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หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)

ที่  CS/16/006 

        18 มีนาคม 2559

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558

  2. รายงานประจ�าปีี 2558

  3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการ 

    ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

  6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม

  7. แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

  8. หนังสือมอบฉันทะ

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุม

ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ณ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม 

ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ 

วาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ ้น ประจ�าปี 2558 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2558

 ความเป็นมา การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 โดยได้มีการจัดท�ารายงาน 

การประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซ่ึงได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดแล้ว

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 

ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้ง 

ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามส�าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2558

 ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏ 

ในรายงานประจ�าปี 2558

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจ�าปี 2558 ซ่ึงสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่

ส�าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ�าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

 ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ซ่ึงก�าหนดให้บริษัทต้องจัดท�างบการเงินประจ�าปี สิ้นสุด  

ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

 ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจ�าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และได้ผ่านการพิจารณา 

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระ

ส�าคัญได้ดังนี้

 งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อย เฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม 25,451.40 12,372.03
หนี้สินรวม 11,950.88 5,504.41
รายได้รวม 6,237.71 2,705.08
ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,216.02 1,557.75
ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 1.14 1.46

 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2558 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมใน

ครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลประกอบการต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่า 40% ของก�าไรส�าหรับปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ 

สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัทฯ 

 ตั้งแต่ปี 2550 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้ก�าหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนใน 

บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ในงบเดีย่ว(เฉพาะกจิการ) ด้วยวธิ ีCost Method ในขณะทีง่บรวมยงัใช้วธิ ีEquity Method นัน้ ส่งผลให้

ก�าไรส�าหรบัปีของงบก�าไรขาดทนุในงบเดีย่วและงบรวมอาจแสดงตวัเลขต่างกนัได้ ดงันัน้อตัราจ่ายเงนิปันผลจะจ่ายจากงบเดีย่ว  

แต่บรษิทัจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบรษิทัยงัมผีลขาดทนุสะสม หรอืจ่ายปันผลแล้วก�าไรสะสมในงบรวมเปลีย่นเป็นขาดทนุ

สะสมด้วย 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากก�าไรส�าหรับปี 2558 ใน

อัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 256.08 ล้านบาท 

 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากก�าไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจ�านวนเงิน 234.74 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 และจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายจากก�าไรส�าหรับในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยจ่ายจากกิจการกิจการที่

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ�านวน 0.15 บาทต่อหุ้นและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ�านวน 0.09 บาทต่อหุ้น
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การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557

ก�าไรส�าหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว (ล้านบาท) 1,557.75 1, 903.94
จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,067 1,067
เงินปันผลประจ�าปี (บาท/หุ้น) 0.46 0.70
	  เงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรส�าหรับปี (บาท/หุ้น)
	  เงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสะสม (บาท/หุ้น) 0.22 0.20

	  เงินปันผลงวดสุดท้ายจากก�าไรส�าหรับปี (บาท/หุ้น) 0.24 0.50
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท) 490.82 746.90
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไรส�าหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว 31.51% 39.23%

 อัตราการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรส�าหรับปีในปีนี้ต�่ากว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุน 

ในทรัพย์สินและโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างฐานการเติบโตในอนาคต

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งก�าหนดอ�านาจ
กรรมการ

 ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจาก 

ต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชุม

ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 2 คน ดังนี้ นายวิกรม กรมดิษฐ์ และ 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

  คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที ่

ครบรอบออกตามวาระทั้ง 2 คน คือ ดังนี้ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และ  

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง

 อนึง่บริษทัขอเรยีนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายชือ่บคุคลเป็น กรรมการ ตัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2558 

ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 นั้น ในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการ

สรรหาที่คณะกรรมการได้ก�าหนดไว้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ

จากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย 

มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานใน 

ฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เลือกตั้งบุคคลที่ได้ผ่านการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนี้ 

ให้เสนอช่ือ กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง 2 คนคือ นายวิกรม กรมดิษฐ์ และ นายอนุชา สิหนาทกถากุล  

ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 คน ข้างต้นเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ข้อมูลการ 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอืน่ๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผูไ้ด้รบัการเสนอ

ชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

 ความเป็นมา ตามข้อบงัคบับรษิทัข้อ 16 ซึง่ก�าหนดว่า บ�าเหนจ็กรรมการและค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะก�าหนด

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

โดยพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการด�าเนินงาน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

แต่ละคณะแล้วเห็นว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาก�าหนดบ�าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการโดย 

มีรายละเอียด ดังนี้
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 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจ�าปี 2559 ก�าหนดการจ่าย ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

