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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2548 
ของ 

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

 
ประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2126       

อาคารกรมดิษฐ ชั้น6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผูถือหุนเขา
ประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมรวม 280 คน นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 498,938,560 หุน
เทากับรอยละ 46.76 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุม โดยมีพลตํารวจเอก ชวลิต 
ยอดมณี ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ :- 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป2547 
  
 ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป2547 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน

2547 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 
  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก 
  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2547 
  
 ประธานฯ เสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2547 ตอที่ประชุม 
  
 รายงานผลการขายป 2547 

พื้นที่ที่จําหนายได 611 ไรในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ 396 ไรในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
รวม 2นิคมฯจําหนายได 1,007 ไร คิดเปนสวนแบงการตลาด 37.37% ของยอดพื้นที่นิคมฯที่จําหนาย
ไดทั้งประเทศในป 2547 

  
 เปาหมายการขายในป 2548 

สําหรับป 2548 บริษัทฯ ต้ังเปาหมายการขายไว 650 ไรในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ 650 ไร
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี รวม 2นิคมฯ 1,300 ไรโดยในไตรมาสที่ 1 ของป 2548 บริษัทฯ ขาย
พื้นที่ทั้ง 2 นิคมฯไดทั้งสิ้น 231 ไร แบงเปน 210 ไรในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ 21 ไรในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

  
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจําป 2547  
  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ประจําป 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 
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 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป 2547 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ตามรายละเอียดในเอกสารที่สงใหกับผูถือหุนกอนเขาประชุมแลว  
จากนั้นประธานฯ ไดขอให นส. เดนดาว โกมลเมศ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผานมาใหที่ประชุมทราบกอน หลังจากนั้นหากผูถือหุนมีขอซักถามก็ขอเชิญให
ซักถามได 
 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินไดแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2547 ใหที่ประชุมทราบ 
สรุปไดดังนี้ 
 

งบการเงินรวมคืองบการเงินของบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีรายได
รวม 3,005.66 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 927.067 ลานบาท สินทรัพยรวม ณ.สิ้นปมีทั้งสิ้น 6,630.77 ลาน
บาท หนี้สินรวม ณ.สิ้นปมีทั้งสิ้น 3,000.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 910.06 ลานบาท เนื่องจาก
บริษัทไดกูยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปซื้อที่ดินสําหรับรองรับลูกคาที่เพิ่มขึ้น 
 

สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)นั้นในป 2547 มีกําไรสุทธิ
927.067 ลานบาท บริษัทฯมีสินทรัพยรวม 4,841.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 1,249.33 ลาน
บาท หนี้สินของบริษัทฯมีจํานวน 1,645.00 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปที่แลว 915.36 ลานบาทเนื่องจาก
บริษัทไดกูยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปซื้อที่ดินสําหรับรองรับลูกคาที่เพิ่มขึ้น 
 

หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอใหที่
ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2547 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว จึงลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีและ
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขาง
มาก 

  
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการ ต้ังแต

วันที่  1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2547 
  
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เห็นควรงดกันเงินสํารองจากกําไรสุทธิประจําป 2547 เนื่องจากทุน

สํารองของบริษัทฯ ครบรอยละสิบของทุนจดทะเบียนแลว  จึงไมมีความจําเปนตองสํารองเพิ่มอีก ทั้งนี้
เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ   และใหจายเงิน
ปนผลประจําป 2547อีกในอัตราหุนละ 0.30 บาท ทั้งนี้โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติ
จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินการ ป 2547 ไปแลวในอัตรา 0.25บาทตอหุน รวม
เปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2547 ทั้งสิ้น 0.55 บาทตอหุนสําหรับเงินปนผลครั้งนี้
จํานวน 0.30 บาทตอหุน จายจากผลการดําเนินงานจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 0.13 
บาทตอหุน และจายจากผลการดําเนินงานจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 0.17 บาทตอ
หุน โดยกําหนดจายภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปนผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2548  เวลา 12.00 น.  
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป 2547ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขาง
มาก 

  
วาระที่ 5 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
  
 ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม 

(1/3) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะตองออกตามวาระ
รวม  4 คน ไดแก 

