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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
ของ 

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

 
ประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2126       

อาคารกรมดิษฐ ชั้น6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  
พลตํารวจเอก ชวลิต ยอดมณี  ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 

ประธานฯ แจง ใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขา
ประชุมรวม 130 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 513,839,580 หุนเทากับรอยละ 48.16 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด  จํานวน 1,067,000,000 หุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมเพื่อ
พิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระ 

หลังจากประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุมเรียบรอยแลว ไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขา   
รวมประชุมเพิ่มเติมอีก จํานวน 94 ราย รวมจํานวนหุน 236,442,200 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
มารวมประชุมทั้งสิ้นจํานวน 224 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น  750,281,780 หุน เทากับรอยละ 70.32 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผูบริหารบริษัทฯ เขารวมประชุมดังนี้ 
กรรมการที่เขารวมประชุม 
1. พล.ต.อ. ชวลิต  ยอดมณี ประธานกรรมการ 
2. นายวิกรม  กรมดิษฐ กรรมการและกรรมการ สรรหา 
3. นายโทมัส เฮมลิน รีส กรรมการและกรรมการ สรรหา 
4. นายนพพันธ เมืองโคตร กรรมการตรวจสอบ 
5. นายวิบูลย กรมดิษฐ กรรมการ 
 
ผูบริหารที่เขารวมประชุม 
1. นางสมหะทัย พานิชชีวะ ผูอํานวยการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจ 
2. นางวราภรณ วัชรานุเคราะห ผูอํานวยการสายการเงินและเลขานุการคณะกรรมการ 
3. นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
 
ผูสอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
1. นายณรงค  พันตาวงษ ผูสอบบัญชี 
2. นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผูแทนผูสอบบัญชี 
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           ประธานฯไดขอใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 
 การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีเพียงวาระที่เปนปกติและตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 การ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบฉันทะ 
โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยโดยใชวิธีการชูมือ  เวนแตผู
ถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและที่ประชุมมีมติเสียงขางมากใหลงคะแนนลับ และวิธีการลงคะแนนประธานที่
ประชุมจะเปนผูเสนอ 
 ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระซึ่งใชวิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ใหกรอกความประสงคที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้งลงลายมือชื่อ
ในบัตร  และเจาหนาที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะไมเก็บ
บัตรสําหรับกรณีเห็นดวย 
 สําหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทฯจะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ 
ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกลาวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะแสดงเจตนาไว
ตามหนังสือมอบฉันทะดวย และสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระจะตองมีการขอมติโดยจะใชมติเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 เม่ือผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ไดกลาว
ขางตน ประธานฯจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป2549 เมื่อวันที่  28 เมษายน 2549
  
 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป2549 ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดและไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอม
หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทแลว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว
เห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง หลังจากนั้นประธานฯไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนดังกลาว 

  
มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 ผูถือหุนทั้งหมด 224 ราย รวมจํานวนหุนได 750,281,780 คะแนน  
 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 
  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป2549
  
 ประธานฯ ขอใหนายโทมัส เฮมลิน รีส  ในฐานะ President & COO. รายงานผลการดําเนินงานในรอบป 

2549 เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
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 นายโทมัส เฮมลิน รีส รายงานตอที่ประชุมวา ป 2549 เปนปแหงการเปลี่ยนแปลงสําหรับประเทศไทย  
และบริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เนื่องจากลูกคาและนักลงทุนโดยเฉพาะผูที่ยังไมเคย
ลงทุนในประเทศไทยและนักลงทุนตะวันตกที่จะเขามาลงทุนในภูมิภาคนี้ ยังคงรอดูสถานการณทาง
การเมืองที่ยังไมแนนอนของประเทศตั้งแตเดือนเมษายน จนกระทั่งเกิดการรัฐประหารโดยปราศจาก
ความรุนแรงเมื่อวันที่ 19 กันยายน สงผลกระทบตอการขายพื้นที่ของอมตะลดลง โดยขายไดเพียง 
546.61 ไร (87.46 เฮกเตอร หรือ 218.64 เอเคอร) จากการขายที่ดินที่เคยขายดีมากสองปติดตอกัน  
แตอมตะยังมีรายไดจากธุรกิจที่เปนรายไดประจําเชน รายไดจากสาธารณูปโภค รายไดจากการ
ใหบริการกับลูกคาในนิคมฯ รายไดจากการใหเชาโรงงานสําเร็จรูป และรายไดจากนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี (เบียนหัว) ซึ่งต้ังอยู ใกลเมืองโฮจิมินห  เวียดนาม จากผลดังกลาว ถึงแมวาการขายพื้นที่จะ
ลดลงถึง 31 เปอรเซ็นต แตรายไดของอมตะกลับลดลงเพียง 23 เปอรเซ็นตเทานั้น และคาดวาการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ (Foreign direct investment) จะกลับเขามาหลังการรัฐประหาร เนื่องจาก
ประเทศไทยมีจุดแข็งในดานตนทุน บุคลากร สาธารณูปโภค  และความสะดวกที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ  
ทําใหมั่นใจไดวานักลงทุนจะตองกลับมาลงทุนอยางตอเนื่องในประเทศไทย   และคาดวาบริษัทจะมีผล
ประกอบการที่ดีในป 2550 

