
 
 

 

 

  รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-7 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 

กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามี

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมรวม 318 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 841,806,076 

หุ้น เท่ากับร้อยละ 90.0327 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ านวน 935,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ 

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 326 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 

841,888,216 หุ้น เทา่กับร้อยละ 90.0415 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แลว้ทั้งหมด 

เนื่องจากภาษาที่ใช้ในการประชุมคือภาษาไทย Dr. Huynh Ngoc Phien ประธานฯ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติจึง

มอบหมายให้ ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมแทน ศ.ดร. วรภัทรได้แนะน ากรรมการ 

ผู้บริหารบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม  กรรมการ, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ กรรมการ 
5. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิร ิ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. Mr. Mats Anders Lundqvist กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. Mr. Le Cong Phung กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
 

รวมเป็นกรรมการที่เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 85.71 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการบริษัท 
2. นายณัทธร กิจส าเร็จ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

1. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชี 
2. นางสาวฐิติพร ลมเมฆ ผู้แทนผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้

ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

1. นายคม วชิรวราการ ทนายความหุ้นส่วน 
2. นางสาวพัชรบูรณ์ บุรณเวช ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท 

ผู้ด าเนินการประชุมได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ วาระส่วนใหญ่เป็นวาระปกติ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 การออก

เสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่ง

หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง  

 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความ

ประสงค์ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร  และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรยืนยันการ

ลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

 ส าหรับการนับคะแนนนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง

ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการ

พิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสื อมอบ

ฉันทะด้วย และส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้มติเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องใช้มติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระพิจารณาเร่ืองการแก้ไข

ข้อบังคับของบริษัทที่ต้องใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 เลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใด

แสดงความประสงค์ 

 เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

ผู้ด าเนินการประชุมจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 

 ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ผู้ด าเนินการประชุม ขอให้นางสมหะทัย พานิชชีวะ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ 

 นางสมหะทัย พานิชชีวะได้รายงานข้อมูลต่อไปนี้ 

ผลการด าเนินงานในปี 2560 

• ยอดขายที่ดินของนิคมอุตสาหกรรม  Amata City Bien Hoa (ACBH) สูงเป็นสถิติ : พื้นที่  
Presales 35.2 เฮกแตร์, พื้นที่โอน/รับรู้รายได้ 21.9 เฮกแตร์, Backlog 16.7 เฮกแตร์    

• มีผลประกอบการและฐานะทางการเงินที่ดี : รายได้รวม 1,171 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 31), 
ก าไรสุทธิ 422 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 586), เงินกู้ยืมธนาคาร 2,356 ล้านบาท, อัตราส่วน D/E 
0.96 เท่า 

• การพัฒนาโครงการเป็นไปได้ตามเป้าหมาย 
Amata City Halong 
- ได้รับ Investment Registration 

Certificate เมื่อ 30 มีนาคม 2561 

Amata City Long Thanh 
- ด าเนินกระบวนการได้มาซึง่ที่ดนิตาม

เป้าหมาย 
- คาดว่าจะรับมอบที่ดนิเฟสที่ 1 จาก

รัฐบาลภายในกลางปี 2561 
Amata City Bien Hoa 
- ขยายเฟสใหม่ตามเป้าหมาย 
- Investment Certificate ของเฟส

ใหม่คาดว่าจะได้ภายในกลางปี 2561 

Amata Township Long Thanh 
- เพิ่มทุนจดทะเบยีนจาก 9.2 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 15.0 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

• มีพัฒนาการด้านการก ากับดูแลกิจการ (CG) และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน: CG อยู่ใน
เกณฑ์ “ดีมาก”, เพิ่มจ านวนพนักงานเพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจ , ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร การจัดต าแหน่งงานให้สอดคล้องเป้าหมายทางธุรกิจ , พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

