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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
ของ

 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)
 
 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม

 ประธานฯ แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 525 ราย นับจ�านวน
หุ้นได้ทั้งสิ้น 468,244,074 หุ้นเท่ากับร้อยละ 43.88 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จ�านวน 1,067,000,000 หุ้นครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

 หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า ร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก  
จ�านวน 53 ราย รวมจ�านวนหุ้น 1,128,769 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 578 ราย รวมจ�านวนหุ้น
ได้ทั้งสิ้น 469,372,843 หุ้น เท่ากับร้อยละ 43.99 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 ประธานฯได้แนะน�ากรรมการ, ผู้บริหารบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

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

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
 1. นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี 
 2. นายวัชรินทร์  ภัสรพงษ์กุล ผู้แทนผู้สอบบัญชี ท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง 
    โปรงใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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 ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
สรุปได้ดังนี้

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

 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชูมือนั้น ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอก 
ความประสงค์ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนทุกใบ 
ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

 ส�าหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทฯจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะค�านึงถึงการ
ลงคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสอืมอบฉันทะด้วย และส�าหรบัการออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระเพือ่พจิารณา
จะต้องมีการขอมติโดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประธานฯจึงด�าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2556 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2556

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ภายใน 14 วัน
นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�าหนดและได้ส่งให้ผู ้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมท้ังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดย 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 469,201,175 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 467,026,975 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.54
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 37,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
 งดออกเสียง จ�านวน 2,137,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.45

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2556

 ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่การตลาด รายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี 2556 เพื่อให้ที่
ประชุมรับทราบ

 นายวบิลูย์ กรมดษิฐ์ รายงานต่อทีป่ระชมุว่า ในปี 2556 ขายพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมท้ัง 2 แห่งในประเทศไทย คอื นคิมอุตสาหกรรม
อมตะนครขายได้ 354.36 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ขายได้ 654.57 ไร่ รวม 1,008.93 ไร่จากเป้าหมายท่ีวางไว ้
3,000 ไร่ สาเหตุที่ขายได้ต�่ากว่าเป้าหมายมากเนื่องจากปัญหาการเมืองที่ท�าให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อที่ดินและรอดูสถานะ
การณ์ โดยปกติธุรกิจจะขายที่ดินได้ดีในไตรมาสที่ 4 แต่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 เกิดความไม่ปกติทางการเมือง ยอดขายจึงได้
รับผลกระทบอย่างมาก

 ลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯ ในปี 2556 แบ่งตามประเภทธุรกิจจะเห็นว่า อันดับหนึ่งเป็นบริการ อันดับสองเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ 
อันดับสามเหล็กและโลหะ 
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 ลกูค้าทีม่าซือ้ทีด่นิในนคิมฯ ในปี 2556 แบ่งตามสญัชาตจิะเหน็ว่า อนัดบัหนึง่เป็นไทย อนัดบัสองเป็นญีปุ่น่ อนัดบัสามเป็นเกาหลี

 หลังจากนั้นกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

 นายนรา ศรีเพชร ได้ถามค�าถามดังนี้

1. จากยอดขายที่ดินในปี 2555 จ�านวน 2,846.96 ไร่ และในปี 2556 จ�านวน 1,008.96 ไร่ ไม่ทราบว่าในปี 2557 บริษัท 
ต้ังเป้าหมายไว้อย่างไร นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ได้ตอบว่าธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการลงทุนของต่างชาติ  
ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองเป็นปัจจัยส�าคัญตัวหนึ่งในการพิจารณา และขณะนี้ประเทศไทยการเมืองไม่ปกติและไม่ทราบ
ว่าจะจบเมื่อไหร่ จึงยังไม่สามารถให้ค�าตอบที่ชัดเจนได้

2. บริษัทมีการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างไรหากยอดขายที่ดินไม่ดี นายวิกรม กรมดิษฐ์ ได้ตอบว่าบริษัทมีรายได้อื่นนอกจาก
การขายที่ดินเช่น รายได้จากสาธารณูปโภค รายได้จากค่าเช่าซึ่งรายได้เหล่านี้เป็นรายได้ประจ�า (Recurring Income) และ
ในปี 2556 บริษัทได้เพิ่มการลงทุนในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทก�าลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะขยายการท�านิคม
อุตสาหกรรมไปต่างประเทศได้แก่ ประเทศพม่า และ ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ�าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจ�าปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

 ประธานฯ ขอให้นางสาวเด่นดาว  โกมลเมศ ในฐานะผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนองบการเงินประจ�าปี 2556 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

 นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ชีแ้จงว่ารายละเอยีดเกีย่วกบังบการเงนิปรากฏในรายงานประจ�าปีซึง่ได้จดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม 2556 2555

 (ปรับปรุงใหม่)
+/-

สินทรัพย์รวม 22,203 21,014 1,189

หนี้สินรวม 12,012 12,108 -96

รายได้รวม 7,506 6,090 1,416

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,516   1,501 15

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 1.42 1.41 0.01

 หลังจากนั้นกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้ ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่า บริษัทมีนโยบายก�าหนดสัดส่วนรายได้ 
ของบริษัท และบริษัทย่อยไว้อย่างไร

 นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้ตอบว่าบริษัทมีการก�าหนดสัดส่วนรายได้ตามประเภทของธุรกิจเป็นหลักเช่น รายได้จากการ 
ขายที่ดิน รายได้จากสาธารณูปโภค รายได้จากค่าเช่า เป็นต้น บริษัทเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร เพียงแห่งเดียว  
นิคมฯอื่น และธุรกิจอื่นท�าโดยบริษัทย่อย ดังนั้นในอนาคตรายได้ในบริษัทย่อยจะมีมากขึ้นเนื่องจากการขยายการลงทุนผ่าน 
บริษัทย่อย

 ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติ อนุมัติงบการเงินประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 469,343,021 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 467,376,621 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.58
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 14,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 งดออกเสียง จ�านวน 1,952,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.42
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วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลประกอบการต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่า 40% ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่ม
ต้ังแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของ 
บริษัทฯด้วย ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้ก�าหนดให้บริษัทบันทึกเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดี่ยว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method 
นั้น ส่งผลให้ก�าไรสุทธิของงบก�าไรขาดทุนในงบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่าย 
จากงบเดีย่ว แต่บรษิทัจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบรษิทัยงัมผีลขาดทนุสะสม หรอืจ่ายปันผลแล้วก�าไรสะสมในงบรวมเปลีย่น
เป็นขาดทุนสะสมด้วย จากผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทมีก�าไรสุทธิในงบการเงินเดี่ยว ปี 2556 จ�านวน 
927.30 ล้านบาทและมีทุนส�ารองของบริษัทฯ ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนจึงไม่มีความจ�าเป็นต้องส�ารองเพิ่มอีก ท้ังนี ้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

 คณะกรรมการได้พิจารณา Cash flow และนโยบายจ่ายเงินปันผลแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดย
จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจ�านวน ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการ
ครั้งที่ 6/2013 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 จ�านวน 0.25 บาทต่อหุ้นที่จ่ายไปแล้วจากก�าไรสะสม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้จ่ายแก่ผูถ้อืหุน้เฉพาะผูม้สีทิธไิด้รบัเงนิปันผลตามข้อบังคบับรษัิทตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก�าหนดรายช่ือผูมี้สทิธริบัเงนิปันผล
ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และ
ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557

 หลงัจากนัน้ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถาม แต่ไม่มผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯจงึเสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณาอนมุตังิดกนัเงนิ
ส�ารองจากก�าไรสุทธิประจ�าปี 2556 และให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติ เนื่องจากทุนส�ารองของบริษัทฯ ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องส�ารองเพิ่มอีก ทั้งนี้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2556 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 469,344,321 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 467,346,321 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.57
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 68,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02
 งดออกเสียง จ�านวน 1,930,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.41

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ พร้อมท้ังก�าหนดอ�านาจกรรมการ

