
 
 
 

รายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2553 
ของ 

บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
******************************************* 

ประชุมเมือ่วนัที ่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง แพลทนิมั ฮอล ์ ชัน้ 3 โรงแรม     
แกรนด ์เมอรเ์คยีว ฟอรจ์นู กรุงเทพฯ เลขที ่1 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 

ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม 
ประธานฯ แจง้ ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่มผีูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้

ประชุมรวม 236 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 579,348,873 หุน้เทา่กบัรอ้ยละ 54.30 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด จาํนวน 1,067,000,000 หุน้ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จงึขอเปิดประชุมเพือ่
พจิารณาเรือ่งต่างๆตามระเบยีบวาระ 

หลงัจากประธานฯ ไดก้ลา่วเปิดการประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้   
รว่มประชุมเพิม่เตมิอกี จาํนวน 28 ราย รวมจาํนวนหุน้ 866,826 หุน้ รวมเป็นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมา   
รว่มประชุมทัง้สิน้จาํนวน 264 ราย รวมจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 580,215,699 หุน้ เทา่กบัรอ้ยละ 54.38 ของจาํนวน
หุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ประธานฯไดแ้นะนํากรรมการ, ผูบ้รหิารบรษิทัฯ และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่มประชุมครัง้น้ีดงัน้ี 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. ดร.วษิณุ เครอืงาม ประธานกรรมการ 
2. นายโทชฮิเิดะ ฮาชมิะ รองประธานกรรมการ 
3. นายอนุชา สหินาทกถากุล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร กรรมการและประธานกรรมการสรรหาฯและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายวกิรม  กรมดษิฐ ์ กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. พลเอกยทุธศกัดิ ์  ศศปิระภา กรรมการ 
7. นายดุสติ  นนทะนาคร กรรมการและกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
8. นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์ กรรมการ 
9. นายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์ กรรมการและประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
 

ผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นางวราภรณ์ วชัรานุเคราะห ์ เลขานุการบรษิทั 
2. นางสาวเดน่ดาว  โกมลเมศ ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
 

ผูส้อบบญัชีและตวัแทนจากบริษทั สาํนักงาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั 
1. นายณรงค ์ พนัตาวงษ์ ผูส้อบบญัช ี
2. นายชชัวนิ พพิฒัน์โชตธิรรม ผูแ้ทนผูส้อบบญัช ี
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           ประธานฯไดช้ีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมและวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดสรุปไดด้งัน้ี 
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้น้ีมเีพยีงวาระทีเ่ป็นปกตเิทา่นัน้ และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 
39 การออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีถ่อือยูแ่ละหุน้ทีไ่ดร้บัมอบ
ฉนัทะ โดยถอืวา่หน่ึงหุน้เทา่กบัหน่ึงเสยีง ในการออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผยโดยใชว้ธิกีารชมูอื  
เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 5 คนรอ้งขอและทีป่ระชุมมมีตเิสยีงขา้งมากใหล้งคะแนนลบั และวธิกีารลงคะแนน
ประธานทีป่ระชุมจะเป็นผูเ้สนอ 
 ในการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระซึง่ใชว้ธิกีารชมูอืนัน้ ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง ใหก้รอกความประสงคล์งในบตัรยนืยนัการลงคะแนนพรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ในบตัร  และ
เจา้หน้าทีบ่รษิทัจะเกบ็บตัรยนืยนัการลงคะแนนทุกใบทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 
 สาํหรบัการนบัคะแนนนัน้บรษิทัฯจะใชว้ธิหีกัคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงออกจาก
จาํนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม และสว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ 
ทัง้น้ีในการพจิารณาคะแนนเสยีงดงักลา่วจะคาํนึงถงึการลงคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ไดม้อบฉนัทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนงัสอืมอบฉนัทะดว้ย และสาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนนในทุกวาระจะตอ้งมกีารขอมตโิดยจะใชม้ตเิสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 เลขานุการบรษิทัไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ในการประชุมครัง้น้ีมเีจา้หน้าทีจ่าก บรษิทั สาํนกังาน 
เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัผูส้อบบญัช ีคอืนายณรงค ์  พนัตาวงษ์ และนายชชัวนิ พพิฒัน์โชตธิรรม 
ทาํหน้าทีด่แูลใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอยา่งโปรงใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 
 เมือ่ผูถ้อืหุน้รบัทราบและเหน็ชอบวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนน ตามทีไ่ดก้ลา่ว
ขา้งตน้ ประธานฯจงึดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไป 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี2552 เมื่อวนัท่ี  30 เมษายน 2552 
  
 ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัทาํรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2552 ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยและกระทรวงพาณชิยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนดและไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้าพรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชุม รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ โดยคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้
เหน็วา่ไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้ง หลงัจากนัน้ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แต่
ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯจงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้
ดงักลา่ว 

  
มติ รบัรองรายงานการประชุมตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
  
 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้580,035,092 คะแนน  
 เหน็ดว้ย จาํนวน 567,868,187 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.90 
 ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
 งดออกเสยีง จาํนวน 12,166,905 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.10 
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วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานประจาํปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษทัประจาํปี2552 
  
 ประธานฯ ขอใหน้ายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์  ในฐานะ ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร รายงานผลการดาํเนินงาน

ในรอบปี 2552 เพือ่ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 
  
 นายวบิลูย ์ กรมดษิฐ ์  รายงานต่อทีป่ระชุมวา่ ในปี 2552 ขายพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมทัง้ 2 แหง่ใน

ประเทศไทย คอื นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครขายได ้185 ไร ่และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติีข้ายได ้68 
ไร ่ รวม 253 ไรจ่ากเป้าหมายทีว่างไว ้ 300 ไร ่ ทัง้น้ีเน่ืองจากในปี 2552 เกดิภาวะการชะลอตวัของ
เศรษฐกจิโลก เหตุการณ์วุน่วายทางการเมอืง จงึทาํใหบ้รษิทัขายทีด่นิไดน้้อยลงมาก 
 

ลกูคา้ทีม่าซือ้ทีด่นิในนิคมฯแบง่ตามประเภทธุรกจิจะเหน็วา่ อนัดบัหน่ึงเป็นบรกิาร อนัดบัสอง
อุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต ์อนัดบัสามเป็น เหลก็ พลาสตกิและกระดาษ  
 

ลกูคา้ทีม่าซือ้ทีด่นิในนิคมฯแบง่ตามสญัชาตจิะเหน็วา่ อนัดบัหน่ึงยงัคงเป็นญีปุ่น่ อนัดบัสองเป็นไทย 
อนัดบัสามเป็นนิวซแีลนดแ์ละไตห้วนั 
 

หลงัจากนัน้ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แต่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม  
  
มติ ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานประจาํปี และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯประจาํปี 2552 
  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดลุและงบกาํไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีประจาํปี ส้ินสดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

  
 ประธานฯ ขอใหน้างสาวเดน่ดาว  โกมลเมศ ในฐานะผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ เสนองบดุลและ

งบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2552 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากบรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั และ
ไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา 

  
 นางสาวเดน่ดาว  โกมลเมศ ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบังบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ปรากฏในรายงาน

ประจาํปี ทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้าพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมในครัง้น้ี สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 หน่วย:ลา้นบาท 
 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย เฉพาะบรษิทั  
สนิทรพัยร์วม 12,982.38 7,931.44  
หน้ีสนิรวม 7,180.61 3,953.55  
รายไดร้วม 2,335.76 1,259.00  
กาํไรสทุธ ิ 318.52  387.38  
กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.30 0.36  

 
หลงัจากนัน้กรรมการและผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้สรุปไดด้งัน้ี 
 



 4

  

นาย วรีะยทุธ จรสัโศภนิ ไดถ้ามคาํถามและผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิไดต้อบคาํถามดงัน้ี งบ
กาํไรขาดทุนในรายงานประจาํปีหน้า 57 ระบุตน้ทุนสว่นเพิม่ของงานขายอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 106 
ลา้นบาท ซึง่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิอธบิายไวว้า่เกีย่วกบักฎหมายในประเทศเวยีดนาม ขอคาํ
ชีแ้จงเพิม่เตมิ นางสาวเดน่ดาว  โกมลเมศ ไดต้อบวา่ คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้า่ยของบรษิทัยอ่ย
เกีย่วกบัคา่เชา่ทีด่นิในประเทศเวยีดนามทีม่กีารออกกฎหมายปรบัเพิม่คา่เชา่และมกีารผลยอ้นหลงัทาํให้
บรษิทัมตีน้ทุนเพิม่ขึน้เป็นจาํนวนรวม 106 ลา้นบาท 
 