  1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

2559 2558

ประธาน 35,000 บาท/เดือน 35,000 บาท/เดือน

รองประธาน 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน

กรรมการอื่นท่านละ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน

  1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม 

2559 2558

ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง

รองประธาน 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง

กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง

  1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20% ของจ�านวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย เช่นเดียวกับปี 2558 และ 

  ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

2559 2558

ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง

กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง

 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมา เข้าร่วมประชุม

2559 2558

ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง

กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง

 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมา เข้าร่วมประชุม

2559 2558

ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง

กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง

  รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอยีดขอบเขตหน้าทีข่องอนกุรรมการอยูใ่นรายงานประจ�าปี 2558 หน้า 57, 62, 64-69

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2559

 ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 

4498 หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจาก

มีมาตรฐานการท�างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น ในปี2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผู้สอบบัญชีใหม่ และ ส�านักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้หาก นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู ้สอบบัญชี จะถือเป็นปีแรก 

ในการเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย เนือ่งจากผูส้อบบัญชีเดมิจากส�านกัสอบบัญชีเดยีวกนัได้ปฎบัิตหิน้าทีค่รบ 5 ปีแล้ว
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 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

เป็นส�านักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและ 

อนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1). แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่ง

บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน 

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2). อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจ�าปี 2559 เป็นเงินจ�านวน 1,650,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 2558 

เป็นเงินจ�านวน 1,560,000 บาท)

 ทั้งนี้ บริษัท ส�านักงานสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ�าปี 2559 เป็นค่าสอบบัญชี

ของบริษัท จ�านวน 1,650,000.00 บาท และเป็นของบริษัทย่อยในประเทศไทย 7 แห่ง จ�านวน 2,880,000.00 บาท รวมเป็นเงิน

ค่าสอบบญัชีให้กบับรษิทัและบรษิทัย่อย ในประเทศไทยเป็นเงนิทัง้สิน้ 4,530,000.00 บาท ซึง่ในส่วนของค่าสอบบญัชทีี่กล่าวถึงนี้

ยังไม่นับรวมส่วนของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามอีก 2 แห่ง มีค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2559 จ�านวน USD 66,000 โดยค่าสอบ

บัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit service) เท่านั้นและราคาสูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยใน

ประเทศเวียดนามเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ Amata City Long Thanh Joint Stock Company รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี

ก่อนอยู่ในรายงานประจ�าปี 2558 หน้า 72

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 

เวลา 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 

9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น.

  อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน

การประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 8 หรือสามารถ  

Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่ง

ตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุ

ไว้เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบัคณะกรรมการ บรษิทัขอเรยีนว่าบรษิทัมกีรรมการอสิระและไม่มส่ีวนได้เสยีใน

วาระการประชมุครั้งนี้  2  ท่าน (เลือกเพียง 1 ท่าน) ทีส่ามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที ่6 

โดย บริษทัขอความร่วมมอืจากท่านโปรดกรณุาส่งหนงัสอืมอบฉันทะมายังบรษัิทภายในวนัที ่18 เมษายน 2559 ด้วย จกัขอบคณุยิง่

    ขอแสดงความนับถือ

    โดยค�าสั่งของคณะกรรมการ

    (นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์)

    เลขานุการบริษัท
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558
ของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)
 
 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92  
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ รักษาการประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

 ประธานฯ แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 615 ราย นับ 
จ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 579,620,711 หุ้นเท่ากับร้อยละ 54.32 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จ�านวน 1,067,000,000 หุ้นครบ 
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

 หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จ�านวน 
32 ราย รวมจ�านวนหุ้น 139,746 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 647 ราย รวมจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 
579,760,457 หุ้น เท่ากับร้อยละ 54.34 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 ประธานฯได้แนะน�ากรรมการ, ผู้บริหารบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

 1. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ รักษาการประธานกรรมการ
 2. นายวิกรม  กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 3. นายวัฒนา  สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการ
 4. นายอนุชา  สิหนาทกถากุล กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาฯ
 5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ
 6. ดร.สมเจตน์   ทิณพงษ์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาฯ
 7. นายวิบูลย์  กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
 1. นางวราภรณ์  วัชรานุเคราะห์ เลขานุการบริษัท
 2. นางสาวจินดารัตน์  อังศุกุลชัย ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบัญชี

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
 1. นางสาว ศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี 
 2. นายวัชรินทร์  ภัสรพงษ์กุล ผู้แทนผู้สอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 
     ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

 ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
สรุปได้ดังนี้

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติเท่านั้น และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระต่าง ๆ  ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากับจ�านวนหุน้ทีถื่ออยูแ่ละหุน้ที่ได้รบัมอบฉนัทะ โดยถอืว่าหนึง่หุน้เท่ากบัหนึง่เสยีง ในการออกเสยีง
ลงคะแนนให้กระท�าโดยเปิดเผยโดยใช้วิธีการชูมือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ 
ลงคะแนนลับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความ
ประสงค์ลงในบตัรยนืยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมอืชือ่ในบตัร  และเจ้าหน้าทีบ่รษิทัจะเกบ็บตัรยนืยนัการลงคะแนนทกุใบทัง้เหน็ด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 ส�าหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทฯจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะค�านึงถึง 
การลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และส�าหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระเพื่อ
พิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระพิจารณาเรื่องค่า
ตอบแทนกรรมการที่ต้องใช้มติเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประธานฯจึงด�าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี2557 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2557

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ภายใน 14 วัน
นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ี 
กฎหมายก�าหนดและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดย 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 579,620,711 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 572,619,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.79
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 งดออกเสียง จ�านวน 7,001,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.21

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2557

 ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์  ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่การตลาด รายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557 เพื่อให้ที่
ประชุมรับทราบ

 นายวบิลูย์ กรมดษิฐ์ รายงานต่อทีป่ระชมุว่า ในปี 2557 ขายพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมท้ัง 2 แห่งในประเทศไทย คอื นคิมอุตสาหกรรม
อมตะนครขายได้ 7.45 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ขายได้ 156.24 ไร่ รวม 163.69 ไร่ ลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯ 
ในปี 2557 แบ่งตามสัญชาติจะเห็นว่า อันดับหนึ่งเป็นไทย อันดับสองเป็นญี่ปุ่น อันดับสามเป็นเจีน ซึ่งยอดขายจ�านวน 163 ไร่
นั้นยังไม่ได้รวมพื้นที่จ�านวน 776 ไร่ ซึ่งทางบัญชีถือเป็นรายการระหว่างกันเนื่องจากขายให้กับบริษัทย่อย คือบริษัท พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จ�ากัด 

 หลังจากนั้นกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

 นายนิวัฒน์ กิระนันทวัฒน์  ได้ถามว่าการขายพื้นที่ 776 ไร่ได้ถูกบันทึกบัญชีเป็นรายได้ในปี 2557 หรือไม่ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ 
ได้ตอบว่ายังไม่ได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้ในปี 2557 เนื่องจากตามาตราฐานบัญชีจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อโอนท่ีดิน 
ให้ลูกค้า ส่วนเงินที่รับมาแล้วจะบันทึกเป็นเจ้าหนี้

 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามต่อ ประธานฯจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ�าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจ�าปี 2557

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ�าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจ�าปี 2557
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ�าปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

 ประธานฯ ขอให้ นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย ในฐานะผู้อ�านวยการกลุ่มงานบัญชี เสนองบการเงินประจ�าปี 2557 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

 นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจ�าปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วง
หน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม 2557 2556 +/-

สินทรัพย์รวม 22,137 22,203 -66

หนี้สินรวม 9,922 12,012 -2,090

รายได้รวม 7,630 7,506 124

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,224   1,516   708

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 2.08 1.42 0.66

 หลังจากนั้นผู้อ�านวยการกลุ่มงานบัญชี ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

 นายนิวัฒน์ กิระนันทวัฒน์  ได้ถามว่า รายได้ของนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการขายที่ดินหรือให้เช่าที่ดิน และมี 
สัดส่วนต่างกันเท่าไหร่ นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย ได้ตอบว่า รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการขายที่ดิน ซึ่งมากกว่าการเช่า 
ที่ดินถึง 90% ที่ดินในประเทศไทยจะเป็นการขาย ส่วนในประเทศเวียดนามจะเป็นการเช่าระยะยาว

 นายแกว่น สีตะธนี ได้ถามว่ารายได้ของบริษัทรวมของประเทศเวียดนามหรือของปรเทศอื่นหรือไม่ ถ้ารวมมีจ�านวนเท่าไหร่ 
นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย ได้ตอบว่ารายได้ตามงบการเงินรวมได้รวมรายได้จากประเทศเวียดนามจ�านวน 688 ล้านบาท 
จากรายได้ทั้งสิ้น 7,630 ล้านบาท

