รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2556
ของ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรู ม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุ งเทพ 494 ถนน
ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
การแนะนําก่ อนการประชุม
พิธีกรที่ ประชุมได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้น และแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และ เลขานุการบริ ษทั พร้อมกับแนะนํา ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษาทางด้านกองทุน และสักขีพยานการนับคะแนน ที่
มาร่ วมประชุมในวันนี้ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
1. คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร
2. คุณจรี พร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3. คุณสุรเธียร จักรธรานนท์ กรรมการ
4. คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ
5. คุณณรงค์ กริ ชชาญชัย กรรมการ
6. คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย กรรมการ
7. คุณพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรมรการอิสระ
8. คุณสมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. คุณกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. เลขานุการบริ ษทั
คุณเกษมสี สกุลชัยสิ ริวชิ
3. ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ตัวแทนจาก บริ ษทั หลักทรัพย์กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) และ คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร Senior Vice
President, Investment Banking Division ตัวแทนจาก ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
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4. ที่ปรึ กษาทางด้านกองทุน
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) โดยคุ ณพรวิภา ตั้งตรงจิ ตร ผูบ้ ริ หารงานวาณิ ชธนกิ จ สายงานธุ รกิ จ

ตลาดทุน

5. สักขีพยานการนับคะแนน
คุณกุดนั่ สุ ขุมานนท์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพะนอ จํากัด และ คุณกัญญา
บุญสุภาพร ผูถ้ ือหุน้ อาสาสมัครมาเป็ นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมร่ วมอีกด้วย
หลังจากการแนะนําบุคคลต่างๆ แล้วพิธีกรที่ประชุมได้เชิญคุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ กล่าวเปิ ด
การประชุม
คุ ณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ ได้ขอให้คุณเกษมสี สกุลชัย สิ ริวิช เลขานุ การบริ ษ ัทได้ช้ ี แจงถึ ง
ขั้นตอนการประชุ มและกระบวนการนับคะแนนด้วย คุ ณเกษมสี สกุลชัยสิ ริวิช จึ งได้ช้ ี แ จงขั้นตอนการประชุ มและ
กระบวนการนับคะแนนดังนี้
(ก)
การประชุมจะดําเนิ นไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออก
เสี ยงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ
(ข)
เนื่องจากมีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมเป็ นจํานวนมาก เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ผู ้
ถือหุน้ ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ดําเนิ นการ
จัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ
(ค)
สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่เห็นด้วยไม่ตอ้ งยกมือ และไม่ตอ้ งส่ งบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว
โปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริ เวณทางออกเมื่อประชุมเสร็ จ
(ง)
ในการนับคะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งบริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงที่
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงดังกล่าวนั้น หักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
(จ)

ในกรณี ที่ไม่มีผใู ้ ดไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็ นเอกฉันท์

ไม่มีผถู ้ ือหุน้ คัดค้านหรื อไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุขา้ งต้น จึงถือว่าที่
ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว
เริ่มการประชุม
คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานคณะกรรมการทําหน้าที่ เป็ นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ประธานฯ
แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 301 คน นับจํานวนหุ ้นได้ 396,872,554
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หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 77.8181 ของหุน้ ของบริ ษทั ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของ
บริ ษทั ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2555 ผ่านมา
ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจรี พร อนันตประยูร กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่
คุณจรี พร อนันตประยูร ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2555 ที่ผา่ นมา สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้

กลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นโครงการแรกสําเร็ จในปี 2549 มีพ้ืนที่ 88,913 ตารางเมตร และตั้งแต่น้ นั มาจนถึงปั จจุบนั มี
อัตราเติ บโตเฉลี่ยร้อยละ 38.2 อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2554 และ ปี 2555 มีอตั ราการเติบโตอยู่ร้อยละ 55 และ ร้อยละ 69
ตามลําดับ อัตราการเติบโตดังกล่าว เป็ นการพิสูจน์ให้เห็นความแตกต่างจากบริ ษทั อื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน โดยบริ ษทั เน้นการ
ก่อสร้างโครงการแบบ Built to Suit คือ การสร้างตามความต้องการของลูกค้า และสร้างด้วยคุณภาพสู งระดับโลก อันการ
เป็ นตอบสนองความต้องการของลูกค้าขนาดใหญ่ได้ โดยบริ ษทั มีกลุ่มลูกค้าข้ามชาติจากทั้งทวีปอเมริ กา เช่น 3M, Starbuck,
Johnson & Johnson จากทวีปยุโรป เช่น Unilever, DKSH, Ducati และจากทวีปเอเชีย เช่น Hitachi Transport, Mazda,
Mitsuibishi, KAO, LF Logistic เป็ นต้น
หลังจากคุณจรี พร ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมแล้ว พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรื อไม่ ผูถ้ ือหุ ้นมี
ข้อซักถามดังนี้
1.
คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่าเหตุใดจึงไม่มีวาระเกี่ยวกับรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
คราวที่แล้ว และขอให้เลขานุการบริ ษทั จดรายงานการประชุมสรุ ปคําถามและคําตอบในประเด็นที่สาํ คัญ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเกษมสี เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจง
คุณเกษมสี ชี้แจงว่าบริ ษทั เพิ่งจะแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อปี 2555 และ จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปลายปี 2555 การประชุมคราวนี้เป็ นการเป็ นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนและจดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จึงไม่มีวาระการ
รับรองประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ผา่ นมา
คุณเกษมสี ได้รับทราบข้อเสนอแนะของคุณสุพจน์ที่ได้จดคําถามคําตอบในรายงานการประชุม และจะ
ได้ดาํ เนินการตามความเหมาะสมเพื่อนําเสนอรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามหลักกฎหมายต่อไป
2.
คุณฮังชัย อัคควัสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะ คุณกิ ตติวฒั น์ สุ จริ ตพงศ์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้แสดงความยินดี กบั บริ ษทั
และมีคาํ ถามและข้อเสนอสรุ ปได้ดงั นี้ ขอทราบแนวทางการดําเนิ นงานในปี 2556 และในปี ต่อไปว่า มีแนวทางที่จะทําให้
บริ ษทั เข้มแข็งและมีกาํ ไรอย่างไร AEC ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดกับบริ ษทั นอกจากนี้ คุณ
ฮังชัยได้ขอบคุณที่บริ ษทั มีวาระหุน้ ปั นผล พร้อมเสนอแนะว่า ถ้าบริ ษทั มีมติแน่ชดั แล้ว ให้กาํ หนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อจ่ายหุน้ ปั นผล พร้อมเสนอแนะขอให้จดรายงานการประชุมโดยระบุชื่อผูถ้ ามผูต้ อบเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผูถ้ ือหุ ้นที่
ไม่ได้เข้าประชุม
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ประธานฯ ชี้แจงว่า แนวทางการทํางานของบริ ษทั จะถือหลักการชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ ายและผูถ้ ือหุ ้นทุก
รายมีความสําคัญต่อบริ ษทั ส่ วนการจ่ ายหุ ้นปั นผลนั้น คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่าการจ่ายหุ ้นปั นผลจะสนองต่อความ
ต้องการของผูถ้ ือหุน้ จึงได้เสนอให้มีการจ่ายหุน้ ปั นผลดังกล่าว ส่วนแนวทางการดําเนินงานนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้
