
 
 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
ของ 

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

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ หอง แพลทินัม ฮอล ชั้น 3 โรงแรม     
แกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 
ประธานฯ แจง ใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขา

ประชุมรวม 236 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 579,348,873 หุนเทากับรอยละ 54.30 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด จํานวน 1,067,000,000 หุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมเพื่อ
พิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระ 

หลังจากประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุมเรียบรอยแลว ไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขา   
รวมประชุมเพิ่มเติมอีก จํานวน 28 ราย รวมจํานวนหุน 866,826 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมา   
รวมประชุมทั้งสิ้นจํานวน 264 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 580,215,699 หุน เทากับรอยละ 54.38 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ประธานฯไดแนะนํากรรมการ, ผูบริหารบริษัทฯ และผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุมครั้งนี้ดังนี้ 
กรรมการที่เขารวมประชุม 
1. ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ 
2. นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ รองประธานกรรมการ 
3. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายนพพันธป เมืองโคตร กรรมการและประธานกรรมการสรรหาฯและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายวิกรม  กรมดิษฐ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
6. พลเอกยุทธศักดิ์   ศศิประภา กรรมการ 
7. นายดุสิต  นนทะนาคร กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
8. นายจักกชัย พานิชพัฒน กรรมการ 
9. นายวิบูลย กรมดิษฐ กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 
1. นางวราภรณ วัชรานุเคราะห เลขานุการบริษัท 
2. นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
 

ผูสอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
1. นายณรงค  พันตาวงษ ผูสอบบัญช ี
2. นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผูแทนผูสอบบัญช ี
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           ประธานฯไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 
 การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีเพียงวาระที่เปนปกติเทานั้น และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 
39 การออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบ
ฉันทะ โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยโดยใชวิธีการชูมือ  
เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและที่ประชุมมีมติเสียงขางมากใหลงคะแนนลับ และวิธีการลงคะแนน
ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอ 
 ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระซึ่งใชวิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ใหกรอกความประสงคลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร  และ
เจาหนาที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
 สําหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทฯจะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ 
ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกลาวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะแสดงเจตนาไว
ตามหนังสือมอบฉันทะดวย และสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระจะตองมีการขอมติโดยจะใชมติเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 เลขานุการบริษัทไดแจงตอที่ประชุมวาในการประชุมครั้งนี้มีเจาหนาที่จาก บริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูสอบบัญชี คือนายณรงค  พันตาวงษ และนายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม 
ทําหนาที่ดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท 
 เมื่อผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ไดกลาว
ขางตน ประธานฯจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป2552 เมื่อวันที่  30 เมษายน 2552 
  
 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป 2552 ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดและไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอม
หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทแลว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว
เห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แต
ไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ดังกลาว 

  
มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  
 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 580,035,092 คะแนน  
 เห็นดวย จํานวน 567,868,187 เสียง คิดเปนรอยละ 97.90 
 ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 งดออกเสียง จํานวน 12,166,905 เสียง คิดเปนรอยละ 2.10 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป2552 
  
 ประธานฯ ขอใหนายวิบูลย กรมดิษฐ  ในฐานะ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินงาน

ในรอบป 2552 เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
  
 นายวิบูลย กรมดิษฐ  รายงานตอที่ประชุมวา ในป 2552 ขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 แหงใน

ประเทศไทย คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครขายได 185 ไร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีขายได 68 
ไร รวม 253 ไรจากเปาหมายที่วางไว 300 ไร ทั้งนี้เนื่องจากในป 2552 เกิดภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก เหตุการณวุนวายทางการเมือง จึงทําใหบริษัทขายที่ดินไดนอยลงมาก 
 

ลูกคาที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯแบงตามประเภทธุรกิจจะเห็นวา อันดับหนึ่งเปนบริการ อันดับสอง
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อันดับสามเปน เหล็ก พลาสติกและกระดาษ  
 

ลูกคาที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯแบงตามสัญชาติจะเห็นวา อันดับหนึ่งยังคงเปนญี่ปุน อันดับสองเปนไทย 
อันดับสามเปนนิวซีแลนดและไตหวัน 
 

หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถาม  
  
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจําป 2552 
  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

  
 ประธานฯ ขอใหนางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เสนองบดุลและ

งบกําไรขาดทุนประจําป 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และ
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ใหผูถือหุนพิจารณา 