  
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจําป 2549 
  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549

  
 ประธานฯ ขอใหนายนพพันธ เมืองโคตร ในฐานะกรรมการตรวจสอบเสนองบดุลและงบกําไรขาดทุน

ประจําป 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวใหผูถือหุนพิจารณา 

  
 นายนพพันธ เมืองโคตร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งปรากฏในรายงาน

ประจําป ที่สงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 หนวย:ลานบาท 
 บริษัทและบริษัทยอย เฉพาะบริษัท  
สินทรัพยรวม 9,230.52 7,311.10  
หนี้สินรวม 4,923.64 3,587.39  
รายไดรวม 3,421.90 2,207.94  
กําไรสุทธิ 780.87  780.87   
กําไรตอหุน 0.73 0.73  
หลังจากนั้นผูบริหารและผูสอบบัญชีไดตอบขอซักถามของผูถือหุนสรุปไดดังนี้ 
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 ผูถือหุนไดถามถึงผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ที่ใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย 
กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธี
ราคาทุน ทั้งนี้ผูสอบบัญชีไดชี้แจงวา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบตอการแสดงรายการในงบ
การเงินรวมของบริษัทแตอยางใด ยังคงปฏิบัติแบบเดิม แตมีผลตอการแสดงรายการในงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทเทานั้น กลาวคือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะแสดงตามราคาทุนดังเดิม ผลตาง
ของเงินลงทุนที่เคยบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย จะตองโอนกลับไปลดกําไรสะสม ผลกําไรขาดทุนเฉพาะ
ของบริษัทฯจะแตกตางจากผลกําไรขาดทุนของงบการเงินรวมดวยจํานวนของผลกําไรขาดทุนของ
บริษัทยอยและรวม  (ปจจุบันแสดงที่ยอดเทากัน) และแนะนําใหผูถือหุนดูงบการเงินจากงบการเงินรวม 

เม่ือไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

  
มติ อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

ผูถือหุนทั้งหมด 224 ราย รวมจํานวนหุนได 750,281,780 คะแนน  
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 
  

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

  
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวา 40% ของกําไรสุทธิในแตละป 

โดยเริ่มต้ังแตป 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรม และสภาพคลองของบริษัทฯดวย จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวม 
บริษัทมีกําไรสุทธิ ป 2549 จํานวน 780.87 ลานบาท และมีทุนสํารองของบริษัทฯ ครบรอยละสิบของทุน
จดทะเบียน ทําใหบริษัทมีกําไรสะสมที่จัดสรรเปนเงินปนผลในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ทั้งป
ไดหุนละ 0.45 บาท รวมเปนเงินประมาณ 480.15 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 61.49 ของกําไร
สุทธิ ซึ่งไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรกไปแลวในอัตราหุนละ 0.25 บาท เปนจํานวนเงิน  
266.75 ลานบาท  เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2549 และจะจายปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.20 บาท
โดยแบงเงินปนผลงวดสุดทายเปน 2 สวน 

1. จายในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมเปนเงิน 64.02 ลานบาท  จากผลการดําเนินงานที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน 

2. จายในอัตราหุนละ  0.14 บาท  รวมเปนเงิน 149.38 ลานบาท จากผลการดําเนินงานที่ไมไดรับ
การสงเริมการลงทุน 

ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับบริษัท
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล วันที่ 16 
พฤษภาคม 2550  เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 
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ผูถือหุนไดถามวาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีซึ่งจะทําใหกําไรในงบเฉพาะบริษัทและงบ
รวมไมเทากันบริษัทจะจายเงินปนผลจากงบการเงินใด ทั้งนี้ประธานฯไดชี้แจงวาอัตราจายเงินปนผลจะ
จายจากงบเฉพาะบริษัท แตบริษัทจะงดจายปนผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจาย
ปนผลแลวกําไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเปนขาดทุนสะสม 

  
 เม่ือไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดกันเงินสํารองจากกําไรสุทธิ

ประจําป 2549และใหจายเงินปนผลประจําป 2549 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

มติ อนุมัติงดกันเงินสํารองจากกําไรสุทธิประจําป 2549 และใหจายเงินปนผลประจําป 2549 ตามที่เสนอ 
ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  

ผูถือหุนทั้งหมด 224 ราย รวมจํานวนหุนได 750,281,780 คะแนน 
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 
  

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระพรอมทั้ง
กําหนดอํานาจกรรมการ

  
 ประธานฯไดชี้แจงวาตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่
จะตองออกตามวาระรวม  4 คน ไดแก1). นายชีระ ภาณุพงศ  2). นายสถาพร  กวิตานนท  3).  พลเอก
ยุทธศักดิ์  ศศิประภา 4). นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ      

และไดให นายวิกรม กรมดิษฐ ในฐานะกรรมการสรรหาผูไมมีสวนไดเสียชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน 
 

