
ประชุมใหญสามัญผูถือหุน 
ประจาํป2551

บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
วันพธุที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น.

ณ หองประชุมชั้น 6
บริษทัอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



วาระการประชุม
วาระที่วาระที่  11 พจิารณารับรองรายงานการประชมุใหญสามัญผูถอืหุนพจิารณารับรองรายงานการประชมุใหญสามัญผูถอืหุน  ประจําปประจําป  25502550

เมื่อวนัที่เมื่อวนัที่    2727  เมษายนเมษายน  25502550
วาระที่วาระที่  22 รับทราบรายงานประจําปรับทราบรายงานประจําป  และและ  รายงานของคณะกรรมการบริษัทรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประจาํปประจาํป25502550
วาระที่วาระที่  33 พจิารณาอนมุัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากพจิารณาอนมุัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีประจําปผูสอบบัญชีประจําป  สิ้นสุดวนัที่สิ้นสุดวนัที่  3131  ธันวาคมธันวาคม  25502550
วาระที่วาระที่  44 พจิารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผลพจิารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล  สําหรับสําหรับ

ผลประกอบการตั้งแตวันที่ผลประกอบการตั้งแตวันที่  11  มกราคมมกราคม  25502550  ถึงวันที่ถึงวันที่  3131  ธนัวาคมธนัวาคม  25502550
วาระที่วาระที่  55 พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงพิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนง

ตามวาระและกรรมการเขาใหมพรอมทั้งกําหนดอํานาจกรรมการตามวาระและกรรมการเขาใหมพรอมทั้งกําหนดอํานาจกรรมการ
วาระที่วาระที่  66 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  
วาระที่วาระที่  77 พจิารณาแตงตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบญัชีประจําปพจิารณาแตงตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบญัชีประจําป  25512551
วาระที่วาระที่  88 เรือ่งอื่นๆเรือ่งอื่นๆ  ((ถามีถามี))



วาระที่ 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจาํปประจาํป25502550 เมื่อวนัที่เมื่อวนัที่    2727  เมษายนเมษายน  25502550



วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปรับทราบรายงานประจําป  และและ  รายงานของคณะกรรมการบรษิทัรายงานของคณะกรรมการบรษิทั
ประจาํปประจาํป25502550
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ผลการขาย ป 2550
โครงการ เปาหมาย (ไร) ขายไดจริง (ไร)

นิคมอุตสหกรรมนิคมอุตสหกรรม
อมตะนครอมตะนคร 900900 754754

นิคมอุตสหกรรมนิคมอุตสหกรรม
อมตะซิตี้อมตะซิตี้ 600600 968968

รวม 1,500 1,722



ผลการขายปผลการขายป  25255050
ไตรมาสที่ นิคมฯอมตะนคร นิคมฯอมตะซิตี้ รวม

11 107107 5252 159159

218218

430430

915915

1,722

22 6969 149149

33 303303 127127

44 275275 640640

รวม 754 968



ยอดขายแบงตามธุรกิจของลูกคายอดขายแบงตามธุรกิจของลูกคา
มกราคม – ธันวาคม 2549 มกราคม – ธันวาคม 2550
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ยอดขายแบงตามสัญชาติของลูกคา
มกราคม – ธันวาคม 2549 มกราคม – ธันวาคม 2550
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากพิจารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีประจําปผูสอบบัญชีประจําป  สิ้นสุดวันที่สิ้นสุดวันที่  3131  ธันวาคมธันวาคม  25502550



ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
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อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
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กําไรสุทธิกําไรสุทธิ

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
25462546 -- 25502550

กําไรตอหุนกําไรตอหุน
ลานบาท บาท
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
25462546 -- 25502550
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มูลคาตลาดของสนิทรัพย ณ. 31 ธันวาคม 2550

ปป

โครงการโครงการ พื้นที่คงเหลือพื้นที่คงเหลือ  
((ไรไร))

มูลคาตามราคาประเมินมูลคาตามราคาประเมิน
((ณณ.. 2121  ธันวาคมธันวาคม  5050))

