
 
 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
ของ 

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

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2126       
อาคารกรมดิษฐ ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม 
ประธานฯ แจง ใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขา

ประชุมรวม 209 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 564,335,037 หุนเทากับรอยละ 52.89 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด จํานวน 1,067,000,000 หุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมเพื่อ
พิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระ 

หลังจากประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุมเรียบรอยแลว ไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขา   
รวมประชุมเพิ่มเติมอีก จํานวน 70 ราย รวมจํานวนหุน 51,371,513 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมา   
รวมประชุมทั้งส้ินจํานวน 279 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน  615,706,550 หุน เทากับรอยละ 57.70 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

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

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 
1. นางวราภรณ วัชรานุเคราะห เลขานุการบริษัท 
2. นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
 

ผูสอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
1. นายณรงค  พันตาวงษ ผูสอบบัญชี 
2. นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผูแทนผูสอบบัญชี 
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           ประธานฯไดขอใหเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมและวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 
 การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีเพียงวาระที่เปนปกติเทานั้น และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 
39 การออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบ
ฉันทะ โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยโดยใชวิธีการชูมือ  
เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและที่ประชุมมีมติเสียงขางมากใหลงคะแนนลับ และวิธีการลงคะแนน
ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอ 
 ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระซึ่งใชวิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ใหกรอกความประสงคที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้งลงลายมือชื่อ
ในบัตร  และเจาหนาที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะไมเก็บ
บัตรสําหรับกรณีเห็นดวย ยกเวนในวาระที่ 5 และ 6 ซึ่งเปนวาระเลือกต้ังกรรมการและคาตอบแทนกรรมการจะ
เก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนทุกใบท้ังเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
 สําหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทฯจะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ 
ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกลาวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะแสดงเจตนาไว
ตามหนังสือมอบฉันทะดวย และสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระจะตองมีการขอมติโดยจะใชมติเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้มีเจาหนาที่จาก บริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูสอบบัญชี คือนายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ทําหนาที่ดูแลให
การประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท 
 เมื่อผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามท่ีไดกลาว
ขางตน ประธานฯจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป2551 เมื่อวันที่  30 เมษายน 2551 
  
 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป2551 ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดและไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอม
หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทแลว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว
เห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  
 

นายสมคิด วงศภากร ไดแนะนําวาควรระบุชื่อผูถือหุนที่ซักถามในรายงานการประชุม และนายสุพจน 
เอื้อชัยเลิศกุล ไดแนะนําเพิ่มเติมวาในรายงานการประชุมควรสรุปเฉพาะคําถาม คําตอบที่มีประเด็น
สําคัญเทานั้น ไมจําเปนตองบันทึกทุกคําถามคําตอบ ประธานฯกลาวขอบคุณทั้ง 2 ทานที่ใหคําแนะนําที่
มีประโยชนและใหผูถือหุนแนะนําตนเองกอนถามเพื่อจะไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง จากนั้น
เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนดังกลาว 

  
มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 615,,381,669 คะแนน  
 เห็นดวย จํานวน 595,210,669 เสียง คิดเปนรอยละ 96.72 
 ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 งดออกเสียง จํานวน 20,171,000 เสียง คิดเปนรอยละ 3.28 
  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป2551 
  
 ประธานฯ ขอใหนายวิบูลย กรมดิษฐ  ในฐานะ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินงาน

ในรอบป 2551 เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
  
 นายวิบูลย กรมดิษฐ  รายงานตอที่ประชุมวา ในป 2551 ขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 แหงใน

ประเทศไทย คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครขายได 482 ไร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีขายได 414 
ไร รวม 896 ไรจากเปาหมายที่วางไว 900 ไร ทั้งนี้เนื่องจากในป 2551 เกิดเหตุการณทางการเมือง
หลายครั้ง มีการชุมนุมทางการเมือง มีการปดสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง ภาวะการชลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก วิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกา จึงทําใหบริษัทขายที่ดินไดนอยลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับปกอนๆ  
 

ลูกคาที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯแบงตามประเภทธุรกิจจะเห็นวา อันดับหนึ่งเปนอุตสาหกรรมเหล็กและ
พลาสติก อันดับสองเปนบริการซึ่งสวนใหญจะเปนบริการประเภทใหบริการขนสง (Logistics) อันดับ
สามเปนอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ซึ่งเคยเปนอันดับหนึ่งเมื่อป 2550 แตเนื่องจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจโลกสงผลตอธุรกิจยานยนต  จึงทําใหสัดสวนลด 
 

