
 

 

 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

ของ 

บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

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

ประชมุเมือ่วนัที ่ 21 เมษายน 2559เวลา 14.00 น. ณ ห้องจตรุทิศแกรนด์บอลรูม โรงแรม

โกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

ดร.สริุนทร ์พิศสวุรรณ ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุ 

ประธานฯแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่เขา้

ประชมุรวม  431 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 446,520,112 หุน้เทา่กบัรอ้ยละ 41.85 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดจาํนวน 1,067,000,000 หุน้ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯจงึขอเปิดประชมุเพือ่

พจิารณาเรือ่งต่างๆตามระเบยีบวาระ 

หลงัจากประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชมุเรยีบรอ้ยแลว้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้

รว่มประชมุเพิม่เตมิอกี จาํนวน 37 ราย รวมจาํนวนหุน้ 292,094 หุน้ รวมเป็นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ

มารว่มประชมุทัง้สิน้จาํนวน 468 ราย รวมจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 446,812,206 หุน้ เทา่กบัรอ้ยละ 41.88 ของ

จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ประธานฯไดแ้นะนํากรรมการ, ผูบ้รหิารบรษิทัฯ และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่มประชมุครัง้นี้ดงันี้ 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทัง้ส้ิน 6 ท่านจากกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน 

1. ดร.สรุนิทร ์พศิสวุรรณ ประธานกรรมการ 

2. นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

3. นายวกิรม กรมดษิฐ ์ กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4. นายอนุชา สหินาทกถากลุ กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาฯ และ

กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

5. นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาฯ, กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

6. นายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์ กรรมการและประธานเจา้หน้าทีก่ารตลาด 
 

กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.สมเจตน์  ทณิพงษ ์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และกรรมการ

กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
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ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางวราภรณ์ วชัรานุเคราะห ์ เลขานุการบรษิทั 

2. นางสาวจนิดารตัน์ องัศกุลุชยั ผูอ้าํนวยการสายงานบญัชแีละภาษ ี
 

ผู้สอบบญัชีและตวัแทนจากบริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 

1. นางสาว ศริาภรณ์  เอือ้อนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัช ี

2. นายวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กลุ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชเีป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
 

                  ประธานฯไดข้อใหเ้ลขานุการบรษิทัชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุและวธิกีารออกเสยีง

ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดสรปุไดด้งันี้ 

 การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มเีพยีงวาระทีเ่ป็นปกตเิทา่นัน้และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 

39 การออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีถ่อือยูแ่ละหุน้ทีไ่ดร้บัมอบ

ฉนัทะโดยถอืว่าหนึ่งหุน้เทา่กบัหนึ่งเสยีง ในการออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผยโดยใชว้ธิกีารชมูอื  

เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่า 5 คนรอ้งขอและทีป่ระชมุมมีตใิหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั 

 ในการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระซึง่ใชว้ธิกีารชมูอืนัน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง ใหก้รอกความประสงคล์งในบตัรยนืยนัการลงคะแนนพรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ในบตัร  และ

เจา้หน้าทีบ่รษิทัจะเกบ็บตัรยนืยนัการลงคะแนนทกุใบทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

 สาํหรบัการนบัคะแนนนัน้บรษิทัฯจะใชว้ธิหีกัคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงออกจาก

จาํนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุ และสว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ 

ทัง้นี้ในการพจิารณาคะแนนเสยีงดงักล่าวจะคาํนึงถงึการลงคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ไดม้อบฉันทะแสดงเจตนาไว้

ตามหนงัสอืมอบฉนัทะดว้ย และสาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนนในทกุวาระเพือ่พจิารณาจะตอ้งมกีารขอมตโิดย

ใชม้ตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนยกเวน้วาระพจิารณาเรือ่ง

คา่ตอบแทนกรรมการทีต่อ้งใชม้ตเิสยีงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

 เมือ่ผูถ้อืหุน้รบัทราบและเหน็ชอบวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนน ตามทีไ่ดก้ล่าว

ขา้งตน้ ประธานฯจงึดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต่อไป 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี2558 เม่ือวนัท่ี  22 เมษายน 2558 

  
 ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่าบรษิทัฯไดม้กีารจดัทาํรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี

2558 ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนดและไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าพรอ้มหนงัสอื

เชญิประชมุ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ โดยคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่า

ไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้ง  
 

หลงัจากนัน้ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แต่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯจงึไดเ้สนอใหท้ี่

ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 
 

นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร ไดเ้รยีนเชญิผูถ้อืหุน้มาเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน ซึง่นายธรรมนูญ จุล

มณีโชต ิผูถ้อืหุน้ไดอ้าสาเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน 

 



  
มติ รบัรองรายงานการประชมุตามทีป่ระธานฯ เสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถอืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
  

 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้446,629,401 คะแนน  
 เหน็ดว้ย จาํนวน 446,231,601 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91 
 ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 163,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 
 งดออกเสยีง จาํนวน 234,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.05 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานประจาํปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2558 

  
 ประธานฯ ขอใหน้ายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์  ในฐานะประธานเจา้หน้าทีก่ารตลาดรายงานผลการดาํเนินงานใน

รอบปี 2558 เพือ่ใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ 

  
 นายวบิลูย ์กรมดษิฐร์ายงานต่อทีป่ระชมุว่า ในปี 2558 ขายพืน้ทีน่ิคมอตุสาหกรรมทัง้ 3 แหง่ในประเทศ

ไทย คอื นิคมอตุสาหกรรมอมตะนครขายได ้123 ไร ่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติีข้ายได ้127 ไร ่และเขต

อตุสาหกรรมระยองไทย-จนีขายได ้253 ไร ่รวม 503 ไร ่ขายพืน้ทีน่ิคมอตุสาหกรรม 1 แหง่ในประเทศ

เวยีดนามได ้114 ไร ่รวมขายพืน้ทีไ่ดท้ัง้หมด 617 ไร ่ลกูคา้ทีม่าซือ้ทีด่นิในนิคมฯในปี 2558 ในประเทศ

ไทยแบ่งตามสญัชาตจิะเหน็วา่ อนัดบัหนึ่งเป็นจนี อนัดบัสองเป็นอนิโดนีเซยี อนัดบัสามเป็นไทย หาก

แบ่งตามประเภทธุรกจิของลกูคา้  อนัดบัหนึ่งเป็นอเิลค็ทรอนิคส ์ อนัดบัสองเป็นสนิคา้อปุโภคบรโิภค 

อนัดบัสามเป็นธุรกจิบรกิาร สว่นลกูคา้ทีม่าซือ้ทีด่นิในนิคมฯในปี 2558 ในประเทศเวยีดนาม สว่นใหญ่

เป็นสญัชาตเิกาหล ีและเป็นธรุกจิอเิลค็ทรอนิคส ์
  

หลงัจากนัน้กรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้สรปุไดด้งันี้ 
 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิไดถ้ามว่าทีด่นิของบรษิทัเป็นแบบใหเ้ชา่หรอืขาย 

นายวบิลูย ์ กรมดษิฐ ์ ไดต้อบว่าทีด่นิทีเ่วยีดนามเป็นเชา่ระยะยาว แต่ในประเทศไทยเป็นการขาย

เนื่องจากเอกชนสามารถเป็นเจา้ของทีด่นิและคูแ่ขง่กข็ายทีด่นิซึง่ลกูคา้นิยมซือ้มากกว่าเชา่ 
 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามต่อ ประธานฯจงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบรายงานประจาํปี และรายงานของ

คณะกรรมการบรษิทัฯประจาํปี 2558 

  
มติ ทีป่ระชมุรบัทราบรายงานประจาํปี และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯประจาํปี 2558 
  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจาํปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 

  
 ประธานฯ ขอใหน้างสาวจนิดารตัน์ องัศกุลุชยัในฐานะผูอ้าํนวยการกลุ่มงานบญัชเีสนองบการเงนิ

ประจาํปี 2558 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั และไดผ้า่นการพจิารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา 



 นางสาวจนิดารตัน์ องัศกุลุชยั ชีแ้จงว่ารายละเอยีดเกีย่วกบังบการเงนิปรากฏในรายงานประจาํปีซึง่ได้

จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุในครัง้นี้ สรปุสาระสาํคญัไดด้งันี้ 
 

 
 

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย  มรีายไดร้วมสาํหรบัปี 2558 เป็นจาํนวน

เงนิ 6,238 ลา้นบาท ลดลงจาํนวนเงนิ 1,365 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 18 จาก ปี 2557 ซึง่สามารถ

