
 

 

 

 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

ของ 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 

******************************************* 

ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีห้องควบคุม
ระบบที่ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิกรม  กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาฯ, 
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ด ีและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาฯ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom* 

1. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

2. ดร. สมเจตน์  ทิณพงษ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาฯ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี ่ยง และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

*เป็นแอปพลิเคชันที่กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กรรมการลาประชุม  

1. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
(ติดภาระกิจสำคัญ) 

รวมเป็นกรรมการที่เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 85.71 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สาย
งานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เลขานุการบริษัท 

2. นางสาวจินดารัตน์  อังศุกุลชัย ผู้อำนวยการ - สายงานบัญชีและภาษี 

3. นายมานะชัย ขาวประพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย 

4. นายเขมพัฒน์ เจริญพานิช ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  

1. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชี  

2. นางสาวธิติพร ลมเมฆ ผู้แทนผู้สอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงใน
การประชุมผู ้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

นายวิกรม  กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม 

ก่อนเริ่มประชุม นายเขมพัฒน์ เจริญพานิช ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายให้ 
ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยจะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่งคำถามหรือ
คำแนะนำมาก่อนการประชุม และรวบรวมมาตอบท้ายวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การซักถามข้อสงสัย
และการแสดงความเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถ
ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม โดยบริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่าง
ประชุม ดังนี้ 

1. ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) 

2. ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู ้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟน  
ที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้สนทนาได้  

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น
เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 669 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 777,586,113 หุ้น 
เท่ากับร้อยละ 67.62 ของจำนวนหุ ้นที ่จำหน่ายได้แล้วทั ้งหมดจำนวน 1,150,000,000 หุ ้น ครบเป็น 
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ 

ประธานฯ ได้ขอให้นายอนุชา สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและ
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ถึง 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการแต่อย่างใด  
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จากนั ้น นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้ขอให้ นายมานะชัย ขาวประพันธ์  ผ ู ้จ ัดการอาวุโส 
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และ
กฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้น
มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงบริษัทฯจะดำเนินการประมวลผลการนับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting จะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระว่า 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ 
ระบบจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ  

การนับคะแนนในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้
แสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะ 

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในเกือบทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้มติเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทน
กรรมการที่ต้องใช้มติเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้เรียน
เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความประสงค์ ในการนี้ นางสาวฐิติพร ลมเมฆ 
ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย
ร่วมกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้
ภายหลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.amata.com 

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 
นายอนุชา สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล มอบหมายให้นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงาน
บัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เลขานุการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการขาย
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมและให้เช่าโรงงานสำเร็จรูป ดังนี้  
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โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจและสัญชาติของลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ดังนี้ 

 

หลังจากนั้น นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษทัฯ แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม  

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า แม้ว่าในปีที่ผ่านมาทุกบริษัทจะประสบกับปัญหา
การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ก็ยังรักษาระดับการ
ดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเห็นได้จาก
รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับที่จะขอนำเสนอรางวัลหลักๆ ได้แก่   

1. ร า ง ว ั ล  Best Sustainability Awards 2021 ป ร ะ เภท  Sustainability Excellence จ า ก 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

2.  บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THIS) 
ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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3.  รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ภายใต้สมาคมการเปิดเผยข้อมูลด้าน
ความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

4. บริษัทฯ ได้ร ับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี ในระดับดีเล ิศ  (Excellence) โดย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ  

5.  บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเยี ่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งสามารถจัดการประชุมสามัญประจำปีในภาวะการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
ในไตรมาสที่ 2/2563 รวมอายุได้ 3 ปี ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น อีกทั้งยังมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้ด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและ
เข้าใจถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งจัดช่องทางแจ้งเบาะแส การรับเรื่องร้องเรียน และ
รายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชั ่นเกิดขึ ้น มีการกำหนดขั ้นตอน  
การลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงกระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ตามข้ันตอนด้วยความโปร่งใส  

จากนั้น นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ 
ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว แต่ด้วยวาระนี้
เป็นวาระรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ขอให้นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานบัญชีและภาษี 
สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท 
เสนองบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 5,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 
อัตราร้อยละ 34 แบ่งเป็นรายได้ตามธุรกิจ ดังนี้ 
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตรา

ร้อยละ 43 โดยมีจำนวนที่ดินโอนรวม 587 ไร่ 
- รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค จำนวน 1,977 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ในอัตรา

ร ้อยละ 7 แบ่งเป ็นรายได ้ในประเทศไทย จำนวน 1,754 ล ้านบาท และรายได ้ใน 
ประเทศเวียดนาม จำนวน 223 ล้านบาท  

- รายได้จากการให้เช่า จำนวน 924 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 13 โดยมี
พื้นที่เช่าไปแล้วทั้งหมด 251,987 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่เช่าโรงงานในประเทศไทย 
167,393 ตารางเมตร และประเทศเวียดนาม 84,588 ตารางเมตร 
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2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 524 ล้านบาท  
โดยส่วนแบ่งกำไรจากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ มีจำนวน 380 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 
ของส่วนแบ่งกำไรทั้งหมด 

3. ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลประกอบการโดยสรุป ดังนี้ 

- รายได้รวม    5,842 ล้านบาท 
- กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน  2,240 ล้านบาท 
- รายได้ทางการเงิน       42 ล้านบาท 
- ต้นทุนทางการเงิน    (494) ล้านบาท 
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    (352) ล้านบาท 
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    524 ล้านบาท 

ทำให้มีกำไรสำหรับปี  1,962 ล ้านบาท แบ่งเป็นกำไรส่วนที ่เป ็นของผู ้ถ ือหุ ้นของบร ิษัท  
1,402  ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 24 

4. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรวม 45,471 ล้านบาท โดยมีอัตราที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุนการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 20,220 ล้านบาท และสินทรัพย์และเงินลงทุน 20,049 ล้านบาท 
ในส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน มีจำนวน 45,471 ล้านบาท โดยมีหนี้สินสถาบันการเงิน รวมสุทธิ 
14,138 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุนร้อยละ 64 

5. บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2564 ดังนี้ 

- อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่     1.50 เท่า  
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ     8.40 
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ     6.45 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่   1.32 เท่า 
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.62  เท่า 

จากนั้น นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู ้ใดซักถามเพิ่มเติม 
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ดังกล่าว 

มติ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 777,586,113 คะแนน  
เห็นด้วย จำนวน 777,111,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9389 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 474,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0611 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ขอให้นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ นำเสนอต่อที่ประชุม  

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กันทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตาม 
งบการเงินเดี่ยว 623.69 ล้านบาท และกำไรตามงบการเงินรวม 1,402.29 ล้านบาท เห็นสมควรเสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท  
รวมเป็นเงินประมาณ 460.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.75 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว 
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบเดี่ยวของ
บริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และจะจ่ายเงินปันผล 
งวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยวในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 
345.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการที ่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ทั้งจำนวน สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้กําหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน 
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามท่ีเสนอ 

มติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 777,586,113 คะแนน  
เห็นด้วย จำนวน 777,586,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้ขอให้นายนพพันธป์ เมืองโคตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ  

นายนพพันธป์ เมืองโคตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวน
กรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ และ (2) นายอนุชา สิหนาทกถากุล 
โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านได้ออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ 
จึงถือว่าทั้ง 2 ท่านไม่ได้ร่วมประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ 
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นายนพพันธป์ เมืองโคตร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และเห็นชอบ 
แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที ่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเสนอ โดยไดพิ้จารณาอย่างละเอียดและรอบคอบจากคุณสมบัติ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีพ้ืนฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ 
ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือวาระการ
ประชุมเข้ามายังบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงคุณสมบัตทิี่
เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้
จัดส่งประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 2 ท่านให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออก
จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการและรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในธุรกิจของบริษัท และ
นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถึงแม้จะ
เป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชีและการเงิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนและ
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติ นายวิกรม กรมดิษฐ์   

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 777,586,113 คะแนน  
เห็นด้วย จำนวน 771,427,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2080 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 6,158,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7920 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 777,586,113 คะแนน  
เห็นด้วย จำนวน 563,076,207 เสียง คิดเป็นร้อยละ 72.4134 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 214,509,906 เสียง คิดเป็นร้อยละ 27.5866 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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โดยสรุปที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายวิกรม กรมดิษฐ์ และ นายอนุชา สิหนาทกถากุล เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับอำนาจกรรมการให้คงไว้ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 

