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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 

ของ 

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

******************************************* 

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2126       

อาคารกรมดิษฐ ชั้น6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

พลตํารวจเอก ชวลิต ยอดมณี  ประธานกรรมการเปนประธานทีป่ระชมุ 

ประธานฯ แจ ง ให ที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขา

ประชมุรวม 290 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 764,885,329 หุนเทากับรอยละ 71.69 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมด  จํานวน 1,067,000,000 หุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมเพื่อ

พิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระ 

หลังจากประธานฯ ได กลาวเปดการประชุมเรียบรอยแลว ได มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขา   

รวมประชุมเพิ่มเติมอีก จํานวน 12 ราย รวมจํานวนหุ น 441,106  หุ น รวมเป นผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมา   

รวมประชุมทั้งส้ินจํานวน 302  ราย รวมจํานวนหุ นไดทั้งส้ิน  765,326,435 หุ น เท ากับรอยละ 71.73 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ประธานฯไดแนะนํากรรมการ, ผูบริหารบริษัทฯ และผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุมครั้งนี้ดังนี้ 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. พล.ต.อ. ชวลติ  ยอดมณี ประธานกรรมการ 

2. นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ รองประธานกรรมการ 

3. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายนพพันธ เมืองโคตร กรรมการและประธานกรรมการสรรหาฯและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายวิกรม  กรมดิษฐ กรรมการ 

6. พลเอกยุทธศักด์ิ   ศศิประภา กรรมการ 

7. ดร.วิษณุ เครืองาม กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

8. นายจักกชัย พานิชพัฒน กรรมการ 

9. นายวิบูลย กรมดิษฐ กรรมการ 
 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

1. นางวราภรณ วัชรานุเคราะห เลขานุการบริษัท 

2. นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
 

ผูสอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

1. นายณรงค  พันตาวงษ ผูสอบบัญชี 

2. นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผูแทนผูสอบบัญช ี
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           ประธานฯไดขอใหเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

 การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีเพียงวาระที่เปนปกติและตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 การ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ผู ถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบฉันทะ 

โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยโดยใชวิธีการชูมือ  เว นแตผู

ถือหุนไมนอยกวา 5 คนร องขอและที่ประชุมมีมติเสียงขางมากใหลงคะแนนลับ และวิธกีารลงคะแนนประธานที่

ประชุมจะเปนผูเสนอ 

 ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระซึ่งใชวิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออก

เสียง ใหกรอกความประสงคที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้งลงลายมือชื่อ

ในบัตร  และเจาหนาที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะไมเก็บ

บัตรสําหรับกรณีเห็นดวย 

 สําหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทฯจะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจาก

จํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ 

ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกลาวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะแสดงเจตนาไว

ตามหนังสือมอบฉันทะดวย และสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระจะตองมีการขอมติโดยจะใชมติเสียง

ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 เมื่อผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ไดกลาว

ขางตน ประธานฯจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

 

วาระที่ 1 

 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป2550 เมื่อวันที่  27 เมษายน 2550 

 
 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจาํป2550 ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดและไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอม

หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทแลว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว

เห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แต

ไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ดังกลาว 

  
รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติ 

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 764,885,329 คะแนน  
 เห็นดวย จํานวน 717,785,129 เสียง คิดเปนรอยละ 93.84 
 ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 งดออกเสียง จํานวน 47,100,200 เสียง คิดเปนรอยละ 6.16 
  

รับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป2550 วาระที่ 2 

  
 ประธานฯ ขอใหนายวิบูลย กรมดิษฐ   ในฐานะ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินงาน

ในรอบป 2550 เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
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 นายวิบูลย กรมดิษฐ   รายงานตอที่ประชุมวา ป 25 50 เปนปที่บริษัทประสบความสําเร็จอยางมาก 

สถานการณทางการเมืองในประเทศไทยคลี่คลาย มีการเลือกต้ังรัฐบาลใหม สวนในประเทศเวียดนามมี

ลูกคาที่ตองการพื้นที่สําหรับสรางโรงงานยังมีอยูอยางตอเนื่อง นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 แหงในประเทศ

