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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 
ของ 

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
******************************************* 

 
ประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2126       

อาคารกรมดิษฐ ชั้น6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  
พลตํารวจเอก ชวลิต ยอดมณี  ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 

ประธานฯ แจง ใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขา
ประชุมรวม 206 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 554,669,000 หุนเทากับรอยละ 51.98 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด  จํานวน 1,067,000,000 หุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมเพื่อ
พิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระ 

หลังจากประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุมเรียบรอยแลว ไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขา   
รวมประชุมเพิ่มเติมอีก จํานวน 3 ราย รวมจํานวนหุน 25,200 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวม
ประชุมทั้งสิ้นจํานวน 209 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น  554,694,200 หุน เทากับรอยละ 51.99 ของจํานวน   
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผูบริหารบริษัทฯ เขารวมประชุมดังนี้ 
กรรมการที่เขารวมประชุม 
1. พล.ต.อ. ชวลิต  ยอดมณี ประธานกรรมการ 
2. นายวิกรม  กรมดิษฐ กรรมการ 
3. นายชัย  โสภณพนิช กรรมการและประธานกรรมการ สรรหา 
4. นายโทมัส เฮมลิน รีส กรรมการ 
5. นายวิกรม  สุขวณิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ผูบริหารที่เขารวมประชุม 
1. นายวิบูลย กรมดิษฐ ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาดและการขาย 
2. นางวราภรณ วัชรานุเคราะห ผูอํานวยการสายการเงินและเลขานุการคณะกรรมการ 
3. นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
 
 เลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 การออกเสียงลงคะแนน
ในวาระตาง ๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบฉันทะ โดยถือวาหนึ่งหุนเท
ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยโดยใชวิธีการชูมือ  เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 
คนรองขอและที่ประชุมมีมติเสียงขางมากใหลงคะแนนลับ และวิธีการลงคะแนนประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอ 
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ใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทาน
ใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง ใหชูมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่นับคะแนนทําการตรวจนับคะแนน โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม
เห็นดวย และ งดออกเสียงของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะออกจากจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบ  เวนแตกรณีที่เปนการลง
คะแนนลับ เจาหนาที่นับคะแนนจะใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะลงคะแนนบนบัตรลงคะแนน ตอจากนั้น
ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระตางๆดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป2548 
  
 ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป2548 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน

2548 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 
  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอดวยคะแนนเสียงจํานวน 

546,925,500 คะแนน มีผูถือหุนงดออกเสียง 7,768,700 คะแนน และไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย  
  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2548 
  
 ประธานฯ เสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2548 ตอที่ประชุม 
  
 รายงานผลการขายป 2548 

พื้นที่ที่จําหนายได 826 ไรในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ 653 ไรในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
รวม 2นิคมฯจําหนายได 1,479 ไร คิดเปนสวนแบงการตลาด 37% ของยอดพื้นที่นิคมฯที่จําหนายได
ทั้งประเทศในป 2548 

  
 เปาหมายการขายในป 2549 

สําหรับป 2549 บริษัทฯ ต้ังเปาหมายการขายไว 1,000 ไรในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ 1,000 
ไร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี รวม 2นิคมฯ 2,000 ไรโดยตั้งเปาหมายในการขายไวไตรมาสละ 500 
ไรในแตละนิคมฯ 
 
ประธานฯไดถามในที่ประชุมวามีผูใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือไม เม่ือไมมีการซักถาม ประธานฯ
ขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําป 2548 

  
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจําป 2548 ดวยคะแนน

เสียง 549,669,200 คะแนน มีผูถือหุนงดออกเสียง 5,025,000 คะแนน และไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย 
  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ประจําป 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
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 ประธานฯ ขอใหนายวิกรม  สุขวณิช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบเสนองบดุลและงบกําไร
ขาดทุนประจําป2548 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท เอส. เค. 
แอคเคานแตนท เซอรวิส จํากัด และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
 

นายวิกรม  สุขวณิช ชี้แจงวารายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป 
2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดสงใหกับผูถือหุนกอนเขาประชุมแลว   สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
งบดุลรวมและบัญชีกําไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทยอย มีดังนี้ 
สินทรัพยรวม  7, 817.86 ลานบาท 
หนี้สินรวม   3, 569.64 ลานบาท 
รายไดรวม   4,438.93 ลานบาท 
กําไรสุทธิ   1, 078.97 ลานบาท 
กําไรตอหุน                 1.01 บาท/ หุน 
   

งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้ 
สินทรัพยรวม  6, 213.68 ลานบาท 
หนี้สินรวม   2, 544.73 ลานบาท 
รายไดรวม   2, 674.69 ลานบาท 
กําไรสุทธิ   1, 078.97 ลานบาท 
กําไรตอหุน                 1.01 บาท/ หุน 
   
กําไรสุทธิของบริษัทฯประจําป 2548 จํานวน 1,078.97 ลานบาท เทียบกับกําไรสุทธิประจําป 2547
จํานวน 927.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 151.90 ลานบาท หรือ 16.38% ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯสามารถขาย
พื้นที่ไดเพิ่มขึ้น 

 

หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอใหที่
ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2548 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว จึงลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีและ
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 
549,669,200 คะแนน มีผูถือหุนงดออกเสียง 5,025,000 คะแนน และไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย 

  

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการ ต้ังแต
วันที่  1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2548 
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 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เห็นควรงดกันเงินสํารองจากกําไรสุทธิประจําป 2548 เนื่องจากทุน
สํารองของบริษัทฯ ครบรอยละสิบของทุนจดทะเบียนแลว  จึงไมมีความจําเปนตองสํารองเพิ่มอีก ทั้งนี้
เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ   และใหจายเงิน
ปนผลประจําป 2548 อีกในอัตราหุนละ 0.35 บาท ทั้งนี้โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติ
จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินการ ป 2548 ไปแลวในอัตรา 0.30 บาทตอหุน รวม
เปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2548 ทั้งสิ้น 0.65 บาทตอหุนสําหรับเงินปนผลครั้งนี้จํานวน 
0.35 บาทตอหุน จายจากผลการดําเนินงานจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 0.17 บาทตอหุน 
และจายจากผลการดําเนินงานจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 0.18 บาทตอหุน โดย
กําหนดจายภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อสิทธิในการรับ
เงินปนผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549  เวลา 12.00 น.  

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป 2548 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง

549,669,200 คะแนน มีผูถือหุนงดออกเสียง 5,025,000 คะแนน และไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย 
  

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระและ
เลือกต้ังกรรมการเขาใหม 

  
 ประธานฯไดชี้แจงวาตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่
จะตองออกตามวาระรวม  4 คน ไดแก 

  
 1. พล.ต.อ. ชวลิต  ยอดมณี 2. นายจักกชัย พานิชพัฒน 
 3. นายชัย  โสภณพนิช 4. นายโทมัส เฮมลิน รีส 
  
 และไดให นายวิกรม กรมดิษฐ ในฐานะกรรมการสรรหาผูไมมีสวนไดเสียชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน 

 
นายวิกรม กรมดิษฐ ชี้แจงวากรรมการทั้ง 4 ทานที่ตองออกตามวาระทุกทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่กรรมการที่ดีจึงขอใหที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการเปน
รายบุคคลดังนี้ 
1.พล.ต.อ. ชวลิต  ยอดมณี มีผูเห็นดวยใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
530,474,809 คะแนน มีผูถือหุนงดออกเสียง 5,025,000 คะแนน และมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย 
19,194,391 คะแนน 
 

2.นายจักกชัย พานิชพัฒน มีผูเห็นดวยใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
549,669,200 คะแนน มีผูถือหุนงดออกเสียง 5,025,000 คะแนน และไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย  
 

3.นายชัย  โสภณพนิช มีผูเห็นดวยใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
528,937,509 คะแนน มีผูถือหุนงดออกเสียง 5,025,000 คะแนน และมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย 
20,731,691 คะแนน 
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 4.นายโทมัส เฮมลิน รีส มีผูเห็นดวยใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
530,474,809 คะแนน มีผูถือหุนงดออกเสียง 5,025,000 คะแนน และมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย 
19,194,391 คะแนน 
 

นายวิกรม กรมดิษฐ ไดถามผูที่ไมเห็นดวยวาจะเสนอทานใดมาเปนกรรมการหรือไม ปรากฏวาผูที่
ลงคะแนนไมเห็นดวยเปนผูรับมอบฉันทะที่ลงคะแนนตามใบมอบฉันทะไมไดมีรายชื่อกรรมการที่จะ
เสนอ ตอจากนั้นนายวิกรม ไดรายงานตอที่ประชุมวา ขอเสนอนายวิบูลย กรมดิษฐ เปนกรรมการเขา
ใหม เนื่องจากมีประสบการในการขาย, อยูในพื้นที่มีความเขาใจความตองการของลูกคา และไมมี
คุณสมบัติตองหามตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คนในครั้งนี้ ไดแก 
 1. พล.ต.อ. ชวลิต  ยอดมณี 2. นายจักกชัย พานิชพัฒน 
 3. นายชัย  โสภณพนิช 4. นายโทมัส เฮมลิน รีส 
  
 กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากและใหนายวิบูลย 

กรมดิษฐ เปนกรรมการเขาใหมดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 530,474,809 คะแนน มีผูถือหุนงดออก
เสียง 5,025,000 คะแนน และมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย 19,194,391 คะแนน โดยกําหนดอํานาจของ
กรรมการดังนี้ 

  
 1. พลตํารวจเอกชวลิต ยอดมณี   นายชีระ ภาณุพงศ  นายวิกรม กรมดิษฐ นายโทมัส เฮมลิน รีส  

นายจักกชัย   พานิชพัฒน  นายสถาพร กวิตานนท นายชัย โสภณพนิช   นายเท็ตซึชิ อิชิซูกะ  
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา  นายวิกรม สุขวณิช นายสมเจตน ทิณพงษ นายนพพันธ เมืองโคตร 
นายวิบูลย กรมดิษฐ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน  และประทับตราสําคัญของบริษัท 

   
 2. พลตํารวจเอกชวลิต  ยอดมณี หรือ นายจักกชัย พานิชพัฒน หรือ นายวิบูลย กรมดิษฐ ลง

ลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทมีอํานาจทําการเฉพาะยื่นคํารอง คําขอ หรือการติดตอ
กับทางราชการ หรือ  รัฐวิสาหกิจ  เพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาต ใบสําคัญและสิทธิตาง ๆ อันเปน
ประโยชน 

  

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ 
   ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาเห็นควรกําหนดบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
1.คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ใหจายดังนี้ 

1.1 คาตอบแทนรายเดือน ใหจายทุกเดือน โดยจายประธานฯ 30,000 บาท/เดือน,  
รองประธานฯ 20,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นทานละ 10,000บาท/เดือน 

1.2 เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขาประชุม โดยจาย
ประธานฯ 44,000 บาท/ครั้ง, รองประธานฯ 33,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นทานละ 
22,000บาท/ครั้ง 
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 1.3 โบนัสคณะกรรมการ ใหจายปละครั้ง โดยจาย 6 เทาของคาตอบแทนรายเดือนของแตละทาน 

 2.เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขารวมประชุม โดย จาย
ประธานฯ 44,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นทานละ 22,000 บาท/ครั้ง  
 

และเห็นควรกําหนดวงเงินจายคาตอบแทนกรรมการ ทั้งปไมเกิน 5,500,000 บาท (หาลานหาแสน
บาทถวน) ทั้งนี้หากกรรมการทานใดเปนพนักงานของบริษัทฯ ก็ใหคาตอบแทนกรรมการนี้เปนสวน
เพิ่มเติมจากคาจางปกติของพนักงานแตละทาน  โดยมีผลใชบังคับตลอดไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุน
จะมีมติเปนประการอื่น 
 

หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอใหที่
ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

   
มติ ที่ประชุมมีมติใหจายคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 543,469,200 

คะแนน มีผูถือหุนงดออกเสียง 5,025,000 คะแนน และมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย 6,200,000 คะแนน 
  

วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549 
   
 ประธานฯ ขอใหนายวิกรม  สุขวณิช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานตอที่ประชุม 

 

นายวิกรม  สุขวณิช ไดรายงานวาไดเปดโอกาสใหสํานักงานสอบบัญชี 3 แหงเสนอบริการสอบบัญชี
และอัตราคาสอบบัญชีป 2549 ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสํานักงานบัญชีที่
เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให นาย ณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่  3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3930 แ ล ะ / ห รื อ 
นางสาว ศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีใหม เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือฯ เนื่องจากมี
เครือขายครอบคลุมในหลายประเทศและเปนที่ยอมรับในระดับสากล เสนอคาสอบบัญชี 1,400,000.- 
บาท ซึ่งเปนราคาที่เหมาะสม  
 

หลังจากนั้นมีผูถือหุนไดสอบถามถึงสาเหตุที่มีการเปลี่ยนตัวผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีที่แพงขึ้น ซึ่ง
นายวิกรม  สุขวณิช ไดชี้แจงวาการเปลี่ยนสํานักงานผูสอบบัญชีเนื่องจากขณะนี้บริษัทฯมีผูถือหุนที่
เปนตางชาติมากขึ้นและผูถือหุนเหลานี้ตองการผูสอบบัญชีที่เปนที่ยอมรับระดับสากลและคาสอบ
บัญชีที่นํามาเสนอผูถือหุนเปนราคาที่ไดตอรองกับสํานักสอบบัญชีซึ่งเปนราคาที่เหมาะสมแลว 