นายโสภณ อเนกวทิยากจิ ไดถ้ามคาํถามวา่ผลประกอบการของปี 2552 ถอืวา่ตํ่าสดุแลว้หรอืยงั นาย
อนุชา สหินาทกถากุลไดต้อบคาํถามวา่ ปี 2552 บรษิทัไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิโลกทีเ่กดิขึน้
อยา่งรุนแรงเมือ่ปลายปี 2551 อมตะประกอบธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรมซึง่ตอ้งอาศยัการลงทุนจงึ
ไดร้บัผลกระทบโดยตรง สาํหรบัปี 2553 เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยมสีญัญาณการฟ้ืนตวัด ีทาํใหม้ี
ผูส้นใจลงทุนแต่ประเทศไทยยงัมปีญัหาทางการเมอืงอยู ่ ถา้คลีค่ลายในทางทีด่คีดิวา่ตวัเลขในปี 2552 
น่าจะตํ่าสดุแลว้ 

  

นายโสรตัน์ วณชิวรากจิ ไดถ้ามคาํถามและผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิหรอืกรรมการไดต้อบ
คาํถามดงัน้ี 

1. ขอทราบสว่นแบง่การตลาดของบรษิทั (Market share) ในปี 2008 และปี 2009 วา่มเีทา่ไหร ่
นายวกิรม กรมดษิฐ ์ ไดต้อบวา่ ภาพรวมของการขายทีด่นิก่อนปี 2009 อมตะมสีว่นแบง่
การตลาดเฉลีย่อยูป่ระมาณ 40% เน่ืองจากมพีืน้ทีอ่ยูใ่นโซน 2 คอืนิคมอุตสาหกรรอมตะนคร 
และอยูใ่น โซน 3 คอืนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ ซึง่เป็นทาํเลทีด่ ี แต่ในปี 2009 บรษิทัมสีว่น
แบง่การตลาดทีล่ดลงเหลอืประมาณ 30% ทัง้น้ีเน่ืองมาจากการขยายตวัของการลงทุนตํ่ามาก 
ปี 2009 แทบไมม่ลีกูคา้ใหมเ่ขา้มา เน่ืองจากวกิฤตเศรษฐกจิโลกและลกูคา้สว่นใหญ่ทีม่อียูเ่ป็น
ชิน้สว่นยานยนตท์ีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตน้ี และการขายทีด่นิสว่นมากเป็นลกูคา้เดมิ  

2. รายไดอ้ื่น จาํนวน 193 ลา้นประกอบดว้ยอะไรบา้ง นางสาวเดน่ดาว  โกมลเมศ ไดต้อบวา่
รายการสว่นใหญ่ของรายไดอ้ื่นประกอบดว้ยการโอนกลบัรายการคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเกีย่วกบั
คา่ธรรมเนียมในการโอนทีด่นิและภาษธุีรกจิเฉพาะซึง่ไดร้บัประโยชน์จากมาตราการทางภาษี
ของรฐั   เงนิปนัผลจากบรษิทัยอ่ย และ เงนิชดเชยจากการยกเลกิสญัญารบัจา้งบาํบดัน้ําเสยีซึง่
เป็นของบรษิทัยอ่ย 

3. ใหอ้ธบิายรายไดเ้งนิปนัผล จาํนวน 47 ลา้นบาท นางสาวเดน่ดาว  โกมลเมศ ไดอ้ธบิายวา่เป็น
เงนิปนัผลทีไ่ดร้บัจากบรษิทัรว่มคอื บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์ จาํกดั และบรษิทั อมตะ จดั
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจาํกดั 

เมือ่หมดขอ้ซกัถาม ประธานฯจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 

  
มติ อนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2552 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้580,192,599 คะแนน  
เหน็ดว้ย จาํนวน 568,054,694 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.91 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จาํนวน 12,137,905 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.09 

  

วาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลประกอบการตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

  
 นายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลไมต่ํ่ากวา่ 40% ของกาํไรสทุธิ

