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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 2556
ของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)
 
 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู ้ถือหุ ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู ้อื่นเข้าประชุมรวม 628 ราย 
นับจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 635,767,012 หุ้นเท่ากับร้อยละ 59.58 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จ�านวน 1,067,000,000 หุ้น 
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

 หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า ร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 
จ�านวน 37 ราย รวมจ�านวนหุ้น 266,428 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 665 ราย รวมจ�านวน 
หุ้นได้ทั้งสิ้น 636,033,440 หุ้น เท่ากับร้อยละ 59.61 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 ประธานฯ ได้แนะน�ากรรมการ, ผู้บริหารบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ดังนี้

กรรมการที่ เข ้าร ่วมประชุม

 1. ดร.วิษณุ  เครืองาม ประธานกรรมการ
 2. นายเคอิตะ  อิชิอิ รองประธานกรรมการ
 3. นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์ กรรมการ
 4. นายวัฒนา  สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการ
 5. นายอนุชา  สิหนาทกถากุล กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาฯ
 6. นายนพพันธป์  เมืองโคตร กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ
 7. ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาฯ
 8. นายวิบูลย์  กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

ผู้บริหารที่ เข ้าร ่วมประชุม

 1. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการ 
 2. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
 1. นายวัชรินทร์  ภัสรพงษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้สอบบัญชี ท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น 
    เป็นไปอย่างโปรงใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
 2. นายธันระวีร์  ภัทรวินิจ ผู้แทนผู้สอบบัญชี ท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง 
    โปรงใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

 ประธานฯ ได้ขอให้เลขานกุารบรษิทัชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุ และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดสรปุ
ได้ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติเท่านั้น และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระต่างๆ ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีถ่อือยูแ่ละหุน้ที่ได้รบัมอบฉนัทะ โดยถอืว่าหนึง่หุน้เท่ากบัหนึง่เสยีง ในการออกเสยีง
ลงคะแนนให้กระท�าโดยเปิดเผยโดยใช้วิธีการชูมือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ 
ลงคะแนนลับ

 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอก 
ความประสงค์ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร  และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนทุกใบทั้ง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

 ส�าหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะค�านึงถึง 
การลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และส�าหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระเพื่อ
พิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงด�าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี2555 เมื่อวันที่  20 เมษายน 2555

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 ภายใน 14 วัน
นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�าหนด และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดย 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 635,995,112 คะแนน 
 เห็นด้วย จ�านวน 633,406,912 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.59
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 งดออกเสียง จ�านวน 2,588,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.41
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2555

 ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่การตลาด รายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี 2555 เพื่อ 
ให้ที่ประชุมรับทราบ

 นายวบิลูย์ กรมดษิฐ์ รายงานต่อทีป่ระชมุว่า ในปี 2555 ขายพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรมทัง้ 2 แห่งในประเทศไทย คอื นคิมอตุสาหกรรม
อมตะนครขายได้ 1,018 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ขายได้ 1,829 ไร่ รวม 2,847 ไร่จากเป้าหมายที่วางไว้ 2,800 ไร่ 

 ลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯ ในปี 2555 แบ่งตามประเภทธุรกิจจะเห็นว่า อันดับหนึ่งเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ อันดับสองเป็นบริการ 
อันดับเป็นสามเหล็กและโลหะ 

 ลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯ ในปี 2555 แบ่งตามสัญชาติจะเห็นว่า อันดับหนึ่งเป็นญี่ปุ่น อันดับสองเป็นไทย อันดับสามเป็นจีน

 หลังจากนั้นกรรมการและผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้ 
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 นายอลิส เรืองกูล ได้ถามค�าถามดังนี้

1. จากยอดขายที่ดินจ�านวน 2,847 ไร่มีก�าหนดการรับรู้รายได้อย่างไร นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ได้ตอบว่าตามมาตราฐาน
บัญชีจะรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนที่ดินให้ลูกค้า ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่จะโอนได้ในปี 2556

2. ขอทราบว่าบริษัทตั้งเป้าหมายธุรกิจในปี 2556 ไว้อย่างไร นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ได้ตอบว่าได้ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ดินใน
ประเทศไทย ส�าหรับปี 2556 จ�านวน 3,000 ไร่ 

3. ขอทราบว่าเมื่อสิ้นปี 2555 บริษัทมี Back log อยู่เท่าไหร่ และจะรับรู้ในแต่ละไตรมาสอย่างไร นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ 
ได้ตอบว่า มีจ�านวนประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท คาดว่า 50% คงรับรู้ได้ในปี 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ�าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2555
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

 ประธานฯ ขอให้นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ในฐานะผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนองบการเงินประจ�าปี 2555 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

 นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ชีแ้จงว่ารายละเอยีดเกีย่วกบังบการเงนิปรากฏในรายงานประจ�าปีซึง่ได้จดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม 2555 2554 +/-

สินทรัพย์รวม 23,848 20,749 3,099

หนี้สินรวม 12,655 10,930 1,725

รายได้รวม 6,047 3,923 2,124

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,445  901 544

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 1.35 0.84 0.51

 หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
งบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติ อนุมัติงบการเงินประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 635,999,012 คะแนน 
 เห็นด้วย จ�านวน 633,410,612 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.59
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 งดออกเสียง จ�านวน 2,588,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.41
 
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนส� ารองตามกฎหมายและจ ่ ายเงินป ันผล ส� าหรับผลประกอบการตั้งแต ่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2555

 นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่า 40% ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี 
โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ ด้วย ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้ก�าหนดให้บริษัทบันทึก
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดี่ยว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity  
Method นั้น ส่งผลให้ก�าไรสุทธิของงบก�าไรขาดทุนในงบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่ายเงินปันผล
จะจ่ายจากงบเดี่ยว แต่บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วก�าไรสะสม 
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ในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสมด้วย จากผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทมีก�าไรสุทธิในงบการเงินเดี่ยว 
ปี 2555 จ�านวน 596.72 ล้านบาทและมีทุนส�ารองของบริษัทฯ ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนจึงไม่มีความจ�าเป็นต้องส�ารอง
เพิ่มอีก ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

 คณะกรรมการได้พิจารณา Cash flow และนโยบายจ่ายเงินปันผลแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท 
โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.10 บาท และจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.20 บาท  
ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2012 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 จ�านวน 
0.25 บาทต่อหุ้นที่จ่ายไปแล้วจากก�าไรสะสม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
ตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556และ 
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 และก�าหนดจ่ายเงินปันผล 
ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556

 หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
งดกันเงินส�ารองจากก�าไรสุทธิประจ�าปี 2555 และให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติ เนื่องจากทุนส�ารองของบริษัทฯ ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องส�ารองเพิ่มอีก ทั้งนี้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2555 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 
 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 636,029,012 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 633,405,612 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.59
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 38,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 งดออกเสียง จ�านวน 2,585,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.41
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งก�าหนดอ�านาจกรรมการ

 นายนพพันธป์ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัท 
มหาชนจ�ากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้อง 
ออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 3 คนดังนี้ 1). นายเคอิตะ อิชิอิ 2). นายวิกรม กรมดิษฐ์และ 3).นายอนุชา สิหนาทกถากุล 
การสรรหากรรมการนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 แต่ 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมคณะกรรมการทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้หารอืกนัอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาทีค่ณะกรรมการ
ได้ก�าหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ เช่น ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ 
มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา
ได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอโดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 
เลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส�าหรับอ�านาจ
กรรมการเหมือนเดิมที่มีอยู่

 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ข้อมูลการ 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการ 
เสนอชื่อได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

 กรรมการทั้ง 3 ท่านไม่ได้อยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณา
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 หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามจึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ เลือกตั้ง นายเคอิตะ อิชิอิ นายวิกรม กรมดิษฐ์ และ นายอนุชา สิหนาทกถากุล เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในต�าแหน่งเดิม 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 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.วิษณุ เครืองาม นายเคอิตะ อิชิอิ นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ นาย วัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์  
 นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ นายอนุชา สิหนาทกถากุล ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการสองคนลง 
 ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

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

 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 นายเคอิตะ อิชิอิ
 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้  636,029,014 คะแนน 
 เห็นด้วย จ�านวน 595,654,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.65
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 37,566,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.91
 งดออกเสียง จ�านวน 2,807,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.44

 นายวิกรม กรมดิษฐ์
 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 636,029,014 คะแนน 
 เห็นด้วย จ�านวน 596,450,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.78
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 36,771,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.78
 งดออกเสียง จ�านวน 2,806,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.44

 นายอนุชา สิหนาทกถากุล
 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 636,029,014 คะแนน 
 เห็นด้วย จ�านวน 628,638,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.84
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 5,684,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.89
 งดออกเสียง จ�านวน 1,706,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.27
 
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

 นายนพพันธป์ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 
จากผลการด�าเนินงาน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่าสมควรพิจารณาก�าหนดบ�าเหน็จกรรมการ และ 
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
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 1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 35,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 25,000 บาท/เดือน 

และกรรมการอื่นท่านละ 20,000 บาท/เดือน
1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม โดยจ่ายประธานฯ 50,000 บาท/ครั้ง 

รองประธานฯ 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  
 และ กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 

 3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่าย 
 ประธานฯ 50,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 

 นายนพพันธป์ เมืองโคตร ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าควรก�าหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งปีไม่เกิน 12,500,000 บาท 
(สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2555 ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทน 
กรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน โดยมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
จะมีมติเป็นประการอื่น

 หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที่เสนอ

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 636,029,215 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 633,441,715 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.59
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 งดออกเสียง จ�านวน 2,585,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.41
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2556

 ประธานฯ ขอให้นายอนุชา สิหนาทกถากุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

 นายอนุชา สิหนาทกถากุล ในฐานะ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคัดเลือกนางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท ส�านักงาน 
เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั เป็นส�านกังานสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย เนือ่งจากมมีาตรฐานการท�างานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญ
ในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปี2556 คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นให้ ผู้สอบบัญชี และ ส�านักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัและบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีงบการเงิน
บริษัทประจ�าปี 2556 เป็นเงินจ�านวน 1,500,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 2555 ทั้งนี้บริษัท 
ส�านักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 นอกจากนั้นขอให้ผู ้ถือหุ ้นรับทราบค่าสอบบัญชี งบการเงินรวมประจ�าปี 2556 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจ�านวน 
1,500,000 บาท และเป็นของบริษัทย่อย 6 แห่งจ�านวน 2,455,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,955,000 บาทซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชี 
ปี 2555

 หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2556 ตามที่เสนอ
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มติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2556 ตามรายชื่อและก�าหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้  636,029,217 คะแนน 
 เห็นด้วย จ�านวน 633,423,917 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.59
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 56,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
 งดออกเสียง จ�านวน 2,549,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.40

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

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

  (ดร.วิษณุ เครืองาม)

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

   (นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์)


