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ประชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน)
วนัศกุรท์ ี ่9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ  หอ้งบหุงา โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพฯ

92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310



2

วาระที ่1

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
คร ัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2563
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่1
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วาระที ่2

รบัทราบรายงานประจ าปี และ
รายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563
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Land

for Sales

Target 

(Rai)

Result 

(Rai) 
(%)

Ready Built 

Factory 

for Rent

Target

(m2)

Result

(m2)
(%)

Chonburi 200* 1.95 0.98 ASRB 28,800 12,554 43.59

Rayong 450 66.81 14.85

Thai-Chinese 300**
143.28***

(81.70+61.58)
47.76

Long Thanh 312**** 40.63 13.03

Halong 313
380.31*****

(55.31+325)
121.51

YASEC 298 - -

TOTAL 1,873 632.98 33.80 TOTAL 28,800 12,554 43.59

* Sales Target for Amata City Chonburi revised to 200 rai on May 7, 2020
** Sales Target for Thai – Chinese revised to 300 rai on May 7, 2020
*** Thai-Chinese : Agreement 81.70 rai + LOI 61.58 rai
**** Sales Target for Long Thanh revised to 312 rai on May 7, 2020
***** Halong : Agreement 55.31 rai + MOU 325 rai

As of Mar. 09th, 2021 

Amata Group 2020 Sales & Lease Target vs Result
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By Nationality By Industry

Japan
33.33%

China
33.33%

Thailand
33.33%

Chemical & Related
16.67%

Steel, Metal, 
Plastic, Rubber

33.32%

Consumer products, Healthcare,
Printing & Packaging

16.67%

Service, Infrastructure, 
R&D, Logistics, Warehouse, 

Sales etc.
16.67%

Automotive
Industry
16.67%

2020 Sales Performance
Amata City Chonburi & Amata City Rayong
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รางวลัดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
การด าเนนิงานอยา่งย ัง่ยนื
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รายชือ่หุน้ยั่งยนื (THSI) ประจ าปี 2563 
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

รางวลัเกยีรตคิณุการเปิดเผยขอ้มลูความยั่งยนื  
(Sustainability Disclosure Award) ประจ าปี 
2563 จากสถาบนัไทยพัฒน์
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รางวลั 2019 ASEAN 
CORPORATE GOVERNANCE
SCORECARD AWARD
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ไดรั้บการรับรองเป็นสว่นหนึง่ของแนวรว่มปฏบิัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ
คอรรั์ปชัน่ จาก CAC เมือ่ไตรมาส 2/2563

ไดท้บทวนมาตรการจัดการความเสีย่งดา้นการให ้
สนิบนและการทจุรติคอรรั์ปชัน่

ไดจั้ดอบรมใหค้วามรูแ้กพ่นักงานอยา่งตอ่เนือ่ง

จัดชอ่งทางแจง้เบาะแส การรายงานเพือ่
สนับสนุนใหพ้นักงานเฝ้าระวัง และรายงานการ
พบเห็นหรอืสงสยัวา่มกีารใหส้นิบนหรอื
คอรรั์ปชัน่เกดิขึน้

ก าหนดขัน้ตอนการลงโทษตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใหส้นิบน รวมถงึมกีระบวนการปกป้องผูแ้จง้
เบาะแสโดยความสจุรติ
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เยีย่มชม อมตะซติี ้ชลบรุ ี

อาสาพทิักษ์สทิธิ ์สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย และตวัแทนผูถ้อืหุน้
บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) เขา้เยีย่มชมอมตะ ซติีช้ลบรุี



12

24 มกราคม 2563 Amata Asia (Myanmar) 
Limited เขา้ลงนามในสญัญาเชา่ทีด่นิระยะยาวและ
สญัญารว่มทนุ กบั Department of Urban 
Housing and Development (DUHD) 

Yangon Amata Smart and Eco City Project

27 ธนัวาคม 2563
พธิ ีGroundbreaking Ceremony โครงการ 
Yangon Amata Smart and Eco City สาธารณรฐั
แหง่สหภาพเมยีนมาร์
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วาระที ่3

พจิารณาอนมุตังิบการเงนิซึง่ผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชปีระจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563



14

หนว่ย :ลา้นบาท

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2563 - รายไดแ้บง่ตามธุรกจิ

รายไดร้วม

รายไดอ้ืน่

รายไดค้า่เชา่

รายไดค้า่สาธารณูปโภค

รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์

-30%

-44%

+8%

-5%

-52%

4,733 4,652 4,576

6,176

4,347
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รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์

จ านวนทีด่นิโอน/รบัรู ้
รายได ้(ไร)่

2562 2563

อมตะซติี ้ชลบรุ ี 30 38

อมตะซติี ้ระยอง 620 170

ไทย-จนี 204 125

อมตะซติี ้เบยีนหวั 13 0

รวม 867 333

-52%

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2563 - รายไดแ้บง่ตามธุรกจิ

หนว่ย :ลา้นบาท

4,733 4,652 4,576

6,176

4,347
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บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2563 - รายไดแ้บง่ตามธุรกจิ

หนว่ย :ลา้นบาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
สาธารณูปโภค

รายไดแ้บง่ตามประเทศ 
(ลา้นบาท)

2562 2563

ประเทศไทย 1,718 1,622

ประเทศเวยีดนาม 223 219

รวม 1,941 1,841

-5%
4,733 4,652 4,576

6,176

4,347



17

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2563 - รายไดแ้บง่ตามธุรกจิ

หนว่ย :ลา้นบาท

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่

รายไดค้า่เชา่แบง่ตาม
ประเทศ (ลา้นบาท)

2562 2563

ประเทศไทย 516 573

ประเทศเวยีดนาม 247 247

รวม 763 820

จ านวนพืน้ทีเ่ชา่ของโรงงานส าเร็จรปู
แบง่ตามประเทศ (ตารางเมตร)

ประเทศไทย 113,216 161,497

ประเทศเวยีดนาม 120,923 117,141

รวม 234,139 278,638

+8%

4,733 4,652 4,576

6,176

4,347
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สว่นแบง่ก าไรจากการจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้ : 485 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 89 ของสว่นแบง่ก าไรท ัง้หมด

(ลา้นบาท)

อตัราสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มแบง่ตามประเภทของธุรกจิ (%)

2562 2563

ธุรกจิผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า 79% 89%

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยกา๊ซธรรมชาติ 15% 1%

ธุรกจิอืน่ ๆ 6% 10%

กระแสไฟฟ้า กา๊ซธรรมชาติ

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2563 – สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม

อืน่ๆ

715

548
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ปี 2562 ปี 2563

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

เงนิสดและรายเทยีบเทา่เงนิสด 1,074 559

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,943 2,346

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 16,461 19,089

สนิทรพัยแ์ละเงนิลงทนุ 16,585 17,798

สนิทรพัยอ์ ืน่ 334 430

รวมสนิทรพัย์ 36,397 40,222

ปี 2562 ปี 2563

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

สว่นของผูถ้อืหุน้ 16,976 18,753

หนีส้นิหมนุเวยีน 2,478 2,015 

เงนิกูย้มืและหุน้กู ้ 13,145 15,281 

หนีส้นิอืน่ 3,798 4,173

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 36,397 40,222

หนีส้นิสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 12,071 14,722 

อตัราสว่นเงนิกูย้มืตอ่ทนุ 71% 79%

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2563 – งบแสดงฐานะการเงนิ
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ปี 2562 ปี 2563 %

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 1,152 1,074 -7%

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,388 1,137 -53%

เงนิสดสทุธใิชไ้ปกจิกรรมลงทุน (3,297) (3,766)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 933 2,091

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิลดลง (85) 23

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงสทุธิ (60) (515)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิข ึน้จรงิ

ส าหรบัเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (17) (0)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 1,074 559 -48%

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2563 – งบกระแสเงนิสด
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ปี 2562 ปี 2563

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.97 2.64

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 12.89% 7.43%

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยร์วม (%) 8.16% 5.23%

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (เทา่) 1.38 1.37

อตัราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.79 0.86 

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2563 – อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่3
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วาระที ่4

พจิารณาจดัสรรเงนิทนุส ารองตามกฎหมายและ
จา่ยเงนิปนัผล ส าหรบัผลประกอบการ

ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563
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27
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บรษัิทไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้จากก าไรสะสม
จากการด าเนนิกจิการทีไ่มไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุใน
อตัราหุน้ละ 0.10 บาท เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2563 และจะ
จา่ยเงนิปันผลงวดสดุทา้ยจากก าไรส าหรับปีตามงบการเงนิ
เดีย่วในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงนิประมาณ 230 
ลา้นบาท โดยจา่ยจากก าไรสะสมจากการด าเนนิกจิการที่
ไมไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุทัง้จ านวน
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ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล (Record Date)