 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามต่อ ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติ อนุมัติงบการเงินประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 579,726,856 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 577,040,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.54
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 1,013,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17
 งดออกเสียง จ�านวน 1,672,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลประกอบการต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่า 40% ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี โดย
เริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องขอ
งบริษัทฯด้วย ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้ก�าหนดให้บริษัทบันทึกเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดี่ยว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method 
นัน้ ส่งผลให้ก�าไรสทุธขิองงบก�าไรขาดทนุในงบเดีย่วและงบรวมอาจแสดงตวัเลขต่างกนัได้ ดงันัน้อตัราจ่ายเงนิปันผลจะจ่ายจาก
งบเดี่ยว แต่บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วก�าไรสะสมในงบรวม 
เปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสมด้วย จากผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทมีก�าไรสุทธิในงบการเงินเดี่ยว ปี 2557  
จ�านวน 1,904  ล้านบาทและมีทุนส�ารองของบริษัทฯ ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนจึงไม่มีความจ�าเป็นต้องส�ารองเพิ่ม 
อีก ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ
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 คณะกรรมการได้พิจารณา Cash flow และนโยบายจ่ายเงินปันผลแล้ว  เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท 
โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจ�านวน ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลตามมติ 
คณะกรรมการครั้งที่ 5/2014 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 จ�านวน 0.20 บาทต่อหุ้นที่จ่ายไปแล้วจากก�าไรสะสม การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก�าหนด 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน 
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

 หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดกัน 
เงินส�ารองจากก�าไรสุทธิประจ�าปี 2557 และให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติ เนื่องจากทุนส�ารองของบริษัทฯ ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องส�ารองเพิ่มอีก ทั้งนี้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2557 ตามที่ 
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 579,739,256 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 574,043,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.02
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 4,023,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69
 งดออกเสียง จ�านวน 1,672,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งก�าหนดอ�านาจ
กรรมการ

 ประธานฯ ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด ซ่ึงในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 2 คนคือ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ และ 
นายวิบูลย์  กรมดิษฐ์ และเนื่องจากประธานกรรมการกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมส�าหรับวาระนี้และ
ยงัมไิด้แต่งตัง้รองประธาน ตามข้อบงัคบับรษิทัข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  ในกรณทีีป่ระธานกรรมการ
ไม่อยู่ในทีป่ระชมุหรอืไม่อาจปฏิบตัหิน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธาน
กรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิัติหนา้ที่ได้ ให้ผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชมุ จึงขอเสนอ
ให้นายวิกรม กรมดิษฐ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้สนับสนุน 
และเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ

 นายวิกรม กรมดิษฐ์ ได้ให้ นายนพพันธป์ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

 นายนพพันธป์ เมืองโคตร ได้ชี้แจงว่า ตามท่ีท่านประธานฯ ได้แจ้งแล้วว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งนี้ 
มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 2 คนคือ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ และ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ นั้น การสรรหา
กรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ตั้งแต่ 29 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558  
แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมคณะกรรมการทีมี่ส่วนได้ส่วนเสยีได้หารอืกนัอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาทีค่ณะกรรมการ
ได้ก�าหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ เช่น ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ 
มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถใน 
การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่าน
มาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 
เลอืกต้ัง กรรมการทีต้่องออกจากต�าแหน่งตามวาระท้ัง 2 คนเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ส�าหรบัอ�านาจกรรมการ
เหมือนเดิมที่มีอยู่
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 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ข้อมูลการ 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอืน่ๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผูไ้ด้รบัการเสนอ 
ชื่อได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

 กรรมการทั้ง 2 ท่านไม่ได้อยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณา

 หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามจึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ เลือกตั้ง นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ และ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในต�าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ มี 7 คนดังนี้

 1. นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์ 2. นายวิกรม กรมดิษฐ์
 3. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ 4. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
 5. นายอนุชา สิหนาทกถากุล  6. นายนพพันธป์  เมืองโคตร
 7. ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ 

 ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

 (1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ นาย วัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ นายอนุชา สิหนาทกถากุล 
ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท 

 (2) นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ หรือ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ หรือ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของ
บรษิทัมอี�านาจท�าการเฉพาะยืน่ค�าร้อง ค�าขอ หรอืการตดิต่อกบัทางราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ เพือ่ให้ได้มาซึง่ใบอนญุาต ใบส�าคญั 
และสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 
 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 579,739,256 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 575,295,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.23
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 2,771,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.48 
 งดออกเสียง จ�านวน 1,672,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29 

 นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 579,739,256 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 545,440,766 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.08
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 32,626,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.63
 งดออกเสียง จ�านวน 1,672,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

 นายนพพันธป์ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทีพ่จิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั จาก
ผลการด�าเนินงาน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนเมื่อเปรียบ
เทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่าสมควรพิจารณาก�าหนดบ�าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทน
กรรมการ ดังนี้
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 1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 35,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 25,000 บาท/เดือน และ
กรรมการอื่นท่านละ 20,000 บาท/เดือน