ไทย คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครขายได 754 ไร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีขายได 968 ไร ใน

ป 2550 มียอดขายที่ดินรวมกัน 1,722 ไร ซึ่งเปนยอดขายสูงสุดเทาที่เคยมีมาต้ังแตกอต้ังบริษัท โดย

เปนลูกคาเดิมที่ขยายและเปนลูกคาใหม ในป 2550 นอกจากการลงทุนจากญี่ปุนแลว ยังมีการลงทุนจาก

ประเทศจีน โดยกลุม Holley ในนิคมฯอมตะซิต้ี การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่เขามาประเทศไทย

เนื่องจากประเทศไทยมีตนทุนที่ถูก มีทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่ดี

ตอการทําธุรกิจ นักลงทุนยังคงเขามาลงทุนในประเทศไทยอยางตอเนื่องทําใหเรามั่นใจวาปนี้บริษัทจะมี

ผลประกอบการที่ดีเปนที่พอใจแกผูถือหุน โดยต้ังเปาหมายในการขายในป 2551 จํานวน 1,700 ไร  

หลังจากนั้นกรรมการไดตอบขอซักถามของผูถือหุนสรุปไดดังนี้ 
 

ผูถือหุนไดถามถึงส่ิงแวดลอมในนิคมฯวามีการตรวจวัดระดับคาของกาซคารบอนไดออกไซดที่โรงงาน

ในนิคมฯปลอยออกมาหรือไม ทั้งนี้กรรมการไดชี้แจงวา บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพของส่ิงแวดลอมทั้ง

อากาศและน้ําทุก 6 เดือน บริษัทฯไดรับมาตราฐาน ISO 14001 จากสถาบัน TUV Anlagentechnik 

GmbH บริษัทดําเนินการตามกฎการกําจัดของเสียโดยไมปลอยออกสูภายนอก ( Zero-Discharge 

Waste Management) โดยการจัดการน้ํา และกากของเสีย เรามีการบําบัดน้ําเสีย และนําทั้งหมด

กลับมาใชรดน้ําตนไม และการทําความสะอาดตางๆ ในนิคมอุสาหกรรม  นอกจากนี้เมื่อบริษัทพบวา

โรงงานใดมีการปลอยมลภาวะบริษัทจะเขาไปคุยกับโรงงานและชวยกันแกไขปญหา 
 

ผูถือหุนไดถามถึงยอดขายในไตรมาสแรกวาขายไดเทาไหรและกําไรขั้นตน (Gross Margin) ของการ

ขายที่ดินอยูที่เทาไหร  กรรมการไดตอบผูถือหุนวาในไตรมาสแรกขายได 215 ไร Gross Margin ของ

การขายที่ดินโดยเฉลี่ยประมาณ 50% 

  
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจําป 2550 
  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

  
 ประธานฯ ขอใหนางสาวเดนดาว  โกมลเมศ  ในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินเสนองบดุลและ

งบกําไรขาดทุนประจําป 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และ

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวใหผูถือหุนพิจารณา 

  
 นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งปรากฏในรายงาน

ประจําป ที่สงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
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 หนวย:ลานบาท 

 บริษัทและบริษัทยอย เฉพาะบริษัท   

สินทรัพยรวม 9,754.83 6,830.00   

หนี้สินรวม 4,807.57 3,414.28   

รายไดรวม 4,398.63 2,905.76   

กําไรสุทธิ 1,055.04    1,075.60   

กําไรตอหุน 0.99 1.01    
 หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

  
มติ อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 50 ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 765,326,331 คะแนน  

เห็นดวย จํานวน 718,226,131 เสียง คิดเปนรอยละ 93.85 

ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง จํานวน 47,100,200 เสียง คิดเปนรอยละ 6.15 
  

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการต้ังแต

วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

  
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวา 40% ของกําไรสุทธิในแตละป 

โดยเริ่มต้ังแตป 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคม

อุตสาหกรรม และสภาพคลองของบริษัทฯดวย ต้ังแตป 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีไดกําหนดใหบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ในงบ