สรปุไดด้งัต่อไปนี้ 

 

 
 

ประเดน็หลกัทีร่ายไดล้ดลงเกดิจากรายไดจ้ากการขายทีด่นิลดลง ในปี 2558 รายไดจ้ากการขายทีด่นิมี

จาํนวนเงนิ 3,069 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 ซึง่มรีายไดจ้ากการขายทีด่นิเป็นจาํนวนเงนิ 

5,299 ลา้นบาท รายไดล้ดลงจาํนวนเงนิ 2,230 ลา้นบาท หรอืลดลงเทา่กบัรอ้ยละ 29.3% รายไดค้า่เชา่

ทีด่นิลดลง 73 ลา้นบาทหรอื 1% รายไดค้า่บรกิารหรอืสาธารณูปโภคเพิม่ขึน้ 72 ลา้นบาทหรอื 0.9% 

และรายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้ 866 ลา้นบาทหรอื 11.4%    รายการหลกัของรายไดอ้ืน่เกดิจากบนัทกึกาํไรจาก

การขายอสงัหารมิทรพัยเ์ขา้กองทรสัตฯ์ เป็นจาํนวน 857 ลา้นบาท 



 ลกัษณะโครงสรา้งรายไดส้ามารถจาํแนกไดด้งันี้

 
งบการเงนิและอตัราสว่นทางการเงนิทีส่าํคญัมดีงันี้ 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

หลงัจากนัน้กรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้สรปุไดด้งันี้ 

นายแกว่น สตีะธนี ไดถ้ามว่าตามทีไ่ดร้ายงานผลการขายทีด่นิในรายงานประจาํปี ผลการขายปีนี้ดกีว่าปี

ทีแ่ลว้ เหตุใดรายไดจ้ากการขายตามงบกาํไรขาดทนุจงึน้อยกว่าปีทีแ่ลว้ นายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์ไดต้อบว่า

การนบัผลการขายนบัตามสญัญาทีไ่ดข้ายไดแ้ละไดร้บัเงนิมดัจาํสว่นรายไดจ้ากการขายตามบญัชจีะ

บนัทกึเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิใหล้กูคา้  

นายมานิตย ์เลศิสาครศริไิดถ้ามว่า 

1. การบนัทกึกาํไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์ขา้กองทรสัตฯ์ เป็นจาํนวน 857 ลา้นบาทเป็นการ

บนัทกึครัง้เดยีวหรอืทยอยรบัรู ้นายอนุชา สหินาทกถากลุ ไดต้อบว่าทรพัยส์นิทีข่ายเป็นโรงงาน

สาํเรจ็รปูโดยขายขาดเขา้กองทรสัฯ 1 ใน 3 ซึง่รบัรูร้ายไดค้รัง้เดยีว 857 ลา้นบาท สว่นอกี 2 

ใน 3 เป็นการขายสทิธกิารใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์30 ปีแกท่รสัตซีึง่บนัทกึรายการเป็นรายไดร้บั

ล่วงหน้าจากการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิรวม ซึง่จาํนวนนี้จะทยอยรบัรู้

เป็นรายได ้

2. แหล่งรายไดใ้นงบการเงนินอกจากประเทศไทยและเวยีดนามมขีองประเทศอืน่หรอืไม ่ หากไม่

จะมแีผนไปลงทนุประเทศอืน่อกีหรอืไม ่นายวกิรม กรมดษิฐ ์ไดต้อบว่า งบการเงนิในปี 2558  



 แหล่งรายไดม้เีพยีงไทยและเวยีดนาม ขณะนี้บรษิทักาํลงัพจิารณาพืน้ทีท่ีป่ระเทศเมยีนมารอ์ยู ่

แต่ยงัมไิดต้ดัสนิใจ  
 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามต่อ ประธานฯเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปีสิน้สดุวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2558 

มติ อนุมตังิบการเงนิประจาํปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้446,801,306 คะแนน  

เหน็ดว้ย จาํนวน 445,945,706 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.81 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 374,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 

งดออกเสยีง จาํนวน 489,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.11 
  

วาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลประกอบการตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  
 ประธานฯ ขอใหน้างสาวจนิดารตัน์ องัศกุลุชยัในฐานะผูอ้าํนวยการกลุ่มงานบญัชเีสนอต่อทีป่ระชมุให้