  
 นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งปรากฏในรายงาน

ประจําป ที่สงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 หนวย:ลานบาท 
 บริษัทและบริษัทยอย เฉพาะบริษัท  
สินทรัพยรวม 12,982.38 7,931.44  
หนี้สินรวม 7,180.61 3,953.55  
รายไดรวม 2,335.76 1,259.00  
กําไรสุทธิ 318.52  387.38  
กําไรตอหุน (บาท) 0.30 0.36  

 
หลังจากนั้นกรรมการและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินไดตอบขอซักถามของผูถือหุนสรุปไดดังนี้ 
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นาย วีระยุทธ จรัสโศภิน ไดถามคําถามและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินไดตอบคําถามดังนี้ งบ
กําไรขาดทุนในรายงานประจําปหนา 57 ระบุตนทุนสวนเพิ่มของงานขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 106 
ลานบาท ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงินอธิบายไววาเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศเวียดนาม ขอคํา
ชี้แจงเพิ่มเติม นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ไดตอบวา คาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายของบริษัทยอย
เกี่ยวกับคาเชาที่ดินในประเทศเวียดนามที่มีการออกกฎหมายปรับเพิ่มคาเชาและมีการผลยอนหลังทําให
บริษัทมีตนทุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนรวม 106 ลานบาท 
 

นายโสภณ อเนกวิทยากิจ ไดถามคําถามวาผลประกอบการของป 2552 ถือวาต่ําสุดแลวหรือยัง นาย
อนุชา สิหนาทกถากุลไดตอบคําถามวา ป 2552 บริษัทไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น
อยางรุนแรงเมื่อปลายป 2551 อมตะประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมซึ่งตองอาศัยการลงทุนจึง
ไดรับผลกระทบโดยตรง สําหรับป 2553 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณการฟนตัวดี ทําใหมี
ผูสนใจลงทุนแตประเทศไทยยังมีปญหาทางการเมืองอยู ถาคลี่คลายในทางที่ดีคิดวาตัวเลขในป 2552 
นาจะต่ําสดุแลว 

  

นายโสรัตน วณิชวรากิจ ไดถามคําถามและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินหรือกรรมการไดตอบ
คําถามดังนี้ 

1. ขอทราบสวนแบงการตลาดของบริษัท (Market share) ในป 2008 และป 2009 วามีเทาไหร 
นายวิกรม กรมดิษฐ ไดตอบวา ภาพรวมของการขายที่ดินกอนป 2009 อมตะมีสวนแบง
การตลาดเฉลี่ยอยูประมาณ 40% เนื่องจากมีพื้นที่อยูในโซน 2 คือนิคมอุตสาหกรรอมตะนคร 
และอยูใน โซน 3 คือนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ซึ่งเปนทําเลที่ดี แตในป 2009 บริษัทมีสวน
แบงการตลาดที่ลดลงเหลือประมาณ 30% ทั้งนี้เนื่องมาจากการขยายตัวของการลงทุนตํ่ามาก 
ป 2009 แทบไมมีลูกคาใหมเขามา เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและลูกคาสวนใหญที่มีอยูเปน
ชิ้นสวนยานยนตที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตนี้ และการขายที่ดินสวนมากเปนลูกคาเดิม  

2. รายไดอื่น จํานวน 193 ลานประกอบดวยอะไรบาง นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ไดตอบวา
รายการสวนใหญของรายไดอื่นประกอบดวยการโอนกลับรายการคาใชจายคางจายเกี่ยวกับ
คาธรรมเนียมในการโอนที่ดินและภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งไดรับประโยชนจากมาตราการทางภาษี
ของรัฐ   เงินปนผลจากบริษัทยอย และ เงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญารับจางบําบัดน้ําเสียซึ่ง
เปนของบริษัทยอย 

3. ใหอธิบายรายไดเงินปนผล จํานวน 47 ลานบาท นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ไดอธิบายวาเปน
เงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทรวมคือ บริษัท อมตะ เพาเวอร จํากัด และบริษัท อมตะ จัด
จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 

เมื่อหมดขอซักถาม ประธานฯจงึเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

  
มติ อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 580,192,599 คะแนน  
เห็นดวย จํานวน 568,054,694 เสียง คิดเปนรอยละ 97.91 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 12,137,905 เสียง คิดเปนรอยละ 2.09 

  

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

  
 นายวิบูลย กรมดิษฐ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวา 40% ของกําไรสุทธิ