เด่ียว(เฉพาะกิจการ) ดวยวิธ ีCost Method ในขณะที่งบรวมยังใชวิธี Equity Method นั้น สงผลใหกําไร

สุทธิของงบกําไรขาดทุนในงบเด่ียวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขตางกันได ดังนั้นอัตราจายเงินปนผลจะ

จายจากงบเด่ียว แตบริษัทจะงดจายปนผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจายปนผล

แลวกําไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเปนขาดทุนสะสมดวย จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 

บริษัทมีกําไรสุทธิในงบการเงินเด่ียว ป 2550 จํานวน 1,075.60 ลานบาท และมีทุนสํารองของบริษัทฯ 

ครบรอยละสิบของทุนจดทะเบียน ทําใหบริษัทมีกําไรสะสมที่จัดสรร เปนเงินปนผลในการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนครั้งนี้ทั้งปไดหุนละ 0.55 บาท รวมเปนเงินประมาณ 586.85 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 54.56 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งป

แรกไปแลวในอัตราหุนละ 0.20 บาท เปนจํานวนเงิน     213.40 ลานบาท  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 

และจะจายปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.35 บาทโดยจายจากผลการดําเนินงานที่ไดรับการสงเสริม

การลงทุนทั้งจํานวน 
 

ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับบริษัท

ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล วันที่ 16 

พฤษภาคม 2551  เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551   
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 หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถาม  ประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติงดกันเงินสํารองจากกําไรสุทธิประจําป 25 50และใหจายเงินปนผลประจาํป 25 50 ตามที่

คณะกรรมการเสนอ 

มติ อนุมัติงดกันเงินสํารองจากกําไรสุทธิประจําป 25 50 และใหจายเงินปนผลประจาํป 25 50 ตามที่เสนอ 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  

  

  

  

  

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 765,326,331 คะแนน 

เห็นดวย จํานวน 718,231,131 เสียง คิดเปนรอยละ 93.85 

ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง จํานวน 47,095,200 เสียง คิดเปนรอยละ 6.15 
  

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ

เขาใหม  พรอมทั้งกําหนดอํานาจกรรมการ 
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 ประธานฯไดชี้แจงวาตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่

จะตองออกตามวาระรวม  3 คน ดังนี้ 1). นายวิกรม  กรมดิษฐ  2). นายนพพันธ เมืองโคตร 3).  รศ.ดร.

สมเจตน  ทิณพงษและไดให นายนพพันธ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน 

นายนพพันธ เมืองโคตร  ชี้แจงวาเนื่องจาก 2 คนหลังเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนอยูดวยเปนผลใหคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 3 คน คงเหลือกรรมการที่ไมได

มีสวนไดสวนเสียเพียง 1 คน คณะกรรมการจึงเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการ

ตามที่ประธานกรรมการเสนอคือ ใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให

คณะกรรมการเปนผูพิจารณา และเนื่องจากในป 2550 มีกรรมการที่ลาออกและยังมิไดมีการแตงต้ัง

เพิ่มเติม จึงเห็นควรแตงต้ัง กรรมการเพิ่มอีก 1 ทาน 
 

คณะกรรมการซึ่งไมรวมคณะกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียไดหารือกันอยางกวางขวางตามแนวทางการ

สรรหาที่คณะกรรมการไดกําหนดไวโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ตองเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มี

พื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปน

อิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถาเปนกรรมการเดิมจะตองปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาไดเปน

อยางดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯเสนอโดยใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจาํป 2551 เลือกต้ังดังนี้ 
 

1. ใหเสนอชื่อกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนไดแก นายวิกรม  กรมดิษฐ   

นายนพพันธ เมืองโคตร  และ รศ. ดร.สมเจตน  ทิณพงษ  ตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาเลือกต้ังบุคคลทั้ง 3 คน ขางตนเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 

2. ใหเสนอชื่อนายดุสิต  นนทะนาคร เปนกรรมการเขาใหม 
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 ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด 

(มหาชน) ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 

รวมทั้งขอมูลความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมมี

มติลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 
 
ผูถือหุนทานหนึ่งไดเรียนตอที่ประชุมวาเพื่อใหไดคะแนนโบนัสในแบบประเมินตาม AGM Checklist 

