
 
 

 

 

 

 
รายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

ของ 
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื ่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีห้องควบคุมระบบที่         

ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  
2. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท 
4. นายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการ 
5.  นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน 
6. น.ส. ณฐมน ลิ้มธนาชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom*  

1. Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
2. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม  กรรมการอ ิสระ  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

*เป็นแอปพลิเคชันที่กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับรองสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

รวมกรรมการที่เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวศิน จิตพิพัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นายสุรกิจ เกียรติธนากร General Director, Amata City Bien Hoa JSC 

3. นายมานะชัย ขาวประพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย 
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ผู้สอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

1. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชี 
2. นางสาวฐิติพร ลมเมฆ ผู้แทนผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม    

ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท 

 

ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) 

ก่อนเร่ิมประชุม นางสาวสิรีมาศ ชยสิริโสภณ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย เพื่อให้การ

ซักถามข้อสงสัยและแสดงความเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่าง

ประชุม ดังนี้ 

1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

2) ช่องทางการสนทนาระบบเสียงซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของ

ตนเองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้สนทนาได้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม             

46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 821,479,240 หุ้น เท่ากับร้อยละ 87.8587 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จำนวน 935,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม

ระเบียบวาระ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื ่อบุคคลเพื ่อรับการเลือกตั ้งเป็น                 

กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า                         

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานะชัย ขาวประพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย 

ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้ 

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง วิธีการออกเสียงและลงคะแนนเสียงมีดังนี้ 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีคะแนนเสียง 

1 เสียง 
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ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระโดยการลงคะแนน     

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่า

ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลการนับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ในกรณีของหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้

แสดงเจตนาไว้ 

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระเพื ่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้มติเสียงข้างมาก                      

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระพิจารณาเรื ่องค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องใช้มติ                 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนหรือไม่ แต่ไม่มีผู ้ใด                

แสดงความประสงค์จึงให้ นางสาวฐิติพร ลมเมฆ ผู้แทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ช่วยเป็นพยานในการ             

นับคะแนน 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมภายหลังการประชุมทางเว็บไซต์

บริษัทฯ ที่ www.amatavn.com 

 เมื ่อผู ้ถือหุ ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนตามที ่ได้กล่าวข้างต้น                      

ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 

 ประธานฯ ขอให้ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม 

 นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้   

 ปี 2564 ยังคงเป็นปีที่โลกประสบกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างไรก็ดี 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของเวียดนามแสดงให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มกลับมาเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของเวียดนาม ดังนี้ 

  ในปี 2564 เวียดนามมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 2.6 ซึ่งถือว่าต่ำ

และเป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ต่อมาในไตรมาสที่ 1/2565 เวียดนามมีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่

ร้อยละ 5 ซึ่งแสดงแนวโน้มที่ดีขึ้น ภาคการผลิต (Manufacturing Sector) ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ จัดอยู่ในกลุ่มนี้                  

มีสัดส่วนมากที่สุดในการเติบโตของ GDP เวียดนามไตรมาสที่ 1/2565  ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

(Foreign Direct Investment) แสดงให้เห็นว่าเวียดนามยังคงเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ  และ

ปริมาณสินค้าส่งออกและนำเข้า (Total Trade) แสดงให้เห็นดุลการค้าเกินดุล  
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 ในเรื่องสถานการณ์โควิด-19 นั้น รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายและงบประมาณเยียวยาที่บริษัทฯ จะได้รับ

ประโยชน์ด้วย ในเวียดนามเริ่มถือว่าโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ประชาชนเวียดนามได้รับวัคซีนในสัดส่วนที่สูง                        

ในปี 2564 กลุ่มอมตะ วีเอ็น ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลให้พนักงานและ

ลูกค้ามีสถานที่กักตัวและได้รับการฉีดวัคซีนในนิคมฯ อีกทั้งยังดูแลชุมชนรอบนิคมฯ ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่าง

เหมาะสม 

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้ 

Amata City Bien Hoa (ACBH) 

• ในปี 2564 ได้จำหน่ายโรงงานสำเร็จรูปไป 8 หลังจากทั้งหมด 33 หลัง โดยตลอดทั้งปี 2564                 

