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ประชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน)
โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ

ณ หอ้งบหุงา  กรงุเทพฯ
วนัพธุที ่24 เมษายน 2562

เวลา 14.00 น. 
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วาระการประชุม

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561
วาระที ่2 รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบรษัิท              

ประจ าปี 2561
วาระที ่3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

ประจ าปี ส ิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4    พจิารณาจัดสรรเงนิทนุส ารองตามกฏหมายและจา่ยเงนิปันผล

ส าหรับผลประกอบการตัง้แตว่ันที่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2561
วาระที ่5     พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระและพจิารณาอ านาจ

กรรมการ
วาระที่ 6    พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562
วาระที่ 7   พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2562
วาระที ่8    พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการประชมุอเิล็กทรอนกิส์
วาระที ่9    เรือ่งอืน่ๆ (หากม)ี
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วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561
เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2561
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่1
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วาระที ่2 รบัทราบรายงานประจ าปี และ   

รายงานของคณะกรรมการบรษิทั

ประจ าปี 2561
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สรปุผลการขายปี  2561
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

โครงการ
เป้าหมาย
(ไร)่

ขายได้
(ไร)่

คดิเป็น
รอ้ยละ
(%)

โรงงานส าเร็จรปู
เพือ่เชา่

เป้าหมาย
(ตร.ม.)

ใหเ้ชา่ได้
(ตร.ม.)

คดิเป็นรอ้ยละ
(%)

อมตะซติี ้ชลบรุี 150 65 43
อมตะ ซมัมทิ
เรดดี ้บลิท์

18,840 19,973 106

อมตะซติี ้ระยอง 450 495* 110
อมตะ ซติ ี้
เบยีนหวั

18,000 39,692 220

ไทย-จนี 200 263** 131

อมตะซติี ้ เบยีนหวั 125 40 32

รวม 925 863 93 รวม 36,840 59,665 162

* อมตะซติ ี ้ระยอง : สญัญา 495 ไร ่+ LOI 176 ไร ่= 671 ไร่
** ไทย-จนี : สญัญา 263 ไร่ + LOI 111 ไร ่= 374 ไร่
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สรปุผลการขายปี  2561
อมตะซติี ้ชลบรุ ี และ อมตะซติี ้ระยอง  

แบง่ตามธุรกจิ แบง่ตามสญัชาติ

แบง่ตามสดัสว่นจ านวนพืน้ที/่ไร*่

เหล็ก โลหะ พลาสตกิ 
ยาง  33%

บรกิารและ
คลงัสนิคา้  

13%

สนิคา้อปุโภค
บรโิภค และ
สิง่พมิพ ์ 10%

อเิล็คทรอนคิส ์27%

จนี  
60%

ญีปุ่่ น  
10%

ไทย 
10%

อเมรกิา 
7%

เกาหลี
10%

ฝร่ังเศส 
3%

เคม ี
10%

อาหารและ
เครือ่งดืม่

7%
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สรปุผลการขายปี  2561 อมตะซติี ้เบยีนหวั

แบง่ตามธุรกจิ แบง่ตามสญัชาติ

เหล็ก โลหะ 
พลาสตกิ ยาง  25%

อเิล็คทรอนคิส ์
25%

สนิคา้อปุโภค
บรโิภค และสิง่พมิพ์

20%

อืน่ ๆ
25%

ญีปุ่่ น
25%

จนี  
25%

เกาหล ี
25%

เวยีดนาม 
25%

แบง่ตามสดัสว่นจ านวนพืน้ที/่ไร*่
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เขา้รว่มลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวรว่มปฏบิตั ิ
ของภาคเอกชนไทย ในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC)
• ไดท้บทวนมาตรการ จัดการความเสีย่ง
• ไดจั้ดอบรมใหค้วามรูแ้กพ่นักงานอยา่งตอ่เนือ่ง 
• จัดชอ่งทางแจง้เบาะแส การรายงานเพือ่สนับสนุนใหพ้นักงาน

เฝ้าระวงั และรายงานการพบเห็นหรอืสงสยัวา่มกีารใหส้นิบน
หรอืคอรรั์ปชัน่เกดิขึน้ 

• ก าหนดขัน้ตอนการลงโทษตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหส้นิบน
รวมถงึมกีระบวนการปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยความสจุรติ 

• ก าลงัด าเนนิการเพือ่ใหไ้ด ้ค ารับรองในการเป็นแนวรว่มปฏบิตั ิ
ของภาคเอกชนไทย ในการตอ่ตา้นการทจุรติ ตอ่ CAC ภายใน
กรอบเวลาทีก่ าหนด



10

วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิซึง่ผา่นการ  

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชปีระจ าปี 

ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561
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หนว่ย :ลา้นบาท

