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ร�ยง�นก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555
ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด (มห�ชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม  

ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ดร.วิษณุ	เครืองาม ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 591 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 

547,152,148 หุ้นเท่ากับร้อยละ 51.28 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จ�านวน 1,067,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า ร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จ�านวน 47 ราย  

รวมจ�านวนหุน้ 10,926,100 หุน้ รวมเป็นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาร่วมประชมุทัง้สิน้จ�านวน 638 ราย รวมจ�านวนหุน้ได้ทัง้สิน้ 558,078,248 หุน้ 

เท่ากับร้อยละ 52.30 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะน�ากรรมการ, ผู้บริหารบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ดังนี้

กรรมก�รที่เข้�ร่วมประชุม

1. ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ

2. นายเคอิตะ อิชิอิ รองประธานกรรมการ

3. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการ

4. นาย วัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการ

5. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาฯ

6. ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาฯ

7. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ผู้บริห�รที่เข้�ร่วมประชุม

1. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการบริษัท

2. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจ�กบริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด

1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี

2. นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผูแ้ทนผูส้อบบญัช ีท�าหน้าทีด่แูลให้การประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมาย

และข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติเท่านั้น และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 

ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีถ่อือยูแ่ละหุน้ที่ได้รบัมอบฉนัทะ โดยถอืว่าหนึง่หุน้เท่ากบัหนึง่เสยีง ในการออกเสยีงลงคะแนนให้กระท�า

โดยเปิดเผยโดยใช้วิธีการชูมือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับ 1
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ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ลงใน

บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด

ออกเสียง

ส�าหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม  

และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วยในระเบยีบวาระนัน้ๆ ทัง้นี้ในการพจิารณาคะแนนเสยีงดงักล่าวจะค�านงึถงึการลงคะแนนเสยีง

ที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และส�าหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระจะต้องมีการขอมติโดยจะใช้มติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงด�าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระต่อไป

ว�ระที่ 1 พิจ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษ�ยน 2554
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2554 ภายใน 14 วันนับแต่

วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่ได้ส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณชิย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนดและได้

ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แล้วเหน็ว่าได้มกีารบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้อง หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถาม แต่ไม่มผีู้ใดซกัถาม ประธานฯ

จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 549,331,148 คะแนน

เห็นด้วย จ�านวน 529,162,148 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.33

ไม่เห็นด้วย จ�านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง จ�านวน 20,169,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.67

ว�ระที่ 2 รับทร�บร�ยง�นประจำ�ปี และร�ยง�นของคณะกรรมก�รบริษัทประจำ�ปี 2554
 ประธานฯ ขอให้นายวบิลูย์ กรมดษิฐ์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร รายงานผลการด�าเนนิงานในรอบปี 2554 เพือ่ให้ทีป่ระชมุรบัทราบ

 นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 ขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 แห่งในประเทศไทย คือ นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนครขายได้ 599 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ขายได้ 964 ไร่ รวม 1,563 ไร่จากเป้าหมายที่วางไว้ 1,500 ไร่ 

 ลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯ ในปี 2554 แบ่งตามประเภทธุรกิจจะเห็นว่า อันดับหนึ่งเป็นเหล็กและโลหะ อันดับสองชิ้นส่วนยานยนต์ 

อันดับสามเป็นบริการ 

 ลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯ ในปี 2554 แบ่งตามสัญชาติจะเห็นว่า อันดับหนึ่งเป็นญี่ปุ่น อันดับสองเป็นไทย อันดับสามเป็นลูกค้าที่มา

จากทวีปยุโรป

 หลังจากนั้นกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

 นายบุญประเสริฐ โรจนพฤกษ์ ได้ถามและกรรมการได้ตอบค�าถามดังนี้

1. ตามทีบ่รษิทัฯ ได้ตัง้เป้าหมายการขายทีด่นิในปี 2555 จ�านวน 3,000 ไร่ขอเรยีนถามว่าจะเป็นยอดขายทีพุ่ง่ชึน้เพยีงปีเดยีวเนือ่งจาก

มกีารย้ายมาจากบรเิวณน�า้ท่วม แล้วปีต่อไปจะลดลงหรอืบรษิทัฯ คาดว่าจะรกัษายอดขายให้อยู่ในระดบันี้ได้ต่อไป นายวบิลูย์ กรมดษิฐ์ 

ได้ตอบว่าปีนี้มีลูกค้าเข้ามามาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายตัวของธุรกิจของลูกค้าเอง เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ ยอดการผลิต