คุณจรี พรเป็ นผูช้ ้ ีแจง
คุณจรี พรชี้แจงว่า จากผลการดําเนินงานในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีอตั ราการเติบโตค่อนข้างสู ง ทําให้
เห็นได้ชดั ว่าบริ ษทั ได้เดินมาถูกทางแล้ว ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา นอกจากบริ ษทั ได้ดาํ เนินโครงการ build to suit แล้ว บริ ษทั ได้
เปิ ดโครงการ Warehouse Farm อีกด้วย Warehouse Farm คือ การผสมผสานระหว่าง build to suit และ General Warehouse
เพื่อหาลูกค้ารายใหม่เข้ามา อันเป็ นผลให้ปีที่ผา่ นมาบริ ษทั มีฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นมาก ในปี นี้ และปี ต่อๆ ไป การเติบโต
ของบริ ษทั จะไม่อยูแ่ ต่ภายในประเทศเท่านั้น โดยได้คาํ นึ งถึงระบบของ logistic และการเปิ ด AEC ประกอบกับบริ ษทั
สามารถเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทําให้บริ ษทั มีความแข็งแกร่ งมากขึ้น บริ ษทั จึงจัดหาที่ดินและลงทุน
ก่อสร้างจัดทําโครงการได้มากขึ้น ปั จจุบนั บริ ษทั มีโครงการที่ดาํ เนิ นการอยูป่ ระมาณ 12 โครงการ รวมพื้นที่ประมาณกว่า
400,000 ตารางเมตร นอกจากพื้นที่รอบๆ กรุ งเทพฯ แล้ว ที่ดินในหัวเมืองต่างจังหวัดยังเป็ นเป้ าหมายที่ของบริ ษทั อีกด้วย ซึ่ง
ได้มี ก ารหารื อ กับ ลู ก ค้า หลายรายได้ใ นการเปิ ดโครงการในหัว เมื อ งต่ า งจัง หวัด ดัง กล่ า ว รวมตลอดจนการลงทุ น ใน
ต่างประเทศเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั พิจารณาเช่นกัน อย่างไรก็ดี การลงทุนในต่างประเทศ บริ ษทั ควรจะต้องมีพนั ธมิตรในการ
ลงทุน ในด้านของ AEC นั้น จะเป็ นโอกาสอันดี เนื่ องจากลูกค้าต่างประเทศมิได้คาํ ถึงแค่การลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น
แต่ยงั พิจารณาว่าจะใช้ประเทศไทยเป็ นฐานของ logistic หรื อเป็ นฐานภูมิภาคในการขยายตัวไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
AEC ส่วนเรื่ องการเงินนั้น บริ ษทั จะมีการลงทุนสู งขึ้นต่อไป ต้นทุนการเงินจึงอาจเป็ นอุปสรรค ซึ่ งจะมีวาระขออนุมตั ิการ
ออกหุน้ กูใ้ นการประชุมคราวนี้
ประธานฯ ได้สรุ ปภาพรวมว่าการให้บริ การแก่ลูกค้าจะคํานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็ นสําคัญ ไม่วา่
การจัดหาที่ดิน หรื อ การขยายตัวรองรับ AEC ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สาํ คัญ
3.
คุณสุพจน์ได้สอบถามว่าในการจัดหาที่ดินเพื่อดําเนินโครงการของบริ ษทั นั้น บริ ษทั จะจัดหาในลักษณะ
การเช่าหรื อการซื้ อขาด และการวางแผนไว้อย่างไรบ้างที่ พอจะเปิ ดเผยได้ พร้ อมเสนอแนะว่า สื บเนื่ องจากที่ คุณจรี พร
กรรมการผูจ้ ดั การชี้แจงว่าบริ ษทั จะมีเติบโตค่อนข้างมาก ดังนั้น ใน 2-3 ปี ข้างหน้า บริ ษทั อาจจะออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้อหุน้ และ เสนอแนะเพิ่มเติมว่าวาระรับทราบผลการดําเนินงานและวาระพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสามารถรวมกันได้
ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า การจัดหาที่ ดินโดยหลักการแล้วจะจัดหาในลักษณะการซื้ อขาด อย่างไรก็ดี ใน
บางกรณี การจัดหาที่ดินไม่อาจซื้อขาด จึงจําเป็ นต้องใช้วธิ ีการเช่า โดยมีอายุการเช่าระยะยาวอย่างน้อย 30 ปี และขอสิ ทธิ ใน
การต่ออายุการเช่า เหตุที่ไม่อาจซื้ อขาดได้เนื่ องจากราคาขายสู ง หากใช้วิธีซ้ื อขาด ทําให้มีบริ ษทั ต้นทุนสู งและราคาให้เช่า
พื้นที่ ของบริ ษทั จะสู งตาม อันเป็ นผลให้ลูกค้าไม่อาจรับราคาค่าเช่าที่สูงได้ จึ งต้องจัดหาที่ดินโดยใช้วิธีการเช่าแทน ส่ วน
ข้อเสนอแนะให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ประธานฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป
4.