ในแต่ละปี โดยเริม่ตัง้แต่ปี 2538/2539 ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกจิของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกจิ
นิคมอุตสาหกรรม และสภาพคลอ่งของบรษิทัฯดว้ย ตัง้แต่ปี 2550 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมาตรฐานบญัช ี
ตามประกาศสภาวชิาชพีบญัชไีดก้าํหนดใหบ้รษิทับนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม ในงบ
เดีย่ว(เฉพาะกจิการ) ดว้ยวธิ ีCost Method ในขณะทีง่บรวมยงัใชว้ธิ ีEquity Method นัน้ สง่ผลใหก้าํไร
สทุธขิองงบกาํไรขาดทุนในงบเดีย่วและงบรวมอาจแสดงตวัเลขต่างกนัได ้ ดงันัน้อตัราจา่ยเงนิปนัผลจะ
จา่ยจากงบเดีย่ว แต่บรษิทัจะงดจา่ยปนัผล หากงบรวมของบรษิทัยงัมผีลขาดทุนสะสม หรอืจา่ยปนัผล
แลว้กาํไรสะสมในงบรวมเปลีย่นเป็นขาดทุนสะสมดว้ย จากผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
บรษิทัมกีาํไรสทุธใินงบการเงนิเดีย่ว ปี 2552 จาํนวน 387.38 ลา้นบาทและมทีุนสาํรองของบรษิทัฯ ครบ
รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน แต่เน่ืองจากบรษิทัตอ้งนําเงนิไปลงทุนในกจิการต่างๆ และภาวะเศรษฐกจิ
การเมอืงในซึง่มคีวามไมแ่น่นอน จงึเหน็สมควรงดจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานตัง้แต่วนัที ่ 1 
ตุลาคม 2552 ถงึวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2552 และทีผ่า่นมาบรษิทัไดม้กีารจา่ยปนัผลระหวา่งกาลงวด 1 
มกราคม – 30  กนัยายน 2552 ไปแลว้อตัราหุน้ละ 0.10 บาทเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2553 รวมแลว้เป็น
ปนัผลสาํหรบัปี 2552 จาํนวน 0.10 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.54 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ 

 นายโสรตัน์ วณชิวรากจิ ไดข้อใหอ้ธบิายใหเ้หน็ภาพวา่การจา่ยปนัผลในปีน้ีทีง่ดจา่ยนัน้พจิารณาจาก
อะไร บรษิทัมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะจา่ยหรอืไม ่นายอนุชา สหินาทกถากุลไดต้อบวา่ ประเดน็เงนิปนัผลมกีาร
ถกเถยีงกนัอยา่งมากในทีป่ระชุมคณะกรรมการ เน่ืองจากตอ้งการจะจา่ยเงนิปนัผลใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั และบรษิทักม็เีงนิเพยีงพอทีจ่ะจา่ยได ้ แต่เมือ่พจิารณาดว้ยความ
ระมดัระวงัวา่ บรษิทัจะตอ้งมเีงนิสดทีเ่ตรยีมไวส้าํหรบัการขยายการลงทุน และธุรกจิทีบ่รษิทัทาํเป็น
ธุรกจิทีผ่กูตดิกบัความเชือ่มัน่ของนกัลงทุนต่างชาต ิ ถา้ความเชือ่มัน่ชะงกัจะกระทบธุรกจิ ซึง่เหตุการณ์
บา้นเมอืงขณะนี้ทุกทา่นกท็ราบดวีา่มผีลต่อความเชือ่มัน่ของนกัลงทุน ดงัน้นจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งเกบ็
เงนิสดไวก้่อน 

 เมือ่หมดขอ้ซกัถาม ประธานฯจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิดกนัเงนิสาํรองจากกาํไรสทุธปิระจาํปี 
2552และใหจ้า่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2552 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

  

มติ อนุมตังิดกนัเงนิสาํรองจากกาํไรสทุธปิระจาํปี 2552 และงดจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานตัง้แต่
วนัที ่1 ตุลาคม 2552 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้580,193,099 คะแนน 
เหน็ดว้ย จาํนวน 565,171,094 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.41 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 2,780,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.48 
งดออกเสยีง จาํนวน 12,241,905 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.11 

  

