
 
 

 

 

 

 
รายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

ของ 
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 

อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  
2. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิร ิ กรรมการอ ิสระ  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน 
3. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
4. 
 
5.  

Mr. Mats Anders Lundqvist 
 
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom*  

1. Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
2. นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
4. นายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการ 

 

*เป็นแอปพลิเคชันที่กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับรองสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

รวมกรรมการที่เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายณัทธร กิจสำเร็จ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 

2. นายสุรกิจ เกียรติธนากร General Director, Amata City Bien Hoa JSC (ร่วมประชุมผ่าน
แอปพลิเคชัน Zoom) 

3. Mr. Thai Hoang Nam General Director, Amata City Long Thanh JSC (ร่วมประชุม
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom) 
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4.  Mr. Nguyen Van Nhan General Director, Amata City Halong JSC (ร่วมประชุมผ่าน
แอปพลิเคชัน Zoom) 

5. Mr. Osamu Sudo Senior Manager - Sales and Marketing (ร่วมประชุมผ่านแอป
พลิเคชัน Zoom) 

6. นางเรวดี  จันทมณีโชติ เลขานุการบริษัท 
 

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

1. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชี 
2. นางสาวฐิติพร ลมเมฆ ผู้แทนผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้

ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท 

3. นายกฤตวิทย์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้แทนผู้สอบบัญชี 
 

ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) 

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวสิรีมาศ ชยสิริโสภณ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและ

ชี้แจงว่า ในช่วงที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดิน

หายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม 

2. บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 หน้าอาคารประชุมเพื่อคัดกรอง กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปฏิเสธไม่ให้เข้าห้องประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยถือว่าดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สุด 

3. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นตอบแบบสอบถามคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยง (Self-Screening) 

โรคไวรัส COVID-19 กรณีที่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

4. ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม และใช้เจลล้างมือที่บริษัทฯ จัด

ไว้ 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย เพื่อให้การซักถามข้อสงสัย 

และแสดงความเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ นำไมโครโฟนที่เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อให้ และจะดำเนินการประชุมให้กระชับ คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้อง

ประชุม บริษัทฯ จะแสดงคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว 
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ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 

115 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 802,589,177 หุ้น เท่ากับร้อยละ 85.8384 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จำนวน 935,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม

ระเบียบวาระ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทลว่งหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

เสนอวาระและชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ประธานฯ ได้ขอให้นางเรวดี จันทมณีโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมและวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้ 

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ เป็นการจัดการประชุมที่ถือว่าอยู่ในสถานการณ์อันไม่

ปกติ บริษัทฯ จัดการประชุมครั้งนี้โดยพยายามดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายปกติที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ 

กฎหมายและข้อกำหนดที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามและคำนึงถึง ได้แก่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ

ราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 , พ.ร.บ. โรคติดต่อ 2558, ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข, มติคณะรัฐมนตรี และ แนวปฏิบัติการประชุมสามัญประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

วิธีการออกเสียงและลงคะแนนเสียงมีดังนี้ 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีคะแนนเสียง 

1 เสียง 

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความ

ประสงค์ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรยืนยันการ

ลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลการนับคะแนนด้วย

ระบบคอมพิวเตอร ์

การนับคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนในทุกวาระ หากมีผู้ถือหุ้น

ท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระ

นั้นๆ  

 การนับคะแนนในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดง

เจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะ 
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สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องใช้มติด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดแสดง

ความประสงค์จึงให้นางสาวฐิติพร ลมเมฆ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ช่วยเป็นพยานในการนับคะแนน 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมภายหลังการประชุมทางเว็บไซต์

บริษัทฯ ที่ www.amatavn.com 

 เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประธานฯ 

จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 

 ประธานฯ ขอให้นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม 

 นางสมหะทัยรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้  

 ในปี 2563 รัฐบาลเวียดนามควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 โดยมีการใช้มาตรการอย่างทัน

ต่อเหตุการณ์ เช่น การล็อคดาวน์ การปิดประเทศ เป็นต้น จึงควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี แม้ในสถานการณ์ COVID-

19 ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ได้แก ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

(Foreign Direct Investment) และปริมาณสินค้าส่งออกและนำเข้า (Total Trade) ยังคงเป็นบวก แสดงให้เห็น

โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มกลับมาเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม กล่าวได้ว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจ

ของเวียดนามดีที่สุดในภูมิภาค 

 นอกจากนี้ เวียดนามมีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ถึง 16 ฉบับ ครอบคลุม 55 ประเทศ จึงคาดว่าจะมีมูลค่า

การส่งออกและตัวเลข GDP สูงขึ้นอีก 

 ความสำเร็จของบริษัทฯ ในปี 2563 
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Amata City Bien Hoa (ACBH) 

• ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับคู่ค้า ขายโครงการ ACC (Amata Commercial Complex) 

• คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตเฟสต่อขยายภายในปี 2564 

Amata City Long Thanh (ACLT) 

• มีลูกค้าให้ความสนใจ พร้อมขายในปี 2564 

Amata City Halong (ACHL) 

• การก่อสร้างดำเนินไปตามแผน 

• ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ที่ดินจำนวน 60 เฮกแตร์ 

• มียอด Presales กว่า 32 เฮกแตร์ (ณ เดือนมีนาคม 2564) 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีคำถามดังนี้ 

คำถามจากนายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้น 

1. สภาพเศรษฐกิจของเวียดนามดี แต่เหตุใดบริษัทฯ จึงขาดทุน เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล 

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ในปี 2563 โครงการ ACLT และ ACHL ยัง

ไม่มีที่ดินพร้อมขาย ส่วน ACBH ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเฟสต่อขยายและลูกค้ามีข้อจำกัดในการเดินทาง 

เดินทางมาดูโครงการไม่ได้ ลูกค้าจึงยังไม่ได้ตัดสินใจและมีการชะลอการลงทุน 

2. ในปี 2563 มีผู้เช่าโรงงานสำเร็จรูปย้ายออกหรือไม่จ่ายค่าเช่าหรือไม่ 

นายณัทธร กิจสำเร็จ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ตอบว่า ช่วงที่ลูกค้าจำเป็นต้องปิดโรงงาน 

บริษัทฯ ก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า แต่ไม่กระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รายได้ค่าเช่า

ยังใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า และอัตราการเช่า (occupancy rate) ของโรงงานสำเร็จรูปก็มีอัตราการเช่า

ที่เต็มอัตรา 

คำถามจากนายสมบัติ กุลสถิตพร ผู้แทน “อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. การขายพื้นที่ด้านหน้าของโครงการ ACBH จะรับรู้รายได้เมื่อไร 

นายณัทธรตอบว่า การขายพื้นที่ด้านหน้าของโครงการ ACBH ที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจไว้แล้ว 

การรับรู้รายได้มีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามและมีขั้นตอนพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าจะรับรู้

รายได้ภายในสิ้นปี 2564 

2. สอบถามเก่ียวกับใบอนุญาตส่วนต่อขยายของ ACBH ที่ล่าช้า 

นายณัทธรตอบว่า ก่อนหน้านี้ภาครัฐยังไม่ได้ชี้ชัดว่าจะต้องประมูลใบอนุญาตหรือไม่ ขณะนี้ทราบแล้วว่า

ไม่ต้องประมูล และ ACBH ได้เร่ิมกระบวนการยื่นเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตแล้ว 

เมื่อไม่มีคำถามต่อไป ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานของ

คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 

มติ พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุก

ประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 810,325,179 คะแนน 
เห็นด้วย จำนวน 810,325,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ประธานฯ ขอให้นายณัทธร กิจสำเร็จ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน

ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 

นายณัทธร กิจสำเร็จ ชี้แจงว่า รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือ

หุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

  

 บริษัทฯ มีรายได้รวมตามงบการเงินรวม 507.50 ล้านบาท สาเหตุหลักที่รายได้รวมลดลงเพราะในช่วงปีที่
ผ่านมาไม่มีที่ดินพร้อมขายและรับรู้รายได้ 
 
 รายได้ส่วนใหญ่ที่รับรู้เป็นรายได้ประจำ ได้แก่ ค่าเช่า ค่าบริการ ค่อนข้างใกล้เคียงปีก่อน 
 
 กำไรจากการขายโรงงานสำเร็จรูป ขายได้ 1 หลัง บันทึกกำไรได้ประมาณ 29 ล้านบาท กำไรส่วนนี้ลดลงจาก
ปีก่อนหน้า 
 
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปีที่ผ่านมาลดลงได้มาก จาก 155 ล้านบาท ลดลงเหลือประมาณ 120 
ล้านบาท การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 
 
 ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คือ ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากรัฐบาลเวียดนาม เป็นค่าใช้จ่ายที่สืบเนื่องมาจาก
กฎหมายออกใหม่ในปี 2557 ที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง คือ Decree 135 เรียกเก็บเงินย้อนหลังจากบริษัทย่อย บริษัท
ย่อยได้ชะลอการชำระเงินและพยายามเจรจา การชะลอทำให้ถูกเรียกค่าปรับในการชำระล่าช้า เป็นจำนวน 30.02 
ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ทำให้ภาพรวมนั้นบริษัทฯ ขาดทุน 
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 ค่าใช้จ่ายทางการเงินสูงขึ้นเนื่องจากมีการใช้เงินกู้มากขึ้น จาก 76 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มเป็น 134 ล้าน
บาทในปี 2563 

 

 