คุณฮังชัยได้สอบถามเพิ่มเติมสรุ ปได้ดงั นี้ การเปิ ดตัวของ AEC บริ ษทั จะตั้งบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
หรื อไม่ หากมีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ จะมีแนวทางการดําเนินงานเช่นเดียวกับบริ ษทั หรื อไม่ พร้อมให้ขอ้ คิดว่า
การบริ หารบริ ษทั ควรอยูพ่ ้นื ฐานของหลักธรรมาภิบาลและจริ ยธรรม
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจรี พรเป็ นผูช้ ้ ีแจง
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คุณจรี พรชี้แจงว่าการตั้งบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศนั้นๆ ในส่ วน
ของการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว จะมีแนวทางการดําเนิ นงานเช่นเดี ยวกับบริ ษทั คือ ไม่เน้นการลงทุนที่ ยงั ไม่มี
ลูกค้า บริ ษทั ไม่เน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดดและเพิ่มความเสี่ ยงให้บริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้
5.
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ (ก) ควรจัดให้มีรายละเอียดวาระการประชุมไว้ที่
หน้าห้องประชุม (ข) ไม่ควรจัดทําคูปองแลกรายงานประจําปี แต่ควรจัดส่ งรายงานประจําปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น (ค) ควรจัดพิมพ์
รายงานประจําปี ฉบับภาษาอังกฤษแยกต่างหากจากภาษาไทยและจัดพิมพ์ในสัดส่ วนที่น้อยลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั และ (ง) ขนาดห้องประชุมใหญ่เกินไป
ประธานฯ ขอบคุณข้อเสนอแนะของคุณศักดิ์ชยั และจะรับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุ งการดําเนินการต่อไป
หลังจากนั้น ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามเพิ่มเติมอีก
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2555 ผ่านมา
วาระที่ 2 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย กรรมการและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและการบัญชีของ
บริ ษทั เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณสมศักดิ์ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2555 บริ ษทั ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.10
บาท จากผลการดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 เป็ นเงินสด คิดเป็ นเงินจํานวน 51,000,000
บาท ประกาศจ่ายเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556
หลังจากคุณสมศักดิ์ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมแล้ว พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถาม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมลงมติรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
วาระที่ 3 พิจารณามติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสํ าหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย กรรมการและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและการบัญชีของ
บริ ษทั เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณสมศักดิ์ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ได้ผ่านการ
ตรวจสอบ และรับรองจากผูส้ อบบัญชี โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงาน
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ผูส้ อบบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดงบการเงิ น
ปรากฏตามรายงานประจําปี 2555 ในรู ปแบบ CD-ROM และสรุ ปข้อมูลทางการเงินที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมแล้ว)
ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงิ น
รวม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