มีอัตราการเช่าเต็มร้อยละ 100 

• พื้นที่สำนักงานให้เช่ายังคงอัตราการเช่าได้คงที่ที่ร้อยละ 86  

• รายได้สาธารณูปโภคลดลงร้อยละ 2 จากการล็อกดาวน์สามเดือน แต่ยังรักษากำไรขั้นต้นได้         

ที่ร้อยละ 32 

Amata City Long Thanh (ACLT) 

• ได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินไปมากขึ้น เรื ่องที่ดินที่เคยมีปัญหาติดขัดได้คลี่คลาย ได้ รับที่ดินมา                 

120 เฮกแตร์ รอรับสิทธิในการใช้ที่ดิน (Land-use Right Certificate) ภายในปี 2565 

• มีการพัฒนาสาธารณูปโภค ได ้แก่  ถนนที ่อย ู ่ ใกล ้ก ับโครงการ ระบบบำบัดน้ำเส ีย และ                           

สถานีไฟฟ้าย่อย 

Amata Township Long Thanh (ATLT) 

• ในปี 2564 ได้สรุปกลยุทธ์ของโครงการนี้ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนกับคู่ค้าต่างชาตแิละ

คู่ค้าในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถได้รับประโยชน์จากความชำนาญของทุกฝ่าย 

Amata City Halong (ACHL) 

• เฟส 1 (พื้นที่ 123 เฮกแตร์) มีลูกค้ารายแรกเปิดดำเนินการแล้ว คือ Jinko Solar ซึ ่งซื้อที่ดิน                        

51.5 เฮกแตร์ในปี 2564 

• เฟส 2-5 อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินมากข้ึนและพัฒนาที่ดินตามลำดับ  
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นิคมอุตสาหกรรม Quang Tri 

• เป็นโครงการร่วมทุนของ Amata City Bien Hoa กับผู้นำในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมอีกสองราย 

ได้แก่ Vietnam-Singapore Industrial Park (VSIP) และ Sumitomo Corporation 

• ในปี 2564 ได้รับใบอนุญาตการลงทุนเป็นจำนวน 3,000 ไร่  ในปี 2565 นี้ได้จดทะเบียนบริษัทแลว้ 

คาดว่าจะวางศิลาฤกษ์ในไตรมาส 3/2565 และมีที่ดินพร้อมขายในไตรมาส 1/2566 

ในเรื่องการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินงานทั้งสามด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ส่วนหนึ ่งของรางวัลที ่ได้รับ ได้แก่ รางวัลหุ ้นยั ่งยืน (THSI) ประจำปี 2564           
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่ บมจ. อมตะ วีเอ็น  รางวัล National Corporate Sustainability 
Index 100 หรือ ดัชนีความยั ่งยืนขององค์กร 100 จากสภาธุรกิจเวียดนามเพื ่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืน ( VBCSD)         
มอบให้แก่ Amata City Bien Hoa นอกจากนี ้ ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัต ิของภาคเอกชนไทย            
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทฯ ยังคงจัดอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้ทราบถึง                         
การให้สินบนในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว พร้อมทั้งจัดช่องทางแจ้งเบาะแสเพื่อสนับสนุน
ให้พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน มีการกำหนดขั้นตอน        
ของการลงโทษผู้ที่เก่ียวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน รวมถึงขั้นตอนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 

มติ รับรองรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 821,488,340 คะแนน 
เห็นด้วย จำนวน 821,488,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ประธานฯ ขอให้นายวศิน จิตพิพัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน

ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 

นายวศิน จิตพิพัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏใน

รายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
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ปี 2564 บมจ. อมตะ วีเอ็น กลับมามีกำไรเนื่องจากการขายที่ดินแก่ Jinko Solar ที่ ACHL เป็นจำนวน  

51.5 เฮกแตร์ รับรู ้รายได้ 1,068.7 ล้านบาท นอกจากนี ้ ACBH มีการขายโรงงานสำเร็จรูป 8 หลัง มีกำไรเข้า                         

449.9 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2564 ค่าเงินเวียดนามดองแข็งค่าขึ้นส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลีย่น 

168.5 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมการขายและเตรียมการขาย รวมถึง

การเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อมารองรับงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีกำไร 744.8 ล้านบาท 

ในส่วนของอัตรากำไรขั ้นต้นในแต่ละกิจกรรมของบริษัทฯ ด้านการขายที ่ดิน บริษัทฯ มีกำไรขั ้นต้น                     

ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับในอดีตที่ประมาณร้อยละ 70 สืบเนื่องมาจากการขายโครงการในอดีตนั้น บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ

ที่ดินไว้นานมาแล้ว โดย ACBH ได้ดำเนินธุรกิจในเวียดนามประมาณ 27 ปีมาแล้ว ประกอบกับปัจจุบันมีต้นทุน                 

ค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น ด้านการให้เช่า บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 75 ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการ

ปรับค่าเช่าเพิ ่มขึ ้นทุกปีตามสัญญาเช่า ประกอบกับค่าเสื ่อมราคาของโ รงงานสำเร็จรูปบางส่วนได้คำนวณ                            

จนครบต้นทุนแล้ว ด้านบริการสาธารณูปโภค บริษัทฯ มีกำไรข้ันต้นร้อยละ 32 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 11,847 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 

มาจากการลงทุนอย่างต่อเนื ่องของโครงการ Long Thanh และ Halong ทั ้งในเร ื ่องที ่ด ินและการก่อสร้าง                           

ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีลูกหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญประมาณ 700 ล้านบาท โดยลูกหนี้นี้มาจากการ

ขายโรงงานสำเร็จรูป 8 หลังซึ่งปัจจุบันได้รับชำระแล้ว ในส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น มีการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่

เพิ่มข้ึนจากปี 2563 สืบเนื่องจากการขายหุ้นร้อยละ 49 ของบริษัท Amata Service City Long Thanh 1 Co., Ltd. 

(ASCLT 1) และ Amata Service City Long Thanh 2 Co., Ltd. (ASCLT 2) ให ้แก ่ผ ู ้ ร ่ วมท ุน อย ่างไรก ็ตาม                                      

การที ่บริษัทฯ ยังมีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบันทึกกำไรจากการขายหุ้นใน                         

บริษัททั้งสองในงบกำไรขาดทุน แต่จะต้องบันทึกเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของทุนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี 

ในส่วนของกระแสเงินสดของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีเงินสดต้นปีที่ 104 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเข้าจากกิจกรรมการดำเนินงาน 1,020 ล้านบาท โดยในส่วนของกิจกรรมการ               

ลงทุนนั้น บริษัทฯ ได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องจึงมีกระแสเงินสดออกจากกิจกรรมการลงทุนที่ 1,455 ล้านบาท                     

ทั ้งนี้ กิจกรรมการลงทุนนั ้น ได้รับการสนับสนุนมาจากกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 640 ล้านบาท ส่งผลให้                           

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดในมือ 446 ล้านบาท 

เมื่อจบการรายงาน นายวศิน จิตพิพัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ขอตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า              

ก ่อนการประช ุมจาก นางสาวพูนศร ี การเจร ิญกุลวงศ ์ อาสาพิท ักษ ์ส ิทธ ิผ ู ้ถ ือห ุ ้น ผ ู ้ร ับมอบฉันทะจาก                               

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้ 

1. อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ปกติจะกำหนดไว้เท่าใด เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้น                        

ในปี 2562 คือร้อยละ 78 จากยอดรายได้ 61.7 ล้านบาท แต่ในปี 2564 เหลือเพียงร้อยละ 25 จากยอด

รายได้ 1,068.7 ล้านบาท 
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คำตอบ อัตรากำไรขั ้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที ่บร ิษัทฯ ลงทุนซื ้อไว้เมื ่อนานมาแล้ว                           

ผลประกอบการในอดีตนั้นมาจากโครงการแรกคือ ACBH จะมีอัตรากำไรขั ้นต้นที่สูงกว่าการขาย

อสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันที่มีต้นทุนที่สูงกว่าทั้งในส่วนของราคาที่ดินและค่าก่อสร้าง 

2. ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2564 จำนวน 30.8 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 8.5 ล้านบาท               

ขอทราบว่าเป็นค่าใช้จ่ายใด 

คำตอบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 1) ACHL มีการขายพื้นที่ให้แก่ลูกค้า 

Jinko Solar ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 2) ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางการตลาดของ 

ACLT ที่มีแผนการขายในปี 2566  3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นของ ATLT เนื่องจากบริษัท              