พจิารณาจดัสรรเงนิทนุสาํรองตามกฎหมายและจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัผลประกอบการตัง้แต่วนัที ่ 1 

มกราคม 2558 ถงึวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่นางสาวจนิดารตัน์ ไดร้ายงานทีป่ระชมุวา่ทนุสาํรองของ

บรษิทัฯ ครบรอ้ยละสบิของทนุจดทะเบยีนแลว้จงึไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งสาํรองเพิม่อกี และคณะกรรมการ

ไดพ้จิารณา Cash flow และนโยบายจ่ายเงนิปนัผล เหน็สมควรจ่ายเงนิปนัผลอกีในอตัราหุน้ละ 0.24 

บาทจากกาํไรสาํหรบัปี โดยจา่ยจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจาํนวน 0.15 บาทต่อหุน้และ

กจิการทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจาํนวน 0.09 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นการจ่ายเพิม่เตมิจากเงนิปนัผล

ระหว่างกาลตามมตคิณะกรรมการครัง้ที ่6/2015 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 จาํนวน 0.22 บาทต่อ

หุน้ทีจ่่ายไปแลว้จากกาํไรสะสม เงนิปนัผลทีจ่ะจา่ยดงักล่าวใหจ้่ายแกผู่ถ้อืหุน้เฉพาะผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิปนั

ผล ตามขอ้บงัคบับรษิทัตามทีป่รากฏรายชือ่ณ.วนักาํหนดรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัพธุที ่ 4 

พฤษภาคม 2559 และปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่สทิธริบัเงนิปนัผลในวนัจนัทรท์ี ่9 พฤษภาคม 

2559 และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัพฤหสับดทีี ่19 พฤษภาคม 2559 การจ่ายเงนิปนัผลทัง้ปีจาํนวน 

0.46 บาทต่อหุน้หรอื 490.82 ลา้นบาทคดิเป็น  32% ของกาํไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ ไดถ้ามว่าเหตุใดจงึมไิดจ้่ายเงนิปนัผลจาํนวน 40% ตามโนบายปนัผลของ

บรษิทั นายอนุชา สหินาทกถากลุ ในฐานะกรรมการไดต้อบว่าบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลไมต่ํ่ากว่า 

40% ของกาํไรสทุธใินแต่ละปี โดยเริม่ตัง้แต่ปี 2538/2539 ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศ ภาวะตลาดของธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษทัฯด้วย ตัง้แต่ปี 2550 

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมาตรฐานบญัช ีตามประกาศสภาวชิาชพีบญัชไีดก้าํหนดใหบ้รษิทับนัทกึเงนิลงทนุ

ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม ในงบเดีย่ว(เฉพาะกจิการ) ดว้ยวธิ ีCost Method ในขณะทีง่บรวมยงัใชว้ธิ ี

Equity Method นัน้ สง่ผลใหก้าํไรสทุธขิองงบกาํไรขาดทนุในงบเดีย่วและงบรวมอาจแสดงตวัเลขต่างกนั

ได ้ ดงันัน้อตัราจ่ายเงนิปนัผลจะจา่ยจากงบเดีย่ว แต่บรษิทัจะงดจา่ยปนัผล หากงบรวมของบรษิทัยงัมี

ผลขาดทนุสะสม หรอืจา่ยปนัผลแลว้กาํไรสะสมในงบรวมเปลีย่นเป็นขาดทนุสะสมดว้ย ซึง่ในปีนี้บรษิทั

จ่ายเงนิปนัผลเพยีง 32% เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกจิโลกผนัผวนรนุแรง และบรษิทัมโีครงการณ์ทีจ่ะ

ขยายการลงทนุทีป่ระเทศเวยีดนามจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งสาํรองเงนิไวท้ัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ใน

ระยะยาว 



 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามต่อ ประธานฯเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิดกนัเงนิสาํรองจากกาํไรสทุธิ

ประจาํปี 2558 และใหจ้า่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2558 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
  

มติ เนื่องจากทนุสาํรองของบรษิทัฯ ครบรอ้ยละสบิของทนุจดทะเบยีนแลว้  จงึไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งสาํรอง

เพิม่อกี ทัง้นี้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และ

ใหจ้่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2558 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
  

 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้446,802,206 คะแนน 

เหน็ดว้ย จาํนวน 439,170,006 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.29 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 7,576,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.70 