ลูกคาที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯแบงตามสัญชาติจะเห็นวา อันดับหนึ่งยังคงเปนญี่ปุน อันดับสองเปนไทย 
อันดับสามเปนอเมริกาและยุโรป  
 

หลังจากนั้นกรรมการไดตอบขอซักถามของผูถือหุนสรุปไดดังนี้ 
 

นายบุญประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ ไดถามคําถาม 2 ขอและกรรมการไดตอบคําถามดังนี้ 
1. Amata Hong Kong Ltd. ที่ต้ังขึ้นในป 2551 มีวิสัยทัศนอยางไร นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได

ตอบวา Amata Hong Kong Ltd.เปนบริษัทที่ บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ถือ
หุน 100% วัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการดานการลงทุนใน
ตางประเทศ ในชวงแรกนี้ไดให Amata Hong Kong Ltd.ถือหุนในบริษัท อมตะ (เวียตนาม) 
จํากัดจํานวน 31.88% จากจํานวน 62.88% ที่บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ถืออยู  

2. เหตุใดบริษัท อมตะ วอเตอร จํากัด และ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท จํากัด จึงยังไมจาย
ปนผล นายวิบูลย กรมดิษฐ ไดตอบวาบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท จํากัด ไดจัดต้ังบริษัท
เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2547 คิดเปนระยะเวลา 4 ป ปกติธุรกิจนี้ใชระยะเวลาในการคืนทุน 5-6 
ป และขณะนี้บริษัทยังมีการกอสรางโรงงานสําเร็จรูปซึ่งตองใชเงินจึงยังไมสามารถจายเงินปน
ผลได สวนบริษัท อมตะ วอเตอร จํากัด นั้นนายจักกชัย พานิชพัฒน ตอบวาบริษัท อมตะ  
วอเตอร จํากัดเปนบริษัทที่ บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ถือหุน 100% ประกอบ
ธุรกิจจัดการเรื่องน้ําและบําบัดน้ําเสียในนิคมฯท้ัง 2 แหงซึ่งยังมีการขยายพื้นที่ดังนั้นบริษัท 
อมตะ วอเตอร จึงยังขยายการลงทุนอยู และยังตองการใชเงินในการลงทุน 

คุณภาสุชา อุตรวณิช ไดถามถึงผลประกอบการของ บริษัท อมตะ (เวียตนาม) จํากัด นายอนุชา สิหนาทก
ถากุล ไดตอบวา บริษัท อมตะ (เวียตนาม) เปนบริษัทที่กลุม อมตะ  ถือหุนอยู 62.88% และ Sonadezi ถือ
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หุนอยู 30% ในป 2551 ซึ่งเปนปที่มีวิกฤตการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแต บริษัท อมตะ (เวียตนาม) 
กลับมีผลประกอบการท่ีดีที่สุดเทาที่เคยมีมาและคาดวาจะมีการจายเงินปนผลที่ดีเหมือนปกอนๆ มี
แนวโนมที่จะขยายตัวธุรกิจอยางตอเนื่อง  อุปสรรคในการทําธุรกิจที่เวียดนามคือการหาท่ีดินแตดวย
ความสามารถของผูบริหารท่ีอยูที่เวียดนาม กรรมการและ คุณวิกรม กรมดิษฐ จึงทําใหไดรับ
การสนันสนุนจากรัฐบาลเวียดนามโดยการจัดสรรท่ีดินใหจนเปนที่นาพอใจ  
 

นายเกริก สามนตธรรมไดถามคําถาม และกรรมการไดตอบคําถามดังนี้ 
1. เหตุใดไตรมาสแรกของป 2551 จึงขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีไดนอย นายวิบูลย 

กรมดิษฐ ไดตอบวาโดยธรรมชาติของนักลงทุนในไตรรมาส 1 จะเปนการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ แลวจะสรุปในไตรมาสที่ 3 หรือ 4 แตในบางรายไมสามารถสรุปไดในไตรมาสที่ 4 
ก็จะขยับมาไตรมาสที่ 1 ของปถัดไป 

2. รายไดคาเชาในป 2550 มีจํานวน 220 ลานบาทแตในป 2551 มีจํานวน 213 ลานบาทเหตุใดจึง
ลดลงนายวิบูลย กรมดิษฐ ไดตอบวา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไมดีลูกคาไดรับผลกระทบมากจึง
ไดลดราคาคาเชาเพื่อใหลูกคาสามารถประกอบธุรกิจไดและตองการใหเปนลูกคาในระยะยาว 

3. แนวโนมของลูกคาจีนในนิคมอุตสาหกรรมเปนอยางไร นายวิบูลย กรมดิษฐ ไดตอบวา 
หลักการทําการตลาดของบริษัทตองการกระจายลูกคา มิไดหวังพึงประเทศใดประเทศหนึ่ง จีน
เปนประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนมากและรัฐบาลจีนใหการสงเสริมใหคนจีนออกไปลงทุน
ยังตางประเทศ ขณะนี้มีลูกคาจีน 12 โรงงานใชพื้นที่ประมาณ 200 ไร ซึ่งเปนสัดสวนที่นอยเมื่อ
เทียบกับลูกคาญี่ปุนและคาดวาการลงทุนในไทยของจีนคงคอยเปนคอยไปเนื่องจากตนทุนการ
ผลิตสินคาในจีนยังมีตนทุนที่ตํ่า 

นายวสันต พงษพุทธมนตไดถามคําถามและกรรมการหรือผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินไดตอบ
คําถามดังนี้ 

1. เหตุใดนิคมฯอมตะนครกับ นิคมฯอมตะซิต้ี มักจะมีผลประกอบการท่ีสวนทางกันเมื่อนิคมฯหนึ่ง
ขายดีอีกนิคมฯจะขายไมดี นายวิบูลย กรมดิษฐ ไดตอบวาลูกคาซื้อที่ดินบริเวณใดขึ้นอยูกับลูกคา
ผลิดสินคาสงใหใคร จะอยูใกลคนนั้นเพื่อประหยัดคาขนสง ในนิคมฯอมตะซิต้ี จะมียอดการขาย
ที่สูงเปนชวงๆเนื่องจากหากไดลูกคาที่เปนตัวแมเหล็กจะมีบริษัทลูกหรือบริษัทอื่นๆ ตามมา 
ในขณะที่ลูกคาของนิคมฯอมตะนครจะมีสม่ําเสมอเนื่องจากนิคมฯอมตะนคร เปนจุดศูนยกลาง
ของโรงงานประกอบรถ จึงมีลูกคาที่เปนชิ้นสวนยานยนตเขามาอยางตอเนื่อง 

2. ขอทราบสัดสวนรายไดวาเปนของบริษัท อมตะ (เวียตนาม) จํากัด เทาไร นางสาวเดนดาว  
โกมลเมศ ในฐานะ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดตอบวารายไดจากการขายที่ดิน
ทั้งหมดในป 2551 มีทั้งส้ิน 2,902.90 ลานบาทมาจาก นิคมฯอมตะนคร จํานวน 1,631.26 ลาน
บาท นิคมฯอมตะซิต้ี จํานวน 858.09 ลานบาทและ อมตะ (เวียตนาม) จํานวน 413.55 ลาน
บาท 

3. บริษัทมีนโยบายที่จะซื้อหุนคืนหรือไม นายอนุชา สิหนาทกถากุล ไดตอบวา บริษัทไมมีนโยบายที่
จะซื้อหุนคืนเนื่องจากบริษัทไดศึกษาราคาหุนของบริษัทที่ซื้อหุนคืนพบวาหลายบริษัทที่ซื้อหุน
คืนไมชวยใหราคาของหุนดีขึ้น การเก็บเงินไวกับบริษัทเพื่อทําธุรกิจสามารถชวยบริษัทไดมาก
เชน ในป 2551 บริษัทสามารถทํารายไดรวม 4,061.31 ลานบาทกําไรตอหุน 1.12 บาท ใน
ขณะเดียวกันมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสูงกวาหลายปที่ผานมาและเมื่อปลายป 2551 ก็มีวิกฤต
ทางการเงินกับสถาบันการเงินหลายแหงในตางประเทศดังนั้นจึงเห็นวาเก็บเงินไวเพื่อทําธุรกิจ
จะใหประโยชนที่สูงกวา 
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มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจําป 2551 
  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

  
 ประธานฯ ขอใหนางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินเสนองบดุลและ

งบกําไรขาดทุนประจําป 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และ
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ใหผูถือหุนพิจารณา 

