
 
 
001/032/2007 
 
           วันที่   27   เมษายน  2550 

 

เรื่อง แจงมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  ประจําป 2550  
เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2550  ไดมีมติดังนี้ :- 
 

1.  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2549 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมากดังนี้  

เห็นดวย 222 ราย จํานวน 680,942,680 เสียง คิดเปนรอยละ 90.76 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 69,339,100 เสียง คิดเปนรอยละ 9.24 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

2. รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2549 
 

3.  อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2549 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมากดังนี้  
เห็นดวย 222 ราย จํานวน 680,942,680 เสียง คิดเปนรอยละ 90.76 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 69,339,100 เสียง คิดเปนรอยละ 9.24 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

4. อนุมัติใหงดกันเงินสํารองจากกําไรสุทธิประจําป 2549 เนื่องจากทุนสํารองของบริษัทฯ ครบ
รอยละสิบของทุนจดทะเบียนแลว  จึงไมมีความจําเปนตองสํารองเพิ่มอีก ทั้งนี้เปนไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ   และใหจายเงินปน
ผลประจําป 2549 อีกในอัตราหุนละ 0.20 บาท ทั้งนี้โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติ
จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินการ ป 2549 ไปแลวในอัตรา 0.25บาทตอหุน 
รวมเปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2549 ทั้งสิ้น 0.45 บาทตอหุนสําหรับเงินปน
ผลครั้งนี้จํานวน 0.20 บาทตอหุน จายจากผลการดําเนินงานจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุน 0.06 บาทตอหุน และจายจากผลการดําเนินงานจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริม
การลงทุน 0.14 บาทตอหุน  โดยกําหนดจายภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2550   เวลา 
12.00 น.

 
 



 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมากดังนี้  

เห็นดวย 222 ราย จํานวน 680,942,680 เสียง คิดเปนรอยละ 90.76 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 69,339,100 เสียง คิดเปนรอยละ 9.24 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

5. เลือกต้ังกรรมการประจําป 2550 ดังนี้ 
5.1 กรรมการที่ตองออกตามวาระ มีดังนี้   
 1) นายชีระ ภาณุพงศ 

2) นายสถาพร  กวิตานนท
3) พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา 
4) นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ     

   

5.2 แตงต้ังกรรมการที่ตองออกตามวาระกลับเขามารับตําแหนงใหม ดังนี้ 
 1) พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา 2)  นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ
  

5.3 แตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  

 1) ดร.วิษณุ เครืองาม 2) นายอนุชา สิหนาทกถากุล     
 ทั้งนี้ใหนายอนุชา สิหนาทกถากุล ดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบแทน 

นายวิกรม  สุขวณิช ซึ่งไดลาออกจากกรรมการบริษัท   
 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบดวย 
 1) พลตํารวจเอกชวลิต ยอดมณี 

3) พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา 
5) นายจักกชัย พานิชพัฒน 
7) นายวิบูลย กรมดิษฐ 
9) นายอนุชา สิหนาทกถากุล     
11) นายนพพันธ เมืองโคตร 

2) นายวิกรม กรมดิษฐ
4) นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ
6) นายโทมัส เฮมลิน รีส 
8) ดร.วิษณุ เครืองาม
10) นายสมเจตน ทิณพงษ 
 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมากดังนี้  
เห็นดวย 222 ราย จํานวน 680,942,680 เสียง คิดเปนรอยละ 90.76 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 69,339,100 เสียง คิดเปนรอยละ 9.24 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

6. อนุมัติผลประโยชนตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2550 ดังนี้ 
 

คาตอบแทนกรรมการ ทั้งปไมเกิน 5,500,000 บาท (หาลานหาแสนบาทถวน) ทั้งนี้หาก
กรรมการ  ทานใดเปนพนักงานของบริษัทฯ ก็ใหคาตอบแทนกรรมการนี้เปนสวนเพิ่มเติมจาก
คาจางปกติของพนักงานแตละทาน  โดยมีผลใชบังคับตลอดไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมี
มติเปนประการอื่น

 



 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมากดังนี้  

เห็นดวย 222 ราย จํานวน 680,942,680 เสียง คิดเปนรอยละ 90.76 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 69,339,100 เสียง คิดเปนรอยละ 9.24 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

7. อนุมัติแตงต้ังนาย ณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ       นาย 
ศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาว ศิราภรณ  เอื้ออนันต
กุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯประจําป 2550 และอนุมัติคาสอบบัญชีที่ทางบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด เสนอมา 1,495,000.- บาท  

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมากดังนี้  
เห็นดวย 222 ราย จํานวน 680,942,680 เสียง คิดเปนรอยละ 90.76 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 69,339,100 เสียง คิดเปนรอยละ 9.24 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
  
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 (พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี) 
 ประธานกรรมการ 
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