ปีที่แล้วรายได้ค่าเช่ามีจำนวนเทา่กับปีก่อนหนา้ แต่กำไรข้ันต้นสว่นนี้สงูขึ้น 

 



9 

 

รายได้ค่าบริการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงลดลงเล็กน้อย บริษัทฯ พยายามควบคุม

ค่าใช้จ่ายทำให้กำไรข้ันตน้ส่วนนี้สูงขึ้น 

 ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม 250.90 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 169.16 ล้านบาท 
 

 

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 7,821 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 

2,868 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,954 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากการพัฒนาที่ดินและก่อสร้าง บริษัทฯ 

อาศัยเงินกู้ยืมจากธนาคารและบริษัทแม่ บริษัทฯ อยู่ในช่วงที่ต้องใช้เงินกู้เพิ่มขึ้นและมีเงินกู้ครบกำหนดชำระ เป็นช่วง

ที่บริษัทฯ ลงทุนขยายโครงการซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไร 
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ในด้านกระแสเงินสด มีเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 168 ล้านบาท กิจกรรมลงทุนใช้เงินไปประมาณ 305 

ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 273 ล้านบาท สิ้นปีมีเงินสด 104 ล้านบาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีคำถามดังนี้ 

คำถามจากนางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น 

1. ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเร่ืองค่าปรับที่รัฐบาลเวียดนามเรียกเก็บจากบริษัทย่อย 

นางสมหะทัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายว่า เป็นเร่ืองค่าเช่าที่ดินกับรัฐบาล รัฐ

เป็นผู้เวนคืนที่ดินแล้วส่งมอบที่ดินให้บริษัท บริษัทพัฒนาสาธารณูปโภค ตัดที่ดินเป็นแปลง ขาย

สิทธิการเช่าระยะยาวแก่โรงงาน มีค่าเช่าส่วนที่โรงงานต้องจ่ายรัฐด้วยซึ่งจ่ายผ่านบริษัท โรงงาน

จ่ายค่าเช่าดังกล่าวแก่บริษัทได้สองรูปแบบ บางโรงงานจ่ายเป็นก้อนใหญ่ครั้งเดียวสำหรับ 50 ปี 

บางโรงงานจ่ายเป็นรายปี ส่วนรัฐเก็บค่าเช่าที่ดินจากบริษัทเป็นรายปี   

 

ปี 2557 รัฐออกกฎหมายใหม่ (Decree 135) ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังว่า หากลูกค้าจ่ายค่าเช่า

ที่ดินทั้งจำนวนสำหรับตลอดระยะเวลาของสัญญา นิคมอุตสาหกรรมต้องจ่ายรัฐทั้งจำนวนด้วย และ

คิดค่าปรับย้อนหลังสำหรับการที่นิคมฯ ไม่ได้จ่ายให้รัฐบาลทั้งจำนวน บริษัทฯ มีความเห็นว่ารฐัไม่

ควรบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง บริษัทฯ จึงได้เจรจากับรัฐในเรื่องนี้ แต่ในที่สุดเมื่อบริษัทฯ เห็นว่า

จะไม่สามารถเจรจาสำเร็จได้ จึงได้ชำระเงินคืนให้รัฐไป แต่หลังจากนั้นในปี 2563 รัฐได้เรียกให้

บริษัทฯ ชำระดอกเบี้ยจากการชำระช้าอีกเป็นเงิน 30.02 ล้านบาท จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายรายการนี้

บันทึกในงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดบริษัทฯ ได้รับจดหมายจากสรรพากร

เวียดนามยืนยันว่า จะไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก Decree 135 อีก 

 

2. อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมบริษัทแม่เทียบกับการกู้ยืมสถาบันการเงินแตกต่างกันหรือไม่ 

นายณัทธร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ตอบว่า อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมบริษัทแม่เท่ากับ

อัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน บมจ. อมตะ วีเอ็น ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ ตระหนักว่าต้องรักษาฐานะการเงินให้แข็งแกร่ง และพิจารณาให้มีต้นทุนทางการเงินที่

เหมาะสมในการกู้ยืม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีคำถามต่อไป ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มติ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 810,325,180 คะแนน 
เห็นด้วย จำนวน 810,325,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 

 
 

 นายณัทธร กิจสำเร็จ แจ้งที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 169.16 ล้าน

บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี  หักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา คิดเป็นจำนวนเงิน 8.51 ล้านบาท และเนื่องจากผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิใน

งบการเงินรวม และเมื่อพิจารณาภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเงินสดและการลงทุนที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการต่อ จึง

เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

แม้จะงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ยังเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ กล่าวคือ คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 

โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้

รายอ่ืนๆ หรือ การจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น   

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มติ อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่

เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 810,325,180 คะแนน 
เห็นด้วย จำนวน 810,325,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง

ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น  

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ และ 

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา จึงขอออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ และ นายอัครเรศร์ ชูช่วย ไม่ได้
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อยู่ร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขณะที่มีการพิจารณาวาระนี้ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม 

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้นำเสนอการพิจารณาและดำเนินการประชุมในวาระนี้ 

ศ.ดร. วรภัทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจาก

ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา และ (3) นายอัคร

เรศร์ ชูช่วย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ 

 ในการนี ้คณะกรรมการได้พ ิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ได้เห็นชอบตามแนวทางการสรรหาที่

คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื ้นฐานและความ

เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่

โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็น

กรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

2564 เลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) นายกิตติ ตั้ง

จิตรมณีศักดา และ (3) นายอัครเรศร์ ชูช่วย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืนๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ส่งให้ผู้

ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนและเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล 

มติ อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา และ (3) นายอัครเรศร์ ชูช่วย เข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 810,325,180 คะแนน 

รายชื่อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
(1) นางอัจฉรีย์ 

วิเศษศิริ 
810,325,080 

เสียง 
100 
เสียง 

0 
เสียง 

0 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
100.0000 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0000 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0000 

(2) นายกิตติ  
 ตั้งจิตรมณีศักดา 

810,325,180 
เสียง 

0 
เสียง 

0 
เสียง 

0 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
100.0000 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0000 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0000 
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(3) นายอัครเรศร์  
    ชูช่วย 

810,325,180 
เสียง 

0 
เสียง 

0 
เสียง 

0 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
100.0000 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0000 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0000 

 

เมื่อที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการเรียบร้อย

แล้ว ประธานฯ จึงเชิญกรรมการ 3 ท่านกลับมาประชุมต่อไป 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 

ประธานฯ ขอให้ นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุม

เพื่อพิจารณาอนุมัติเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ  

นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและ

ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นกำหนด จากความเห็นของคณะกรรมการที ่ได้มีการประชุมกัน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความ

รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุด

ต่างๆ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้ 

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 35,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 

25,000 บาท/เดือน และกรรมการอ่ืนท่านละ 20,000 บาท/เดือน 

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม โดยจ่ายประธานฯ 

50,000 บาท/คร้ัง รองประธานฯ 40,000 บาท/คร้ัง และกรรมการอ่ืนท่านละ 30,000 บาท/คร้ัง 

1.3 สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ไม่มี 

2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็น
รายคร้ังเมื่อมาเข้าร่วมประชุม 

ประธาน  50,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการอ่ืนท่านละ 30,000 บาท/คร้ัง 
 

สำหรับโบนัสคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงการสร้าง
ความจูงใจและเป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการทุกคนที่ปฏิบัติงานเพื่อผลสำเร็จของบริษัทฯ จึงขอเสนอว่า
ให้ปี 2564 มีอัตราการจ่ายโบนัส โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลที ่ประกาศจ่ายแต่ไม ่เกิน  
2,000,000 บาทและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ซึ่งมีอัตราเท่ากับปี 2563 ส่วนโบนัส
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กรรมการสำหรับปี 2563 นั้น ไม่มีการจ่ายเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการงดจ่ายเงินปัน
ผลประจำปี 2563 
  
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  

 เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

มติ  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 810,325,180 คะแนน 
เห็นด้วย จำนวน 810,325,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 

 ประธานฯ ขอให้นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม 

 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิรกิุล แจ้งที่ประชุมว่า สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ 

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่า

สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ได้รับการแตง่ตั้ง

ให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือเป็นปีที่ 6 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 

2564 เป็นเงินจำนวน 1,283,020 บาท ลดลงจากปี 2563 เป็นเงิน 66,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยค่าสอบบัญชีที่

เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น 

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ

บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ  

มติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 810,325,180 คะแนน 
เห็นด้วย จำนวน 810,325,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 

ไม่มีวาระอื่น เสนอพิจารณาในที่ประชุม  

ในตอนท้ายของการประชุม นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็น ขอให้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะ

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกปี 

 นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับฟังความคิดเห็น และให้ข้อมูลว่าเงินปันผลจะขึ้นอยู่

กับกำไรและแผนการขยายงานของบริษัทฯ บริษัทฯ อยู่ในช่วงลงทุนขยายโครงการเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ จึงต้องมี

การบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ รวมไปถึงการใช้เงินกู้จำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการของบริษัทฯ 

และคณะกรรมการจะดำเนินการบริหารงานอย่างดีที่สุด เพื่อให้มีกำไรเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผลตอบแทน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาโดยตลอด  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 (ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ) 

ลงชื่อ   เลขานุการบริษัท 

 (นางเรวดี จนัทมณีโชติ) 

 

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม 

 (นางสาวสิรีมาศ ชยสิริโสภณ) 


