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หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560    

 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) 
 
ท่ี  CS/17/05                                                                       17 มีนาคม 2560 
เร่ือง เชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.      สําเนารายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 

2. รายงานประจําปี 2559 
3.     ข้อมลูบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนด

ออกจากตําแหน่งตามวาระ 
  4.      ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. รายช่ือกรรมการอิสระ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ร่วมประชมุ 
  7.     แผนท่ีโรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 

8. หนงัสือมอบฉนัทะ 
 

เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้เรียก
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560  ณ  ห้องบหุงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม 
ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 ในวนัศกุร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
 

ความเป็นมา   การประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้จดัขึน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 
 โดยได้มีการจดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นซึ่งได้ส่งให้
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือ
วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ท่ีประชุม
ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการ
ประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 
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วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจําปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2559 
 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 
2559 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2559 
 
ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็สมควรเสนอรายงานประจําปี 2559 ซึง่สรุปผลการดําเนินงานของบริษัท 
และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2559 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสิง่
ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบการเงินซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ซึง่กําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบ
การเงินประจําปี สิน้สดุ ณ รอบบญัชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ 

หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัท 
สนิทรัพย์รวม 26,595.70 12,622.37 
หนีส้นิรวม 12,355.55 5,053.49 
รายได้รวม 4,732.69 2,273.23 
กําไรสําหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
1,198.27 

 
1,117.38 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 1.12 1.05 
  

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2559 ของบริษัทซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีต้ามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 
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 วาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการตัง้แตว่นัท่ี 
1 มกราคม 2559 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   
ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่า 40% ของกําไรสําหรับปี โดยเร่ิมตัง้แต่ปี 
2538/2539 ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม 
และสภาพคลอ่งของบริษัทฯ  
ตัง้แต่ปี 2550 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีได้กําหนดให้
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเด่ียว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost 
Method ในขณะท่ีงบรวมยงัใช้วิธี Equity Method นัน้ สง่ผลให้กําไรสําหรับปีของงบกําไรขาดทนุ
ในงบเด่ียวและงบรวมอาจแสดงตวัเลขต่างกันได้ ดงันัน้อตัราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเด่ียว 
แต่บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยงัมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกําไร
สะสมในงบรวมเปล่ียนเป็นขาดทนุสะสมด้วย  
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงิน
ปันผลจากกําไรสําหรับปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 320.10 ล้านบาท   
 

บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกําไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็น
จํานวนเงิน 160.05 ล้านบาท  เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 และจะจ่ายปันผลงวดสดุท้ายจากกําไร
สําหรับปีในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุทัง้จํานวน 

การเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี2559 ปี2558 
กําไรสําหรับปีตามงบการเงินเด่ียว (ล้านบาท) 1,117.38 1,557.75 
จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,067 1,067 
เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 0.45 0.46 
   - เงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไรสะสม (บาท/หุ้น) 0.15 0.22 
   - เงินปันผลงวดสดุท้ายจากกําไรสําหรับปี (บาท/หุ้น) 0.30 0.24 
รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 480.15 490.82 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสําหรับปีตาม
งบการเงินเด่ียว 

 
42.97% 

 
31.51% 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสําหรับปีในปีนีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล  

  
 วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ พร้อมทัง้

กําหนดอํานาจกรรมการ 
  ความเป็นมา   ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 กําหนดให้

กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการท่ี
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี  ้ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ  นายนพพันธป์ 
เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ 
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  คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมท่ีครบรอบออกตามวาระทัง้ 3 คน 
คือ ดังนี ้ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ  ผู้ เช่ียวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายนพพันธป์ 
เมืองโคตร ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านพัฒนานิคม
อตุสาหกรรม ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึง่ 

                                         

                                                อนึ่งบริษัทขอเรียนว่าตามท่ีได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเป็น
กรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2560 นัน้ ในครัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
บคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

      
  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกัน

อย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาท่ีคณะกรรมการได้กําหนดไว้โดยพิจารณาจากคณุสมบติั 
ดงันี ้ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย 
มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็น
กรรมการเดิมจะต้องปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯเสนอโดยให้เสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เลือกตัง้
บุคคลท่ีได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ดังนี ้
ให้เสนอช่ือ กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คนคือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 
นายนพพันธป์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 คน ข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่  
 