  
 นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งปรากฏในรายงาน

ประจําป ที่สงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 หนวย:ลานบาท 
 บริษัทและบริษัทยอย เฉพาะบริษัท  
สินทรัพยรวม 12,359.91 7,849.48  
หนี้สินรวม 6,774.60 4,152.28  
รายไดรวม 4,061.31 2,007.47  
กําไรสุทธิ 1,192.30  868.34  
กําไรตอหุน 1.12 0.81   

 หลังจากนั้นกรรมการไดตอบขอซักถามของผูถือหุนสรุปไดดังนี้ 
 

น.ส. สรัชฌา อุคมจตุพร ไดถามคําถามและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินไดตอบคําถามดังนี้ ให
อธิบายคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 746,987 บาทในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 7 วาเกิดจาก
อะไร โครงการใดและจะสูญจริงหรือไม นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ไดตอบวา หนี้สงสัยจะสูญจํานวน
ดังกลาวเปนลูกหนี้จํานวนหลายรายซึ่งคางคาน้ําเปนเวลานานของบริษัท อมตะ วอเตอร จํากัด แต
อยางไรก็ดีบริษัทจะพิจารณาดําเนินการเพื่อประโยชนของผูถือหุนใหมากท่ีสุดเนื่องจากบางรายคาง
ชําระเงินจํานวนไมมากหากฟองจะไมคุมคาทนาย 
 

นายบุญประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ ไดถามคําถามและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินไดตอบคําถามดังนี้  
1. ตามงบการเงินบริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการจํานวน 775 

ลานบาทและมีเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดใน 1 ปจํานวน 1,305 ลานบาท รวม 2,060 ลาน
บาท หนี้สินหมุนเวียน 3,391 ลานบาท ในขณะที่สินทรัพยสวนใหญเปนที่ดินและการพัฒนา
ที่ดิน มีเงินสดเพียง 552 ลานบาท และจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งคาดวาการขายจะลดลง
อยางมากในปนี้ บริษัทจะมีปญหาในการชําระหนี้หรือไม นางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ไดตอบ
วาบริษัทไดมีการเตรียมตัวรับสถานการณแลวโดยไดไปเจรจายืดระยะเวลาชําระหนี้กับธนาคาร
และไดแปลงเงินกูยืมระยะสั้นบางสวนเปนเงินกูยืมระยะยาวเรียบรอยแลว 

2. อัตราสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้นตลอด 5 ปที่ผานมา ขอทราบนโยบายของบริษัท นางสาว    เดน
ดาว  โกมลเมศ ไดตอบวาหนี้สินที่เพิ่มมาจากการซื้อที่ดิน เนื่องจากบริษัทมั่นใจในศักยภาพ
ของที่ดินที่ไดซื้อมาวาสามารถสรางกําไรใหกับบริษัท 
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นายวสันต พงษพุทธมนต ไดถามคําถามและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินหรือกรรมการไดตอบ
คําถามดังนี้ 

1. รายไดอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29 ไดแสดงรายละเอียดของรายไดอื่นแตยังมี
ยอดรายไดอื่นที่ไมไดระบุวาเปนรายไดประเภทใดอีก 83 ลานจึงขอทราบวาเปนรายไดประเภท
ใดนางสาวเดนดาว  โกมลเมศ ไดตอบวา ในจํานวน 83 ลานบาทรายไดสวนใหญเปนรายได
จากการรับกอสรางใหกับลูกคา 

2. ในงบกระแสเงินสดไดแสดงรายการจายเงินซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคตจาก 623 ลานบาท
ในป 2550 เปน 1,773 ลานบาทในป 2551ซึ่งเพิ่มขึ้นมากจึงอยากทราบวาจะมีผลตอบแทนจาก
การลงทุนอยางไร นายวิกรม กรมดิษฐ ไดตอบวา การทํานิคมฯนั้นตองมีการซื้อที่ดินดิบเก็บไว
กอนเนื่องจากลูกคาที่มาซื้อที่ดินจะมีขนาดของที่ดินที่ตองการวาจะตองมีความกวาง ยาวของ
ที่ดินเปนอยางไร หากเราไมมีขนาดที่ลูกคาตองการก็จะเสียลูกคาไป การซื้อที่ดินดิบของบริษัท
จะมีการระบุราคาที่ดินเฉล่ียที่จะซื้อ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถควบคมุตนทุนไดและมีผลตอบแทน
ที่นาพอใจ 

