
ประชมใหญสามัญผถือหน ประชุมใหญสามญผูถอหุน 
ประจาํป2554 ประจาป2554 

บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)บรษทอมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน)

วันศกรที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14 00 น  วนศกุรท 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. 
ณ หอง ฟอรจนูแพลทินมั ชั้น 3 

โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ 



วาระการประชุมุ
วาระที่ วาระที่ 11     พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุน ประจําป พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุน ประจําป 25532553    

    เมื่อวันที ่ เมื่อวันที ่ 2323  เมษายน เมษายน 25532553

วาระที่ วาระที่ 22     รับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบริษัท

    ประจําปประจําป25532553

ี่ี่ ิ ั ิ ํ ไ ึ่ ิ ั ิ ํ ไ ึ่ วาระที วาระที 33     พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึงผานการตรวจสอบจากพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึงผานการตรวจสอบจาก

    ผูสอบบัญชีประจําป สิน้สุดวันที ่ผูสอบบัญชีประจําป สิน้สุดวันที ่3131  ธันวาคม ธันวาคม 25532553

วาระที่ วาระที่ 44     พิจารณาจัดสรรเงินทนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับพิจารณาจัดสรรเงินทนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับวาระท วาระท 44     พจารณาจดสรรเงนทุนสารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล สาหรบพจารณาจดสรรเงนทุนสารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล สาหรบ

    ผลประกอบการตั้งแตวันที ่ผลประกอบการตั้งแตวันที ่11  มกราคม มกราคม 25532553  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3131  ธันวาคม ธันวาคม 25532553

วาระที่ วาระที่ 55      พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหนงพิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหนง

    ตามวาระ พรอมทั้งกําหนดอํานาจกรรมการตามวาระ พรอมทั้งกําหนดอํานาจกรรมการ

วาระที่ วาระที่ 6   6   พิจารณาคาตอบแทนกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

วาระที่ วาระที่ 77     พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 25542554

วาระที่ วาระที่ 8   8   เรื่องอื่นๆ เรื่องอื่นๆ ((ถามีถามี))



วาระที่ 1วาระท 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจาํปประจาํป25532553    เมื่อวนัที่  เมื่อวนัที่  2323  เมษายน เมษายน 25532553



วาระที่ 2วาระท 2

รับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบรษิทัรับทราบรายงานประจําป และ รายงานของคณะกรรมการบรษิทั

ประจาํปประจาํป25532553



ผลการขาย ป ผลการขาย ป 25532553ผลการขาย ป ผลการขาย ป 25532553

โครงการโครงการ เปาหมาย เปาหมาย ((ไรไร)) ขายไดจริง ขายไดจริง ((ไรไร))

นิคมอุตสหกรรมนิคมอุตสหกรรม
450450 437437

อมตะนครอมตะนคร
450450 437437

ิินิคมอุตสหกรรมนิคมอุตสหกรรม

อมตะซิตี้อมตะซิตี้
450450 858858

อมตะซตอมตะซต

รวมรวม 900900 11 295295รวมรวม 900900 11,,295295



ผลการขายป ผลการขายป 25255353
ไตรมาสที่ไตรมาสที่ นิคมฯอมตะนคร นิคมฯอมตะนคร ((ไรไร)) นิคมฯอมตะซิตี้ นิคมฯอมตะซิตี้ ((ไรไร)) รวม รวม ((ไรไร))