อยู่  ระหว่างการเตรียมแผนธุรกิจในรายละเอ ียด  ส ่งผลให้บริษ ัทฯ มีค ่าใช ้จ ่ายด้านการจ้าง                           

ทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม 

3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในงบการเงินรวมปี 2564 จำนวน 770.731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 

เป็นจำนวน 67.684 ล้านบาท จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ระบุว่าเป็นลูกหนื้อื่น – กิจการที่

ไม่เก่ียวข้องกัน 688.389 ล้านบาท ขอทราบว่าเป็นลูกหนี้ค่าอะไร และมีกำหนดชำระเมื่อใด 

คำตอบ เป็นลูกหนี้ซึ่งมีที่มาจากการขายโรงงานสำเร็จรูป 8 หลัง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับชำระแล้ว  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีคำถามต่อไป ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

มติ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 821,488,340 คะแนน 
เห็นด้วย จำนวน 821,488,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที ่  3 พิจารณาอนุม ัต ิจ ัดสรรเง ินสำรองตามกฎหมาย และจ ่ายเง ินป ันผลประจำป ีส ิ ้นส ุดว ันที่                                        
31 ธันวาคม 2564 

นายวศิน จิตพิพัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรตาม                    

งบการเงิน 72.71 ล้านบาทและได้จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา คิดเป็นจำนวนเงิน 2.96 ล้านบาท และสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไร  

ปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น (งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46.75 ล้านบาท  และเมื่อคิดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ คิดเป็นร้อยละ 64.3 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
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บริษัทฯ ที่กำหนดไว้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้กําหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ

เงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกรท์ี่ 6 พฤษภาคม 2565 

 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

มติ อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

ทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ ้นที ่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 821,488,340 คะแนน 
เห็นด้วย จำนวน 821,488,340 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 นางสมหะทัย พานิชชีวะ  

จ ึ งขอออกจากห ้องประช ุมระหว ่ า งการพ ิจารณาในวาระน ี ้  และ  Dr. Huynh Ngoc Phien พร ้ อมทั้ ง                                   

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ไม่ได้อยู่ร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขณะที่มีการพิจารณาวาระนี้ โดยประธานฯ ได้มอบหมาย

ให้ นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการพิจารณาและดำเนินการ

ประชุมในวาระนี้ 

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่

สาม ัญผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ นประจำป ีน ี ้ ม ี ก ร รมการท ี ่ ต ้ อ งออกจากตำแหน ่ งตามวาระจำนวน  3  ท ่ าน  ได ้ แก่                                                      

( 1 )  Dr. Huynh Ngoc Phien ( 2 )  ศ . ด ร . ว รภ ั ท ร  โ ต ธนะ เกษม  และ  ( 3 )  น า ง สมหะท ั ย  พ าน ิ ช ช ี ว ะ                                            

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 ในการนี้ คณะกรรมการบร ิษ ัทเห ็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่                    

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิ มีพื ้นฐานและความเชี ่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ                                 

วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการ

แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
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ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง

ต า ม ว า ร ะท ั ้ ง  3  ท ่ า น  ไ ด ้ แ ก่  ( 1 )  Dr. Huynh Ngoc Phien ( 2 )  ศ . ด ร . ว ร ภ ั ท ร  โ ต ธ นะ เก ษม  แ ละ                                                    

(3) นางสมหะทัย พานิชชีวะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ส่งให้  

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม* จึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนและเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล 

*หมายเหตุ มีข้อความคำถามจาก นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขณะที่มีการลงคะแนนเลือกกรรมการ

เป็นรายบุคคลซึ่ง นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้ 

คำถาม ขอสอบถามเหตุผลความจำเป็นในการเสนอ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้ถ ือหุ ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.04 กลับเข้ามา                          

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแม้ว่าท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มาตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2555 ซึ่งเกินกว่า   

9 ปีตามหลักการสากลในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ  

          คำตอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่รวม ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ได้พิจารณา

คุณสมบัติของ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม อย่างละเอียดรอบคอบ เห็นว่า ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม มีความรู้

ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค ่ าตอบแทน  และ คณะกรรมการบร ิษ ัทท ี ่ ไม ่ รวม ศ .ดร .วรภ ัทร โตธนะเกษม  เห ็นว่ า                                          