• ภาพรวมประเทศเวียดนาม 
ปี 2560 ตัวเลขทางเศรษฐกิจของเวียดนามยังคงเติบโตต่อเนื่องและคาดว่าจะดีต่อเนื่องในปี 2561 
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- FDI 35.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
- GDP เติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปี 
- GDP per capita เท่ากับ 2,385 ดอลลาร์สหรัฐฯ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.7) 
- ประชากรในวัยแรงงาน 53.7 ล้านคน   

• ความท้าทายหลักในเวียดนาม: การจัดหาและได้มาซึ่งที่ดินในท าเลที่เหมาะสม, กระบวนการเรื่อง
ที่ดิน, ความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐและท้องถิ่น, การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมาย 

• เป้าหมายระยะ 5 ปี 
1. ได้สิทธิในการพัฒนาที่ดิน 80 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,000 ไร่: Amata City Bien Hoa 7.0 

ตารางกิโลเมตร, Amata City Long Thanh 12.7 ตารางกิโลเมตร, Amata City Halong 58.0 
ตารางกิโลเมตร 

2. สร้างรายได้ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน: Organic growth รายได้ประจ าเติบโตร้อยละ 35 จาก
ที่ดินที่มีลูกค้าครอบครองมากข้ึน, Inorganic growth จากการเพิ่มบริการใหม่ 

3. น าหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) มาปฏิบัติ: ใช้ในการด าเนินธุรกิจ, พัฒนาให้นิคมฯ เป็น 
Eco/Green City, พัฒนาพนักงานให้เข้าหลักการของ SD 

• เป้าหมายของอมตะ วีเอ็นในปี 2561 
- รักษาผลการด าเนินงานที่ดีของ Amata City Bien Hoa 
- เร่ิมด าเนินการโครงการ Amata City Long Thanh ระยะแรก 
- ด าเนินการเรื่องใบอนุญาตของโครงการ Amata City Halong ให้แล้วเสร็จ รวมถึงการขอ 

Economic Zone 
หลังจากนั้นผู้ด าเนินการประชุมขอให้นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการบริษัท ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ซึ่งนางวราภรณ์ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ 

ได้เข้าร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2559 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงด าเนินการ

ต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมตามค าประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้

ประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและคอร์รัปชัน ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสม 

อบรมพนักงานทั้งในประเทศไทยและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อ

หลีกเลี่ยงการกระท าดังกล่าว อบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

จัดช่องทางแจ้งเบาะแสเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์

รัปชัน ก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้เก่ียวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

โดยสุจริต  

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานปฏิบัติไม่

เหมาะสม ให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรม
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ของบริษัทฯ ตรวจสอบระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยบริษัทฯ จะสื่อสารกับพนักงานและ

บุคคลภายนอกเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม โดยจะด าเนินการและพัฒนานโยบาย

ดังกล่าวแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง 

 ความเห็น/ ค าถาม/ ค าตอบ 

ผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีค าถามดังนี้  

1. Amata City Bien Hoa ซึ่งจ าได้ว่ามีพื้นที่ 700 เฮกแตร์ ขณะนี้พื้นที่ขายเกือบหมดแล้ว น่าจะ

เหลือพื้นที่อีก 168 เฮกแตร์ เฟสที่บริษัทจะขอรัฐบาลขยายโครงการนั้น หากใช่ 168 เฮกแตร์ที่

เหลือ จะใช้เวลาพัฒนาและรับรู้รายได้อีกกี่ปี และจะพัฒนาในปีใด 

2. Amata City Bien Hoa ซึ่งมีพื้นที่ 23 เฮกแตร์ใช้สร้างโรงงานส าเร็จรูป ในพื้นที่ 23 เฮกแตร์นี้

สร้างโรงงานส าเร็จรูปได้อีกกี่โรง   

3. Amata City Bien Hoa ซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่บริษัทขอสัมปทานสร้างโครงการพาณิชยกรรม  

(commercial complex) นั้น ที่อยู่อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์กีฬา สร้างแล้วเสร็จหรือ