ในแตละป โดยเริ่มต้ังแตป 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรม และสภาพคลองของบริษัทฯดวย ต้ังแตป 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี 
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีไดกําหนดใหบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ในงบ
เดี่ยว(เฉพาะกิจการ) ดวยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใชวิธี Equity Method นั้น สงผลใหกําไร
สุทธิของงบกําไรขาดทุนในงบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขตางกันได ดังนั้นอัตราจายเงินปนผลจะ
จายจากงบเดี่ยว แตบริษัทจะงดจายปนผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจายปนผล
แลวกําไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเปนขาดทุนสะสมดวย จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 
บริษัทมีกําไรสุทธิในงบการเงินเดี่ยว ป 2552 จํานวน 387.38 ลานบาทและมีทุนสํารองของบริษัทฯ ครบ
รอยละสิบของทุนจดทะเบียน แตเนื่องจากบริษัทตองนําเงินไปลงทุนในกิจการตางๆ และภาวะเศรษฐกิจ
การเมืองในซึ่งมีความไมแนนอน จึงเห็นสมควรงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และที่ผานมาบริษัทไดมีการจายปนผลระหวางกาลงวด 1 
มกราคม – 30  กันยายน 2552 ไปแลวอัตราหุนละ 0.10 บาทเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 รวมแลวเปน
ปนผลสําหรับป 2552 จํานวน 0.10 บาทตอหุน หรือคิดเปนรอยละ 27.54 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 นายโสรัตน วณิชวรากิจ ไดขอใหอธิบายใหเห็นภาพวาการจายปนผลในปนี้ที่งดจายนั้นพิจารณาจาก
อะไร บริษัทมีเงินเพียงพอที่จะจายหรือไม นายอนุชา สิหนาทกถากุลไดตอบวา ประเด็นเงินปนผลมีการ
ถกเถียงกันอยางมากในที่ประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากตองการจะจายเงินปนผลใหเปนไปตาม
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และบริษัทก็มีเงินเพียงพอที่จะจายได แตเมื่อพิจารณาดวยความ
ระมัดระวังวา บริษัทจะตองมีเงินสดที่เตรียมไวสําหรับการขยายการลงทุน และธุรกิจที่บริษัททําเปน
ธุรกิจที่ผูกติดกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติ ถาความเชื่อมั่นชะงักจะกระทบธุรกิจ ซึ่งเหตุการณ
บานเมืองขณะนี้ทุกทานก็ทราบดีวามีผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองเก็บ
เงินสดไวกอน 

 เมื่อหมดขอซักถาม ประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดกันเงินสํารองจากกําไรสุทธิประจําป 
2552และใหจายเงินปนผลประจําป 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

  

มติ อนุมัติงดกันเงินสํารองจากกําไรสุทธิประจําป 2552 และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 580,193,099 คะแนน 
เห็นดวย จํานวน 565,171,094 เสียง คิดเปนรอยละ 97.41 
ไมเห็นดวย จํานวน 2,780,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.48 
งดออกเสียง จํานวน 12,241,905 เสียง คิดเปนรอยละ 2.11 

  

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการ
เขาใหม พรอมทั้งกําหนดอํานาจกรรมการ 

  
 ประธานฯไดชี้แจงวาตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่
จะตองออกตามวาระรวม  3 คน ดังนี้ 1). ดร.วิษณุ เครืองาม  2). นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ 3). นายอนุชา 
สิหนาทกถากุล และเนื่องจากทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการเปนผูมีสวนไดเสียจะตอง
ออกจากหองประชุมสําหรับวาระนี้   

ตามขอบังคับบริษัทขอ 38 ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน  ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปน
ประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุม
เลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม จึงขอเสนอใหนายวิกรม กรมดิษฐ ในฐานะผูถือหุนเปน
ประธานที่ประชุมผูถือหุนสําหรับวาระนี้ ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดสนับสนุนและเห็นชอบ 

นายวิกรม กรมดิษฐ ไดให นายนพพันธป เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน 

นายนพพันธป เมืองโคตร ชี้แจงวา นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ ไดแจงวาไมขอเขารับการเลือกต้ังเปน
กรรมการบริษัทอีกเนื่องจากจะตองเดินทางกลับประเทศญี่ปุน  
 

คณะกรรมการเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการตามที่กรรมการสรรหาฯเสนอ
คือ ใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหคณะกรรมการสรรหาฯเปนผูพิจารณา
ซึ่งมีผูไดรับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งเปนกรรมการเดิม 2 คน และเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 
คน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไดมีมติใหเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม 3 คนไดแก   ดร.วิษณุ 
เครืองาม, นายอนุชา สิหนาทกถากุล และ นายเคอิตะ อิชิอิ เนื่องจากเปนผูมีความรู มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระ และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาไดเปนอยางดี สวนนายเคอิตะ อิชิอิ พิจารณาจาก
ประวัติซึ่งไดสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ
ทัดเทียมกับ       นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ และตามที่ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอรายชื่อ
บุคคลเปนกรรมการในชวง 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 นั้น ไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใด
เขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 
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 ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด 
(มหาชน) ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 
รวมทั้งขอมูลความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม 
 

หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถามประธานฯจึงขอใหที่ประชุมมี
มติลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 

  

มติ เลือกต้ังดร.วิษณุ เครืองามและ นายอนุชา สิหนาทกถากุลเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
และใหนายเคอิตะ อิชิอิ เปนกรรมการเขาใหม  ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ มี 10  คนดังนี้ 

 1. ดร.วิษณุ เครืองาม 2. นายเคอิตะ อิชิอิ 
 3. นายวิกรม  กรมดิษฐ 4. พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา 
 5. นายจักกชัย  พานิชพัฒน 6. นายดุสิต  นนทะนาคร 
 7. นายวิบูลย กรมดิษฐ 8. นายอนุชา สิหนาทกถากุล      
 9. นายนพพันธป  เมืองโคตร 10. นายสมเจตน  ทิณพงษ 
  
 ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ 
 (1) ดร.วิษณุ เครืองาม นายเคอิตะ อิชิอิ นายวิกรม กรมดิษฐ   พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา นายจักกชัย  

พานิชพัฒน   นายวิบูลย กรมดิษฐ      นายอนุชา สิหนาทกถากุล     นายสมเจตน  ทิณพงษ    นาย
นพพันธป  เมืองโคตร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท    
(2) นายจักกชัย  พานิชพัฒน หรือ นายวิบูลย กรมดิษฐ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทมี
อํานาจทําการเฉพาะยื่นคํารอง คําขอ หรือการติดตอกับทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพื่อใหไดมาซึ่ง
ใบอนุญาต ใบสําคัญ และสิทธิตางๆ อันเปนประโยชนตอบริษัท 

 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ดร.วิษณุ เครืองาม 

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  580,215,699 คะแนน  
เห็นดวย จํานวน 560,278,169 เสียง คิดเปนรอยละ 96.57 

ไมเห็นดวย จํานวน 7,799,625 เสียง คิดเปนรอยละ 1.34 

งดออกเสียง จํานวน 12,137,905 เสียง คิดเปนรอยละ 2.09 

 นายอนุชา สิหนาทกถากุล  

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  580,215,699 คะแนน  

 เห็นดวย จํานวน 554,729,169 เสียง คิดเปนรอยละ 95.61 

 ไมเห็นดวย จํานวน 7,799,625 เสียง คิดเปนรอยละ 1.34 

 งดออกเสียง จํานวน 17,686,905 เสียง คิดเปนรอยละ 3.05 

 นายเคอิตะ อิชิอ ิ

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  580,215,699 คะแนน  

 เห็นดวย จํานวน 560,247,169 เสียง คิดเปนรอยละ 96.56 

 ไมเห็นดวย จํานวน 7,830,625 เสียง คิดเปนรอยละ 1.35 

 งดออกเสียง จํานวน 12,137,905 เสียง คิดเปนรอยละ 2.09 
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วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ 
   ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาเห็นควรกําหนดบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
  1.คณะกรรมการบริษัท ใหจายดังนี้ 

1.1 คาตอบแทนรายเดือน ใหจายทุกเดือน โดยจายประธานฯ 35,000 บาท/เดือน  
รองประธานฯ 25,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นทานละ 15,000บาท/เดือน 

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขาประชุม โดยจาย
ประธานฯ 45,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 35,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นทานละ 
25,000บาท/ครั้ง 

1.3 โบนัสคณะกรรมการ ใหจายปละครั้ง โดยจาย 5 เทาของคาตอบแทนรายเดือนของแตละ
ทาน 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ ใหจายเฉพาะเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเมื่อมาเขารวมประชุม โดยจาย
ประธานฯ  45,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นทานละ 25,000 บาท/ครั้ง  
3.คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหจายเฉพาะเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเมื่อมาเขา
รวมประชุม โดยจายประธานฯ  45,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นทานละ 25,000 บาท/ครั้ง  