นิคมอมตะนครนิคมอมตะนคร 6,260.196,260.19 8,341.408,341.40

นิคมอมตะนิคมอมตะซิตี้ซิตี้ 2,173.932,173.93 1,895.341,895.34

รวมรวม 8,434.128,434.12 10,236.7410,236.74



วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผลพิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล  
สําหรับผลประกอบการตั้งแตวันที่สําหรับผลประกอบการตั้งแตวันที่  11  มกราคมมกราคม  25502550  ถึงถึง

วันที่วันที่  3131  ธันวาคมธันวาคม  25502550



ปป

เงินปนผลเงินปนผล
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระและกรรมการเขาใหมพรอมทั้งกําหนดอํานาจกรรมการตําแหนงตามวาระและกรรมการเขาใหมพรอมทั้งกําหนดอํานาจกรรมการ



ประวัติกรรมการ

นายวิกรมนายวิกรม    กรมดิษฐกรมดิษฐ  
อายุอายุ    5555 ปป

ตําแหนงในบริษัทตําแหนงในบริษัท  กรรมการกรรมการ

การศกึษา
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ ไตหวัน 

การอบรมหนาทีก่รรมการ
• ไมมี

ตําแหนงอื่นๆในปจจุบัน
• ประธานมูลนิธิอมตะ 
• กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี้ จํากัด 
• ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัท อมตะ (เวียตนาม) จํากัด 
• กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 
• กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอรวิส จํากัด 

ประสบการณ
• กรรมการผูจัดการ บริษัท วี แอนด เค คอรปอเรชั่น (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท กรมดิษฐ โฮลดิ้ง 
• รองประธานบริษัท บี ไอ พี  แอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2550 จํานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด  5 ครั้ง 
• เขาประชุมผูถือหุนป 2550 จํานวน   1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 



นายนพพันธนายนพพันธ    เมืองโคตรเมืองโคตร  
อายุอายุ    5959 ปป

ตําแหนงในบริษัทตําแหนงในบริษัท  กรรมการกรรมการ

การศึกษา
• นิติศาสตรมหาบณัฑิต (LL.M. Corporations) New York University

(Fulbright and Asia Foundation Scholarships)
การอบรมหนาที่กรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 43/2548
ตําแหนงอื่นๆในปจจุบัน

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จาํกดั (มหาชน)
• กรรมการอิสระบริษัท อิออน (ประเทศไทย) (เดิม “บริษัท สยาม-จัสโก จาํกัด”) จาํกดั 
• รองประธานกรรมการ บรษิทั สหกล อีควิปเมนท จํากดั และบริษัท สหกล เอนยิเนีย จาํกดั 
• ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เจรญิสิน พรอพเพอรตี้ จํากดั 
• กรรมการบรษิัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส (ประเทศไทย) จาํกัด 
• เจาของสํานกังานกฎหมาย อินเตอรเนชัน่แนล บิสซเินส ลอวเยอรส จํากัด  

ประสบการณ 
• หัวหนาฝายกฎหมายบริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ไอทีเอฟ จาํกัด 
ทนายความ สํานักงานกฎหมายแชนดเลอรและทองเอก 

หมายเหตุ
• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2550 จาํนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด  5 ครั้ง 
• เขาประชุมผูถือหุนป 2550 จาํนวน   1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2550 จาํนวน  4 ครั้ง จากทั้งหมด  4 ครั้ง 

ประวัติกรรมการ



รศรศ..ดรดร..สมเจตนสมเจตน  ทิณพงษทิณพงษ  
อายุอายุ    5959 ปป

ตําแหนงในบริษัทตําแหนงในบริษัท  กรรมการกรรมการ

ประวัติกรรมการ
การศึกษา

• Doctor of Engineering (D. Eng.); Asian Institute of 
Technology (AIT) (King’s Scholarship (Thailand)

การอบรมหนาที่กรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP)

ตําแหนงอื่นๆในปจจบุัน
• ประธานที่ปรึกษา บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทิลีตี้ส จํากัด 