เมื่อหมดขอซักถาม ประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

  
มติ อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 615,706,549 คะแนน  
เห็นดวย จํานวน 595,555,549 เสียง คิดเปนรอยละ 96.73 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 

งดออกเสียง จํานวน 20,151,000 เสียง คิดเปนรอยละ 3.27 
  

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

  
 นายวิบูลย กรมดิษฐ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวา 40% ของกําไรสุทธิ

ในแตละป โดยเริ่มต้ังแตป 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรม และสภาพคลองของบริษัทฯดวย ต้ังแตป 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี 
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีไดกําหนดใหบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ในงบ
เด่ียว(เฉพาะกิจการ) ดวยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใชวิธี Equity Method นั้น สงผลใหกําไร
สุทธิของงบกําไรขาดทุนในงบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขตางกันได ดังนั้นอัตราจายเงินปนผลจะ
จายจากงบเด่ียว แตบริษัทจะงดจายปนผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจายปนผล
แลวกําไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเปนขาดทุนสะสมดวย จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 
บริษัทมีกําไรสุทธิในงบการเงินเด่ียว ป 2551 จํานวน 868.34 ลานบาทและมีทุนสํารองของบริษัทฯ ครบ
รอยละสิบของทุนจดทะเบียน ทําใหบริษัทมีกําไรสะสมที่จัดสรรเปนเงินปนผลในการประชุมใหญสามัญผู
ถือหุนครั้งนี้ทั้งปไดหุนละ 0.30 บาท รวมเปนเงินประมาณ 320.10 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 
36.86 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรกไป
แลวในอัตราหุนละ 0.20 บาท เปนจํานวนเงิน     213.40 ลานบาท  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 และจะ 
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 จายปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.10 บาทโดยจายจากผลการดําเนินงานที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนทั้งจํานวน 
 

ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับบริษัท
ตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผลในวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2552 และ
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2552   และกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552  
 

นายพงษชิต เหลืองธาดา ไดถามวาการจายปนผลในปนี้จํานวน 36.86% จะขัดกับนโยบายการจายเงิน
ปนผลของบริษัทหรือไม ประธานฯไดตอบวาไมขัดเนื่องจากไดระบุไวในนโยบายการจายเงินปนผลวา
จายเงินปนผลไมตํ่ากวา 40% ของกําไรสุทธิในแตละป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะ
ตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคลองของบริษัทฯดวย และเปนที่ทราบกันดีวาขณะนี้โลก
กําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจึงตองสํารองเงินไว 

  
 เมื่อหมดขอซักถาม ประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดกันเงินสํารองจากกําไรสุทธิประจําป 

2551และใหจายเงินปนผลประจําป 2551 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
มติ อนุมัติงดกันเงินสํารองจากกําไรสุทธิประจําป 2551 และใหจายเงินปนผลประจําป 2551 ตามท่ีเสนอ 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 615,706,549 คะแนน 
เห็นดวย จํานวน 595,545,349 เสียง คิดเปนรอยละ 96.73 
ไมเห็นดวย จํานวน 10,200 เสียง คิดเปนรอยละ - 

 

งดออกเสียง จํานวน 20,151,000 เสียง คิดเปนรอยละ 3.27 
  

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ พรอมทั้ง
กําหนดอํานาจกรรมการ 

  
 ประธานฯไดชี้แจงวาตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการท่ี
จะตองออกตามวาระรวม  3 คน ดังนี้ 1). นายจักกชัย  พานิชพัฒน 2). นายวิบูลย  กรมดิษฐ 3). พล
เอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภาและไดให นายนพพันธ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน 

นายนพพันธ เมืองโคตร ชี้แจงวาคณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล
เปนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 คน 
คือ 1). นายจักกชัย  พานิชพัฒน2). นายวิบูลย  กรมดิษฐ 3).  พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา  เปน
กรรมการตอไป เนื่องจากเปนผูมีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดาง
พรอย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผาน
มาไดเปนอยางดี และตามที่ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการ
ในชวง 20 กุมภาพันธ ถึง 23 มีนาคม 2552นั้น ไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ัง
เปนกรรมการ 
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 ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด 
(มหาชน) ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 
รวมทั้งขอมูลความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม 
 

หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถามประธานฯจึงขอใหที่ประชุมมี
มติลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 

  