หลังจากคุณสมศักดิ์ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมแล้ว พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรื อไม่ ผูถ้ ือหุ ้น
มีขอ้ ซักถามดังนี้
1.
คุณศักดิ์ชยั ผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามสรุ ปได้ดงั นี้ จากงบการเงิน กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน คือกําไรที่ได้จากการจําหน่ายให้กองทุนที่บริ ษทั ลงทุน (คือกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอช
เอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทุน WHA”)) หรื อไม่ และในปี ถัดไป จะยังคงรับรู ้รายได้จากการจําหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอีกหรื อไม่ หรื อมีแต่มีการรับรู ้เงินปั นผลอย่างเดียว
คุณสมศักดิ์ช้ ีแจงว่าเงินกําไรดังกล่าวเป็ นเงินที่ได้จากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ให้กองทุน WHA และ
รับรู ้รายได้จากการขายดังกล่าวเพียงปี เดียว
ประธานฯ ชี้ แจงเพิ่มเติ มว่า บริ ษทั มีนโยบายที่ จะขายสิ นทรัพย์ให้แก่กองทุนทุกปี ทําให้บริ ษทั รับรู ้
รายได้จากการขายได้
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คุณจรี พรชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั มีรายรับ 4 ส่ วนที่สาํ คัญคือ รายรับค่าเช่าค่าบริ การจากการให้เช่าพื้นที่
กําไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุน WHA รายได้จากเงินปั นผลจากหน่วยลงทุนในกองทุน WHA และรายได้จากค่า
บริ หารทรัพย์สินให้แก่กองทุน WHA
2.
คุณสุ พจน์ ผูถ้ ือหุ ้นขอให้ช้ ี แจงกําไรจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุนชั่วคราวในรายงานประจําปี หน้า 123
หมายเหตุงบการเงินข้อ 27 ว่าคือเงินอะไร
คุณสมศักดิ์ช้ ีแจงว่ารายการดังกล่าวเป็ นเงินที่ลงทุนในกองทุนพันธบัตรรัฐบาล เงินลงทุนดังกล่าวเป็ น
ส่วนหนึ่งของเงินที่มาจากการระดมทุนขายหุน้ ซึ่งบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ ไปลงทุน จึงนําไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวชัว่ คราว การ
ลงทุนดังกล่าวไม่มีความเสี่ ยง
3.
คุณสุพจน์ ผูถ้ ือหุน้ ขอให้ช้ ีแจงรายงานประจําปี หน้า 118 หมายเหตุงบการเงินข้อ 20 รายการเงินประกัน
ผลงานว่ารายการดังกล่าวจะกลับมาเป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ได้หรื อไม่
คุณสมศักดิ์ช้ ีแจงว่า รายการดังกล่าวไม่อาจนํากลับเป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ได้ เนื่องจากเป็ นเงินที่บริ ษทั
หักเงิ นค่าจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างไว้เป็ นประกันผลการทํางาน หากงานมีความเสี ยหาย บริ ษทั จะริ บเงินประกันและนําเงิ น
ประกันไปใช้ในการซ่ อมแซมหรื อว่าจ้างผูร้ ับเหมารายอื่นเข้าทํางาน หรื อหากไม่มีความเสี ยหาย บริ ษทั จะต้องคืนให้แก่
ผูร้ ับเหมา การที่มีเงินประกันจํานวนมากขึ้น หมายความว่า บริ ษทั มีการว่าจ้างก่อสร้างมากขึ้นตามสัดส่วน
4.
คุณศักดิ์ชยั ผูถ้ ือหุ ้นขอให้ช้ ีแจงรายงานประจําปี หน้า 65 รายการหนี้ สินไม่หมุนเวียนปี 2554 มีจาํ นวน
1,336,169,309 บาท และ ในปี 2555 มีจาํ นวน 2,603,591,015 บาท ซึ่ งเป็ นจํานวนที่เพิ่มขึ้น เหตุใดจึงไม่นาํ เงินที่ได้จากการ
ระดมทุนขายหุน้ ไปชําระหนี้ดงั กล่าว
ประธานฯ ชี้ แจงว่าในการระดมทุนของบริ ษทั และนําบริ ษทั เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ปรึ กษาหารื อกับที่ ปรึ กษาทางการเงิ น คือ บริ ษทั หลักทรัพย์กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด
(มหาชน) ได้รับคําแนะนําว่า เงิ นที่ ได้จากการระดมทุนควรนํามาใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั และเนื่ องด้วยบริ ษทั มี
นโยบายขายทรัพย์สินให้แก่กองทุน ควรนําเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะนํามาใช้ชาํ ระหนี้ สินของบริ ษทั อันจะ
ทําให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งเพิ่มทุนโดยไม่จาํ เป็ น
5.
คุณกัญญา บุญสุ ภาพร ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามเกี่ ยวกับสรุ ปข้อมูลงบการเงิ น หัวข้ออัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรปี 2555 สิ นทรัพย์ถาวรดังกล่าวคืออะไร
อาคาร