รถยนต์เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัยานยนต์ยงัมอีกีมาก และขยายตวัเช่น ยางรถยนต์ ส�าหรบัปีหน้าคดิว่ายอดขาย

ยังดีอยู่เนื่องจากปัจจัยเรื่องน�้าท่วมยังเป็นปัจจัยหลักในการเลือกท�าเลที่ตั้งโรงงาน
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2. ขอทราบความคืบหน้าของโครงการที่ทวาย ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ได้ตอบว่าขณะนี้บริษัทฯ ก�าลังศึกษาความเสี่ยงและโอกาสของ

โครงการนี้

3. ขอทราบความคบืหน้าของโครงการทีเ่วยีดนาม นายจกัก์ชยั พานชิพฒัน์ ได้ตอบว่า ในระยะ 4-5 ปีทีผ่่านมากจิการด�าเนนิการไปได้ดี 

แต่มีอุปสรรคบ้างเรื่องการขยายพื้นที่เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ซึ่งท�าให้ต้องโยกย้ายคน โครงการปัจจุบันตั้งอยู่ที่จังหวัดดองไน  

มพีืน้ทีท่ัง้โครงการ 700 เฮกเตอร์ ขณะนี้ได้รบัอนญุาตสิ�าหรบัพืน้ที่ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดมิซึง่อยู่ใกล้สนามบนิแห่งใหม่ทีก่�าลงัจะสร้าง 

พื้นที่นี้ยังไม่ได้เริ่มพัฒนาเนื่องจากต้องรอสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยสรุปโครงการที่เวียดนามมีอนาคตที่ดีอยู่อีกมาก

 นายสมศักดิ์ ศักดิ์บูรณพงษา ได้ถามเรื่องพื้นที่คงเหลือของทั้งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ว่ามี

จ�านวนเท่าไหร่ และในอนาคตจะสามารถซื้อพื้นที่ในบริเวณเดียวกันต่อไปได้หรือไม่ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ได้ตอบว่านิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้มีพื้นที่คงเหลือรวมกันประมาณ 14,000 ไร่ แบ่งเป็นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 9,000 

กว่าไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 4,000 กว่าไร่ ซึ่งพอขายได้อีก 3 ปีเป็นอย่างน้อย

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ�าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2554

ว�ระที่ 3 พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินซึ่งผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 
 ประธานฯ ขอให้นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ในฐานะผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนองบการเงินประจ�าปี 2554 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากบรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั และได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ผูถ้อืหุน้พจิารณา

 นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปี 2554 เป็นปีแรกที่บริษัทรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อบริษัทได้โอน

ความเสีย่งและผลตอบแทนทีส่�าคญัให้แก่ผูซ้ือ้แล้ว ในปีก่อนๆ บรษิทัฯ จะรบัรูร้ายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ตามวธิอีตัราส่วนของ

งานที่ท�าเสร็จ

 ต่อจากนัน้ได้ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบังบการเงนิซึง่ปรากฏในรายงานประจ�าปี ทีส่่งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ

ในครั้งนี้ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

งบการเงินรวม 2554 2553 +/-

รวมสินทรัพย์ 18,118 14,381 3,737

รวมหนี้สิน 11,378 8,271 3,107

รวมรายได้ 3,923 3,178 745

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 932 696 236

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 0.87 0.65 0.22

 หลังจากนั้นกรรมการและผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

 น.ส.พชัรนิทร์ ชาญเมธา ได้ขอให้อธบิายวธิรีบัรูร้ายได้ ซึง่นายอนชุา สหินาทกถากลุ ได้อธบิายว่า เดมิเมือ่บรษิทัขายที่ได้ จะทยอยรบัรู้ 

รายได้ไปเรื่อยๆ ตามปริมาณงานที่ท�า แต่ตั้งแต่ปี 2554 เมื่อขายที่ดินได้จะยังไม่สามารถรับรู้รายได้จนกว่าจะได้โอนโฉนดให้ลูกค้า 

ซึง่ใช้เวลาประมาณ 1 ปี (ระยะเวลาตัง้แต่ลงนามในสญัญาซือ้ขายจนถงึวนัโอน) และเงนิที่ได้รบัจากลกูค้าตามสญัญาทีย่งัไม่สามารถรบัรู้

เป็นรายได้จะถูกบันทึกเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ในหัวข้อเงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า

 นายสรุเชษฐ สทิธชิยัเกษม ได้สอบถามถงึจ�านวนพืน้ทีท่ีจ่ะโอนในปี 2555 และตามเป้าหมายทีจ่ะขาย 3,000 ไร่ในปีนี ้ จะสามารถรบัรู้ 