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  กรรมการ
เข้าใหม่ พร้อมทัง้กาํหนดอาํนาจกรรมการ 

  
 ประธานฯไดช้ีแ้จงวา่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งน้อย

จาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้  ซึง่ในการประชุมครัง้น้ีมกีรรมการที่
จะตอ้งออกตามวาระรวม  3 คน ดงัน้ี 1). ดร.วษิณุ เครอืงาม  2). นายโทชฮิเิดะ ฮาชมิะ 3). นายอนุชา 
สหินาทกถากุล และเน่ืองจากทัง้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีจะตอ้ง
ออกจากหอ้งประชุมสาํหรบัวาระน้ี   

ตามขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  ในกรณทีีป่ระธานกรรมการ
ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
เลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม จงึขอเสนอใหน้ายวกิรม กรมดษิฐ ์ ในฐานะผูถ้อืหุน้เป็น
ประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สาํหรบัวาระน้ี ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดส้นบัสนุนและเหน็ชอบ 

นายวกิรม กรมดษิฐ ์ไดใ้ห ้นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทนชีแ้จงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร ชีแ้จงวา่ นายโทชฮิเิดะ ฮาชมิะ ไดแ้จง้วา่ไมข่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบรษิทัอกีเน่ืองจากจะตอ้งเดนิทางกลบัประเทศญีปุ่น่  
 

คณะกรรมการเหน็ชอบแนวทางการพจิารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามทีก่รรมการสรรหาฯเสนอ
คอื ใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชือ่บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมใหค้ณะกรรมการสรรหาฯเป็นผูพ้จิารณา
ซึง่มผีูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ทัง้สิน้ 3 คน ซึง่เป็นกรรมการเดมิ 2 คน และเป็นผูท้รงคุณวฒุภิายนอกอกี 1 
คน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไดม้มีตใิหเ้สนอชือ่บุคคลทีม่คีวามเหมาะสม 3 คนไดแ้ก่   ดร.วษิณุ 
เครอืงาม, นายอนุชา สหินาทกถากุล และ นายเคอติะ อชิอิ ิ เน่ืองจากเป็นผูม้คีวามรู ้ มคีุณธรรมและ
จรยิธรรม มปีระวตักิารทาํงานทีโ่ปรง่ใสไมด่า่งพรอ้ย มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็อยา่งเป็น
อสิระ และปฏบิตังิานในฐานะกรรมการทีผ่า่นมาไดเ้ป็นอยา่งด ี สว่นนายเคอติะ อชิอิ ิ พจิารณาจาก
ประวตัซิึง่ไดส้ง่มาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้เหน็วา่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีุณสมบตัิ
ทดัเทยีมกบั       นายโทชฮิเิดะ ฮาชมิะ และตามทีไ่ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอรายชือ่
บุคคลเป็นกรรมการในชว่ง 1 ธนัวาคม 2552 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2553 นัน้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอบุคคลใด
เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
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 ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ ขอ้มลูการถอืหุน้สามญัในบรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั 
(มหาชน) ขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอื่นๆ 
รวมทัง้ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้าพรอ้มหนงัสอืเชญิ
ประชุม 
 

หลงัจากนัน้ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แต่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามประธานฯจงึขอใหท้ีป่ระชุมมี
มตลิงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

  

มติ เลอืกตัง้ดร.วษิณุ เครอืงามและ นายอนุชา สหินาทกถากุลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง
และใหน้ายเคอติะ อชิอิ ิเป็นกรรมการเขา้ใหม ่ ดงันัน้ กรรมการของบรษิทัฯ ม ี10  คนดงัน้ี 

 1. ดร.วษิณุ เครอืงาม 2. นายเคอติะ อชิอิ ิ
 3. นายวกิรม  กรมดษิฐ ์ 4. พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา 
 5. นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์ 6. นายดุสติ  นนทะนาคร 
 7. นายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์ 8. นายอนุชา สหินาทกถากุล      
 9. นายนพพนัธป์  เมอืงโคตร 10. นายสมเจตน์  ทณิพงษ์ 
  
 ชือ่และจาํนวนกรรมการซึง่มอีาํนาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั คอื 
 (1) ดร.วษิณุ เครอืงาม นายเคอติะ อชิอิ ินายวกิรม กรมดษิฐ ์  พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา นายจกักช์ยั  