  
 1. นายวิกรม กรมดิษฐ 2. นายวิกรม สุขวณิช 
 3. นาย สมเจตน ทิณพงษ 4. นายนพพันธ เมืองโคตร 
  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คนในครั้งนี้ ไดแก 
 1. นายวิกรม กรมดิษฐ 2. นายวิกรม สุขวณิช 
 3. นาย สมเจตน ทิณพงษ 4. นายนพพันธ เมืองโคตร 
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 กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกําหนดอํานาจของกรรมการดังนี้ 
     
 1. พลตํารวจเอกชวลิต ยอดมณี   นายชีระ ภาณุพงศ  นายวิกรม กรมดิษฐ    นายจักกชัย     พา

นิชพัฒน   นายโทมัส เฮมลิน รีส   นายชัย โสภณพนิช      นายวิกรม สุขวณิช นายเท็ตซึชิ อิ
ชิซูกะ นายสมเจตน ทิณพงษ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา    นายนพพันธ เมืองโคตร และนาย
สถาพร กวิตานนท กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน  และประทับตราสําคัญของบริษัท 

     
 2. พลตํารวจเอกชวลิต  ยอดมณี หรือ นายจักกชัย พานิชพัฒน  ลงลายมือชื่อและประทับตรา

สําคัญของบริษัทมีอํานาจทําการเฉพาะยื่นคํารอง คําขอ หรือการติดตอกับทางราชการ หรือ  
รัฐวิสาหกิจ  เพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาต ใบสําคัญและสิทธิตาง ๆ อันเปนประโยชน 

   
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ 
   
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เห็นควรกําหนดวงเงินจายคาตอบแทนกรรมการ ทั้งปไมเกิน 

5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) ทั้งนี้หากกรรมการทานใดเปนพนักงานของบริษัทฯ ก็ให
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนสวนเพิ่มเติมจากคาจางปกติของพนักงานแตละทาน  โดยมีผลใชบังคับ
ตลอดไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปนประการอื่น 

   
มติ ที่ประชุมมีมติใหจายคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงสวนขางมาก 
  
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2548 
   
 ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวาโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได

พิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ัง นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3277 หรือ       นายอําพล จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาว
วรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท เซอรวิส 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯประจําป 2548 โดยกําหนดอัตราคาสอบบัญชีเปนเงิน 600,000.- 
บาท  

   
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป2548ตามรายชื่อและกําหนดอัตราคาสอบบัญชี

ตามที่คณะกรรมการเสนอขางตน 
  

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

 
 
 
   ลงชื่อ                                                       ประธานที่ประชุม 

     (พลตํารวจเอกชวลิต ยอดมณี) 
 
 
   ลงชื่อ                                                      เลขานุการคณะกรรมการ 
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     (นางวราภรณ วัชรานุเคราะห) 
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	ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุมแล้ว   จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ นส. เด่นดาว โกมลเมศ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบก่อน หลังจากนั้นหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามก็ขอเชิญให้ซักถามได้
	ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
	พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2547
	มติ
	วาระที่ 5

	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
	ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม  4 คน ได้แก่
	1.
	นายวิกรม กรมดิษฐ์
	2.
	นายวิกรม สุขวณิช
	3.
	นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์
	4.
	นายนพพันธ์ เมืองโคตร
	มติ

	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คนในครั้งนี้ ได้แก่
	1.
	นายวิกรม กรมดิษฐ์
	2.
	นายวิกรม สุขวณิช
	3.
	นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์
	4.
	นายนพพันธ์ เมืองโคตร
	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดอำนาจของกรรมการดังนี้
	1.
	พลตำรวจเอกชวลิต ยอดมณี   นายชีระ ภาณุพงศ์  นายวิกรม กรมดิษฐ์    นายจักก์ชัย     พานิชพัฒน์   นายโทมัส เฮมลิน รีส   นายชัย โสภณพนิช      นายวิกรม สุขวณิช นายเท็ตซึชิ อิชิซูกะ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา    นายนพพันธ์ เมืองโคตร และนายสถาพร กวิตานนท์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน  และประทับตราสำคัญของบริษัท
	2.
	พลตำรวจเอกชวลิต  ยอดมณี หรือ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์  ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจทำการเฉพาะยื่นคำร้อง คำขอ หรือการติดต่อกับทางราชการ หรือ  รัฐวิสาหกิจ  เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญและสิทธิต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์
	วาระที่ 6

	พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
	มติ

	ที่ประชุมมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงส่วนข้างมาก
	วาระที่ 7

	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548
	ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ       นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2548 โดยกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 600,000.- บาท 
	มติ

	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี2548ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น
	วาระที่ 8