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม โดยจ่ายประธานฯ 50,000 บาท/ครั้ง รอง
ประธานฯ 40,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง

1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20% ของจ�านวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 50,000 บาท/ครั้ง  
 และกรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 

 3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน ให้จา่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครั้งเมือ่มาเข้ารว่มประชมุ โดยจ่ายประธานฯ   
 50,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง

 นายนพพันธป์ เมืองโคตร ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าควรก�าหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งปีไม่เกิน 13,700,000 บาท 
(สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าปี 2557 จ�านวน 1.2 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ทั้งนี้หาก
กรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน  
โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

 หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที่เสนอ

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 579,751,456 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 574,201,756 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.04
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 3,877,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.67
 งดออกเสียง จ�านวน 1,672,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2558

 ประธานฯ ขอให้นายอนุชา สิหนาทกถากุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

 นายอนุชา สิหนาทกถากุล ในฐานะ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคัดเลือกนางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3930 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท ส�านักงาน 
อีวาย จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการท�างานที่ดี มีความเช่ียวชาญใน 
การสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมท้ังได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปี2558 คณะกรรมการตรวจสอบม ี
ความเห็นให้ ผู้สอบบัญชี และ ส�านักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีงบการเงิน 
บริษัทประจ�าปี 2558 เป็นเงินจ�านวน 1,560,000 บาท  ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 2557 ทั้งนี้ บริษัท ส�านักงาน
สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งน้ีหากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะจัดเป็นปีท่ี 5 ติดต่อกันในการเป็น 
ผู้สอบบัญชีของนางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

 นอกจากนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชี งบการเงินรวมประจ�าปี 2558 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจ�านวน 1,560,000 
บาท และเป็นของบริษัทย่อยในประเทศไทย 7 แห่งจ�านวน  2,730,000.00 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท และ 
บริษัทย่อยในประเทศไทยทั้งสิ้น 4,290,000.00 บาท
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 หลังจากนั้นนายแกว่น สีตะธนี ได้ถามว่าจาก presentation จะเห็นว่าค่าสอบบัญชีปี 2558 สูงกว่าปี 2557 จ�านวน 197,000 บาท 
แต่ในหนังสือเชิญประชุมแจ้งว่าค่าสอบบัญชีลดลงเล็กน้อย ประเด็นนี้คุณจินดารัตน์ อังศุกุลชัย ได้ตอบว่า ในหนังสือเชิญประชุม
เป็นการเปรียบเทียบบนฐานเดียวกันคือบริษัทย่อย 6 แห่งแต่ในปี 2558 จ�านวนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยมี 7 แห่งเพิ่มขึ้น 
1 แห่ง

 เมื่อหมดข้อซักถาม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2558 
ตามที่เสนอ

มติ แต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2558 ตามรายชื่อและก�าหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามท่ีคณะกรรมการเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 579,754,457 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 576,863,457 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.50
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 1,213,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.21
 งดออกเสียง จ�านวน 1,677,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

  ลงชื่อ.....................................................................................................................ประธานที่ประชุม

  (นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์)

  ลงชื่อ.....................................................................................................................เลขานุการบริษัท

   (นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์)
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1  นายวิกรม กรมดิษฐ์ อายุ 63 ปี
 ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย) 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มีนาคม 2533
 ต�าแหน่งในบริษัท  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  25 ปี 10 เดือน
 การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน
    ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.)
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  ไม่มี

ประสบการณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี แอนด์ เค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรมดิษฐ์ จ�ากัด
    กรรมการ Amata (Vietnam) Join Stock Company
    ประธานกรรมการบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  ประธานมูลนิธิอมตะ
    กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด
    กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด
    กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จ�ากัด
    กรรมการบริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จ�ากัด

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ในรอบปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จ�านวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
  - เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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1.2 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 57 ปี
 เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 (ตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2550
 ต�าแหน่งในบริษัท  กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  8 ปี 9 เดือน
 การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการบริหาร  Houston Baptist University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  Director Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    Fellow Member ปี 2544
    Director Compensation ปี 2546
    Non-Executive Director  ปี 2547
    Board Failure and How to Fix it ปี 2547
    CEO Performance Evaluation  ปี 2547
    Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548
ประสบการณ์  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จ�ากัด(มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
    ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการด้านการธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒิสภา
    กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท นวลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์นครราชสีมา จ�ากัด
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