ของกลต.วาระเลือกต้ังกรรมการใหแจกและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุม 

(ทั้งกรณีที่ผูถือหุน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง) 
 

ประธานฯกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ใหขอมูลที่มีประโยชนและแจงใหผูถือหุนที่งดออกเสียงและไมเห็นดวย

สงคะแนนกอนเพื่อความรวดเร็วของการนับคะแนน สวนผูถือหุนที่เห็นดวยใหสงคะแนนเมื่อจบการ

ประชุมจะมีเจาหนาที่ของบริษัทรอเก็บใบลงคะแนนที่ทางออก 
  

มติ เลือกต้ังนายวิกรม  กรมดิษฐ   นายนพพันธ เมืองโคตร  และ รศ. ดร.สมเจตน  ทิณพงษ  เขาดํารง

ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งและใหนายดุสิต  นนทะนาคร เปนกรรมการเขาใหม   ดังนั้น 

กรรมการของบริษัทฯ มี 11  คนดังนี้ 

 1. พลตํารวจเอกชวลิต  ยอดมณี 2. นายวิกรม  กรมดิษฐ 

 3. พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา 4. นายดุสิต  นนทะนาคร 

 5. นายจักกชัย  พานิชพัฒน 6. นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ 

 7. ดร.วิษณุ เครืองาม 8. นายวิบูลย กรมดิษฐ 

 9. นายอนุชา สิหนาทกถากุล      10. นายสมเจตน  ทิณพงษ 

 11. นายนพพันธ  เมืองโคตร   

  
 ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ 
 (1) พลตํารวจเอกชวลิต  ยอดมณี    นายวิกรม กรมดิษฐ   พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา    นายดุสติ   

นนทะนาคร  นายจักกชัย  พานิชพัฒน   นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ  ดร.วิษณุ เครืองาม นายวิบูลย กรมดิษฐ 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล     นายสมเจตน  ทิณพงษ   นายนพพันธ  เมืองโคตร  กรรมการสองคนลง

ลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท    

(2) พลตํารวจเอกชวลิต  ยอดมณี  หรือ  นายจักกชัย  พานิชพัฒน หรือ นายวิบูลย กรมดิษฐ  ลงลายมือ

ชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทมีอํานาจทําการเฉพาะยื่นคํารอง คําขอ หรือการติดตอกับทาง

ราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาต ใบสําคัญ และสิทธิตางๆ อันเปนประโยชนตอ

บริษัท 

 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 นายวิกรม กรมดิษฐ 

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  765,326,331คะแนน  

เห็นดวย จํานวน 718,231,131 เสียง คิดเปนรอยละ 93.85 

ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง จํานวน 47,095,200 เสียง คิดเปนรอยละ 6.15 
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 นายนพพันธ เมืองโคตร  

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  765,326,331คะแนน  

 เห็นดวย จํานวน 718,231,131 เสียง คิดเปนรอยละ 93.85 

 ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 งดออกเสียง จํานวน 47,095,200 เสียง คิดเปนรอยละ 6.15 

 รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ 

  ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  765,326,331คะแนน  

 เห็นดวย จํานวน 718,231,131 เสียง คิดเปนรอยละ 93.85 

 ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 งดออกเสียง จํานวน 47,095,200 เสียง คิดเปนรอยละ 6.15 

 นายดุสิต นนทะนาคร 

  ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  765,326,331คะแนน  

 เห็นดวย จํานวน 716,878,131 เสียง คิดเปนรอยละ 93.67 

 ไมเห็นดวย จํานวน 1,348,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.18 

 งดออกเสียง จํานวน 47,100,200 เสียง คิดเปนรอยละ 6.15 
   
  

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ 
   นายนพพันธ เมืองโคตร  ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แถลงตอที่ประชุมวา

เห็นควรกําหนดบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.คณะกรรมการบริษัท ใหจายดังนี้ 

1.1 คาตอบแทนรายเดือน ใหจายทุกเดือน โดยจายประธานฯ 3 5,000 บาท/เดือน,              

รองประธานฯ 25,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นทานละ 15,000บาท/เดือน 