 ประธานฯ ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด ซ่ึงในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 3 คนดังนี้ 1). นายนพพันธป์ เมืองโคตร 
2). ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์และ 3).นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ การสรรหากรรมการนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ 
รายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ตั้งแต่ 20 กันยายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับ 
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมคณะกรรมการทีมี่ส่วนได้ส่วนเสยีได้หารอืกนัอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาทีค่ณะกรรมการ
ได้ก�าหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ เช่น ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ 
มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา
ได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯเสนอโดยให้เสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 
เลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส�าหรับอ�านาจ
กรรมการเหมือนเดิมที่มีอยู่
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 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ข้อมูลการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมท้ังข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

 กรรมการทั้ง 3 ท่านไม่ได้อยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณา

 หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามจึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ เลือกตั้ง นายนพพันธป์ เมืองโคตร ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ และ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในต�าแหน่ง
เดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ มี 8 คนดังนี้

 1. ดร.วิษณุ เครืองาม 2. นายวิกรม กรมดิษฐ์
 3. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 4. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์
 5. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ 6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
 7. นายนพพันธป์ เมืองโคตร 8. ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

 ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
 (1) ดร.วิษณุ เครืองาม นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ นาย วัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ
ตราส�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

 นายนพพันธป์ เมืองโคตร
 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 469,346,633 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 467,097,133 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.52
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 278,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 
 งดออกเสียง จ�านวน 1,971,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.42

 ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์
 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 469,346,633 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 467,073,733 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.52
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 302,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06
 งดออกเสียง จ�านวน 1,970,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.42

 นาย วัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์
 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 469,346,633 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 467,365,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.58
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 งดออกเสียง จ�านวน 1,971,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.42
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วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

 นายนพพันธป์ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท  
จากผลการด�าเนินงาน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่าสมควรพิจารณาก�าหนดบ�าเหน็จกรรมการ และ 
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

 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 ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเม่ือมาเข้าประชุม 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. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน ให้จา่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครั้งเมือ่มาเข้ารว่มประชมุ โดยจ่ายประธานฯ   
 50,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง 

 นายนพพันธป์ เมืองโคตร ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าควรก�าหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งปีไม่เกิน 12,500,000 บาท 
(สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2556 ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการ
นี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน  โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็น 
ประการอื่น

 หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที่เสนอ

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 469,372,643 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 467,432,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.59
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 24,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 งดออกเสียง จ�านวน 1,916,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.41

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2557

 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�างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการ 
สอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปี2557 คณะกรรมการตรวจสอบมี 
ความเห็นให้ ผู้สอบบัญชี และ ส�านักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีงบการเงิน
บริษัทประจ�าปี 2557 เป็นเงินจ�านวน 1,560,000 บาท  ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 2556 ทั้งนี้ บริษัท ส�านักงาน
สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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 นอกจากนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชี งบการเงินรวมประจ�าปี 2557 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจ�านวน 1,560,000 
บาท และเป็นของบริษัทย่อยในประเทศไทย 6 แห่งจ�านวน 2,533,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อย
ในประเทศไทยทั้งสิ้น 4,093,000.- บาทซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีปี 2556

 หลังจากนั้นกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

 นาย อมร โควานิชเจริญได้ถามว่า ขอทราบเหตุผลในการขึ้นค่าสอบบัญชี

 นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้ตอบว่า อุตสาหกรรมสอบบัญชีขาดแคลนบุคลากรและในปีนี้ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ในการสอบบัญชีโดยให้มีบุคคลตรวจสอบ การตรวจสอบผู้สอบบัญชีซึ่ง
เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

 ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2557 ตามที่เสนอ

มติ แต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2557 ตามรายชื่อและก�าหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ�านวนหุ้นได้ 469,372,643 คะแนน
 เห็นด้วย จ�านวน 467,372,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.57
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 52,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
 งดออกเสียง จ�านวน 1,948,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.42

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

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

  (ดร.วิษณุ เครืองาม)

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

   (นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์)