งดออกเสยีง จาํนวน 56,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
  

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ พร้อมทัง้

กาํหนดอาํนาจกรรมการ 

  
 ประธานฯ ขอใหน้ายนพพนัธป์ เมอืงโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

เสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

พรอ้มทัง้กาํหนดอาํนาจกรรมการ นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร ชีแ้จงว่าตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

จาํกดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 18  กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในอตัราหนึ่งในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้

ถอืหุน้ประจาํปีครัง้นี้มกีรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 2 คนคอื นายวกิรม  กรมดษิฐ ์

และ นายอนุชา สหินาทกถากุล  
 

นายนพพนัธป์ เมอืงโคตรไดช้ีแ้จงว่า การสรรหากรรมการบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่

บุคคลเป็นกรรมการ ตัง้แต่ วนัที ่28 ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที ่29 มกราคม 2559 แต่ปรากฎว่าไมม่ผีูถ้อื

หุน้เสนอบุคคลใดเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไมร่วม

คณะกรรมการทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีไดห้ารอืกนัอยา่งกวา้งขวางตามแนวทางการสรรหาทีค่ณะกรรมการได้

กาํหนดไวโ้ดยพจิารณาจากคณุสมบตัเิชน่ ตอ้งเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒ ิ มพีืน้ฐานและความเชีย่วชาญ

จากหลากหลายอาชพี มภีาวะผูนํ้า วสิยัทศัน์กวา้งไกล เป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิาร

ทาํงานทีโ่ปรง่ใสไมด่่างพรอ้ย มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ มคีณุสมบตัิ

เหมาะสม และถา้เป็นกรรมการเดมิจะตอ้งปฏบิตังิานในฐานะกรรมการทีผ่า่นมาไดเ้ป็นอยา่งด ี และมมีติ

เหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาฯเสนอโดยใหเ้สนอทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 

เลอืกตัง้ กรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 2 คนเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระ

หนึ่ง สาํหรบัอาํนาจกรรมการเหมอืนเดมิทีม่อียู่ 
 

ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ ขอ้มลูการถอืหุน้สามญัในบรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั 

(มหาชน) ขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอืน่ๆ 

รวมทัง้ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าพรอ้มหนงัสอืเชญิ

ประชมุ 



 กรรมการทัง้ 2 ทา่นไมไ่ดอ้ยูใ่นหอ้งประชมุระหว่างการพจิารณา 
 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แต่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามจงึขอใหท้ีป่ระชมุมมีตลิงคะแนนเลอืก

กรรมการเป็นรายบุคคล 

  

มติ เลอืกตัง้นายวกิรม  กรมดษิฐ ์ และ นายอนุชา สหินาทกถากลุ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในตาํแหน่ง

เดมิต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดงันัน้กรรมการของบรษิทัฯ ม ี7 คนดงันี้ 

 1. ดร. สรุนิทร ์พศิสวุรรณ 2. นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์ 

 3. นายวกิรม  กรมดษิฐ ์ 4. นายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์

 5. นายอนุชา สหินาทกถากลุ      6. นายนพพนัธป์  เมอืงโคตร 

 7. ดร.สมเจตน์  ทณิพงษ ์   

  
 ชือ่และจาํนวนกรรมการซึง่มอีาํนาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั คอื 
 (1) ดร. สรุนิทร ์พศิสวุรรณ นายวกิรม กรมดษิฐ ์  นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์  นายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์นาย

อนุชา สหินาทกถากลุ     ดร.สมเจตน์  ทณิพงษ์  นายนพพนัธป์  เมอืงโคตร กรรมการสองคนลงลายมอื

ชือ่รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั    

(2) นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์ หรอื นายวบิลูย ์กรมดษิฐ ์ลงลายมอืชือ่และประทบัตราสาํคญัของบรษิทัมี

อาํนาจทาํการเฉพาะยืน่คาํรอ้ง คาํขอ หรอืการตดิต่อกบัทางราชการ  หรอืรฐัวสิาหกจิ  เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

ใบอนุญาต ใบสาํคญั และสทิธต่ิางๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 นายวกิรม กรมดษิฐ ์   

 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้ 446,812,206 คะแนน  

เหน็ดว้ย จาํนวน 446,409,806 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 374,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08  