คุณสมศักดิ์ ชี้ แจงว่าสิ นทรัพย์ถาวรคื อสิ นทรั พย์ที่ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จ เช่น อสังหาริ มทรัพย์ ที่ ดิน
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
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มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สําหรับรอบปี
บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
-

เห็นด้วย

401,225,612

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 97.5682

-

ไม่เห็นด้วย

—

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ —

-

งดออกเสี ยง 9,999,900

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 2.4317

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิเพือ่ เป็ นทุนสํารองกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลในรู ปของหุ้นปันผล
และเงินสด
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย กรรมการและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและการบัญชีของ
บริ ษทั เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณสมศักดิ์ ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุ มว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของ
กําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุน
จดทะเบียน และห้ามบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร
คุณสมศักดิ์ จึงเสนอให้จดั สรรเงินกําไรไปเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 15,000,000 บาท ซึ่ งได้จดั สรรเงิน
กําไรไปเป็ นทุนสํารองแล้วสําหรับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่7 มกราคม 2556 จํานวน 6,400,000 บาท และใน
การจ่ายเงินปั นผลคราวนี้เสนอให้จดั สรรเงินกําไรไปเป็ นทุนสํารองจํานวน 8,600,000 บาท รวมเป็ นเงินกําไรที่นาํ ไปจัดสรร
เป็ นทุนสํารองจํานวน 15,000,000 บาท
และ คุณสมศักดิ์ได้เสนอให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2555 จํานวน 113,333,333.33 บาท
ในรู ปของหุน้ ปั นผลและเงินสด รายละเอียดดังนี้
1.
จ่ายเป็ นหุน้ สามัญ จํานวนไม่เกิน 102,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ในอัตรา 5 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นใหม่ (บริ ษทั มีหุ้นทั้งสิ้ น 510,000,000 หุ ้น) รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 102,000,000บาท หรื อคิด
เป็ นอัตราการจ่ายหุน้ ปั นผล 0.20 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้ว
ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท
2.
จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.0222222222 บาท (บริ ษทั มีหุน้ ทั้งสิ้น 510,000,000 หุน้ ) รวมเป็ น
เงินปั นผลทั้งสิ้น 11,333,333.33 บาท
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รวมข้อ 1 และ 2 เป็ นการจ่ า ยปั น ผลในอัต ราหุ ้ น ละ 0.2222222222 บาท หรื อคิ ด เป็ นจํา นวนเงิ น ไม่ เ กิ น
113,333,333.33 บาท โดยเงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยจะนําเงินปั นผลส่ วน
ที่เป็ นเงินสดชําระภาษีหกั ณ ที่จ่าย
รายละเอียดการคํานวณเงินปั นผลสรุ ปได้ดงั นี้

รวมเงินปั นผลที่จ่ายมีอตั ราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามนโยบายจ่ายเงินปั นผล
คุณสมศักดิ์เสนอให้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่ งเป็ นวันให้สิทธิ ผถู ้ ือ
หุ ้น (Record Date) และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 26 เมษายน 2556 และจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
หลังจากคุณสมศักดิ์ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมแล้ว พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรื อไม่ ผูถ้ ือหุน้
มีขอ้ ซักถามดังนี้
1.
คุณศักดิ์ชยั ผูถ้ ือหุ ้น มีคาํ ถามสรุ ปได้ดงั นี้ หลังจากการจ่ายหุ ้นปั นผลแล้ว กําไรสะสม ณ สิ้ นปี ของ
บริ ษทั จะเหลือเป็ นจํานวนเท่าใด
คุณสมศักดิ์ช้ ีแจงว่าจะเหลือประมาณ 528 ล้านบาท
2.
คุณศักดิ์ ชัย ผูถ้ ือหุ ้นเสนอแนะให้นาํ เงิ นกําไรไปจัดสรรเป็ นเงินสํารองให้มากกว่านี้ เนื่ องจากบริ ษทั มี
กําไรค่อนข้างมากและเผื่อในกรณี ที่ปีหน้าบริ ษทั มีกาํ ไรลดลง
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ประธานฯ ชี้แจงว่าการตั้งสํารองจะมีประโยชน์ในกรณี ที่บริ ษทั มีหนี้ เสี ย แต่เนื่ องจากลูกค้าแต่ละราย
ของบริ ษทั มีสถานะทางการเงินที่ แข็งแกร่ ง ประกอบกับหากจะจัดสรรเงิ นกําไรไปเป็ นเงิ นสํารองไว้จาํ นวนมาก จะทําให้
จ่ายเงินปั นผลได้นอ้ ยลง ดังนั้น ในการจัดสรรเงินกําไรไปเป็ นสํารอง บริ ษทั จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมเพื่อเกิด
ความสมดุล
3.
คุณศักดิ์ชยั ผูถ้ ือหุน้ ขอให้ช้ ีแจงเกี่ยวกับหมายเหตุงบการเงินข้อ 14.2 ว่าบริ ษทั กําไรหรื อขาดทุนจากการ
ซื้อส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมหรื อไม่ และล้างรายการดังกล่าวออกได้หรื อไม่
คุณสมศักดิ์ช้ ีแจงว่าบริ ษทั ได้กาํ ไรจากการซื้อส่วนได้เสี ยดังกล่าว โดยบริ ษทั ได้ซ้ือส่วนได้เสี ยจากบริ ษทั
2 บริ ษทั (ซึ่ งปั จจุบนั ได้กลายมาเป็ นบริ ษทั ลูกของบริ ษทั ) ซึ่ งบริ ษทั ได้กาํ ไรและอีกบริ ษทั ขาดทุน รวมสุ ทธิ แล้วบริ ษทั ได้
กําไร และรายการดังกล่าวล้างออกไม่ได้เนื่องจากเป็ นมาตรฐานทางบัญชี
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงิ นกําไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุนสํารองกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลในรู ป
ของหุน้ ปั นผลและเงินสดตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
-