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2561 - รายไดแ้บง่ตามธุรกจิ

5,299 

3,069 

2,187 2,084 1,836 

1,359 

1,431 

1,707 1,789 
1,837 

688 

615 

533 618 
681 

7,603 

6,238 

4,733 4,652 4,576 

2557 2558 2559 2560 2561

รายไดร้วม

รายไดอ้ืน่

รายไดค้า่เชา่

รายไดค้า่สาธารณูปโภค

รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์

-1.6%

+38.5%

+10.1%

+2.6%

-11.9%

256

1,122

306 161 223
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รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์

จ านวนทีด่นิโอน/รบัรู ้
รายได ้(ไร)่

2560 2561

อมตะซติี ้ชลบรุ ี 101 29

อมตะซติี ้ระยอง 8 85

ไทย-จนี 208 208

อมตะซติี ้เบยีนหวั 142 132

รวม 459 454

-11.9%

5,299 

3,069 

2,187 2,084 1,836 

1,359 

1,431 

1,707 1,789 
1,837 

688 

615 

533 618 
681 

7,603 

6,238 

4,733 4,652 4,576 

2557 2558 2559 2560 2561

256

1,122

306 161 223

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2561 - รายไดแ้บง่ตามธุรกจิ

หนว่ย :ลา้นบาท
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รายไดค้า่สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคแบง่ตาม
ประเภท (ลา้นบาท)

2560 2561

รายไดค้า่น า้ 1,354 1,376 

รายไดค้า่บรกิาร 435 461 

รวม 1,789 1,837 

+2.6%

5,299 

3,069 

2,187 2,084 1,836 

1,359 

1,431 

1,707 1,789 
1,837 

688 

615 

533 618 
681 

7,603 

6,238 

4,733 4,652 4,576 

2557 2558 2559 2560 2561

256

1,122

306 161 223

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2561 - รายไดแ้บง่ตามธุรกจิ

หนว่ย :ลา้นบาท
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รายไดจ้ากการใหเ้ชา่

รายไดค้า่เชา่แบง่ตาม
ประเทศ (ลา้นบาท)

2560 2561

ประเทศไทย 382 447

ประเทศเวยีดนาม 236 234

รวม 618 681

จ านวนพืน้ทีเ่ชา่ของโรงงานส าเร็จรปู
แบง่ตามประเทศ (ตารางเมตร)

ประเทศไทย 43,300 56,900

ประเทศเวยีดนาม 125,710 132,450

รวม 169,010 189,350

+10.1%

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2561 - รายไดแ้บง่ตามธุรกจิ

5,299 

3,069 

2,187 2,084 1,836 

1,359 

1,431 

1,707 1,789 
1,837 

688 

615 

533 618 
681 

7,603 

6,238 

4,733 4,652 4,576 

2557 2558 2559 2560 2561

256

1,122

306 161 223

หนว่ย :ลา้นบาท
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533
449

113 
200 

30 42 

676 691

อืน่ ๆ

1,000 

1,400 

165 

260 

สว่นแบง่ก าไรจากการจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้ : 691 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 65 ของสว่นแบง่ก าไรท ัง้หมด

(ลา้นบาท)

2560 2561

อตัราสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทั
รว่มแบง่ตามประเภทของธุรกจิ (%)

2560 2561

ธุรกจิผลติและจ าหนา่ย
กระแสไฟฟ้า

79% 65%

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยกา๊ซ
ธรรมชาติ

17% 29%

ธุรกจิอืน่ ๆ 4% 6%

กระแสไฟฟ้า กา๊ซธรรมชาติ

2560 2561

ก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิต ัง้ (MW)

ก าลงัการผลติตามสดัสว่น (MW)

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2561 – สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม
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ปี 2560 ปี 2561 เปลีย่นแปลง

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) %

รายไดร้วม 4,652 4,576 -2%

ก าไรกอ่นสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 1,572 1,153 -27%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิได้

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (228) (246)

ภาษเีงนิได้ (283) (271)

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 676 691 

ก าไรส าหรบัปี 1,736 1,326 

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 1,409 1,018 -28%

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (%) 30% 22% -8 pts

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2561 – งบก าไรขาดทนุ
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ปี 2560 ปี 2561

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

เงนิสดและรายเทยีบเทา่เงนิสด 1,275 1,152 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,891 1,472 

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 12,210 14,992 

สนิทรพัยแ์ละเงนิลงทนุ 13,683 15,196 

สนิทรพัยอ์ ืน่ 221 211 

รวมสนิทรพัย์ 29,280 33,021 

ปี 2560 ปี 2561

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

สว่นของผูถ้อืหุน้ 14,971 15,569 

หนีส้นิหมนุเวยีน 1,544 2,238 

เงนิกูย้มืและหุน้กู ้ 8,971 11,456 

หนีส้นิอืน่ 3,793 3,758 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 29,280 33,021 

หนีส้นิสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 7,697 10,305 

อตัราสว่นเงนิกูย้มืตอ่ทนุ 51% 66%

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2561 – งบแสดงฐานะการเงนิ
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ปี 2560 ปี 2561 %