ยัง จะมีผู้เช่าเมื่อไร 

นางสมหะทัย พานิชชีวะให้ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

1. Amata City Bien Hoa ได้รับใบอนุญาตมา 700 กว่าเฮกแตร์ พัฒนาไปทีละเฟส น าเงินที่ได้มาต่อ

ยอดเฟสต่อไป ในอดีตไม่มีเงินเพื่อไปเวนคืนที่ดิน ที่ดินส่วนปลายโครงการจึงมีชาวบ้านมา

ครอบครอง จึงไม่สามารถใช้พื้นที่ทั้งหมด 700 กว่าเฮกแตร์ รัฐบาลขอให้บริษัทละทิ้งพื้นที่นั้นและ

ให้ช่วยดูแลด้านสาธารณูปโภค บริษัทปฏิเสธเพราะไม่ค่อยได้ประโยชน์ และตัดพื้นที่ร้อยกว่าเฮก

แตรน์ั้นออกจากพื้นที่ของโครงการ 

พื้นที่ที่จะขยายไม่เก่ียวข้องกับพื้นที่ 700 กว่าเฮกแตร์ดังกล่าว สาเหตุที่มองว่ามีโอกาสขยายเพราะ

พื้นที่โครงการส่วนท้ายอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ซึ่งเจ้าของไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมี

โอกาสขยายโครงการ ก็ยังมีความไม่แน่นอน เพราะจังหวัดเบียนหัวอาจไม่ต้องการให้สร้างนิคม

อุตสาหกรรมในพื้นที่นี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง 

2. การสร้างโรงงานส าเร็จรูปไม่ได้เป็นเป้าหมายแรกของบริษัท บริษัทมุ่งขายที่ดินซึ่งมีก าไรดีกว่ามาก 

เฟสใหม่มีลูกค้าจองเกือบหมดแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องสร้างโรงงานส าเร็จรูป การจะสร้างหรือไม่ขึ้นอยู่

กับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังศึกษาความเป็นไปได้เร่ืองการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) อย่างไรก็ดี ยังมีความยากล าบากด้านกฎเกณฑ์ของ

เวียดนาม  
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3. โครงการพาณิชยกรรม (commercial complex)  นั้น แรกเริ่มได้ ให้ Surbana Singapore 

ออกแบบให้มีคลินิก โรงเรียน เป็นต้น จากนั้น 4-5 ปี มีโรงพยาบาลขนาด 1,200 เตียงเกิดขึ้นที่ฝั่ง

ตรงข้ามโครงการ จึงต้องปรับเปลี่ยนแผนมาท าสิ่งที่เรามีความช านาญอยู่แล้ว อาจให้เช่าที่ดินเพื่อ

สร้างโรงแรมหรือที่อยู่อาศัย หรือหาพาร์ทเนอร์ร่วมสร้างโรงแรม business hotel 3-4 ดาว 

นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น มีค าถามดังนี้ 

1. การต่อต้านคอร์รัปชันนั้น ด าเนนิการเฉพาะกับธุรกิจในประเทศไทยหรือรวมถึงธุรกิจในเวียดนาม 

2. การลงทุนใน Amata City Long Thanh (ACLT) จะให้ผลตอบแทนเมื่อไร และจะมีปัญหาหรือไม่  

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ ตอบค าถามข้อ 1. ว่า การจะได้ใบรับรองของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 

CAC) นั้น ต้องด าเนินการกับบริษัททั้งในประเทศไทยและเวียดนาม 

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ตอบค าถามข้อ 2. ว่า Amata City Long Thanh (ACLT) และ Amata Township 

Long Thanh (ATLT) ได้รับใบอนุญาตแล้ว การเวนคืนที่ดินสามารถท าได้เพราะมีใบอนุญาต จึงจะไม่มีปัญหายุ่งยาก

เหมือนการเวนคืนที่ดินของ ACBH อย่างไรก็ดี มีปัญหาเรื่องต้นทุนสูง เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเมืองโฮจิมินห์กับ

