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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)