เห็นด้วย

411,229,212

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100

-

ไม่เห็นด้วย

—

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ —

-

งดออกเสี ยง

—

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ —

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพือ่ รองรับการจ่ ายหุ้นปันผล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริ ชชาญชัย กรรมการซึ่ งดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริ ษทั เป็ น
ผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณณรงค์ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 เป็ นวาระที่สืบเนื่ องจากวาระที่ 4 โดยวาระที่ 5
จะเป็ นวาระการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนเพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล วาระที่ 6 เป็ นการพิจารณาแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ วาระที่ 7 เป็ นการพิจารณาการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
หลังจากนั้น คุณณรงค์ได้ช้ ีแจงในวาระที่ 5 ดังนี้ สื บเนื่องจากที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายหุน้ ปั นผลในวาระที่ 4
ข้างต้น จึงเสนอให้บริ ษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียน จากเดิม 510,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 612,000,000 บาท โดยออก
หุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 102,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลตามวาระที่ 4 ดังกล่าว
หลังจากคุณณรงค์ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมแล้ว พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรื อไม่
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
-

เห็นด้วย

411,229,212

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100

-

ไม่เห็นด้วย

—

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ —

-

งดออกเสี ยง

—

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ —

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริ ชชาญชัย กรรมการซึ่ งดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริ ษทั เป็ น
ผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณณรงค์ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า สื บเนื่องจากที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่าย
หุน้ ปั นผล ในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เป็ นดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

612,000,000 บาท (หกร้อยสิ บสองล้านบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

612,000,000 หุน้ (หกร้อยสิ บสองล้านหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น

หุน้ สามัญ

612,000,000 หุน้ (หกร้อยสิ บสองล้านหุน้ )

หุน้ บุริมสิทธิ

- หุน้ (- หุน้ )”

หลังจากคุณณรงค์ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมแล้ว พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
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มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบี ยน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
-

เห็นด้วย

411,229,212

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100

-

ไม่เห็นด้วย

—

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ —

-

งดออกเสี ยง

—

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ —

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน เพือ่ รองรับการจ่ ายหุ้นปันผล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริ ชชาญชัย กรรมการซึ่ งดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริ ษทั เป็ น
ผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณณรงค์ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า สื บเนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ ้นปั นผล ตามวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิ น
102,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในอัตรา 5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ราย
ใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้วให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ ้นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.20
บาท
นอกจากนี้ ให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั หรื อบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั มีอาํ นาจ
พิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การเข้าเจรจา ทําความตกลง
และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดําเนิ นการต่างๆ อัน
เกี่ ยวเนื่ องกับ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น และ (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุ ญาตต่างๆ และหลักฐานที่ จาํ เป็ นและ
เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึ งการติดต่อ และการยื่นคําขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และการนําหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอาํ นาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว
หลังจากคุณณรงค์ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมแล้ว พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม
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ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมี มติ อนุ มตั ิ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั เพื่อรองรั บการจ่ ายเงิ นปั นผลตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
-