รายได้ได้เมื่อไร นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ได้ตอบว่าที่ดินที่ขายแล้วก่อนปี 2555 แต่ยังไม่โอน คาดว่าจะโอนได้หมดในปี 2555 ส่วนที่ดิน

ที่ขายในปี 2555 คาดว่าจะโอนได้ในปี 2556 ประมาณ 80-90% 

 นายวรีะ ไชยมโนวงศ์ ได้สอบถามว่าในงบการเงนิมรีายได้มาจากเวยีดนามหรอืไม่ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ได้ตอบว่าในงบการเงนิรวม 

ได้รวมรายได้ของเวียดนามอยู่ด้วย
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 นายประพจน์ ลุลิตานนท์ ได้ถามค�าถามและกรรมการได้ตอบค�าถามดังนี้

1. ขอให้ช่วยแยกรายได้ของเวียดนาม ประเด็นนี้นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้ชี้แจงว่าในหน้า 67 ของรายงานประจ�าปี 2554 ในงบก�าไร

ขาดทนุได้แยกประเภทของรายได้ไว้แล้ว รายได้ของเวยีดนามเป็นรายได้จากการให้เช่า นอกจากนีน้ายจกัก์ชยั พานชิพฒัน์ ได้เพิม่เตมิว่า 

ปันผลที่ได้รับจากเวียดนามปรากฎในหน้า 87 ของรายงานประจ�าปี 2554

2. นอกจากเวยีดนามแล้ว บรษิทัจะไปลงทนุทีป่ระเทศใดอกีบ้าง ประเดน็นีน้ายอนชุา สหินาทกถากลุ ได้ชีแ้จงว่า มีโครงการใหม่ทีป่ระเทศ

เวียดนามตามที่นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ได้รายงานไปแล้ว และอาจมีการไปลงทุนที่พม่าซึ่งก�าลังศึกษาอยู่

 เมื่อหมดข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

มติ อนุมัติงบการเงินประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 558,045,348 คะแนน

เห็นด้วย จ�านวน 540,639,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.88

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 836,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15

งดออกเสียง จ�านวน 16,569,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.97

ว�ระที่ 4 พิจ�รณ�จัดสรรเงินทุนสำ�รองต�มกฎหม�ยและจ่�ยเงินปันผล สำ�หรับผลประกอบก�รตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2554 
  ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2554

 นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่า 40% ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่

ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัทฯ ด้วย 

ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้ก�าหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม ในงบเดี่ยว (เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method นั้น ส่งผลให้ก�าไรสุทธิ

ของงบก�าไรขาดทุนในงบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดี่ยว แต่บริษัทจะงดจ่าย

ปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วก�าไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสมด้วย จากผลการ

ด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทมีก�าไรสุทธิในงบการเงินเดี่ยว ปี 2554 จ�านวน 620.15 ล้านบาทและมีทุนส�ารองของบริษัทฯ 

ครบร้อยละสบิของทนุจดทะเบยีนจงึไม่มคีวามจ�าเป็นต้องส�ารองเพิม่อกี ทัง้นีเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 

และข้อบังคับของบริษัทฯ

 คณะกรรมการได้พิจารณา Cash flow และนโยบายจ่ายเงินปันผลแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลอีก 0.25 บาทโดยจ่ายจากกิจการ 

ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจ�านวน เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 จ�านวน 0.15 บาท

รวมเป็นเงินปันผลประจ�าปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทหรือร้อยละ 68.82 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท การจ่าย

เงนิปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผูถ้อืหุน้เฉพาะผูม้สีทิธิได้รบัเงนิปันผลตามข้อบงัคบับรษิทัตามทีป่รากฏรายชือ่ ณ วนัก�าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธิ

รบัเงนิปันผลในวนัพฤหสับดทีี ่3 พฤษภาคม 2555 และปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่สทิธริบัเงนิปันผลในวนัศกุร์ที ่4 พฤษภาคม 

2555 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555

 นายจตุวัฒน์ แสงสานนท์ ได้สอบถามว่า ท�าไมถึงจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิของงบก�าไรขาดทุนในงบเดี่ยวไม่จ่ายจากงบรวม  

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ได้ตอบว่าเป็นไปตามนโยบายปันผลของบริษัท และบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  

การจ่ายเงนิปันผลจากกิจกรรมนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์มากกว่า

 น.ส. พัชรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า ในหน้า 7 ของรายงานประจ�าปี 2554 แสดง รายได้รวม ก�าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