11 6868 6767 13513511 6868 6767 135135

22 5252 6565 11711722 5252 6565 117117

33 119119 2929 148148

44 198198 697697 895895

รวมรวม 437437 858858 11,,295295



ยอดขายที่ดินแบงตามธรกจิของลกคายอดขายที่ดินแบงตามธรกจิของลกคาุ ูุ ู

มกราคม – ธันวาคม 2553มกราคม – ธันวาคม 2552

บริการบริการ

1212%%

สินคาอุปโภคสินคาอุปโภค

บริโภคบริโภค

44%%
อื่นๆอื่นๆ

55%%็ โ็ โ

สินคาอุปโภคสินคาอุปโภค

ิโิโ

เคมีเคมี, , กระดาษ กระดาษ 

และพลาสตกิและพลาสตกิ

22%%

1212%% 55%%เหล็กและโลหะเหล็กและโลหะ

44..55%%
บริการบริการ

4747%%

บริโภคบริโภค

00..55%%

เหล็กและโลหะเหล็กและโลหะ

5252%%

อิเล็คทรอนิกสอิเล็คทรอนิกส

22%%

ชิ้นสวนรถยนตชิ้นสวนรถยนต

4444%%

ชิ้นสวนรถยนตชิ้นสวนรถยนต

2020%%

55%%

เคมีเคมี   กระดาษ กระดาษ เคมเคม, , กระดาษ กระดาษ 

และพลาสตกิและพลาสตกิ

44%%



ยอดขายแบงตามสัญชาติของลกคายอดขายแบงตามสญชาตของลูกคา

มกราคม – ธันวาคม 2553มกราคม – ธันวาคม 2552

ี่ ี่ 

ไทยไทย

1616%%

สัญชาติอื่นแถบสัญชาติอื่นแถบ

อาเซียนอาเซียน

55 55%%

ญี่ปุนญี่ปุน

3737%%
ญีปุนญีปุน

3333%%
ทวีปยุโรปทวีปยุโรป

00..55%%

55..55%%

ทวีปอเมริกา ทวีปอเมริกา 

4545%%
ยุโรปยุโรป

11%%
ไตหวันไตหวัน

44%%

ไทยไทย

5858%%

44%%



วาระที่ 3วาระท 3

พิจารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากพิจารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจาก

้ ่้ ่ผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ ผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 3131  ธันวาคม ธันวาคม 25532553



    งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนวย : ลานบาท ป 2553 ป 2552 +/- %

จํานวนไรขาย (ในปร ทศ) 1 295 254 1 041 410%จานวนไรขาย (ในประเทศ) 1,295 254 1,041 410%

รวมรายได 3,693 2,230 1,463 66%

รวมคาใชจาย 2,371 1,765 606 34%

ํ ไ ิ  ิกําไรสทุธิกอนรายการพเิศษ 1,448 548 900 164%

บวก  รายการพเิศษ        28 226 (198) (88%)

หัก    คาใชจายทางการเงินและภาษี  413    301   112 37%

กําไรสทุธิสําหรบัป 1,063 473 590 125%

กําไรสทุธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 957 372 585 157%ุ ู ุ ญ

กําไรตอหุน (บาท) 0.90 0.35 0.55 157%



งบดุล ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนวย  :  ลานบาท ป 2553 ป 2552 +/- %

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,099 971 128 13%,

ตนทุนพัฒนาอสังหารมิทรัพย - สทุธิ 3,422 4,035 (613) (15%)

่ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ 2,862 2,785 77 3%

สินทรัพยอื่น 6,666 5,621 1,045 19%

รวมสินทรัพย 14,049 13,412 637 5%

เงินกยืมจากสถาบันการเงิน 5 303 5 854 (551) (9%)เงนกูยมจากสถาบนการเงน 5,303 5,854 (551) (9%)

หนี้สินอื่น 1,851 1,326 525 40%

รวมหนีส้ิน 7,154 7,180 (26) 0%

รวมสวนของผถือหน 6,895 6,232 663 11%รวมสวนของผูถอหุน 6,895 6,232 663 11%

รวมหนีส้ินและสวนของผูถือหุน 14,049 13,412 637 5%



ํ ิ ปผลการดําเนินงาน ป 2549 - 2553

รายไดรวม (ลานบาท) กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน/ภาษีเงินได

นิติบุคคล (ลานบาท)

