
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น   ประจ าปี 2561
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน)
วันอังคารที ่24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องบุหงา
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ



วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังที ่1/2560 เม่ือวันที ่ 6 กันยายน 2560



ลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระท่ี 1



รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของ
คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560
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สรุปผลการขาย ปี 2560 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

โครงการ
เป้าหมาย

(ไร่)

ขายได้
(ไร่) 

คดิเป็นร้อยละ
(%)

โรงงาน
ส าเร็จรูป
เพือ่เช่า

เป้าหมาย
(ตร.ม.)

ให้เช่าได้
(ตร.ม.)

คดิเป็นร้อยละ
(%)

อมตะซิตี ้ ชลบรีุ 150 98.17 65%
อมตะซัมมิท

(ประเทศไทย)
24,000 15,367.00 64%

อมตะซิตี ้ ระยอง 325 13.73 4%
อมตะซิตี ้
เบียนหัว

17,000 22,482.25 132%

ไทย-จีน 200 177.72 89%

อมตะซิตี ้ เบียนหัว 125 229.33 183%

รวม 800 518.95 65% รวม 41,000 37,849.25 92%



สรุปผลการขายปี 2560
อมตะซิตีช้ลบุรี อมตะซิตีร้ะยอง และไทย-จีน

*แบ่งตามสัดส่วนจ านวนพืน้ที่/ไร่*

รวมพืน้ที่ 290 ไร่
ยอดขายทีด่นิแบ่งตามธุรกจิของลูกค้า

เหลก็ โลหะ พลาสติก และ
ยาง
30%

ช้ินส่วนรถยนต์
4%

ธุรกจิประเภทบริการ, R&D, คลงัสินค้า 
และโลจิสติกส์ 

21%

เคมี
14%

สินค้าอุปโภค และ
บริโภค
22%

อเิลค็ทรอนิคส์
9%

ยอดขายทีด่นิแบ่งตามสัญชาตขิองลูกค้า

ญีปุ่่น
30%

ไทย
4%จนี

61%

สวสิเซอร์แลนด์
4%

ออสเตรีย
1%



สรุปผลการขายปี 2560
อมตะซิตี ้เบียนหัว

*แบ่งตามสัดส่วนจ านวนพืน้ที/่ไร่*

รวมพืน้ที่ 229 ไร่ยอดขายทีด่นิแบ่งตามธุรกจิของลูกค้า ยอดขายทีด่นิแบ่งตามสัญชาตขิองลูกค้า

อ่ืนๆ
30%

เคมี
3%

เหลก็ โลหะ พลาสติก และยาง
48%

ปิโตรเลยีม
8%

บรรจุภัณฑ์
5%

อาหาร และเคร่ืองด่ืม
6%

ญีปุ่่น
49%

ฝร่ังเศส
10%

เวียดนาม
6%

ไต้หวนั
12%

เกาหลใีต้
7%

ออสเตรีย
1%

เยอรมัน
14%

เซเชลส์
1%
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

-5%

จ ำนวนที่ดนิโอน (ไร่) ปี 2559 ปี 2560

อมตะซติี ้ชลบุรี 183 101 

อมตะซติี ้ระยอง 104 9 

ไทย-จีน 85 208 

อมตะซติี ้เบียนหวั 78 137 

รวม 450 455



รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้จากการให้เช่า

+5%

+16%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายได้ประจ า

จ านวนพืน้ทีเ่ช่าของโรงงานให้เช่าส าเร็จรูป ณ ส้ินปี 2560

- ประเทศไทย 43,000 ตารางเมตร
- ประเทศเวยีดนาม 130,000 ตารางเมตร

รายได้ค่าสาธารณูปโภค ส าหรับปี 2560 ประกอบด้วย
- รายได้ค่าน า้ ร้อยละ 69
- รายได้ค่าบริการ ร้อยละ 31



ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตั้ง  และก าลงัการผลติตามสัดส่วน (เมกะวตัต์)

+108%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม ส าหรับปี 2560 ประกอบด้วย
- ธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 79
- ธุรกจิจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 17
- ธุรกจิอ่ืนๆ ร้อยละ   4

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

10 
โรงไฟฟ้าขนาดเลก็

7 โรงไฟฟ้า
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

3 โรงไฟฟ้าใหม่
เร่ิมด าเนินการเชิงพาณชิย์ ในปี 2561

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า



พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบ

จำกผู้สอบบญัชีประจ ำปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
ผลประกอบกำรของบรษิทั ปี 2560 - กำรเปลีย่นแปลงของรำยไดร้วม

หน่วย : ล้านบาท 



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
กำรเปลีย่นแปลงรำยไดร้วมปี 2559 และปี 2560

หน่วย : ล้านบาท 

-81
(-1.7%) 

การเติบโตรวม

หน่วย : ล้านบาท 



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
ผลประกอบกำรของบรษิทั ปี 2560 – รำยไดส้ว่นงำนทำงธรุกจิ

(ลำ้นบำทและ %)

ปี 2559 ปี 2560



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



ลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระท่ี 3



พิจารณาจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและ
จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการตั้งแต่

วันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560









วนัก ำหนดรำยช่ือผูมี้สิทธิรบัเงินปันผล  วนัพฤหสับดีท่ี 10 พฤษภำคม 2561 

วนัจ่ำยเงินปันผล                                      วนัพธุท่ี 23 พฤษภำคม 2561

เงินปันผล



ลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระท่ี 4



พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสียชีวิต และพจิารณาอ านาจกรรมการ



นำยจกักช์ยั  พำนิชพฒัน์
อายุ  79 ปี
ต ำแหน่งในบริษทั
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการบรหิาร
• ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทก็ซสั ณ เมอืงออสตนิ  ประเทศสหรฐัอเมรกิา
กำรอบรมหน้ำท่ีกรรมกำร
• Director Certification Program (DCP) ปี 2549
ต ำแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั
• กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บรษิทั เทพธานีกรฑีา 