ตั้งแต่ปี 2550-2554 ในปี 2554 มีรายได้มากขึ้น แต่จ่ายเงินปันผลเพียง 160.05 ล้านบาทซึ่งไม่ใช่ 68.82% ของก�าไร ประเด็นนี้ 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้ชี้แจงว่า เงินปันผล 160.05 ล้านบาทเป็นเงินที่จ่ายในปี 2554 ซึ่งเป็นเงินปันผลของปี 2553 เงินปันผล

ของปี 2554 ที่ก�าลังพิจารณานี้จะจ่ายปี 2555
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 เมื่อหมดข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดกันเงินส�ารองจากก�าไรสุทธิประจ�าปี 2554 และให้จ่ายเงินปันผล

ประจ�าปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติ อนุมัติงดกันเงินส�ารองจากก�าไรสุทธิประจ�าปี 2554 และให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 558,047,148 คะแนน

เห็นด้วย จ�านวน 541,499,048 เสียง คิดเป็นร้อยละ 16,548,100

ไม่เห็นด้วย จ�านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง จ�านวน 16,548,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.97

ว�ระที่ 5 พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ พร้อมทั้งกำ�หนดอำ�น�จกรรมก�ร
 ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการ

ประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 3 คน ดังนี้ 1).ดร.วิษณุ เครืองาม  

2). นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ และ 3).นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ และเนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 คนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 

จะต้องออกจากห้องประชุมส�าหรับวาระนี้ จึงขอให้นายเคอิตะ อิชิอิ รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมส�าหรับวาระนี้ ทั้งนี้

เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 38 “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

 นายเคอิตะ อิชิอิ ขอให้นายอนุชา สิหนาทกถากุล ในฐานะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 นายอนชุา สหินาทกถากลุ ชีแ้จงว่าตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดัและข้อบงัคบัของบรษิทัข้อ 18 ก�าหนดให้กรรมการต้องออก

จากต�าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีในอตัราหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุใหญ่สามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีครัง้นีม้กีรรมการทีต้่องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 3 คนดงันี ้1).ดร.วษิณ ุเครอืงาม 2).นายจกัก์ชยั พานชิพฒัน์ 

และ 3).นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ การสรรหากรรมการนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 26 

กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการ 

ได้ก�าหนดไว้ โดยพจิารณาจากคณุสมบตั ิเช่น ต้องเป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุ ิมพีืน้ฐานและความเชีย่วชาญจากหลากหลายอาชพี มภีาวะผูน้�า 

วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น

อย่างเป็นอสิระ มคีณุสมบตัเิหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดมิจะต้องปฏบิตังิานในฐานะกรรมการทีผ่่านมาได้เป็นอย่างด ีและมมีตเิหน็

ชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอโดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 เลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจาก

ต�าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส�าหรับอ�านาจกรรมการเหมือนเดิมที่มีอยู่

 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอืน่ๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ได้รบัการเสนอชือ่ได้ส่งให้ผูถ้อืหุน้

ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

 หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามจึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
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มติ เลือกตั้งดร.วิษณุ เครืองาม นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ และ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในต�าแหน่งเดิมต่อไปอีก

วาระหนึ่ง ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ มี 9 คนดังนี้

1. ดร.วิษณุ เครืองาม  2. นายเคอิตะ อิชิอิ

3. นายวิกรม กรมดิษฐ์  4. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

5. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์  6. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

7. นายอนุชา สิหนาทกถากุล   8. นายนพพันธป์ เมืองโคตร

9. ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

(1) ดร.วษิณ ุเครอืงาม นายเคอติะ อชิอิ ินายวกิรม กรมดษิฐ์ นายจกัก์ชยั พานชิพฒัน์ นาย วฒันา สภุรณ์ไพบลูย์ นายวบิลูย์ กรมดษิฐ์ 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ

ตราส�าคัญของบริษัท 

(2) นายจกัก์ชยั พานชิพฒัน์ หรอื นายวฒันา สภุรณ์ไพบลูย์ หรอื นายวบิลูย์ กรมดษิฐ์ ลงลายมอืชือ่และประทบัตราส�าคญัของบรษิทั

มีอ�านาจท�าการเฉพาะยื่นค�าร้อง ค�าขอ หรือการติดต่อกับทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบส�าคัญ และ

สิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดร.วิษณุ	เครืองาม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 558,047,148 คะแนน

เห็นด้วย จ�านวน 540,679,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.89

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 836,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15

งดออกเสียง จ�านวน 16,531,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.96

นายจักก์ชัย	พานิชพัฒน์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 558,047,148 คะแนน