 งดออกเสยีง จาํนวน 27,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

 นายอนุชา สหินาทกถากลุ      

 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้ 446,812,206 คะแนน  

 เหน็ดว้ย จาํนวน 425,352,906 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 95.20 

 ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 21,431,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 4.79 

 งดออกเสยีง จาํนวน 27,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

  

วาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ 
   นายนพพนัธป์ เมอืงโคตรในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน แถลงต่อทีป่ระชมุว่า 

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนที่

พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทั จากผลการดาํเนินงาน ภาระหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถงึความเหมาะสมของคา่ตอบแทนเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทัจด

ทะเบยีนทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนัแลว้เหน็ว่า สมควรพจิารณากาํหนดบาํเหน็จกรรมการและ

คา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี้ 



 1.คณะกรรมการบริษทั ใหจ้่ายดงันี้ 

1.1 คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทกุเดอืน โดยจ่ายประธานฯ 35,000 บาท/เดอืน รองประธานฯ 

25,000 บาท/เดอืน และกรรมการอืน่ทา่นละ 20,000บาท/เดอืน 

1.2 เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ใหจ้่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมือ่มาเขา้ประชมุ โดยจ่าย

ประธานฯ 50,000 บาท/ครัง้ รองประธานฯ 40,000 บาท/ครัง้ และกรรมการอืน่ทา่นละ 

30,000บาท/ครัง้ 

1.3 โบนสัคณะกรรมการ ใหจ้่ายปีละครัง้ โดยจ่าย 1.20% ของจาํนวนเงนิปนัผลทีป่ระกาศจ่าย   

2.คณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชมุโดยจ่าย

ประธานฯ 50,000 บาท/ครัง้ และ กรรมการอืน่ทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 

3.คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหจ้่ายเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้

รว่มประชมุโดยจ่ายประธานฯ 50,000 บาท/ครัง้ และ กรรมการอืน่ทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 

4.คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมือ่มาเขา้รว่มประชมุ

โดยจ่ายประธานฯ 50,000 บาท/ครัง้ และ กรรมการอืน่ทา่นละ 30,000 บาท/ครัง้ 

  นายนพพนัธป์ เมอืงโคตรไดใ้หค้วามเหน็เพิม่เตมิว่าควรกาํหนดวงเงนิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ทัง้ปีไม่

เกนิ 13,700,000 บาท (สบิสามลา้นเจด็แสนบาทถว้น) ซึง่เทา่กบัปี 2558 ทัง้นี้หากกรรมการทา่นใดเป็น

พนกังานของบรษิทัฯ กใ็หค้า่ตอบแทนกรรมการนี้เป็นสว่นเพิม่เตมิจากคา่จา้งปกตขิองพนกังานแต่ละ

ทา่น  โดยมผีลใชบ้งัคบัตลอดไป จนกว่าทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิป็นประการอืน่ 

 หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แต่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุมมีติ

อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ 

   

มติ 
 

อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจาํนวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้ 446,812,206 คะแนน 

เหน็ดว้ย จาํนวน 446,314,906 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.89 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 440,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.10 

งดออกเสยีง จาํนวน 57,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

  วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 
  

 

 

ประธานฯขอใหน้ายอนุชา สหินาทกถากลุในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อทีป่ระชมุ 
  



 นายอนุชา สหินาทกถากลุ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อทีป่ระชมุว่า คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกนางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่

4498 หรอื นาย ศภุชยั ปญัญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3930 หรอื นางสาววราพร 

ประภาศริกิลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่ 4579 แหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็น

สาํนกังานสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เนื่องจากมมีาตรฐานการทาํงานทีด่ ี มคีวามเชีย่วชาญใน

การสอบบญัช ี มคีา่สอบบญัชทีีเ่หมาะสม รวมทัง้ไดป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี ดงันัน้ ในปี2559 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็  

1) แต่งตัง้ นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4498 หรอื นาย 

ศภุชยั ปญัญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3930 หรอื นางสาววราพร ประภาศิ

รกิลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4579 แหง่บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดัเป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัอมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) ซึง่ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ทา่น เป็นผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตแหง่ประเทศไทยและเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

2) อนุมตัคิา่สอบบญัชงีบการเงนิบรษิทัประจาํปี 2559 เป็นเงนิจาํนวน 1,650,000 บาท (คา่สอบ