 นายนพพันธป เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดใหความเห็น
เพิ่มเติมวาควรกําหนดวงเงินจายคาตอบแทนกรรมการ ทั้งปไมเกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน)
ซึ่งเทากับป 2552 ทั้งนี้หากกรรมการทานใดเปนพนักงานของบริษัทฯ ก็ใหคาตอบแทนกรรมการนี้เปน
สวนเพิ่มเติมจากคาจางปกติของพนักงานแตละทาน  โดยมีผลใชบังคับตลอดไป จนกวาที่ประชุมผูถือ
หุนจะมีมติเปนประการอื่น 
  หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุม
มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

  

มติ 
 

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 580,215,699 คะแนน 
เห็นดวย จํานวน 567,992,794 เสียง คิดเปนรอยละ 97.89 

ไมเห็นดวย จํานวน 30,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 

งดออกเสียง จํานวน 12,192,905 เสียง คิดเปนรอยละ 2.10 

  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการใหความคุมครองการปฏิบัติงานของกรรมการ 
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 นายนพพันธป เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แถลงตอที่ประชุม
วาในการปฏิบัติงานของกรรมการนั้น แมวากรรมการจะกระทําโดยสุจริตและเปนไปเพื่อประโยชนของ
บริษัท ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกรองหรือฟองรองได ดังนั้น เพื่อเปนการจูงใจใหผูที่มีความรู 
ความสามารถ เขามาเปนกรรมการของบริษัท และเพื่อใหกรรมการมีความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชนของบริษัทอยางเต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาใหความคุมครองการปฎิบัติงานของ
กรรมการโดยเสนอขอซื้อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่บริหาร วงเงินจํากัดความรับ
ผิด สําหรับป 2553 จากบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัดและเลือกวงเงินจํากัดความรับผิด(ตลอดอายุ
กรมธรรม) จํานวน 200 ลานบาทเทากับปกอน โดยมีคาเบี้ยประกันรายปรวม คาอากร และ
ภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 381,369.40 บาท และขออนุมัติเปนหลักการปฏิบัติตอไป โดยไมตองนําเสนอที่
ประชุมผูถือหุนอีก หากซื้อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่บริหาร วงเงินจํากัดความ
รับผิด(ตลอดอายุกรมธรรม) จํานวน 200 ลานบาท โดยมีคาเบี้ยประกันรายปรวม คาอากร และ
ภาษีมูลคาเพิ่มจํานวนไมเกิน 500,000 บาท 

  

มติ 
 

อนุมัติใหความคุมครองการปฎิบัติงานของกรรมการโดยซื้อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและ
เจาหนาที่บริหารตามที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 580,215,699 คะแนน 
เห็นดวย จํานวน 568,077,794 เสียง คิดเปนรอยละ 97.91 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 12,137,905 เสียง คิดเปนรอยละ 2.09  

  วาระที่ 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 
  

 ประธานฯ ขอใหนายอนุชา สิหนาทกถากุล   ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานตอที่ประชุม 
  
 นายอนุชา สิหนาทกถากุล ไดรายงานวาตั้งแตป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย เนื่องจาก
มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได
ปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี และในป 2553 คณะกรรมการเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด   เปนสํานักงานสอบบัญชีโดยให  
นาย ณรงค   พันตาวงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปญญาวัฒโนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่  3930 และ/หรือ นางสาว ศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต     

 เลขที่3844  แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทใน
เครือฯ อีกหนึ่งปเปนปที่ 5 โดยมีคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2553 เปนเงินจํานวน 
1,620,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชีงบการเงินประจําป 2552 ทั้งนี้ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
 

นอกจากนั้นขอใหผูถือหุนรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําป 2553 เปนคาสอบบัญชีของ
บริษัทจํานวน 1,620,000 บาท และเปนของบริษัทยอย 4 แหงจํานวน  1,815,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
3,435,000 บาท  
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มติ แตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2553 ตามรายชื่อและกําหนดอัตราคาสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ
ขางตนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

  
 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  580,215,699 คะแนน 

 

เห็นดวย จํานวน 568,041,794 เสียง คิดเปนรอยละ 97.90 
ไมเห็นดวย จํานวน 36,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 
งดออกเสียง จํานวน 12,137,905 เสียง คิดเปนรอยละ 2.09 

  

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
   
 ไมมีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเวลา 16.25 น. 

 
 
 
   ลงชื่อ                                                       ประธานที่ประชุม 

     (ดร.วิษณุ เครืองาม) 
 
 
   ลงชื่อ                                                      เลขานุการบริษัท 

     (นางวราภรณ วัชรานุเคราะห) 