วนัศกุรท์ ี ่23 เมษายน 2564

วนัจา่ยเงนิปนัผล

วนัศกุรท์ ี ่7 พฤษภาคม 2564
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่4
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วาระที ่5

พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
และพจิารณาอ านาจกรรมการ
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นายจกักช์ยั พานชิพฒัน์
อาย ุ82 ปี

การศกึษา - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
- ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า University of Texas at Austin 
(Fulbright Scholarship)
- ปรญิญาบัตร วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร (ปรอ.1)

กรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ 1. กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน บรษัิท เทพธานกีรฑีา จ ากดั (มหาชน)

2. กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนบรษัิท กนัยงอเิลคทรกิ จ ากดั (มหาชน)

การประชมุในปี 2563 คณะกรรมการบรษัิท จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ คณะกรรมการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ ประชมุสามัญผู ้

ถอืหุน้ จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ และ วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่5.1
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นายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์
อาย ุ60 ปี

การศกึษา - ปรญิญาตร ี คณะบรหิาร (คอมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลัยอสัสมัชญั
- รัฐศาสตรม์หาบัณฑติ (การบรหิารจัดการสาธารณะ) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ -ไมม่-ี
การประชมุในปี 2563 คณะกรรมการบรษัิท จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ ประชมุสามัญผู ้

ถอืหุน้ จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ และ วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่5.2
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วาระที ่6

พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการ

2564 2563

ประธาน 38,500 บาท/เดอืน 38,500 บาท/เดอืน

รองประธาน 27,500 บาท/เดอืน 27,500 บาท/เดอืน

กรรมการอืน่ทา่นละ 22,000 บาท/เดอืน 22,000 บาท/เดอืน

คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทกุเดอืน 
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการ

2564 2563

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

รองประธาน 44,000 บาท/ครัง้ 44,000 บาท/ครัง้

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้

เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท จา่ยเป็นรายครัง้เมือ่เขา้ประชมุ 



39

คา่ตอบแทนคณะกรรมการ

โบนสั

จา่ยปีละครัง้ โดยจา่ย 1.20%
ของจ านวนเงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ย

หมายเหตุ อตัราเดยีวกบัปี 2563



40

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

2564 2563

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

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้

ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ เมือ่เขา้รว่มประชมุ



41

คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน

2564 2563

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

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้

ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ เมือ่เขา้รว่มประชมุ



42

คา่ตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี

2564 2563

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

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้

ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ เมือ่เขา้รว่มประชมุ



43

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

2564 2563

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

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้

ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ เมือ่เขา้รว่มประชมุ

หมายเหต ุ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยผูบ้รหิารของบรษัิทซึง่
เป็นผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบดา้นความเสีย่งในเนือ้งานปกตอิยูแ่ลว้
ดงันัน้ ผูบ้รหิารทีเ่ป็นคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทน



44

วงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทัง้ปี ของปี 2564 ไม่เกนิ
13,700,000 บาท (เทา่กบัปี 2563)



45

ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่6



46

วาระที ่7

พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละ
ก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2564



47

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
ผูส้อบบญัช ีปี 2564

นางสาวสพุรรณี ตรยิานันทกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4498 หรอื

นางสาววธ ูขยันการนาว ี ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5423 หรอื 

นางสาวอศิราภรณ์ วสิทุธญิาณ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่7480



48

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน)
ปี 2562 2563 2564

คา่สอบบญัช ี(บาท) 2,100,000.00 2,190,000.00 2,081,340.00 

เปลีย่นแปลง (%) 0% 4% -5%
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2,081,340.00 
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 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

2562 2563 2564

คา่สอบบัญชี

คา่สอบบญัช ี(บาท) เปลีย่นแปลง (%)

(บาท)



49

คา่สอบบญัช ีปี 2564

คา่สอบบญัชขีองบรษัิท จ านวน  2,081,340 บาท ลดลง
จากปี 2563 เป็นเงนิ 108,660 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 5

คา่สอบบญัชขีองบรษัิทยอ่ยในประเทศไทย 7 แหง่ จ านวน 
3,526,640 บาท รวมคา่สอบบญัชใีหบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ย
ในประเทศไทยเป็นเงนิทัง้สิน้ 5,607,980 บาท โดยคา่
สอบบญัชทีีเ่สนอขา้งตน้เป็นการใหบ้รกิารสอบบญัชี

(Audit service) เทา่นัน้ 



50

ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่7



51

วาระที ่8

เร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี



52

ค าถาม/ค าตอบ