นายนพพันธป์ เมืองโคตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า 
กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 7 คน และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน คณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 5 คน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 7 คน 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 เรื่อง กรรมการ ข้อ 16 กำหนดว่า 

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด  

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมายและทิศทางธุรกิจของ บริษัทฯโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถอืหุ้น 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565 
ซึ่งเท่ากับปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้ 

1.1 ค่าตอบแทนรายเด ือน ให ้จ ่ายทุกเด ือน โดยจ่ายประธานฯ 38,500 บาท/เด ือน  
รองประธานฯ 27,500  บาท/เดือน และกรรมการอ่ืนท่านละ 22,000 บาท/เดือน 

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม โดยจ่าย
ประธานฯ 55,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 44,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอ่ืนท่านละ 
33,000 บาท/ครั้ง 

1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั ้ง โดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจำนวนเงินปันผลที่
ประกาศจ่าย 

1.4 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี นอกจากการได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์คุ้มครองการ
ทำงานของกรรมการและผู้บริหาร (D&O Insurance) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่าย
ประธานฯ 55,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอ่ืนท่านละ 33,000 บาท/ครั้ง 
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3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั ้งเมื่อ 
มาเข ้าร ่วมประช ุม โดยจ ่ายประธานฯ  55,000 บาท/คร ั ้ ง และกรรมการอ ื ่นท ่านละ  
33,000 บาท/ครั้ง 

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม 
โดยจ่ายประธานฯ 55,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอ่ืนท่านละ 33,000 บาท/ครั้ง 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม 
โดยจ่ายประธานฯ 55,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอ่ืนท่านละ 33,000 บาท/ครั้ง 

อนึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงประกอบด้วยผู ้บริหารของบริษัทซึ ่งเป็นผู ้ที ่มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านความเสี่ยงในเนื้องานปกติอยู่แล้ว ดังนั้นผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าตอบแทน 

นายนพพันธป์ เมืองโคตร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ควรกำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี
ไม่เกิน 15,500,000 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากวงเงินปี 2564 ร้อยละ 13.14 
และหากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจาก
ค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็น
ประการอื่น 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการ  ปรากฏอยู่ใน 
One Report หน้า 115 -122 และ 133 

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 777,586,113 คะแนน  
เห็นด้วย จำนวน 777,042,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9299 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 545,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0701 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีมติเห็นชอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ืออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีที่จะ  
ลงนาม 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือ  
นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5423 หรือ  
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7480 
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ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี 

นอกจากนี้ขอให้ที ่ประชุมอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 
2,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นเงิน 118,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 และเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2565 ดังนี้       
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,200,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย  
8 แห่ง จำนวน 5,480,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 7,680,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit service) 
เท่านั้น รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ในปี 2564 ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 หน้า 128 ได้ด้วย 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุม  
มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามท่ีเสนอ 

มติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการ
เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 777,586,113 คะแนน  
เห็นด้วย จำนวน 749,649,588 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.4072 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 26,761,125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.4416 
งดออกเสียง จำนวน 1,176,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1513 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 

ไม่มีวาระอ่ืน เสนอพิจารณาในที่ประชุม 

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

คำถาม นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู ้ถ ือหุ ้น สอบถามถึงรายละเอียดของผู ้ประกอบการ และ  
กลุ่มอุตสาหกรรมในโครงการระยองและโครงการฮาลอง ในประเทศเวียดนาม 

คำตอบ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ชี้แจงรายละเอียดของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการระยอง 
ซึ่งมีการทำสัญญาจำนวน 441 ไร่ โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นสัญชาติจีนและสหรัฐอเมริกา และเป็น 
กลุ ่มอุตสาหกรรมประเภท Logistics, ยาง และมอเตอร์ไซต์ ในส่วนของโครงการฮาลอง ประเทศ
เวียดนาม กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นสัญชาติฮ่องกง และเป็นกลุ่มธุรกิจโซลาร์ ในขณะที่โครงการเบียนหัว 
กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นสัญชาติเวียดนาม 




