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วาระการประชมุ
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เม่ือวนัที่ 16 เมษายน 2558

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2558

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พจิารณาจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลประกอบการ

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

พร้อมทั้งก าหนดอ านาจกรรมการ

วาระที่ 6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

วาระที่ 8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)



วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 16 เมษายน 2558



วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2558



บรษิทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
บทสรปุส ำหรบัผูถ้อืหุน้ปี 2558

1. เหตุการณ์เก่ียวกบับริษทั
– ในเดือนพฤษภาคม บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้ของอมตะ เวยีดนามจาก Sonadezi ท าใหมี้สัดส่วนการถือหุน้ในอมตะ เวยีดนามร้อยละ 89.99 ในขณะท่ี

Sonadezi มีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 10
– บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไป เพื่อเขา้ท าการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 16 ธนัวาคม โดยมีราคาเสนอ

ขายท่ี 7.50 บาทต่อหุน้ จ  านวน 166.37 ลา้นหุน้ ไดรั้บเงินสุทธิ 1,201 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นทุนจดทะเบียน 83 ลา้นบาท และส่วนเกินมลลค่าหุน้
1,118 ลา้นบาท

– ในวนัท่ี 18 ธนัวาคม มีการจดังานฉลองครบรอบ 20 ปีของอมตะ เวยีดนาม
2. การขยายการลงทุน

– เดือน มิถุนายน โครงการ Hi Tech ในเมืองลองถัน่ ไดรั้บอนุมติัการประกอบธุรกิจตามใบรับรองการลงทุนส าหรับพื้นท่ีโครงการ 410 เฮกตาร์ 
หรือ 2,562 ไร่

– เดือน กรกฎาคม มีการจดัตั้ง Amata City Long Thanh JSC โดยมีทุนจดทะเบียน 1,213,305.20 ลา้นเวยีดนามด่ง (หรือเทียบเท่า 1,941 ลา้นบาท)
– เดือน ธนัวาคม ไดมี้การยืน่ขอใบอนุญาตจดัตั้งโครงการและบริษทัดงัต่อไปน้ี

• โครงการ Service City Long Thanh บนพื้นท่ี 122 เฮกตาร์ หรือ 762 ไร่ ภายใตบ้ริษทั Amata City Long Thanh JSC
• บริษทั Amata Township Long Thanh บนพื้นท่ี 753 เฮกตาร์ หรือ 4,706 ไร่



บรษิทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

BOT: Exchange rate 1 VND = 0.0016 Baht



บรษิทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2558

3. การด าเนินงานดา้นการขายส าหรับปี
– Amata City Bien Hoa:

– โครงการใหม่

ส ำหรบัปี 2558 ประมำณส ำหรบัปี 2559

ขายพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม 18.9 เฮกตาร ์หรอื 118 ไร่ 25 เฮกตาร ์หรอื 156 ไร่

ขายพืน้ทีพ่านชิยกรรม 0  เฮกตาร์ 1.3 เฮกตาร ์หรอื 8 ไร่

พืน้ทีโ่รงงานใหเ้ชา่ 109,800 ตารางเมตร 128,000  ตารางเมตร

โครงกำร ปีทีค่ำดวำ่จะรบัรูร้ำยได้

Amata City Long Thanh ปี 2560

Amata Service City Long Thanh ปี 2562

Amata Township Long Thanh ปี 2563



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558



บรษิทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
กำรเปลีย่นแปลงของรำยไดร้วม (ลำ้นบำทและ %)

+154 ล้านบาท

+23.5%



บรษิทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 
รำยไดส้ว่นงำนทำงธรุกจิ (ลำ้นบำทและ %)

ปี 2558ปี 2557 +154 ล้านบาท
+23.5%



บรษิทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบก ำไรขำดทนุ



บรษิทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย
ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ และก ำไรตอ่หุน้

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ
(ล้านบาท)

ก าไรต่อหุ้น
%

0.004 บาทต่อหุน้

0.03 

0.23 

0.16 0.16 

2555 2556 2557 2558

(-2%)

19 

173 

124 121 

2555 2556 2557 2558

(-2%)



บรษิทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย          
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ



บรษิทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 
อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั



วาระที่ 4 พจิารณาจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลประกอบการตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2558



งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ของ บรษิทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั  (มหำชน)
ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ เงนิปนัผลจำ่ย และก ำไร(ขำดทนุ)สะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

ปี 2557 ปี 2558
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท) 82 -50
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 31 0
เงินปันผลจ่าย (%) 37% 0%
ก าไร(ขาดทุน)สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ลา้นบาท) 41 -9

• บริษทั อมตะ วเีอน็ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษทัอ่ืน (Holding Company) จึงมีรายไดห้ลกัจากรายไดเ้งินปันผล
• ในระหวา่งปี 2558 บริษทัยอ่ยไม่ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 เพื่อน าเงินไปลงทุนในโครงการใหม่และสร้างฐานการเติบโตในอนาคต 