สนามบินแห่งใหม่ ถนนไฮเวย์ก็พัฒนาแล้ว ชาวบ้านจึงเรียกราคาที่ดินสูง      

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการเวนคืนที่ดินของรัฐบาล

เวียดนาม 

นางสมหะทัย พานิชชีวะ อธิบายว่า ในเวียดนามนั้นมีการใช้ราคากลางในการซื้อขายที่ดินเช่นกัน แต่ชาวบ้าน

ไม่จ าเป็นต้องยอมรับราคาดังกล่าว ชาวบ้านอาจบอกว่าราคาถูกเกินไป การได้รับที่ดินก็จะล่าช้าออกไป ทั้งนี้ บริษัท

ด าเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินทั้งสองทาง ทั้งเจรจาโดยตรงกับชาวบ้านและเจรจากับรัฐบาล  

เมื่อครั้งเวนคืนที่ดินโครงการ ACBH รัฐบาลยังไม่ได้ออกกฎให้ผู้พัฒนาที่ดินต้องสร้าง Resettlement Area 

(พื้นที่ให้ผู้ถูกเวนคืนที่ดินไปอยู่อาศัย) แต่ปัจจุบันรัฐออกกฎให้สร้างพื้นที่ดังกล่าว โดยรัฐจะก าหนดพื้นที่ใหม่ที่ไม่ไกล

จากพื้นที่ เดิมของชาวบ้าน ให้สร้าง Resettlement Area บริษัทจึงจะสร้าง Resettlement Area ด้วย เพื่อ

กระบวนการเวนคืนจะด าเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ชาวบ้านสามารถเลือกรับเป็นเงินเวนคืนหรือ Resettlement 

Area อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางเลือกทั้งสองนี้ต้องบริหารอย่างเหมาะสม  

เมื่อไม่มีค าถามต่อไป ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของ

คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ผู้ด าเนินการประชุมขอให้นายณัทธร กิจส าเร็จ ในฐานะผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี  น าเสนอ

รายละเอียดของงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ส านักงาน อีวาย 

จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 

นายณัทธร กิจส าเร็จชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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ความเห็น/ ค าถาม/ ค าตอบ 

ผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ถามว่า น้ าที่น ามาขายมีต้นทุนอย่างไร เป็นสัมปทาน

หรือไม่ ขายที่ราคายูนิตละเท่าไร  

นายณัทธร กิจส าเร็จและนายสุรกิจ เกียรติธนากร (General Director ของ ACBH) ร่วมกันตอบ สรุปได้ว่า 

บริษัทซื้อน้ าจากรัฐ ราคาขายถูกก าหนดโดยรัฐเพราะเป็นสาธารณูปโภค ต้นทุน 10,500 เวียดนามด่ง/ลูกบาศก์เมตร 

(ประมาณ 15 บาท) ขายที่ราคา 11,000 เวียดนามด่ง/ลูกบาศก์เมตร ก าไรน้อย  

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น ถามว่า โครงการที่ลองถั่นต้องลงทุนอีกนานเพียงใด กว่าจะได้

ผลประโยชน์ตามมา 

นายณัทธร กิจส าเร็จตอบว่า สาเหตุที่โครงการลองถั่นยังไม่มีรายได้เข้ามาเพราะก าลังด าเนินการเรื่องที่ดิน 

ปลายปี 2562 น่าจะมีรายได้เข้ามา และหลังจากนั้นประมาณ 3 ปีคาดว่าจะเร่ิมมีก าไร   

นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารอธิบายโอกาสที่ต้องช าระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 221 ล้านบาท 

ซึ่งมีกล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2560 ข้อ 27.3 ในรายงานประจ าปี 2560 

นางสมหะทัย พานิชชีวะตอบว่า มีโอกาสที่ต้องช าระ 221 ล้านบาทนั้น โดยอธิบายว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องค่าเช่า

ที่ดินกับรัฐบาล รัฐเป็นผู้เวนคืนที่ดินแล้วส่งมอบที่ดินให้บริษัท บริษัทพัฒนาสาธารณูปโภค ตัดที่ดินเป็นแปลง ขาย

สิทธิ์การเช่าระยะยาวแก่โรงงาน มีค่าเช่าส่วนที่โรงงานต้องจ่ายรัฐด้วยซึ่งจ่ายผ่านบริษัท โรงงานจ่ายค่าเช่าดังกล่าวแก่

บริษัทได้สองรูปแบบ บางโรงงานจ่ายเป็นก้อนใหญ่ครั้งเดียวส าหรับ 50 ปี บางโรงงานจ่ายเป็นรายป ีส่วนรัฐเก็บค่าเช่า

ที่ดินจากบริษัทเป็นรายปี เงินจากลูกค้าที่จ่ายเป็นก้อนใหญ่ บริษัทน าฝากธนาคาร ได้เป็นรายได้อื่น (other income)  
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ปี 2557 รัฐออกกฎหมายใหม่ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังว่า หากลูกค้าจ่ายค่าเช่าที่ดินทั้งจ านวนส าหรับตลอด

ระยะเวลาของสัญญา นิคมอุตสาหกรรมต้องจ่ายรัฐทั้งจ านวนด้วย และคิดค่าปรับย้อนหลังส าหรับการที่นิคมฯ ไม่ได้

จ่ายให้รัฐบาลทั้งจ านวน จ านวนเงิน 97 ล้านบาทที่บันทึกแล้วคือค่าปรับนับเฉพาะปี 2557-2560  

ผู้บริหารได้พยายามเจรจาขอผ่อนผันค่าปรับ เพราะไม่มีประเทศใดบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังเช่นนี้ มีการขอ

พบนายกรัฐมนตรีเวียดนามและกระทรวงต่างๆ ของเวียดนาม ผู้สอบบัญชีแนะน าให้บริษัทส ารองเงินก้อนนี้ไว้ก่อน 

กรณีที่ดีที่สุดคือไม่ต้องจ่าย 221 ล้านบาท ส่วนกรณีเลวร้ายที่สุดคือต้องจ่ายครบจ านวนดังกล่าว นิคมฯ อ่ืนก็ต้องช าระ

ค่าปรับเช่นกัน แต่นิคมฯ อ่ืนเป็นรัฐวิสาหกิจจึงไม่ค้านรัฐบาล หากต้องช าระค่าปรับ 221 ล้านบาท จะกระทบก าไร

ขาดทุนของปีที่ช าระนั้น สรุปว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายได้ช าระ

หมดแล้ว เหลือแต่ค่าปรับ 

 นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น มีค าถามดังนี้ 

1. เงินที่บริษัทแม่ให้กู้มาจะน าไปลงทุนอย่างไร  

2. ขณะนี้มีลูกค้าพร้อมลงทุนในนิคมฯ ของบริษัทมากน้อยเพียงใด เพื่อบริษัทจะเร่งด าเนินการเรื่องที่ดินให้แล้ว

เสร็จและขายแก่ลูกค้า 

3. ธนาคารกรุงเทพที่เมืองโฮจิมินห์ฉายภาพว่าอนาคตเวียดนามจะพัฒนาในลักษณะเดียวกับไทย บริษัทฯ มอง

เหมือนธนาคารกรุงเทพหรือไม่  

 

นายณัทธร กิจส าเร็จ ตอบค าถามตามล าดับดังนี้ 

1. เงินที่บริษัทแม่ให้กู้มาจะน าไปลงทุนในโครงการใหม่คือ Amata City Halong (ACHL) เมื่อได้ใบอนุญาตมา 

บริษัทต้องลงทุนในส่วนทนุที่รัฐก าหนดขั้นต่ าไว้ จึงขอวงเงินจากบริษัทแม่ส ารองไว้เผื่อต้องใช้ในเร่ืองนี้ บริษัท

ยังไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้เพราะโครงการเพิ่งเริ่มต้น แต่ในระยะยาวบริษัทต้องจัดหาเงินทุน 

ซึ่งส่วนหนึ่งจะมาจากผลการด าเนินงานจากบริษัทอ่ืน และเงินกู้จากสถาบันการเงิน 

2. ที่ ACBH ซึ่งจะมีการขยายโครงการ มีลูกค้าจับจองที่ดินพร้อมจะลงทุน เร่ืองการส่งมอบที่ดินต้องด าเนินการ

ไปตามขั้นตอน กลางปี 2561 น่าจะมีการขออนุญาตเฟสใหม่ที่จะขาย ซึ่งมี backlog จากปีที่แล้วจะรับรู้

รายได้ปีนี้เกือบ 17 เฮกแตร์  

ที่ ACLT มีลูกค้าเข้ามาพูดคุย แต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดมากกว่าการพูดคุย เพราะยังไม่ได้พัฒนาพื้นที่ 

หลังจากการพัฒนาพื้นที่ซึ่งอาจเป็นปลายปี 2561 ลูกค้าบางรายอาจสนใจลงนามจองที่ดินไว้ 

ส่วน ACHL เพิ่งได้รับใบอนุญาต ต้องใช้เวลาด าเนินการต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อน 

3.  มีความเห็นเหมือนกันว่าในอนาคตเวียดนามจะพัฒนาไปในทางเดียวกับไทย เช่น ผลิตสิ่งที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

ค่าแรงสูงขึ้น 
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 เมื่อไม่มีค าถามต่อไป ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

มติ อนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ านวนหุ้นได้ 841,888,216 คะแนน 
เห็นด้วย จ านวน 834,202,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 7,686,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารอง และจ่ายเงินปันผลประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 

 นายณัทธร กิจส าเร็จแถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ

จ านวน 57.33 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน

หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงิน 3.50 ล้านบาท 

และจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจ านวนเงินประมาณ 

28.05 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายประจ าปี 2560 จึงคิดเป็นร้อยละ 48.92 ของก าไรสุทธิส าหรับปี จึงขอเสนอที่ประชุม

ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2560 และจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย

ดังกล่าว 

ความเห็น/ ค าถาม/ ค าตอบ 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  

 นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น ถามว่า เหตุใดปี 2560 มีก าไรมากขึ้นแต่จ่ายเงินปันผลน้อยลง  

 นายณัทธร กิจส าเร็จ ชี้แจงว่า บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (ลงทุนในกิจการอ่ืน) 

รายได้ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินปันผลจากบริษัทลูก เงินปันผลที่อมตะ วีเอ็นรับรู้รายได้ในปี 2560 เป็นเงิน

ปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ซึ่งมีรายการปรับพิเศษ ท าให้ก าไรค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นเงิน

ปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ซึ่งปีก่อนหน้านั้นก็ไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงมีการสะสมและจ่ายเงินปันผล
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ค่อนข้างมากในปี 2559 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ พยายามจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย โดยพิจารณาส ารองเงินไว้ลงทุนใน

โครงการต่างๆ ด้วย 

เมื่อไม่มีค าถามต่อไป ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผล

ประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายดังกล่าว 

มติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ

จัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ านวนหุ้นได้ 841,888,216 คะแนน 
เห็นด้วย จ านวน 834,147,516 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9934 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 54,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0066 
งดออกเสียง จ านวน 7,686,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เสียชีวิต และออกตามวาระ และพิจารณา

อ านาจกรรมการ 

 ผู้ด าเนินการประชุมขอให้นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ในฐานะเลขานุการบริษัท น าเสนอต่อที่ประชุม  

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 

21  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า

สอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่

ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน และเนื่องจากมีกรรมการของบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งกรรมการ และ

มีกรรมการที่เสียชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงน าเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ   

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการต้อง

ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) 

นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ  (2) Mr. Le Cong Phung และ (3) นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ

หุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 

แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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 ในการนี้คณะกรรมการได้เห็นชอบตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์

กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความ

คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา

เป็นอย่างดี จึงเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เลือกตั้ง ดังนี้  

1. เสนอชื่อ ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 

2. เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้ง

กรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ได้เสียชีวิตลง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนยัง

อยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงแหน่งกรรมการแทนที่ต าแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลซึ่ง

เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง

ตนเข้ามาแทน 

3. เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1)  นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) Mr. 