4,399
4 061

5000.00

6000.00

1,8122000

2500

3,422
4,061

2,230

3,693

3000.00

4000.00 1,448

1,812
1,600

1,311
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2000

,

1000.00

2000.00

2.14
Q1’08
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500

1000

0.00
2549 2550 2551 2552 2553

0
2549 2550 2551 2552 2553

ป ป



ํ ิ ปผลการดําเนินงาน ป 2549 - 2553

1 600

กําไรสทุธิ (ลานบาท) กําไรตอหุน (บาท)

1 027

1,192
1,200

1,600

1.121.2

1.6

781

1,027
957

800 0.73

0.96
0.90

0.8

372
400 0.35

0.4

0
2549 2550 2551 2552 2553

0
2549 2550 2551 2552 2553

ป ป



ํ ิ ปผลการดําเนินงาน ป 2549 - 2553

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (%)

1 32 1.391.5

2

33 15
40

50

1.32
1.15

1.30
1.16

1

28.80

21.23

33.15

25.8026.27

20

30

0.5
10

20

0
2549 2550 2551 2552 2553

0
2549 2550 2551 2552 2553

ป ป



ํ ิ ปผลการดําเนินงาน ป 2549 - 2553

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)

15.38
16.85 16.39

20 40

15.38

10.55
10

15

24.14
26.59 27.53

17.2920

30

4.255 8.5810

0
2549 2550 2551 2552 2553

0
2549 2550 2551 2552 2553

ป ป



วาระที่ 4วาระท 4

ิ ั ิ ิ ปิ ั ิ ิ ปพิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล 

สําหรับผลประกอบการตั้งแตวันที่ สําหรับผลประกอบการตั้งแตวันที่ 11  มกราคม มกราคม 25532553  ถึงถึงสาหรบผลประกอบการตงแตวนท สาหรบผลประกอบการตงแตวนท 11  มกราคม มกราคม 25532553  ถงถง

วันที่ วันที่ 3131  ธันวาคม ธันวาคม 25532553



เงินปนผลเงินปนผล

2548 2548 --  25255353

64.28% 61.49%
0.70 70%

54.56%

46.37%

0 40
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60%

0.65
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0.45
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27.54%0.20

0.30

0.40

30%

40%
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Pay out
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0.300.30

0.00

0.10

10%

20%

2548 2549 2550 2551 2552 2553



วาระที่ 5วาระท 5

้ ่้ ่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก

ํ   ั้ ํ ํํ   ั้ ํ ํตําแหนงตามวาระพรอมทงกําหนดอํานาจกรรมการตําแหนงตามวาระพรอมทงกําหนดอํานาจกรรมการ



ประวัติกรรมการ
ึการศกึษา

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ ไตหวัน
การอบรมหนาทีก่รรมการ


การอบรมหนาทกรรมการ

• ไมมี
ตําแหนงอื่นๆในปจจุบัน

นายวิกรม  กรมดิษฐนายวิกรม  กรมดิษฐ
อายุ  อายุ  5858    ปป

ตําแหนงในบริษัท กรรมการตําแหนงในบริษัท กรรมการ
•  ประธานมูลนิธิอมตะ
• กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี้ จํากัด
  ประธานกรรมการที่ปรึกษา A t  (Vi t ) J i  St k C•  ประธานกรรมการทปรกษา Amata (Vietnam) Join Stock Company

•  กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
•  กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอรวิส จํากัด

ประสบการณ
• กรรมการผูจัดการ บริษัท วี แอนด เค คอรปอเรชั่น (มหาชน)
ป ิ ั ิ  โ ิ้• ประธานกรรมการบริษัท กรมดิษฐ โฮลดิง

• รองประธานบริษัท บี ไอ พี  แอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
หมายเหตหมายเหตุ

• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2553 จํานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด  8 ครั้ง
• เขาประชุมผูถือหุนป 2553 จํานวน   1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง



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

(Fulbright and Asia Foundation Scholarships) 
การอบรมหนาที่กรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP)  43/2548
ตําแหนงอื่นๆในปจจบัน