ท าใหบ้ริษทัฯ ไม่มีรายไดเ้งินปันผลรับในปี 2558 และส่งผลใหง้บก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ปี 2558 มีขาดทุนสุทธิจ านวน 50 ลา้นบาท และ
ขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 9 ลา้นบาท บริษัทฯ จึงงดจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2558 และไม่จัดสรรเงินทุนส ารองตามกฏหมาย

• ปัจจุบนั บริษทัฯ มีแหล่งเงินเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ เพียงพอแลว้ ทั้งจากการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเดือนธนัวาคม ปี 2558 และก าไรจากการ
ประกอบการของบริษทัยอ่ยในปี 2558 นอกจากน้ี ในเดือนมีนาคม ปี 2559 บริษทัยอ่ยไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผลถื้อหุน้แลว้ ท าใหบ้ริษทัฯ 
รับรล ้รายไดเ้งินปันผลในไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ จะมีการพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ของบริษีทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังถดัไปในเดือน พฤษภาคม 2559



วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
พร้อมทั้งก าหนดอ านาจกรรมการ



Dr. Huynh Ngoc Phien

อาย ุ72 ปี
ต าแหน่งในบริษัท

• รองประธานกรรมการ
การศึกษา Doctor’s degree of Technical Science in Water Resources Engineering,

Asian Institute of Technology, Thailand

การอบรมหน้าทีก่รรมการ หลกัสลตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นท่ี 108/2014

ต าแหน่งอ่ืนๆในปัจจุบัน            ประธานกรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558
• เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน 4 คร้ัง จากทั้งหมด  5 คร้ัง 
• เขา้ประชุมผลถื้อหุน้ จ  านวน 0 คร้ัง จากทั้งหมด  1 คร้ัง



ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม

อายุ 66 ปี
ต าแหน่งในบริษัท

• กรรมการ
การศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
การอบรมหน้าทีก่รรมการ หลกัสลตร Director Certification Program (DCP)

หลกัสลตร Director Accreditation Program (DAP)

หลกัสลตร The Role of Chairman (RCM)

หลกัสลตร Role of the Compensation Committee (RCC)

ต าแหน่งอ่ืนๆในปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บมจ. ปริญสิริ
ประธานกรรมการ บจ. พนัธวณิช
กรรมการผลจ้ดัการ มลลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ (IRDP)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558
• เขา้ประชุมคณะกรรมการจ านวน 4 คร้ัง จากทั้งหมด  5 คร้ัง 
• เขา้ประชุมผลถื้อหุน้จ านวน   0 คร้ัง จากทั้งหมด  1 คร้ัง



นางสมหะทยั พานิชชีวะ
อาย ุ50 ปี
ต าแหน่งในบริษัท

• กรรมการ
• ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
การอบรมหน้าทีก่รรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104/2008

ต าแหน่งอ่ืนๆในปัจจุบัน กรรมการ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)
กรรมการ และ President Amata (Vietnam) Joint Stock Company
กรรมการ บริษทั ชีวาทยั จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ  ากดั

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558
• เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน 5 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง 
• เขา้ประชุมผลถื้อหุน้ จ  านวน 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง



วาระที ่6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ



1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ข้อเสนอปี 2559 ข้อมูลปี 2558

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

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

กรรมการ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 



2) เบีย้ประชุมจ่ายเป็นรายคร้ังเม่ือเข้าประชุม 
ข้อเสนอปี 2559 ข้อมูลปี 2558

ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาท

รองประธาน 40,000 บาท 40,000 บาท

กรรมการ 30,000 บาท 30,000 บาท

2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเสนอปี 2559 ข้อมูลปี 2558

ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาท

กรรมการ 30,000 บาท 30,000 บาท

1) คณะกรรมการบริษทั

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ข้อเสนอปี 2559 ข้อมูลปี 2558

ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาท

กรรมการ 30,000 บาท 30,000 บาท



วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559



นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ ผลส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผลส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 

นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผลส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 

ผลส้อบบญัชีปี 2559



บรษิทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั  (มหำชน)
คำ่สอบบญัชปีี 2559

เปล่ียนแปลง
หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 จ ำนวนเงิน %

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) บำท 503,000 500,000 550,000 50,000 10.0%

บรษิทัยอ่ยในต่ำงประเทศ USD 39,500 64,500 66,000 1,500 2.3%

หมายเหตุ
1. ค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยในต่างประเทศในปี 2557 มี 1 แห่ง คือ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

2. ค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยในต่างประเทศในปี 2558-2559 มี 2 แห่ง คือ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

และ Amata City Long Thanh Joint Stock Company



วาระที ่8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)