มติ เลือกต้ังนายจักกชัย  พานิชพัฒน นายวิบูลย  กรมดิษฐ พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา  เขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ มี 10  คนดังนี้ 

 1. ดร.วิษณุ เครืองาม 2. นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ 
 3. นายวิกรม  กรมดิษฐ 4. พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา 
 5. นายจักกชัย  พานิชพัฒน 6. นายดุสิต  นนทะนาคร 
 7. นายวิบูลย กรมดิษฐ 8. นายอนุชา สิหนาทกถากุล      
 9. นายนพพันธ  เมืองโคตร 10. นายสมเจตน  ทิณพงษ 
  
 ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ 
 (1) ดร.วิษณุ เครืองาม นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ นายวิกรม กรมดิษฐ   พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา   นาย

จักกชัย  พานิชพัฒน   นายวิบูลย กรมดิษฐ นายอนุชา สิหนาทกถากุล     นายสมเจตน  ทิณพงษ  
นายนพพันธ  เมืองโคตร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท    
(2) นายจักกชัย  พานิชพัฒน หรือ นายวิบูลย กรมดิษฐ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคญัของบริษัทมี
อํานาจทําการเฉพาะยื่นคํารอง คําขอ หรือการติดตอกับทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพื่อใหไดมาซึ่ง
ใบอนุญาต ใบสําคัญ และสิทธิตางๆ อันเปนประโยชนตอบริษัท 

 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 นายจักกชัย  พานิชพัฒน 

ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  615,706,549 คะแนน  
เห็นดวย จํานวน 595,555,549 เสียง คิดเปนรอยละ 96.73 

ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 

งดออกเสียง จํานวน 20,151,000 เสียง คิดเปนรอยละ 3.27 

 นายวิบูลย  กรมดิษฐ  

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  615,706,549 คะแนน  

 เห็นดวย จํานวน 595,555,549 เสียง คิดเปนรอยละ 96.73 

 ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 งดออกเสียง จํานวน 20,151,000 เสียง คิดเปนรอยละ 3.27 

 พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา 

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  615,706,549 คะแนน  

 เห็นดวย จํานวน 595,535,549 เสียง คิดเปนรอยละ 96.73 

 ไมเห็นดวย จํานวน 20,000 เสียง คิดเปนรอยละ - 
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 งดออกเสียง จํานวน 20,151,000 เสียง คิดเปนรอยละ 3.27 
  

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ 
   นายนพพันธ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แถลงตอที่ประชุมวา

เห็นควรกําหนดบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  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  

 และเห็นควรกําหนดวงเงินจายคาตอบแทนกรรมการ ทั้งปไมเกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน)
ซึ่งเทากับป 2551 ทั้งนี้หากกรรมการทานใดเปนพนักงานของบริษัทฯ ก็ใหคาตอบแทนกรรมการนี้เปน
สวนเพิ่มเติมจากคาจางปกติของพนักงานแตละทาน  โดยมีผลใชบังคับตลอดไป จนกวาที่ประชุมผูถือ
หุนจะมีมติเปนประการอื่น 
  หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุม
มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

  

มติ 
 

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 615,706,550 คะแนน 
เห็นดวย จํานวน 593,267,450 เสียง คิดเปนรอยละ 96.36 

ไมเห็นดวย จํานวน 2,212,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.36 

 

งดออกเสียง จํานวน 20,227,000 เสียง คิดเปนรอยละ 3.28 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการใหความคุมครองการปฏิบัติงานของกรรมการ 
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 นายนพพันธ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แถลงตอที่ประชุมวา
ในการปฏิบัติงานของกรรมการนั้น แมวากรรมการจะกระทําโดยสุจริตและเปนไปเพื่อประโยชนของ
บริษัท ก็ยังมีความเส่ียงที่จะถูกเรียกรองหรือฟองรองได ดังนั้น เพื่อเปนการจูงใจใหผูที่มีความรู 
ความสามารถ เขามาเปนกรรมการของบริษัท และเพื่อใหกรรมการมีความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชนของบริษัทอยางเต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาใหความคุมครองการปฎิบัติงานของ
กรรมการโดยเสนอขอซื้อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่บริหารวงเงินจํากัดความรับ
ผิด 200 ลานบาทมีคาเบี้ยประกันรายปรวม คาอากร และภาษีมูลคาเพิ่มไมเกินจํานวน 400,000 บาท 