จ�ากัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด
    กรรมการ Amata Asia Ltd.
    กรรมการ บริษัท ดาต้า เทคโนโลยี่ จ�ากัด 
    กรรมการ บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท แคปปิตัล โฟคัส จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท มูนแดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท มูนแดนซ์ บิสโทร จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท 888 พร็อพเพอร์ต็ จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท ไร่อาทิตย์ จ�ากัด
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ 

บริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)
คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ในรอบปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จ�านวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
  - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 จ�านวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
  - เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปี 2558 จ�านวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
  - เข้าประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีปี 2558 จ�านวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
  - เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)Page  16

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ. 31 ธันวาคม 2558
 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ�านวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
 1 นายวิกรม กรมดิษฐ์ 191,300,000 17.93
 2 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 10,373,300 0.97

3. ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน
บริษัท/กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/
กิจการที่แข่งขันหรืออาจ

ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท

1. นายวิกรม กรมดิษฐ์ ไม่มี 5 แห่ง ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

2. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 1 แห่ง กรรมการ และประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท โฟคัส 
ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

21 แห่ง ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

1. นายวิกรม  กรมดิษฐ์ การถือหุ้นในบริษัท
- จ�านวนหุ้น
- สัดส่วนของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

191,300,000
17.93%

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัท
ย่อย

เป็น พี่ชายของ นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์ 
(กรรมการและผู้บริหารของบริษัท) 

และ นางสมหะทัย พานิชชีวะ 
(กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย)

การมีความสมัพันธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษัิท/บรษิทัย่อย/
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอื ทีป่รกึษา
กฎหมาย)

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/
บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)

เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี
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ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

2. นายอนุชา สิหนาทกถากุล การถือหุ้นในบริษัท
- จ�านวนหุ้น
- สัดส่วนของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

10,373,300
0.97%

 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/
บริษัทย่อย

การมีความสมัพันธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษัิท/บรษิทัย่อย/
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
- เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอื ทีป่รกึษา

กฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/

บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี
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ข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก�าหนด
ขั้นต�่าของก.ล.ตและตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของส�านักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

3.2 ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีอืน่ๆ เช่น ทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิเป็นต้น ทีม่มีลูค่าการ
ให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ
วิชาชีพอื่นๆ

3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรอืมส่ีวนได้เสยี จากการท�าธรุกรรมทางการค้าหรอืธรุกจิ ได้แก่ รายการทีเ่ป็นธรุกจิ
ปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวม
ถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ดังกล่าว

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คูส่มรสของบตุรกบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจ�านวนหุน้ ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู ่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู ้บริหารตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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11. ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการ
เงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจ
ตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผดิเกีย่วกบัการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ หรอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะ
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ 
ในความผดิเกีย่วกบัการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่กีย่วกบัการซ้ือขายหลักทรพัย์ หรอืการบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล 
หรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ 
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการ 
ตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง    หรือ ณ ที่อื่นใดตาม

ที่คณะกรรมการจะก�าหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้

กระท�าภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท 

 การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ�านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยว่าหนึ่งในสิบของจ�านวน 

หุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันท�าหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือ

ร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับ 

หนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34.  ในการบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท�าหนงัสอืนดัประชมุระบ ุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ 

และเร่ืองทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจนวา่เปน็เรือ่งทีเ่สนอเพือ่ทราบ เพือ่อนมุตั ิหรอื

เพือ่พจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ย

กว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

 อนึ่งค�าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ทั้งหมด 

จึงจะครบองค์ประชุม

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมงจ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป 

ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 

ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ�าเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องท�า

เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและท�าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัดก�าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดัง

ต่อไปนี้

 ก. จ�านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

 ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

 ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก�าหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนหุ้น ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจ�าเป็นต้องเลื่อนการ

พิจารณาให้ที่ประชุมก�าหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ 

วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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ข้อ 38. ประธานกรรมการเปน็ประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไมอ่ยู่ในทีป่ระชมุหรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ที่ได ้ถา้มรีอง

ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และการลงคะแนนเสียงดังกล่าวให้

กระท�าโดยวิธีชูมือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลง

คะแนนเลือกตั้งกรรมการ  

 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามความหมายที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาด 

หลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศ

ดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

 การออกเสยีงลงมติใดๆ หรอืการอนมุตักิจิการใดๆ ทีป่ระชมุใหญจ่ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบจากเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

 ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

 ค. การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคล 

 อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

 ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท

 จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)Page  22

เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนใน 
การประชุมผู้ถือหุ้น

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

 บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ�าตัวประชาชน บัตรประจ�าตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ

หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

 ส�าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง
 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

 นิติบุคคล

 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 แสดงเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนติบิคุคลเช่นเดยีวกบับคุคลธรรมดาในข้อที ่1 ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน

นิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล 
ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 ส�าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส�าเนาถกูต้องโดยผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) และมข้ีอความ

แสดงให้เหน็ว่าผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี�านาจ กระท�าการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ ส�าเนาเอกสาร
ซึ่งส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองส�าเนาถูกต้องแสดงเอกสารที่ส่วน
ราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ 

Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
1) หนงัสอืมอบอ�านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้�าเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท�าค�าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค�าแปล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จ�านวน 2 แบบ คือ แบบ ก และ แบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�าหนดไว้จ�านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

 แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ 
 ดูแลหุ้น 

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค สามารถ Download แบบ ค ได้จาก www.amata.com ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วย
ตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด�าเนินการดังนี้

 1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ตามสมดุทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)

 2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ตามที่บริษัทระบุ 
   ไว้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 3. ปิดอากรแสตมป์ จ�านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ท่ีหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตาม 
  กฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อ�านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้น
โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ�านวนหุ้น
ที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ�านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปใน
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม  
ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320  ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมา

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

 วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท�าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีการมอบฉันทะ

 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับ
มอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลง
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
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 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือรับมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มี 
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก�าหนด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ
เลอืกต้ังในครัง้น้ัน ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1.  ประธานทีป่ระชมุจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถามความเหน็จากทีป่ระชมุว่า
ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2.  ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้ 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบ
ฉนัทะก�าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสยีงได้) และลงคะแนนเสยีงบนบตัรยนืยนัการลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัได้แจกให้เมือ่ลงทะเบยีน 
เข้าร่วมประชมุ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัเกบ็รวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท�าเครือ่งหมาย   
 ในช่อง  ของบัตรยืนยันการลงคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติที่ประชุม

	กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับนั้นก�าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธาน 
 ที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมช่ัวคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน 
 เพื่อเลือกตั้งกรรมการ

 3. การลงคะแนนลับอาจกระท�าได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ 
 โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 
 มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ 
จากบตัรยนืยนัการลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงได้ท�าเครือ่งหมายไว้ และจะแจ้งผลการ
นับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
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รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

(เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

1. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 อายุ 67 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 33/118-119 ชั้น 23 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 หรือ

2. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 อายุ 67 ปี
  ที่อยู่ 236/524 อาคารศรีวราแมนชั่น 1 ซอยนาทอง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

หมายเหตุ :  รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน และผลการปฏิบัติงานในปี 2558 ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2558  
 ของบริษัทฯหัวข้อ”ประวัติกรรมการ” หน้า 14 และ 15

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
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เขียนที.่.....................................................................................................................

วันที.่.............................เดือน...................................................................................พ.ศ...............................................

 (1) ข้าพเจ้า...............................................................................................................................................................................สัญชาต.ิ....................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่...............................................ถนน.............................................................................................ต�าบล/แขวง................................................................................................................. 

อ�าเภอ/เขต.......................................................................................................จังหวัด........................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................................................

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิทั......................................................................................................................................................................................................จ�ากดั (มหาชน)

โดยผูถ้อืหุน้จ�านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................................................................เสยีง ดงันี้

หุน้สามญั....................................................................................................หุน้ ออกเสยีงคะแนนได้เท่ากบั.......................................................................................................................เสยีง

หุน้บรุมิสทิธิ์.............................................................................................หุน้ ออกเสยีงคะแนนได้เท่ากบั.......................................................................................................................เสยีง

 (3) ขอมอบฉันทะให้

  (1)........................................................................................อาย.ุ...............................ปี อยู่บ้านเลขที.่................................................................................................................

ถนน........................................................................................ต�าบล/แขวง.....................................................................................อ�าเภอ/เขต.....................................................................................

จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์.........................................................................................หรือ

  (2)........................................................................................อาย.ุ...............................ปี อยู่บ้านเลขที.่................................................................................................................

ถนน........................................................................................ต�าบล/แขวง.....................................................................................อ�าเภอ/เขต.....................................................................................

จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์.........................................................................................หรือ

  (3)........................................................................................อาย.ุ...............................ปี อยู่บ้านเลขที.่................................................................................................................

ถนน........................................................................................ต�าบล/แขวง.....................................................................................อ�าเภอ/เขต.....................................................................................

จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์.........................................................................................