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 1,758 1,275 -27%

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,036 1,871 +81%

เงนิสดสทุธใิชไ้ปกจิกรรมลงทุน (2,826) (3,017)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,640 1,039 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิลดลง (329) (17)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงสทุธิ (479) (123)

เงนิสดรบัจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมจากการ (5) 0 

ออกหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 1,275 1,152 -10%

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2561 – งบกระแสเงนิสด
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ปี 2560 ปี 2561

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.66 2.66 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 11.50% 7.98%

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยร์วม (%) 8.04% 5.92%

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (เทา่) 1.14 1.35 

อตัราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.60 0.74 

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2561 – อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่3
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วาระที่ 4 พจิารณาจดัสรรเงนิทนุส ารองตาม

กฎหมายและจา่ยเงนิปนัผล ส าหรบั            

ผลประกอบการต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561
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23



24



25



26

วนัก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date)

วนัศกุรท์ ี ่10 พฤษภาคม 2562

วนัจา่ยเงนิปนัผล                                      

วนัพฤหสับดทีี ่23 พฤษภาคม 2562

เงนิปนัผล
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่4
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วาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทน

กรรมการทีอ่อกตามวาระ 

และพจิารณาอ านาจกรรมการ 
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อาย ุ66 ปี

ต าแหนง่ในบรษิทั

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบรหิาร

รักษาการประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

การศกึษา

ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัแหง่ชาต ิไตห้วัน
ต าแหนง่อืน่ๆ ในปจัจบุนั
ประธานกรรมการ บรษัิท อมตะ โฮลดิง้ จ ากดั
กรรมการบรษัิท อมตะ ซติี ้จ ากดั
ประธานมลูนธิอิมตะ
หมายเหตุ
เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทปี 2561 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 
5 ครัง้   (ม ี2 ครัง้ทีป่ระชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส)์
เขา้ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2561 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 
ครัง้ (ประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส)์
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่5.1
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อาย ุ60 ปี

ต าแหนง่ในบรษิทั : กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน กรรมการก าบกบัดแูลกจิการทีด่ี

การศกึษา
ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีและการบรหิาร  Houston Baptist University, U.S.A.
ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ (การเงนิ) University of Houston, U.S.A.
การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ
Director Certification Program (DCP) 
ต าแหนง่อืน่ๆ ในปจัจบุนั
กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)
หมายเหตุ
เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทปี 2561 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้
เขา้ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2561 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้
เขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้
เขา้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนปี 2561 จ านวน 2 ครัง้ 
จากทัง้หมด  2 ครัง้
เขา้ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีี 2561 จ านวน 1 ครัง้ จาก
ทัง้หมด 1 ครัง้
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่5.2
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วาระที ่6 พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2562
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทกุเดอืน

2562 2561

ประธาน 38,500 บาท/เดอืน 38,500 บาท/เดอืน 

รองประธาน 27,500 บาท/เดอืน 27,500 บาท/เดอืน 

กรรมการอืน่ทา่นละ 22,000 บาท/เดอืน 22,000 บาท/เดอืน 
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2562 2561

ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 

รองประธาน 44,000 บาท/ครัง้  44,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหจ้า่ยเป็นรายครัง้เฉพาะ
เมือ่เขา้ประชมุ
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการ

โบนัส

จา่ยปีละครัง้ โดยจา่ย 1.20% 

ของ จ านวนเงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ย 

หมายเหตุ อตัราเดยีวกบัปี 2561
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมือ่เขา้รว่ม
ประชมุ 

2562 2561

ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน
ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมือ่เขา้รว่มประชมุ

2562 2561

ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้



39

คา่ตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี
ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมือ่เขา้รว่มประชมุ

2562 2561

ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที่ 6
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วาระที ่7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละ

ก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2562
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บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั  (มหาชน)
ผูส้อบบญัชปีี 2562

นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4498 

นางสาววธ ูขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5423

นางสาวอศิราภรณ ์วสิทุธญิาณ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่7480
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที่ 7
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วาระที ่8 พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั

เกีย่วกบัการประชุมผา่นสือ่

อเิล็กทรอนกิส์
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แกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 28

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั (ก) ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่74/2557 เรือ่ง             
การประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(ข) ค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เร ือ่ง การประชุมผา่น
สือ่อเิล็กทรอนกิสข์องหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน บรษิทัจ ากดั บรษิทัมหาชนจ ากดั สมาคมการคา้
และหอการคา้

ขอ้บงัคบัฉบบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ข

ขอ้ 28 คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3
เดอืนตอ่ครัง้

ขอ้ 28. คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3
เดอืนต่อครัง้ ณ ทอ้งจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่
ของบรษัิท หรือจังหวัดใกลเ้คยีง หรือ ณ สถานที่อื่นใด 
โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานที ่เป็นไปตามดลุยพนิจิ
ของประธานกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดใหม้ีการ
ประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ดต้ามเงือ่นไขขัน้ตอน และ 
วธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที่ 8
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วาระที ่9 เร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี