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ตามหลักการ                     

กำกับดูแลกิจการที ่ดีของ ก .ล.ต. ปี 2560 วางแนวทางว่าการเป็นกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี ขอชี ้แจงว่า                       

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ                     

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 จึงยังไม่ครบ 9 ปีในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

มติ อ น ุ ม ั ต ิ ก า ร แ ต ่ ง ต ั ้ ง  ( 1 )  Dr. Huynh Ngoc Phien ( 2 )  ศ . ด ร . ว ร ภ ั ท ร  โ ต ธ น ะ เ ก ษ ม  แ ล ะ                                       
(3) นางสมหะทัย พานิชชีวะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น     
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 821,488,340 คะแนน 

รายชื่อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
(1) Dr. Huynh 

Ngoc Phien 
821,488,340

เสียง 
0 

เสียง 
0 

เสียง 
0 

เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 

100.0000 
คิดเป็นร้อยละ 

0.0000 
คิดเป็นร้อยละ 

- 
คิดเป็นร้อยละ 

0.0000 
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(2) ศ.ดร.วรภัทร 
โตธนะเกษม 

821,488,240
เสียง 

100 
เสียง 

0 
เสียง 

0 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
100.0000 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0000 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0000 

(3) นางสมหะทัย 
พานชิชีวะ 

821,488,340
เสียง 

0 
เสียง 

0 
เสียง 

0 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
100.0000 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0000 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0000 

 
เมื ่อที ่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการที ่ได้รับการเสนอชื่อกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ      

เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงเชิญกรรมการ 3 ท่านกลับมาประชุมต่อไป 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 

ประธานฯ ขอให้ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่

ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ  

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที ่ประชุมว่า                  

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด  

จากความเห็นของคณะกรรมการที ่ได ้ม ีการประชุมกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทน                        

กรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที ่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเสนอ                     

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้ 

1.1  ค ่ าตอบแทนรายเด ือน ให ้จ ่ ายท ุก เด ื อน โดยจ ่ ายประธานฯ 35 ,000 บาท/ เด ือน                                          

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 
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สำหรับโบนัสคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึง                                 
การสร้างความจูงใจและเป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการทุกคนที่ปฏิบัติงานเพื่อผลสำเร็จของบริษัทฯ                        
จึงขอเสนอว่าให้ปี 2565 มีอัตราการจ่ายโบนัส โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย                        
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ซึ่งมีอัตราเท่ากับปี 2564 
  
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ 
 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

มติ  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที ่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม)                  

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 821,488,340 คะแนน 
เห็นด้วย จำนวน 821,488,340 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 2565 

 ประธานฯ ขอให้นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม 

 นางอรน ุช อภ ิศ ักด ิ ์ ศ ิ ริ ก ุ ล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  แจ ้ งท ี ่ ประช ุมว ่ า  สำหร ับป ี  2565                    

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น                  

เพ ื ่ออน ุม ัต ิแต ่งต ั ้ งนางสาวส ุพรรณี ตร ิยาน ันทก ุล ผ ู ้สอบบ ัญช ีร ับอน ุญาตทะเบี ยนเลขท ี ่  4498 หรือ                                 

นางสาววธู ขยันการนาวี ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิส ุทธิญาณ                         

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 7480 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ                   

ประจำปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม 

รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี              

จะถือเป็นปีที่ 7 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงิน

จำนวน 1,430,000 บาท เพิ ่มขึ ้นจากปี 2564 เป็นเง ิน 146 ,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 โดยค่าสอบบัญชี                             

ที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น 

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ

บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู ้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง                        

ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ  

 มติ แต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที ่เสนอทุกประการ                    

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 821,488,340 คะแนน 
เห็นด้วย จำนวน 821,430,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9930 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 57,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0070 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 

ไม่มีวาระอื่นเสนอพิจารณาในที่ประชุม  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.40 น. 

 

ลงชื่อ   ประธานที่ประชุม 

 (ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ) 

ลงชื่อ    เลขานุการบริษัท 

 (นางสมหะทัย พานชิชีวะ) 

 

ลงชื่อ   ผู้บันทึกการประชุม 

 (นางสาวสิรีมาศ ชยสิริโสภณ) 

 