นายนพพันธป  เมืองโคตรนายนพพันธป  เมืองโคตร
อายุ  อายุ  6262    ปป

ตําแหนงในบริษัทตําแหนงในบริษัท กรรมการกรรมการตาแหนงอนๆในปจจุบน
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จาํกดั (มหาชน)
• กรรมการอิสระบริษัท อิออน (ประเทศไทย) (เดิม “บริษัท สยาม-จัสโก จาํกัด”) จาํกดั
ป ิ ั  ิ ิ   ี ้ ํ ั• ประธานกรรมการตรวจสอบบรษท เจรญสน พรอพเพอรต จากด

• กรรมการบรษิัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส (ประเทศไทย) จาํกัด
• เจาของสํานกังานกฎหมาย อินเตอรเนชัน่แนล บิสซเินส ลอวเยอรส จํากัด

ประสบการณ
• หัวหนาฝายกฎหมายบริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ไอทีเอฟ จาํกัด 
ทนายความ สํานักงานกฎหมายแชนดเลอรและทองเอก ฎ

หมายเหตุ
• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2553 จํานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด  8 ครั้ง 
• เขาประชมผถือหนป 2553 จาํนวน   1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง• เขาประชุมผูถอหุนป 2553 จานวน   1 ครง จากทงหมด  1 ครง
• เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2553 จาํนวน  4 ครั้ง จากทั้งหมด  4 ครั้ง
•  เขาประชุมคณะกรรมการสรรหาฯป 2553 จํานวน  2 ครั้ง จากทั้งหมด  2 ครั้ง



ประวัติกรรมการ

การศกึษา
• Doctor of Engineering (D. Eng.); Asian Institute of 

Technology (AIT) (King’s Scholarship (Thailand)
การอบรมหนาทีก่รรมการ

รศรศ..ดรดร..สมเจตน ทิณพงษสมเจตน ทิณพงษ
อาย  อาย  6262    ปป

• Director Accreditation Program (DAP)
ตําแหนงอื่นๆในปจจุบัน

ประธานที่ปรึกษา บริษัท ปรีชากรป จํากัด (มหาชน)

อายุ  อายุ  6262    ปป
ตําแหนงในบริษัท กรรมการตําแหนงในบริษัท กรรมการ

• ประธานทปรกษา บรษท ปรชากรุป จากด (มหาชน)
• กรรมการผูจัดการ Dawai Development Corporation (Myanmar)

ประสบการณ
• 9 ป ในฐานะผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
• 3 ป ในฐานะกรรมการผูจัดการใหญสนามบินสุวรรณภูมิ

หมายเหตหมายเหตุ
•  เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2553 จาํนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด  8 ครั้ง 
•  เขาประชุมผูถือหุนป 2553 จํานวน   0 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง

 ป ป ํ ั้ ั้ ั้•  เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2553 จํานวน  4 ครัง จากทังหมด  4 ครัง
•  เขาประชุมคณะกรรมการสรรหาฯป 2553 จํานวน  2 ครั้ง จากทั้งหมด  2 ครั้ง



ประวัติกรรมการ
การศกึษาการศกษา

•  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวศิวกรรมโครงสราง 
   มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ

 ี่การอบรมหนาทกีรรมการ
•  Directors Certification Program (DCP 24) 

ตําแหนงอื่นๆในปจจุบัน

นายดุสิต  นนทะนาครนายดุสิต  นนทะนาคร
อายุ อายุ 6464    ปป

ตําแหนงในบริษัท ตําแหนงในบริษัท : : กรรมการกรรมการุ
•  กรรมการ บริษัท อาร ซี  แอล จํากัด (มหาชน)
•  กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
•  กรรมการ  บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน)

ตาแหนงในบรษท ตาแหนงในบรษท : : กรรมการกรรมการ

•  กรรมการ  บรษท สยามฟวเจอรดเวลอปเมนท จากด (มหาชน)
• กรรมการ  บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ
•  กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท คาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด
•  เลขาธิการ สภาหอการคาแหงประเทศไทยและหอการคาไทย
•  ที่ปรึกษาและกรรมการ ธนาคารออมสิน  ทปรกษาและกรรมการ ธนาคารออมสน