ประสบการณ 
• 9 ป ในฐานะผูวาการการนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 
• 3 ป ในฐานะกรรมการผูจดัการใหญสนามบินสุวรรณภูมิ 
• รัฐวิสาหกิจตางๆ 9 แหงในฐานะกรรมการ 

หมายเหตุ
• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2550 จํานวน 5 ครั้ง จากทัง้หมด  5 ครั้ง 
• เขาประชุมผูถอืหุนป 2550 จาํนวน   0 ครั้ง จากทัง้หมด  1 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2550 จํานวน  4 ครั้ง จากทั้งหมด  4 ครั้ง 



ประวัติกรรมการ

นายดุสิตนายดุสิต    นนทะนาครนนทะนาคร  
อายุอายุ  6161 ปป

ตําแหนงในบริษัทตําแหนงในบริษัท  ::  ไมมีไมมี

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสราง 
มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ 

การอบรมหนาที่กรรมการ
• Directors Certification Program (DCP 24) 

ตําแหนงอื่นๆในปจจุบัน
• รองประธานกรรมการ หอการคาไทย 
• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
• กรรมการ อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธ ิ
• กรรมการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหงประเทศไทย 
• กรรมการ สํานกังานคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย 
• กรรมการ บริษัท อาร ซ ี แอล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ประสบการณ 
• กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท คาวัสดุซิเมนตไทย จํากดั 
• เลขาธิการ สภาหอการคาแหงประเทศไทยและหอการคาไทย 
• ที่ปรึกษาและกรรมการ ธนาคารออมสนิ



วาระที่ 6

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ



คาตอบแทนคณะกรรมการ
คาตอบแทนรายเดือน ใหจายทุกเดือน โดยจาย 

25512551 25502550
ประธาน 35,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

รองประธาน 25,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 

กรรมการอื่นทานละ 15,000 บาท/เดือน 10,000 บาท/เดือน 



 คาตอบแทนคณะกรรมการ 
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท                        

ใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขาประชุม 

2551 2550
ประธาน 45,000 บาท 44,000 บาท

รองประธาน 35,000 บาท 33,000 บาท

กรรมการอื่นทานละ 25,000 บาท 22,000 บาท



คาตอบแทนคณะกรรมการ

โบนัส
ปป25512551  จายปละครั้งจายปละครั้ง  โดยจายโดยจาย  66  เทาของคาตอบแทนรายเทาของคาตอบแทนราย

เดือนของแตละทานเดือนของแตละทาน  

หมายเหตุหมายเหตุ  ในปในป  25502550  จายจาย  55  เทาของคาตอบแทนรายเดือนเทาของคาตอบแทนรายเดือน



คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหจายเฉพาะ เบี้ยประชุมเปนรายครัง้เมื่อมาเขารวมประชุม 

2551 2550
ประธาน 45,000 บาท 44,000 บาท

กรรมการอื่นทานละ 25,000 บาท 22,000 บาท



คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ใหจายเฉพาะเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเมื่อมาเขารวมประชุม 

2551 2550
ประธาน 45,000 บาท ไมจาย 

กรรมการอื่นทานละ 25,000 บาท ไมจาย



วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําปพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป  25512551



ผูสอบบัญชีป 2551

1.1. นายนาย  ณรงคณรงค  พันตาวงษพันตาวงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  33153315
2.2. นายนาย  ศุภชัยศุภชัย  ปญญาวัฒปญญาวัฒโนโน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3930 3930 
3.3. นางสาวนางสาว  ศิราศิราภรณภรณ  เอื้ออนนัตกุลเอื้ออนนัตกุล    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  38443844



คาสอบบัญชีคาสอบบัญชี  ปป  22551551

คาสอบบัญชี ป 2550 เสนอคาสอบบัญชี ป 2551

บริษัทบริษัท  อมตะอมตะ  คอรปอเรคอรปอเรชันชัน  จํากัดจํากัด  ((มหาชนมหาชน)) 1,495,0001,495,000 1,620,0001,620,000
บริษัทยอยบริษัทยอย  44  แหงแหง 1,640,0001,640,000 1,815,0001,815,000
รวม 3,135,000 3,435,000



วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆ  ((ถามีถามี))
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