นายวิกรม กรมดิษฐ ชี้แจงวานายชีระ ภาณุพงศ และ นายสถาพร  กวิตานนท ไดแจงตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทวาไมขอเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทอีก 
 

คณะกรรมการเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการตามที่กรรมการสรรหาเสนอคือ 
ใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหคณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาซึ่งมีผู
ไดรับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งเปนกรรมการเดิม 2 คน และเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 2 คน โดย
คณะกรรมการสรรหาไดมีมติใหเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม 4 คนไดแก พลเอกยุทธศักดิ์  
ศศิประภา, นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ,  ดร.วิษณุ เครืองาม, นายอนุชา   สิหนาทกถากุล 
 

คณะกรรมการซึ่งไมรวมคณะกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียไดหารือกันอยางกวางขวางตามแนวทางการ
สรรหาที่คณะกรรมการไดกําหนดไวโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ตองเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มี
พื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถาเปนกรรมการเดิมจะตองปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาไดเปน 
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 อยางดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป 2550 เลือกต้ัง   พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา, นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ,  ดร.วิษณุ เครืองาม, 
นายอนุชา สิหนาทกถากุล     เปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระโดยประวัติของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ขอมูล
การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งขอมูล
ความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่3 

เม่ือไมมีขอซักถามอยางใดอีกประธานฯจึงขอใหที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 
  

มติ เลือกต้ังพลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา, นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ,  ดร.วิษณุ เครืองาม, นายอนุชา สิหนาทก
ถากุล     เปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ใหนายอนุชา สิหนาทกถากุล 
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบแทน นายวิกรม  สุขวณิช ซึ่งไดลาออกจากกรรมการบริษัท    
ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ มี 11  คนดังนี้ 

 1. พลตํารวจเอกชวลิต  ยอดมณี 2. นายวิกรม  กรมดิษฐ 
 3. พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา 4. นายโทมัส  เฮมลิน รีส 
 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   พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา   นายโทมัส  

เฮมลิน รีส   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 

ผูถือหุนทั้งหมด 224 ราย รวมจํานวนหุนได 750,281,780 คะแนน  
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 
   
  

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ
   ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาเห็นควรกําหนดบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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 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 

1.3 โบนัสคณะกรรมการ ใหจายปละครั้ง โดยจาย 5 เทาของคาตอบแทนรายเดือนของแตละ
ทาน 

 
2.เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขารวมประชุมโดยจายประธานฯ 
44,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นทานละ 22,000 บาท/ครั้ง  
 

และเห็นควรกําหนดวงเงินจายคาตอบแทนกรรมการ ทั้งปไมเกิน 5,500,000 บาท (หาลานหาแสนบาท
ถวน) ทั้งนี้หากกรรมการทานใดเปนพนักงานของบริษัทฯ ก็ใหคาตอบแทนกรรมการนี้เปนสวนเพิ่มเติม
จากคาจางปกติของพนักงานแตละทาน  โดยมีผลใชบังคับตลอดไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปน
ประการอื่น 
 

หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุม
มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 
        

มต ิ
 

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนทั้งหมด 224 ราย รวมจํานวนหุนได 750,281,780 คะแนน 
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 

  วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550
  

 ประธานฯ ขอใหนายนพพันธ เมืองโคตร ในฐานะกรรมการตรวจสอบ รายงานตอที่ประชุม 
  

 นายนพพันธ เมืองโคตร ไดรายงานวาเมื่อป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย เนื่องจากมี
มาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งไดปฏิบัติ
หนาที่ไดเปนอยางดี และในป 2550 คณะกรรมการเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
คัดเลือกบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด   เปนสํานักงานสอบบัญชีโดยให นาย ณรงค          
พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่  3930 และ/หรือ นางสาว ศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
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3844  แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือฯ 
อีกหนึ่งปเปนปที่ 2 โดยมีคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2550 เปนเงินจํานวน 1,495,000 บาท  
 

นอกจากนั้นขอใหผูถือหุนรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําป 2550 เปนคาสอบบัญชีของ
บริษัท จํานวน 1,495,000 บาท และเปนของบริษัทยอย 4 แหงจํานวน  1,640,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
3,135,000 บาท ตัวเลขคาสอบบัญชีของบริษัทยอยจะตางกับเอกสารเชิญประชุมเนื่องจากมีบริษัทยอย
อีกแหงหนึ่งเพิ่มเติมมาใชบริการของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

   
มติ แตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป2550ตามรายชื่อและกําหนดอัตราคาสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

ขางตนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

  

ผูถือหุนทั้งหมด 224 ราย รวมจํานวนหุนได 750,281,780 คะแนน 
 

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 
  

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
   
 ไมมีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเวลา 15.30 น. 

 
 
 
   ลงชื่อ                                                       ประธานที่ประชุม 

     (พลตํารวจเอกชวลิต ยอดมณี) 
 
 
   ลงชื่อ                                                      เลขานุการคณะกรรมการ 

     (นางวราภรณ วัชรานุเคราะห) 
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