Le Cong Phung และ (3) นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งบุคคลทั้งสามกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ

หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืนๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ส่งให้ผู้

ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้ด าเนินการประชุมจึงเชิญนางอัจฉรีย์ วิเศษศิริและนางสาว

ทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ ออกจากห้องประชุมระหว่างการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนและ

เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติ 1) อนุมัติการแต่งตั้งดร. อภิชาติ ชินวรรโณ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 
2) มอบอ านาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่

เสียชีวิต  
3) อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) Mr. Le Cong Phung และ (3) นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพนัธ์ 

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ านวนหุ้นได้ 841,888,216 คะแนน 
1. ดร. อภิชาติ 

ชินวรรโณ เปน็
กรรมการแทน
กรรมการที่
ลาออก 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
834,189,852 

เสียง 
2,364 
เสียง 

7,686,000 
เสียง 

10,000 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
99.9997 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0003 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

2. มอบอ านาจให้
คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นผู้
มีอ านาจในการ
แต่งตั้งกรรมการ
ใหม่แทน
กรรมการที่
เสียชีวิต 

825,738,580 
เสียง 

2,589,036 
เสียง 

13,550,600 
เสียง 

10,000 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
99.6874 

คิดเป็นร้อยละ 
0.3126 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

3. เลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้งสามต่อไปนี ้ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

รายชื่อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
(1) นางอัจฉรีย์ 

วิเศษศิริ 
834,189,852 

เสียง 
2,364 
เสียง 

7,686,000 
เสียง 

10,000 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
99.9997 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0003 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

(2) Mr. Le Cong 
Phung 

841,885,852 
เสียง 

2,364 
เสียง 

0 
เสียง 

0 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
99.9997 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0003 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

(3) นางสาวทรงโฉม 
ตั้งนวพนัธ ์

841,850,172 
เสียง 

2,364 
เสียง 

35,680 
เสียง 

0 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
99.9997 

คิดเป็นร้อยละ 
0.0003 

คิดเป็นร้อยละ 
- 

คิดเป็นร้อยละ 
- 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ 

ผู้ด าเนินการประชุมขอให้นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ในฐานะเลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาอนุมัติเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ  

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 ซึ่งก าหนดว่าบ าเหน็จกรรมการ

และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด จากความเห็นของคณะกรรมการที่ได้มีการประชุมกัน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากผลการด าเนินงาน ภาระหน้าที่ และความ

รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการชุด

ต่างๆ ประจ าปี 2561 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 โบนัสคณะกรรมการ จ่ายปีละคร้ังโดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจ านวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย และให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง 

2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายคร้ังเมื่อมาเข้าร่วมประชุม 

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

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจาก

ค่าจ้างปกติ โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอ่ืน 

ความเห็น/ ค าถาม/ ค าตอบ 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  

 นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ถามว่า อัตราร้อยละ 1.20 ในการจ่ายโบนัส

คณะกรรมการ เป็นเกณฑ์ในข้อบังคับของบริษัทหรือมีที่มาจากแหล่งใด และแสดงความเห็นว่าเมื่อค านวณจากจ านวน

เงินปันผลปี 2560 ที่ประกาศจ่าย โบนัสของกรรมการจะเป็นเงินค่อนข้างน้อย 

 ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ตอบในฐานะผู้บรรยายเรื่องข้างต้นที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) ว่าไม่ใช่ข้อบังคับขององค์กรใด แนวคิดในการจ่ายโบนัสคณะกรรมการในปัจจุบันคือ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปัน
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ผล กรรมการก็ไม่ควรได้รับโบนัส เพราะกรรมการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น อัตราร้อยละ 1.20 เป็นอัตราที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากเงินปันผลในงวดนี้น้อย โบนัสจึงน้อยตาม 

 นายอดิเรกเสนอแนะว่า ปีหน้าอาจด าเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอผู้ถอื

