยปีละครัง้ โดยจา่ย 1.20% ของ จ านวนเงนิปันผล ทีป่ระกาศจา่ย 

หมายเหตุ อตัราเดยีวกบัปี 2559

โบนสั



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม 

2560 2559
ประธำน 50,000 บำท/ครัง้ 50,000 บำท/ครัง้ 

กรรมกำรอ่ืนท่ำนละ 30,000 บำท/ครัง้ 30,000 บำท/ครัง้ 



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม

2560 2559

ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้

กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี
ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม

2560 2559

ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้

กรรมการอื่นทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้



วาระที ่7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560



นางสาวสพุรรณ ีตรยิานนัทกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4498 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3930 

นางสาววราพร ประภาศริกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4579

ผูส้อบบญัชปีี 2560



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน)
คำ่สอบบญัชปีี 2560



วาระที ่8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)