ทัง้นี ้กรรมการเดิมทัง้สามไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทํา
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า 
ดร. สริุนทร์ พิศสวุรรณ  นายนพพนัธป์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ มีคณุสมบติัเป็น
กรรมการอิสระ สามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
เป็นกรรมการท่ีได้นําประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ในการกําหนดกลยทุธ์และดําเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 
ประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั 
(มหาชน) ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ
อ่ืนๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 
 

 วาระท่ี 6  พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
 
  ความเป็นมา ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 16 ซึ่งกําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้

สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 
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  คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมท่ีครบรอบออกตามวาระทัง้ 3 คน 
คือ ดังนี ้ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ  ผู้ เช่ียวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายนพพันธป์ 
เมืองโคตร ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านพัฒนานิคม
อตุสาหกรรม ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึง่ 

                                         

                                                อนึ่งบริษัทขอเรียนว่าตามท่ีได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเป็น
กรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2560 นัน้ ในครัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
บคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

      
  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกัน

อย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาท่ีคณะกรรมการได้กําหนดไว้โดยพิจารณาจากคณุสมบติั 
ดงันี ้ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย 
มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็น
กรรมการเดิมจะต้องปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯเสนอโดยให้เสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เลือกตัง้
บุคคลท่ีได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ดังนี ้
ให้เสนอช่ือ กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คนคือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 
นายนพพันธป์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 คน ข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่  
 

ทัง้นี ้กรรมการเดิมทัง้สามไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทํา
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า 
ดร. สริุนทร์ พิศสวุรรณ  นายนพพนัธป์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ มีคณุสมบติัเป็น
กรรมการอิสระ สามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
เป็นกรรมการท่ีได้นําประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ในการกําหนดกลยทุธ์และดําเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 
ประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั 
(มหาชน) ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ
อ่ืนๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 
 

 วาระท่ี 6  พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
 
  ความเป็นมา ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 16 ซึ่งกําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้
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  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการ
ดําเนินงาน ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้วเห็นว่า  ท่ีประชุมใหญ่
สามัญผู้ ถือหุ้ นสมควรพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการโดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการชดุตา่งๆ ประจําปี 2560 กําหนดการจ่าย ดงันี ้

1.คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดงันี ้
1.1  คา่ตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทกุเดือน โดยจ่าย 

 2560 2559 
ประธาน 35,000 บาท/เดือน 35,000 บาท/เดือน 
รองประธาน 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
กรรมการอ่ืนทา่นละ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 

1.2  เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเม่ือมาเข้าประชมุ    
 2560 2559 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
รองประธาน 40,000 บาท/ครัง้ 40,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอ่ืนทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

1.3 โบนสัคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครัง้ โดยจ่าย 1.20% ของจํานวนเงินปันผลท่ี
ประกาศจ่าย เช่นเดียวกบัปี 2558 และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่ง
จ่ายกนัเอง 

1.4 สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมมี่ 
 

        2.คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายเฉพาะ เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เม่ือมาเข้าร่วม
ประชมุ 

 2560 2559 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอ่ืนทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

              3.คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็น
รายครัง้เม่ือมา เข้าร่วมประชมุ 

 2560 2559 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอ่ืนทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 
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               4.คา่ตอบแทนคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เม่ือ
มาเข้าร่วมประชมุ 

 2560 2559 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอ่ืนทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการและอนกุรรมการอยูใ่น
รายงานประจําปี 2559 หน้า 57 และ 61-67  

      
 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 
 

  ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกนางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือ นาย ศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน
เลขท่ี 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4579 แห่งบริษัท 
สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย เน่ืองจากมี
มาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ได้
ปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผู้สอบบญัชี และ 
สํานกังานสอบบญัชีเดิม เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในประเทศไทย ทัง้นีห้ากผู้สอบบญัชี
ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ สอบบัญชี จะจัดเป็นปีท่ี 2 ในการเป็นผู้ สอบบัญชีของนางสาวสุพรรณี 
ตริยานนัทกลุ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก Ernst Young Vietnam Limited 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศเวียดนาม 