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ ผูจ้องหุน้ / การประชมุ
ผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ในวันที่.................................................................................................เวลา...........................................................................น. ณ ห้อง จตุรทิศ แกรนด์ 
บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 หรือที่พึงเลื่อนไป 
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

  ลงชื่อ....................................................................................................ผู้มอบฉันทะ

  (...................................................................................................)

  ลงชื่อ....................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

  (...................................................................................................)

  ลงชื่อ....................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

  (...................................................................................................)

หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ 
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อมตะ คอร์ปอเรชัน

21 เมษายน 2559 14.00

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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อมตะ คอร์ปอเรชัน

21 เมษายน 2559  14.00

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที.่.....................................................................................................................

วันที.่.............................เดือน...................................................................................พ.ศ...............................................

 (1) ข้าพเจ้า...............................................................................................................................................................................สัญชาต.ิ....................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่...............................................ถนน.............................................................................................ต�าบล/แขวง................................................................................................................. 

อ�าเภอ/เขต.......................................................................................................จังหวัด........................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................................................

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิทั......................................................................................................................................................................................................จ�ากดั (มหาชน)

โดยผูถ้อืหุน้จ�านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................................................................เสยีง ดงันี้

หุน้สามญั....................................................................................................หุน้ ออกเสยีงคะแนนได้เท่ากบั.......................................................................................................................เสยีง

หุน้บรุมิสทิธิ์.............................................................................................หุน้ ออกเสยีงคะแนนได้เท่ากบั.......................................................................................................................เสยีง

 (3) ขอมอบฉันทะให้

  (1)........................................................................................อาย.ุ...............................ปี อยู่บ้านเลขที.่................................................................................................................

ถนน........................................................................................ต�าบล/แขวง.....................................................................................อ�าเภอ/เขต.....................................................................................

จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์.........................................................................................หรือ

  (2)........................................................................................อาย.ุ...............................ปี อยู่บ้านเลขที.่................................................................................................................

ถนน........................................................................................ต�าบล/แขวง.....................................................................................อ�าเภอ/เขต.....................................................................................

จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์.........................................................................................หรือ

  (3)........................................................................................อาย.ุ...............................ปี อยู่บ้านเลขที.่................................................................................................................

ถนน........................................................................................ต�าบล/แขวง.....................................................................................อ�าเภอ/เขต.....................................................................................

จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์.........................................................................................

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ ผูจ้องหุน้ / การประชมุ

ผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ในวันที่ ในวันที่.....................................................................เวลา................................................น. ณ ห้อง จตุรทิศ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม

โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นด้วย

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1)  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจ�าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2558

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง
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  วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาจัดสรรเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1  

  มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

(2)  วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งก�าหนด 

  อ�านาจกรรมการ

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   ชื่อกรรมการ นายวิกรม กรมดิษฐ์

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   ชื่อกรรมการ นายอนุชา สิหนาทกถากุล

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................................................................................................................................

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2559

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   วาระที่ 8 เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีง

นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณทีีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบไุว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง 

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะได้กระท�าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข้่าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

  ลงชื่อ....................................................................................................ผู้มอบฉันทะ

  (...................................................................................................)

  ลงชื่อ....................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

  (...................................................................................................)

 

  ลงชื่อ....................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

  (...................................................................................................)

  ลงชื่อ....................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

  (...................................................................................................)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  

ตามแนบ
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ใบประจ�าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั.....................................................................................................................................................................................จ�ากดั (มหาชน)

ในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ในวันที่..........................................................................เวลา................................น. ณ.........................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

 วาระที่...................................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที่...................................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที่...................................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที่...................................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที่...................................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

อมตะ คอร์ปอเรชัน

 21 เมษายน 2559 14.00 ห้องจตุรทิศ

ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
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 วาระที่.............................................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชชือ่กรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชชือ่กรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชือ่กช่ือกรรมการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง
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ประเทศไทย:
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700 หมู่ที่ 1 ตำ�บลคลองตำ�หรุ 
อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : +66 38 939 007  
โทรส�ร : +66 38 939 000

สำ�นักง�นกรุงเทพฯ:
2126 อ�ค�รกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง 
กรุงเทพมห�นคร 10310
โทรศัพท์ : +66 2 792 000
โทรส�ร : +66 2 318 1096

บริษัท อมตะ ซิตี้ จำ�กัด
นิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้
7 หมู่ที่ 3 ตำ�บลบ่อวิน 
อำ�เภอศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : +66 38 497 007  
โทรส�ร : +66 38 497 000
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Tel : (84) 61 3991 007 
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