หมายเหตุ
•  เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2553 จาํนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด  8 ครั้ง 

 ป  ื  ป ํ ั้ ั้ ั้•  เขาประชุมผูถือหุนป 2553 จํานวน   1 ครง จากทงหมด  1 ครง  
•  เขาประชุมคณะกรรมการสรรหาฯป 2553 จํานวน  2 ครั้ง จากทั้งหมด  2 ครั้ง



วาระที่ 6วาระท 6

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ



คาตอบแทนคณะกรรมการ

คาตอบแทนรายเดือน ใหจายทุกเดือน โดยจาย 

25525544 25525533

ประธาน 35,000 บาท/เดือน 35,000 บาท/เดือน 

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

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



 คาตอบแทนคณะกรรมการ 

้เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท                        

ใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขาประชมใหจายเปนรายครงเฉพาะเมอมาเขาประชุม

2554 25532554 2553

ประธาน 45,000 บาท 45,000 บาท, ,

รองประธาน 35 000 บาท 35 000 บาทรองประธาน 35,000 บาท 35,000 บาท

กรรมการอื่นทานละ 25 000 บาท 25 000 บาทกรรมการอนทานละ 25,000 บาท 25,000 บาท



คาตอบแทนคณะกรรมการ

โโบนัส

ปป25542554  จายปละครั้ง โดยจาย จายปละครั้ง โดยจาย 77  เทาของคาตอบแทนรายเทาของคาตอบแทนราย5555

เดือนของแตละทาน เดือนของแตละทาน 

หมายเหตุหมายเหตุ  ในป ในป 25532553จาย จาย 5 5 เทาของคาตอบแทนรายเดอืนเทาของคาตอบแทนรายเดอืน



คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ใหจายเฉพาะ เบี้ยประชุมเปนรายครัง้เมื่อมาเขารวมประชุม 

2554 25532554 2553

ประธาน 45,000 บาท 45,000 บาท

กรรมการอื่นทานละ 25 000 บาท 25 000 บาทกรรมการอนทานละ 25,000 บาท 25,000 บาท



คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ใหจายเฉพาะเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเมื่อมาเขารวมประชุม

2554 2553

ปประธาน 45,000 บาท 45,000 บาท

่กรรมการอื่นทานละ 25,000 บาท 25,000 บาท



วาระที่ 7วาระท 7

พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 25542554



ผูสอบบัญชปี 2554ู ญ

11 นางสาว ศิราภรณ นางสาว ศิราภรณ   เอื้ออนนัตกล เอื้ออนนัตกล     ผสอบบัญชีรับอนญาตเลขที่ ผสอบบัญชีรับอนญาตเลขที่ 384438441.1. นางสาว ศราภรณ นางสาว ศราภรณ   เอออนนตกุล เอออนนตกุล     ผูสอบบญชรบอนุญาตเลขท ผูสอบบญชรบอนุญาตเลขท 38443844

2.2. นาย ศุภชัย ปญญาวัฒโน นาย ศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 3930 

3.3. นายกฤษดา เลิศวนา นายกฤษดา เลิศวนา                                 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 49584958



คาสอบบัญชี ป คาสอบบัญชี ป 22554554คาสอบบญช ป คาสอบบญช ป 22554554

คาสอบบัญชี ป 2554 เสนอคาสอบบัญชี ป 2553

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด ((มหาชนมหาชน)) 11 353500 000000  11 620620 000000บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด ((มหาชนมหาชน)) 11,,353500,,000000  11,,620620,,000000

บริษัทยอย บริษัทยอย 44  แหงแหง 11,,555555,,000000 1,815,0001,815,000

รวม 2,905,000 3,435,000



วาระที่ 8วาระท 8

เรื่องอื่นๆ เรื่องอื่นๆ ((ถามีถามี))