บญัชงีบการเงนิประจาํปี 2558 เป็นเงนิจาํนวน 1,560,000 บาท) 

ทัง้นี้บรษิทัสาํนกังานสอบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอขา้งตน้ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีบรษิทั/

ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว นอกจากนี้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุ

ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบคา่สอบบญัชงีบการเงนิรวมประจาํปี 2559 เป็นคา่สอบบญัชขีองบรษิทั 

จาํนวน 1,650,000.00 บาท และเป็นของบรษิทัยอ่ยในประเทศไทย 7 แหง่ จาํนวน 2,880,000.00 บาท 

รวมเป็นเงนิคา่สอบบญัชใีหก้บับรษิทั และบรษิทัยอ่ย ในประเทศไทยเป็นเงนิทัง้สิน้ 4,530,000.00 บาท 

ซึง่ในสว่นของคา่สอบบญัชทีีก่ล่าวถงึนี้ยงัไมน่บัรวมสว่นของบรษิทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามอกี 2 แหง่ 

มคีา่สอบบญัชปีระจาํปี 2559 จาํนวน USD 66,000 โดยคา่สอบบญัชทีีเ่สนอขา้งตน้เป็นการใหบ้รกิาร

สอบบญัช ี (Audit service) เทา่นัน้และราคาสงูกว่าปีทีแ่ลว้เนื่องจากบรษิทัมบีรษิทัยอ่ยในประเทศ

เวยีดนามเพิม่อกี 1 แหง่ คอื Amata City Long Thanh Joint Stock Company 
 

หลงัจากนัน้นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ ไดถ้ามว่าวธิคีดัเลอืกผูส้อบบญัชไีดค้ดัเลอืกจากหลายสาํนกัสอบ

บญัชหีรอืเลอืกจากสาํนกัสอบบญัชเีดยีว นายอนุชา สหินาทกถากลุไดต้อบว่าปกตจิะใหส้าํนกัสอบบญัชี

หลายแหง่เสนอราคาคา่สอบบญัชมีาใหบ้รษิทัพจิารณา ซึง่ราคาสงูกว่า บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

ทาํใหส้าํนกัสอบบญัชเีหล่านัน้ไมไ่ดร้บัคดัเลอืกดงันัน้ในปีนี้เมือ่บรษิทัขอใบเสนอราคาไปจงึไมม่สีาํนกั

สอบบญัชอีืน่เสนอราคามา และขอเรยีนขอ้มลูเพิม่เตมิวา่ ปี 2559 ไดเ้ปลีน่ตวัผูส้อบบญัชจีากนางสาว

ศริาภรณ์ เอือ้อนนัตก์ลุ เป็น นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ เนื่องจากนางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัตก์ลุ 

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัครบ 5 ปี 
 

เมือ่หมดขอ้ซกัถามประธานฯจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุมมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัชี

ประจาํปี 2559 ตามทีเ่สนอ 
 

 



มติ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2559 ตามรายชือ่และกาํหนดอตัราคา่สอบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการเสนอ

ขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

 ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด รวมจาํนวนหุน้ได ้446,812,206 คะแนน  

 เหน็ดว้ย จาํนวน 425,188,106 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 95.16 

 ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 21,597,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 4.83 

 งดออกเสยีง จาํนวน 26,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 นายอนนัต ์ เหลอืงนฤมติชยั ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถามความคบืหน้า

ของแนวทางปฎบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ 

ประธานฯไดช้ีแ้จงว่า บรษิทัไดเ้ขา้รว่มลงนามในคาํประกาศเจตนารมณ์แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชน

ไทย ในการต่อตา้นการทจุรติ เมือ่เดอืน พฤศจกิายน 2557 ขณะนี้อยูร่ะหว่างจดัอบรมพนกังาน สอบ

ทานระบบต่างๆเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่นโยบายและขัน้ตอนปฏบิตันิัน้มปีระสทิธผิลในการต่อตา้นการใหส้นิบน

และการคอรร์ปัชัน่  

 ไมม่เีรือ่งอืน่ใดพจิารณา ประธานฯ จงึกล่าวปิดประชมุเวลา 16.35 น. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดร.สริุนทร์ พิศสวุรรณ) 

ประธานที่ประชุม 

 

 

(นางวราภรณ์ วชัรานเุคราะห์) 

เลขานุการบริษัทและผู้บันทกึการประชุม 
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