พานิชพฒัน์   นายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์     นายอนุชา สหินาทกถากุล     นายสมเจตน์  ทณิพงษ์    นาย
นพพนัธป์  เมอืงโคตร กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั    
(2) นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์ หรอื นายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์ลงลายมอืชือ่และประทบัตราสาํคญัของบรษิทัมี
อาํนาจทาํการเฉพาะยืน่คาํรอ้ง คาํขอ หรอืการตดิต่อกบัทางราชการ  หรอืรฐัวสิาหกจิ  เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
ใบอนุญาต ใบสาํคญั และสทิธต่ิางๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ดร.วษิณุ เครอืงาม 

 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้ 580,215,699 คะแนน  
เหน็ดว้ย จาํนวน 560,278,169 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.57 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 7,799,625 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.34 

งดออกเสยีง จาํนวน 12,137,905 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.09 

 นายอนุชา สหินาทกถากุล  

 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้ 580,215,699 คะแนน  

 เหน็ดว้ย จาํนวน 554,729,169 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 95.61 

 ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 7,799,625 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.34 

 งดออกเสยีง จาํนวน 17,686,905 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.05 

 นายเคอติะ อชิอิ ิ

 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้ 580,215,699 คะแนน  

 เหน็ดว้ย จาํนวน 560,247,169 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.56 

 ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 7,830,625 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.35 

 งดออกเสยีง จาํนวน 12,137,905 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.09 
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วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ 
   ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่เหน็ควรกาํหนดบาํเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนกรรมการโดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 
  1.คณะกรรมการบริษทั ใหจ้า่ยดงัน้ี 

1.1 คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทุกเดอืน โดยจา่ยประธานฯ 35,000 บาท/เดอืน  
รองประธานฯ 25,000 บาท/เดอืน และกรรมการอื่นทา่นละ 15,000บาท/เดอืน 

1.2 เบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหจ้า่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมือ่มาเขา้ประชุม โดยจา่ย
ประธานฯ 45,000 บาท/ครัง้ รองประธานฯ 35,000 บาท/ครัง้ และกรรมการอื่นทา่นละ 
25,000บาท/ครัง้ 

1.3 โบนสัคณะกรรมการ ใหจ้า่ยปีละครัง้ โดยจา่ย 5 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดอืนของแต่ละ
ทา่น 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชุม โดยจา่ย
ประธานฯ  45,000 บาท/ครัง้ และ กรรมการอื่นทา่นละ 25,000 บาท/ครัง้  
3.คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้
รว่มประชุม โดยจา่ยประธานฯ  45,000 บาท/ครัง้ และ กรรมการอื่นทา่นละ 25,000 บาท/ครัง้  

 นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ไดใ้หค้วามเหน็
เพิม่เตมิวา่ควรกาํหนดวงเงนิจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ทัง้ปีไมเ่กนิ 7,000,000 บาท (เจด็ลา้นบาทถว้น)
ซึง่เทา่กบัปี 2552 ทัง้น้ีหากกรรมการทา่นใดเป็นพนกังานของบรษิทัฯ กใ็หค้า่ตอบแทนกรรมการน้ีเป็น
สว่นเพิม่เตมิจากคา่จา้งปกตขิองพนกังานแต่ละทา่น  โดยมผีลใชบ้งัคบัตลอดไป จนกวา่ทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้จะมมีตเิป็นประการอื่น 
  หลงัจากนัน้ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แต่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯจงึเสนอใหท้ีป่ระชุม
มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ 

  

มติ 
 

อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้580,215,699 คะแนน 
เหน็ดว้ย จาํนวน 567,992,794 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.89 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 30,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

งดออกเสยีง จาํนวน 12,192,905 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.10 