หุ้นอนุมัติวงเงินโบนัสคณะกรรมการแล้วให้คณะกรรมการจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ โบนัสควรสอดคล้องกับการสร้างความ

เจริญเติบโตแก่บริษัทฯ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่กรรมการ 

 นางสมหะทัย พานิชชีวะ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น้อมรับข้อเสนอแนะ โดยจะหารือกับผู้ถือหุ้น

รายใหญ่คือบริษัทแม่ 

 เมื่อไม่มีค าถามต่อไป ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่

เสนอ 

มติ  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ านวนหุ้นได้ 841,888,216 คะแนน 
เห็นด้วย จ านวน 834,202,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0871 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 7,686,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9129 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

 ผู้ด าเนินการประชุมขอให้นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม 

 นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวสุพรรณี 

ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480  แห่งบริษัท 

ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความ

เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากนางสาวสุพรรณี 

ตริยานันทกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือเป็นปีที่ 3 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบ

บัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,100,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าป ี2560 เป็น

เงินจ านวน 627,000 บาท) 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท Ernst & Young Vietnam Limited  เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 

ทั้งนี้ ส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ

บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปี 2561 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

จ านวน 1,100,000 บาท และเป็นของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม 3 แห่ง จ านวน 58,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่า

สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ  

มติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ตามรายชื่อและก าหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ านวนหุ้นได้ 841,888,216 คะแนน 
เห็นด้วย จ านวน 834,199,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 2,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
งดออกเสียง จ านวน 7,686,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

  

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

ผู้ด าเนินการประชุมขอให้ นายคม วชิรวราการ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม 

 นายคม วชิรวราการ รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 2 ข้อ ดังนี้ 

การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31 

เนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้ก าหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้ 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

สามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม

วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้น

ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึง

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน

การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับ

แต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

สามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม

วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

สิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่

ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในส่ีสิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลา

ตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน

ได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า 

(45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้

ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท

ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและ

อ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ

หุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน

รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น

ให้แก่บริษัท 

 

การแก้ไขข้อบังคับข้อ 57 

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทแม่ (บริษัท อมตะ 

คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน)) เนื่องจากทิศทางการด าเนินธุรกิจขยายวงกว้างมากขึ้น จึงเห็นควรให้มีการแก้ไข

ข้อบังคับของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับโลโก้ที่เปลี่ยน ดังนี้ 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 57  ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ 

 

 

ข้อ 57  ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ 

 

 

 

นอกจากนี้  เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและตราประทับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความ

สะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ในค าขอจดทะเบียนตาม

แบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามค าสั่ง 

ค าแนะน า หรือ ความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติมอบหมาย

ให้ (ก) กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอ่ืนใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามมี

อ านาจในการแก้ไขถ้อยค าของข้อบังคับของบริษัท หรือ ข้อความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอต่างๆ ในการยื่นจด

ทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและตราประทับของบริษัทฯ  ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ได้ทันที กระท าการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและตราประทับของบริษัทฯ จนแล้ว

เสร็จ รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้นอีกต่อไป 

ความเห็น/ ค าถาม/ ค าตอบ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สามารถ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่อนุญาตให้ท าได้ 

ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ตอบตามความเข้าใจว่า ตามประกาศดังกล่าว ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จ าเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยในเวลาประชุม 

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ตอบว่า กรณีที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ คือ กรณีที่กรรมการในไทยและ

เวียดนามสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีมติที่มีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้องเดินทางข้ามประเทศ  หาก

สามารถท าได้และมีแต่ผลบวก จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในปีหน้า 
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เมื่อไม่มีค าถามต่อไป ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ตามที่เสนอ 

มติ  อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจ านวนหุ้นได้ 841,888,216 คะแนน 
เห็นด้วย จ านวน 834,166,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0828 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 7,721,680 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9172 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (หากมี) 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.28 น. 
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ประธานที่ประชุม 

 
(นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์) 

เลขานุการบริษัทและผูบ้ันทึกการประชุม 