จ ากดั (มหาชน)
• กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนบรษิทั กนัยงอเิลคทรกิ 

จ ากดั (มหาชน)
ประสบกำรณ์
• รองเลขาธกิารคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
หมำยเหตุ
• เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัปี 2560 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้
• เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีี 2560 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
• เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ปี 2560 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้



อายุ  57 ปี
ต ำแหน่งในบริษทั
• กรรมการ
• กรรมการบรหิาร
• ประธานเจา้หน้าทีก่ารตลาด 
กำรศึกษำ
• รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ (การบรหิารจดัการสาธารณะ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
กำรอบรมหน้ำท่ีกรรมกำร
• Director Certification Program (DCP) ปี 2550
ต ำแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั
• กรรมการ บรษิทั อมตะ ซติี ้จ ากดั
• กรรมการ บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั
• กรรมการ บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์ จ ากดั
• กรรมการ บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จนี) จ ากดั
• กรรมการ Amata Asia Ltd.
ประสบกำรณ์
• กรรมการ บรษิทั ดแูพลน อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั
หมำยเหตุ
• เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัปี 2560 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้
• เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ปี 2560 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้

นำยวิบลูย ์กรมดิษฐ์



แต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีเสียชีวิต

ใหค้งไวซ้ึง่สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการทีว่า่งลง โดยมอบ
อ านาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้อี านาจในการแต่งตัง้

กรรมการใหมไ่วด้งัเดมิ



ลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระท่ี 5.1



ลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระท่ี 5.2



ลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระท่ี 5.3



พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทุกเดอืน โดยจา่ย 

2561 2560
ประธำน 38,500 บำท/เดือน 35,000 บำท/เดือน 

รองประธำน 27,500 บำท/เดือน 25,000 บำท/เดือน 

กรรมกำรอ่ืนท่ำนละ 22,000 บำท/เดือน 20,000 บำท/เดือน 



2561 2560
ประธำน 55,000 บำท/ครัง้ 50,000 บำท/ครัง้ 

รองประธำน 44,000 บำท/ครัง้  40,000 บำท/ครัง้ 

กรรมกำรอ่ืนท่ำนละ 33,000 บำท/ครัง้ 30,000 บำท/ครัง้ 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหจ้า่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมือ่มาเขา้ประชุม



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

โบนสั

จา่ยปีละครัง้ โดยจา่ย 1.20% ของ จ านวนเงนิปันผล ทีป่ระกาศจา่ย 

หมายเหตุ อตัราเดยีวกบัปี 2560



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม 

2561 2560
ประธำน 55,000 บำท/ครัง้ 50,000 บำท/ครัง้ 

กรรมกำรอ่ืนท่ำนละ 33,000 บำท/ครัง้ 30,000 บำท/ครัง้ 



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม

2561 2560

ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้

กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี
ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม

2561 2560

ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้

กรรมการอื่นทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้



ลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระท่ี 6



พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2561.



บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน)
คำ่สอบบญัชปีี 2561



❖ นำงสำวสพุรรณี ตริยำนันทกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4498 

❖ นำงสำววธ ูขยนักำรนำวี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 5423

❖ นำงสำวอิศรำภรณ์ วิสทุธิญำณ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 7480

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั  (มหำชน)
ผูส้อบบญัชปีี 2561



ลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระท่ี 7



พจิารณาแก้ไขข้อบังคบัของบริษทั



แก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 33
เพ่ือให้สอดคล้องกบัค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติท่ี 21/2560 เมื่อวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 เรื่อง กำร
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธรุกิจ

รำยละเอียดตำมเอกสำรท่ีส่งไปพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ

ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไข

ขอ้ 33 ใหม้กีารประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้การประชุมเช่นว่านี้ให้
เรยีกวา่ “ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในสีเ่ดอืนภายหลงั
การสิน้สุดรอบปีทางการบญัชขีองบรษิทั
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รยีกวา่การประชุมวสิามญั
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรือเมื่อผูถ้อื
หุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หนึ่งในหา้ ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
หรอืผูถ้อืหุน้จ านวนไมน้่อยกวา่ยีส่บิหา้คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สบิของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืในฉบบัเดยีวกบัรอ้ง
ขอใหค้ณะกรรมการประชุมวสิามญักไ็ด ้โดยในหนังสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุว่าให้
เรยีกประชุมเพื่อการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชุมผูถ้อืหุ้นภายใน
หนึ่งเดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้

ขอ้ 33 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี
ภายในสี ่(4) เดอืนนบัแต่วนัสิน้สุดของรอบบญัชขีองบรษิทั
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดย
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ
เหน็สมควร
ผูถ้อืหุน้หนึ่ง (1) คนหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจาก
ผูถ้อืหุน้



แก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 31 (ต่อ)

ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไข

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรค
สาม ผู้ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกนัหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้น
ตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรยีกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สบิห้า (45) วนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผู้ถอืหุน้ที่
คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจาก
การจดัใหม้ปีระชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตาม
วรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั



แก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 59

•
ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไข

ขอ้ 59 ตราของบรษิทัใหใ้ชด้งัทีป่ระทบัไวน้ี้ ขอ้ 59 ตราของบรษิทัใหใ้ชด้งัทีป่ระทบัไวน้ี้

เน่ืองด้วยบริษทัได้มีกำรปรบัปรงุและเปล่ียนแปลงโลโก้ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัโลโก้ใหม่จึงน ำเสนอท่ี
ประชมุผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำแก้ไขตรำประทบัของบริษทั



ลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระท่ี 8



เร่ืองอื่นๆ (หากม)ี