เห็นด้วย จ�านวน 540,605,048 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.88

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 911,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16

งดออกเสียง จ�านวน 16,530,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.96

นายวิบูลย์	กรมดิษฐ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 558,047,248 คะแนน

เห็นด้วย จ�านวน 540,673,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.89

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 842,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15

งดออกเสียง จ�านวน 16,531,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.96
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ว�ระที่ 6 พิจ�รณ�เรื่องค่�ตอบแทนกรรมก�ร
 นายอนุชา สิหนาทกถากุล ในฐานะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทีพ่จิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั จากผลการด�าเนนิงาน 

ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีน

ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่าสมควรพิจารณาก�าหนดบ�าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

	 1.	 คณะกรรมการบริษัท	ให้จ่ายดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนรายเดอืน ให้จ่ายทกุเดอืน โดยจ่ายประธานฯ 35,000 บาท/เดอืน รองประธานฯ 25,000 บาท/เดอืน และกรรมการ

อืน่ท่านละ 20,000 บาท/เดอืน

1.2 เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ให้จ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมือ่มาเข้าประชมุ โดยจ่ายประธานฯ 50,000 บาท/ครัง้ รองประธานฯ 

40,000 บาท/ครัง้ และกรรมการอืน่ท่านละ 30,000บาท/ครัง้

1.3 โบนสัคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครัง้ โดยจ่าย 1.20% ของจ�านวนเงนิปันผลทีป่ระกาศจ่าย 

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 50,000 บาท/ครั้ง และ

กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 

3.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 

50,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 

 นายอนชุา สหินาทกถากลุ ในฐานะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ให้ความเหน็เพิม่เตมิว่าควรก�าหนดวงเงนิจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการ ทั้งปีไม่เกิน 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปี 2554 อยู่ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสน

บาทถ้วน) ทัง้นีห้ากกรรมการท่านใดเป็นพนกังานของบรษิทัฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ป็นส่วนเพิม่เตมิจากค่าจ้างปกตขิองพนกังาน

แต่ละท่าน โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

 นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ได้ขอท�าความเข้าใจเรื่องโบนัสกรรมการอีกครั้ง

 นายอนุชา สิหนาทกถากุล อธิบายเพิ่มเติมว่าเดิมบริษัทได้จ่ายโบนัสกรรมการเป็นจ�านวนเท่าของค่าตอบแทนรายเดือน แต่ปีนี้ขอปรับ

เป็นสัดส่วนกับเงินปันผล โบนัสที่ขออนุมัติมาจากผลงานของปี2554

 เมื่อหมดข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติ อนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอข้างต้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 558,078,248 คะแนน

เห็นด้วย จ�านวน 541,077,048 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.96

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 464,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08

งดออกเสียง จ�านวน 16,536,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.96

ว�ระที่ 7 พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�สอบบัญชีประจำ�ปี 2555
 ประธานฯ ขอให้นายอนุชา สิหนาทกถากุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

 นายอนุชา สิหนาทกถากุล ในฐานะ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาคัดเลือกนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรบั

อนญุาตเลขที ่3930 และ/หรอื นายกฤษดา เลศิวนา ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4958 แห่งบรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั 
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เป็นส�านกังานสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย เนือ่งจากมมีาตรฐานการท�างานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมค่ีาสอบบญัชี

ทีเ่หมาะสม รวมทัง้ได้ปฏบิตัหิน้าที่ได้เป็นอย่างด ีดงันัน้ ในปี2555 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ให้ ผูส้อบบญัช ีและ ส�านกังาน

สอบบญัชเีดมิ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยมค่ีาสอบบญัชงีบการเงนิบรษิทัประจ�าปี 2555 เป็นเงนิจ�านวน 1,420,000 บาท 

ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 2554 ทั้งนี้ บริษัท ส�านักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความ

สัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 นอกจากนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชี งบการเงินรวมประจ�าปี 2555 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จ�านวน 1,420,000 บาท 

และเป็นของบริษัทย่อย 4 แห่งจ�านวน 1,555,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,975,000 บาท ซึ่งสูงค่าสอบบัญชีปี 2554

มติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2555 ตามรายชื่อและก�าหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 558,078,248 คะแนน

เห็นด้วย จ�านวน 540,215,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.80

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 1,308,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.23

งดออกเสียง จ�านวน 16,554,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.97

ว�ระที่ 8 พิจ�รณ�เรื่องอื่นๆ (ถ้�มี)

 ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.

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

(ดร.วิษณุ เครืองาม)

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

(นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์)