  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการให้ความคุ้มครองการปฏิบติังานของกรรมการ 
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 นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน แถลงต่อทีป่ระชุม
วา่ในการปฏบิตังิานของกรรมการนัน้ แมว้า่กรรมการจะกระทาํโดยสจุรติและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของ
บรษิทั กย็งัมคีวามเสีย่งทีจ่ะถูกเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งได ้ ดงันัน้ เพือ่เป็นการจงูใจใหผู้ท้ีม่คีวามรู ้
ความสามารถ เขา้มาเป็นกรรมการของบรษิทั และเพือ่ใหก้รรมการมคีวามมัน่ใจในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่
ประโยชน์ของบรษิทัอยา่งเตม็ที ่ ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาใหค้วามคุม้ครองการปฎบิตังิานของ
กรรมการโดยเสนอขอซือ้ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าทีบ่รหิาร วงเงนิจาํกดัความรบั
ผดิ สาํหรบัปี 2553 จากบรษิทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดัและเลอืกวงเงนิจาํกดัความรบัผดิ(ตลอดอายุ
กรมธรรม)์ จาํนวน 200 ลา้นบาทเทา่กบัปีก่อน โดยมคีา่เบีย้ประกนัรายปีรวม คา่อากร และ
ภาษมีลูคา่เพิม่จาํนวน 381,369.40 บาท และขออนุมตัเิป็นหลกัการปฏบิตัต่ิอไป โดยไมต่อ้งนําเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้อกี หากซือ้ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าทีบ่รหิาร วงเงนิจาํกดัความ
รบัผดิ(ตลอดอายกุรมธรรม)์ จาํนวน 200 ลา้นบาท โดยมคีา่เบีย้ประกนัรายปีรวม คา่อากร และ
ภาษมีลูคา่เพิม่จาํนวนไมเ่กนิ 500,000 บาท 

  

มติ 
 

อนุมตัใิหค้วามคุม้ครองการปฎบิตังิานของกรรมการโดยซือ้ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและ
เจา้หน้าทีบ่รหิารตามทีเ่สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้580,215,699 คะแนน 
เหน็ดว้ย จาํนวน 568,077,794 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.91 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จาํนวน 12,137,905 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.09  

  วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2553 
  

 ประธานฯ ขอใหน้ายอนุชา สหินาทกถากุล   ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อทีป่ระชุม 
  
 นายอนุชา สหินาทกถากุล ไดร้ายงานวา่ตัง้แต่ปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก

บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เน่ืองจาก
มมีาตรฐานการทาํงานทีด่ ี มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ี มคีา่สอบบญัชทีีเ่หมาะสม รวมทัง้ได้
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี และในปี 2553 คณะกรรมการเหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบคดัเลอืกบรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จาํกดั   เป็นสาํนกังานสอบบญัชโีดยให ้ 
นาย ณรงค ์  พนัตาวงษ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3315 และ/หรอื นาย ศุภชยั ปญัญาวฒัโนผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3930 และ/หรอื นางสาว ศริาภรณ์  เอือ้อนนัตกุ์ล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต     

 เลขที3่844  แห่งบรษิทั สํานักงาน เอนิสท์ แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัใน
เครอืฯ อีกหน่ึงปีเป็นปีที่ 5 โดยมคี่าสอบบญัชีงบการเงนิบรษิัทประจําปี 2553 เป็นเงนิจํานวน 
1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชงีบการเงนิประจาํปี 2552 ทัง้น้ี บรษิทั สาํนักงานสอบบญัชตีาม
รายชื่อที่เสนอขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิัท/ผูบ้รหิาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว 
 

นอกจากนัน้ขอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบคา่สอบบญัชงีบการเงนิรวมประจาํปี 2553 เป็นคา่สอบบญัชขีอง
บรษิทัจาํนวน 1,620,000 บาท และเป็นของบรษิทัยอ่ย 4 แหง่จาํนวน  1,815,000 บาท รวมทัง้สิน้ 
3,435,000 บาท  
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มติ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2553 ตามรายชือ่และกาํหนดอตัราคา่สอบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการเสนอ
ขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

  
 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้ 580,215,699 คะแนน 

 

เหน็ดว้ย จาํนวน 568,041,794 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.90 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 36,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
งดออกเสยีง จาํนวน 12,137,905 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.09 

  

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   
 ไมม่เีรือ่งอื่นใดพจิารณา ประธานฯ จงึกลา่วปิดประชุมเวลา 16.25 น. 

 
 
 
   ลงชือ่                                                       ประธานทีป่ระชุม 

     (ดร.วษิณุ เครอืงาม) 
 
 
   ลงชือ่                                                      เลขานุการบรษิทั 

     (นางวราภรณ์ วชัรานุเคราะห)์ 