   
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป2549ตามรายชื่อและกําหนดอัตราคาสอบบัญชี

ตามที่คณะกรรมการเสนอขางตนดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 549,669,200 คะแนน มีผูถือหุนงดออก
เสียง 5,025,000 คะแนน และไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย  

  

วาระที่ 8 พิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัทเรื่องสัดสวนผูถือหุนที่มิใชสัญชาติไทย 
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 ประธานฯ ขอใหนายโทมัส เฮมลิน รีสในฐานะกรรมการผูจัดการ รายงานตอที่ประชุม 
 

นายโทมัส เฮมลิน รีส รายงานตอที่ประชุม มีนักลงทุนตางชาติหลายรายตองการที่จะถือหุนของบริษัท
ฯแตไมสามารถทําได เนื่องจากขณะนี้จํานวนผูถือหุนตางชาติมีจํานวนครบรอยละ 30 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายแลวทั้งหมด และตามขอบังคับของบริษัทฯขอ 9 ไดกําหนดไววา หุนของบริษัทใหโอนกันได
โดยเสรี และหุนที่ถือโดยบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอย
ละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด  การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของ
บุคคลที่มิใชสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัท
รายนั้นได ดังนั้นเพื่อเปนการเปดกวางใหกับผูถือหุนตางชาติไดเขามาถือหุนในบริษัทฯมากขึ้นซึ่ง
สงผลใหมีสภาพคลองในการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯมากขึ้น จึงเห็นสมควรใหแกไขขอบังคับ
ของบริษัทขอ 9 และเมื่อแกไขขอความในขอบังคับดังกลาวแลวขอความจะเปนดังนี้ 
“ขอ 9  หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยเสรี และหุนที่ถือโดยบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยในขณะใด
ขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด การโอนหุนราย
ใดที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมี
สิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทรายนั้นได” 
 

หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอใหที่
ประชุมมีมติอนุมัติแกไขขอบังคับของบริษัทเรื่องสัดสวนผูถือหุนที่มิใชสัญชาติไทยตามที่เสนอ 

  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแกไขขอบังคับของบริษัทเรื่องสัดสวนผูถือหุนที่มิใชสัญชาติไทย
ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 549,669,200 คะแนน มีผูถือหุนงดออกเสียง 5,025,000 
คะแนน และไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย ซึ่งเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
   
 ไมมีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเวลา 15.30 น. 

 
 
 
   ลงชื่อ                                                       ประธานที่ประชุม 

     (พลตํารวจเอกชวลิต ยอดมณี) 
 
 
   ลงชื่อ                                                      เลขานุการคณะกรรมการ 

     (นางวราภรณ วัชรานุเคราะห) 
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	นายวิกรม  สุขวณิช ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุมแล้ว   สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
	ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 549,669,200 คะแนน มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 5,025,000 คะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย
	พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2548
	มติ
	วาระที่ 5

	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
	ประธานฯได้ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม  4 คน ได้แก่
	1.
	พล.ต.อ. ชวลิต  ยอดมณี
	2.
	นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
	3.
	นายชัย  โสภณพนิช
	4.
	นายโทมัส เฮมลิน รีส
	และได้ให้ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ในฐานะกรรมการสรรหาผู้ไม่มีส่วนได้เสียชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
	มติ

	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คนในครั้งนี้ ได้แก่
	1.
	พล.ต.อ. ชวลิต  ยอดมณี
	2.
	นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
	3.
	นายชัย  โสภณพนิช
	4.
	นายโทมัส เฮมลิน รีส
	1.3
	มติ

	ที่ประชุมมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 543,469,200 คะแนน มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 5,025,000 คะแนน และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 6,200,000 คะแนน
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	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
	ประธานฯ ขอให้นายวิกรม  สุขวณิช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม 
	 
	หลังจากนั้นมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสาเหตุที่มีการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่แพงขึ้น ซึ่งนายวิกรม  สุขวณิช ได้ชี้แจงว่าการเปลี่ยนสำนักงานผู้สอบบัญชีเนื่องจากขณะนี้บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติมากขึ้นและผู้ถือหุ้นเหล่านี้ต้องการผู้สอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลและค่าสอบบัญชีที่นำมาเสนอผู้ถือหุ้นเป็นราคาที่ได้ต่อรองกับสำนักสอบบัญชีซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
	มติ

	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี2549ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 549,669,200 คะแนน มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 5,025,000 คะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 
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