 นายธนวัฒน ปนรอดไดแยงวาในวาระนี้หนังสือเชิญประชุมเขียนไวกวางมากวา คณะกรรมการเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการใหความคุมครองการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยใหคณะกรรมการ
นําไปกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ของการใหความคุมครองการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยไมไดระบุวา
ขอซื้อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่บริหาร 
 

 ประธานฯไดแจงที่ประชุมวาหลังจากไดออกหนังสือเชิญประชุมไปแลวคณะกรรมการไดกําหนด
รายละเอียดในการคุมครองกรรมการเพื่อใหที่ประชุมอนุมัติดังนี้ 

1. เลือกวิธีคุมครองการปฎิบัติงานของกรรมการโดยการซื้อประกันภัยความรับผิดของกรรมการ
และเจาหนาที่บริหารเพียงวิธีเดียว 

2. การประกันนี้ขออนุมัติจายคาเบี้ยประกันรายปรวม คาอากร และภาษีมูลคาเพิ่มไมเกินจํานวน 
400,000 บาทเพื่อความคุมครองในวงเงิน 200 ลานบาท สําหรับกรรมการท้ังคณะและ
เจาหนาที่บริหารของบริษัท 

3. เปนความคุมครองความรับผิดท้ังทางแพงและอาญาในการดําเนินคดีไมวาบริษัทเปนฝายฟอง
หรือถูกฟอง ทั้งนี้ตองเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหนาที่ใหบริษัท หรือบริษัทในเครือซึ่งกรรมการ
หรือผูบริหารไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติหนาที่ 

4. ไมคุมครองการกระทําความผิดท่ีเกิดจากการทุจริต ฉอฉล หาประโยชนสวนตน ถาบริษัทมี
ความจําเปนตองจายไปกอนก็ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกคืน 

 

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาใหความคุมครองกรรมการตามหลักเกณฑ 4 ขอขางตนและรายละเอียดของ
การประกันภัยจะประกาศบน web site ของบริษัท (www.amata.com) 

มติ 
 

อนุมัติใหความคุมครองการปฎิบัติงานของกรรมการโดยซื้อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและ
เจาหนาที่บริหารตามที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได 615,706,550 คะแนน 
เห็นดวย จํานวน 552,774,524 เสียง คิดเปนรอยละ 89.78 
ไมเห็นดวย จํานวน 33,087,926 เสียง คิดเปนรอยละ 5.37 
งดออกเสียง จํานวน 29,844,100 เสียง คิดเปนรอยละ 4.85  

  วาระที่ 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552 
  

 
 

ประธานฯ ขอใหนายอนุชา สิหนาทกถากุล   ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานตอที่ประชุม 
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 นายอนุชา สิหนาทกถากุล ไดรายงานวาต้ังแตป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย เนื่องจาก
มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได
ปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี และในป 2552 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 

 เลขท่ี3844  แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทใน
เครือฯ อีกหนึ่งปเปนปที่ 4 โดยมีคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2552 เปนเงินจํานวน 
1,620,000 บาท  
 

นอกจากนั้นขอใหผูถือหุนรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําป 2552 เปนคาสอบบัญชีของ
บริษัทจํานวน 1,620,000 บาท และเปนของบริษัทยอย 4 แหงจํานวน  1,815,000 บาท รวมทั้งส้ิน 
3,435,000 บาท โดยคาสอบบัญชีที่เสนอขางตนเปนการใหบริการสอบบัญชี (Audit service) เทานั้น ไม
มีการใหบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non audit service) เชนเดียวกับป 2551 

มติ แตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2552 ตามรายชื่อและกําหนดอัตราคาสอบบัญชีตามท่ีคณะกรรมการเสนอ
ขางตนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

  

ผูถือหุนทั้งหมด รวมจํานวนหุนได  615,706,550 คะแนน 
 

เห็นดวย จํานวน 595,513,550 เสียง คิดเปนรอยละ 96.72 
ไมเห็นดวย จํานวน 42,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 

 

งดออกเสียง จํานวน 20,151,000 เสียง คิดเปนรอยละ 3.27 
  

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
   
 ไมมีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเวลา 17.35 น. 

 
 
 
   ลงชื่อ                                                       ประธานที่ประชุม 

     (ดร.วิษณุ เครืองาม) 
 
 
   ลงชื่อ                                                      เลขานุการบริษัท 

     (นางวราภรณ วัชรานุเคราะห) 