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขาประชุม โดยจาย

ประธานฯ 4 5,000 บาท/ครั้ง, รองประธานฯ 3 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นทานละ 

25,000บาท/ครั้ง 

1.3 โบนัสคณะกรรมการ ใหจายปละครั้ง โดยจาย 6 เทาของคาตอบแทนรายเดือนของแตละ

ทาน 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ ใหจายเฉพาะเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเมื่อมาเขารวมประชุม โดยจาย

ประธานฯ  45,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นทานละ 25,000 บาท/ครั้ง  

3.คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหจายเฉพาะเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเมื่อมา เขา

รวมประชุม โดยจายประธานฯ  45,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นทานละ 25,000 บาท/ครั้ง  
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 และเห็นควรกําหนดวงเงินจายคาตอบแทนกรรมการ ทั้งปไมเกิน 7,000,000 บาท ( เจ็ดลานบาทถวน)

หรือเทากับ 0.66% ของกําไรป 2550  ทั้งนี้หากกรรมการทานใดเปน พนักงานของบริษัทฯ ก็ให

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนสวนเพิ่มเติมจากคาจางปกติของพนักงานแตละทาน  โดยมีผลใชบังคับ

ตลอดไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปนประการอื่น 

 
 หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุม

มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

   

มติ 
 

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 765,326,433 คะแนน 

เห็นดวย จํานวน 718,226,233 เสียง คิดเปนรอยละ 93.85 

ไมเห็นดวย จํานวน 5,000 เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง จํานวน 47,095,200 เสียง คิดเปนรอยละ 6.15 

  
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 
  

 

 

ประธานฯ ขอใหนายอนุชา สิหนาทกถากุล   ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานตอที่ประชุม 
  

 นายอนุชา สิหนาทกถากุล ไดรายงานวา ต้ังแตป 2549  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย เนื่องจาก

มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได

ปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยาง ดี และในป 2551 คณะกรรมการเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด   เปนสํานักงานสอบบัญชี โดย ให       

นาย ณรงค    พนัตาวงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปญญาวัฒโน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3930 และ/หรือ นางสาว ศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่3844  แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทใน

เครือฯ อีกหนึ่งปเปนปที่ 3 โดยมี คาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 255 1 เปนเงินจํานวน 

1,620,000 บาท  
 

นอกจากนั้นขอใหผูถือหุนรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําป 2551 เปนคาสอบบัญชีของ

บริษัท จํานวน 1,620,000 บาท และเปนของบริษัทยอย 4 แหงจํานวน  1,815,000 บาท รวม

ทั้งส้ิน 3,435,000 บาท โดยคาสอบบัญชีที่เสนอขางตนเปนการใหบริการสอบบัญชี (Audit service) 

เทานั้น ไมมีการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non audit service) เชนเดียวกับป 2550 



 10 

มติ แตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2551 ตามรายชื่อและกําหนดอัตราคาสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

ขางตนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
  

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  765,326,435 คะแนน 
 

เห็นดวย จํานวน 718,178,335 เสียง คิดเปนรอยละ 93.84 

ไมเห็นดวย จํานวน 52,900 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 

งดออกเสียง จํานวน 47,095,200 เสียง คิดเปนรอยละ 6.15 
  

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

   
 ไมมีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

 

   ลงชื่อ                                                       ประธานทีป่ระชมุ 

     (พลตํารวจเอกชวลิต ยอดมณี) 

 

 

   ลงชื่อ                                                      เลขานุการคณะกรรมการ 

     (นางวราภรณ วัชรานุเคราะห) 


	รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี2550
	ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจำปี 2550
	พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
	อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
	รวมจำนวนหุ้นได้ 765,326,331 คะแนน
	พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
	มติ

	รวมจำนวนหุ้นได้ 765,326,331 คะแนน
	วาระที่ 5

	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการเข้าใหม่  พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ
	หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
	มติ

	เลือกตั้งนายวิกรม  กรมดิษฐ์  นายนพพันธ์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและให้นายดุสิต  นนทะนาคร เป็นกรรมการเข้าใหม่  ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ มี 11  คนดังนี้
	1.3
	มติ

	แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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