  ความเหน็คณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชี ดงันี ้

  1). แต่งตัง้ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือ นาย ศภุชยั 
ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4579 แห่งบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึ่งผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 
  2). อนมุติัคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทประจําปี 2560 เป็นเงินจํานวน 1,730,000 บาท (คา่สอบบญัชี

งบการเงินประจําปี 2559 เป็นเงินจํานวน 1,650,000 บาท) 
   
  ทัง้นี ้บริษัท สํานักงานสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ

บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
  นอกจากนีเ้ห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินรวม

ประจําปี 2560 ดงันี ้ค่าสอบบญัชีของบริษัท จํานวน 1,730,000.00 บาท และเป็นของบริษัทย่อย
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               4.คา่ตอบแทนคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้จ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เม่ือ
มาเข้าร่วมประชมุ 

 2560 2559 
ประธาน 50,000 บาท/ครัง้ 50,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอ่ืนทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

 
รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการและอนกุรรมการอยูใ่น
รายงานประจําปี 2559 หน้า 57 และ 61-67  

      
 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 
 

  ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกนางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือ นาย ศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน
เลขท่ี 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4579 แห่งบริษัท 
สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย เน่ืองจากมี
มาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ได้
ปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผู้สอบบญัชี และ 
สํานกังานสอบบญัชีเดิม เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในประเทศไทย ทัง้นีห้ากผู้สอบบญัชี
ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ สอบบัญชี จะจัดเป็นปีท่ี 2 ในการเป็นผู้ สอบบัญชีของนางสาวสุพรรณี 
ตริยานนัทกลุ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก Ernst Young Vietnam Limited 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศเวียดนาม 

  ความเหน็คณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชี ดงันี ้

  1). แต่งตัง้ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือ นาย ศภุชยั 
ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4579 แห่งบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึ่งผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 
  2). อนมุติัคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทประจําปี 2560 เป็นเงินจํานวน 1,730,000 บาท (คา่สอบบญัชี

งบการเงินประจําปี 2559 เป็นเงินจํานวน 1,650,000 บาท) 
   
  ทัง้นี ้บริษัท สํานักงานสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ

บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
  นอกจากนีเ้ห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินรวม

ประจําปี 2560 ดงันี ้ค่าสอบบญัชีของบริษัท จํานวน 1,730,000.00 บาท และเป็นของบริษัทย่อย
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ในประเทศไทย 7 แห่ง จํานวน 3,338,000.00 บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท และ
บริษัทย่อย ในประเทศไทยเป็นเงินทัง้สิน้ 5,068,000.00 บาท ซึง่ในสว่นของค่าสอบบญัชีท่ีกลา่วถงึ
นีย้งัไม่นับรวมส่วนของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามอีก 3 แห่ง มีค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 
จํานวน USD 88,300 โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit service) 
เท่านัน้และราคาสงูกว่าปีท่ีแล้วเน่ืองจากบริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเพ่ิมอีก 1 แห่ง คือ 
Amata Township Long Thanh Joint Stock Company รายละเอียดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีปี
ก่อนอยูใ่นรายงานประจําปี 2559 หน้า 71 

  
 วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   
  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ในวัน

พฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอย 
แสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญั
ผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 

 
  อนึ่ง เพ่ือความสะดวก หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาตามสิ่ง
ท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 8 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะ
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก
www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบุไว้เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ
คณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระและไม่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชมุครัง้นี ้2 ท่าน 
(เลือกเพียง 1 ทา่น) ท่ีสามารถรับมอบฉนัทะจากทา่นได้ รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6 โดย บริษัทขอความร่วมมือ
จากทา่นโปรดกรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2560 ด้วย จกัขอบคณุย่ิง 

                   
      ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                             โดยคําสัง่ของคณะกรรมการ 

 
 

   ( นางวราภรณ์ วชัรานเุคราะห์ ) 
   เลขานกุารบริษัท 
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