เห็นด้วย

411,229,712

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100

-

ไม่เห็นด้วย

—

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ —

-

งดออกเสี ยง

—

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ —

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่ง ตาม
วาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้ นรวม 9 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออก
จํานวน 3 ท่าน เนื่ องจากบริ ษทั เพิ่งแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนในปี 2555 ปี นี้ จึงเป็ นปี แรกที่ กรรมการจะต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับบริ ษทั กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั
นั้น ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ผลการจับสลากกรรมการ 3 ท่านที่จะต้องออกตําแหน่งในปี นี้ คือ คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิ ท คุณณรงค์ กริ ชชาญชัย
และคุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย
เนื่องจากกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ ได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อม
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ซักถาม

หลังจากประธานฯ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมแล้ว พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้
คุณสุพร ปทุมสุวรรณคดี ผูถ้ ือหุน้ ขอให้กรรมการที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 คนออกจากที่ประชุมในขณะที่ลงมติ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แต่งตั้งคุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิ ท กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
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-

เห็นด้วย

406,309,912

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 98.8036

-

ไม่เห็นด้วย

4,918,800

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 1.1961

-

งดออกเสี ยง

1,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0002

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. แต่งตั้งคุณณรงค์ กริ ชชาญชัย กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
-

เห็นด้วย

406,299,912

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 98.8012

-

ไม่เห็นด้วย

4,928,800

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 1.1985

-

งดออกเสี ยง

1,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0002

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
3. แต่งตั้งคุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัยกลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
-

เห็นด้วย

405,077,812

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 98.5040

-

ไม่เห็นด้วย

6,150,900

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 1.4957

-

งดออกเสี ยง

1,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0002

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
เมื่อลงมติเสร็จแล้ว ประธานฯ เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริ ชชาญชัย กรรมการซึ่ งดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริ ษทั เป็ น
ผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณณรงค์ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า ห้ามมิให้
บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั
ในกรณี ที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั มิได้กาํ หนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
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ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 22 กําหนดว่า
“กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวน
แน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเบี้ ยเลี้ยงและสวัสดิ การต่างๆ
ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อลูกจ้างของ
บริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ”
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของ
บริ ษทั ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนําเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั : ทั้งปี ไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่าน
2. โบนัสกรรมการ ในอัตราร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิของปี 2556 แต่จาํ นวนรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท
หลังจากคุณณรงค์ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมแล้ว พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรื อไม่ ผูถ้ ือหุ ้นมี
ข้อซักถามดังนี้
1.
คุณศักดิ์ชยั ผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามสรุ ปได้ดงั นี้ เหตุใดอัตราค่าเบี้ยประชุมจึงเพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว 400,000 บาท
เป็ น 600,000 บาท ซึ่ งเป็ นอัตราเพิ่มที่ค่อนข้างมาก และยังมีเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการในฐานะพนักงานอีกส่ วนหนึ่ ง พร้อม
ทั้งแสดงความเห็นจากประสบการณ์ของตนว่า กรรมการที่เป็ นพนักงานซึ่งได้รับเงินเดือนประจําจะไม่รับเบี้ยประชุมพร้อม
กับเงินเดือน โดยจะเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประธานฯ ชี้ แจงว่า กรรมการทําหน้าที่ ห ลายตําแหน่ งและงานในความรั บผิ ดชอบเป็ นจํานวนมาก
รวมทั้งต้องทํางานนอกเวลาอีกด้วย ในขณะที่ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันมีอตั ราสู งกว่า
ของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จึงได้ปรับค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ดี การปรับเพิ่มดังกล่าวไม่ได้
สูงกว่าค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอดังกล่าวเมื่อเทียบกับการเติบโตและผล
กําไรของบริ ษทั แล้วยังถือว่าอยูใ่ นอัตราที่ค่อนข้างตํ่า
2.
คุณศักดิ์ชยั ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่าค่าเบี้ยประชุมกรรมการคิดเป็ นรายครั้งใช่หรื อไม่ หากกรรมการ
ท่านใดไม่ได้เข้าร่ วมประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในคราวนั้นใช่หรื อไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า เบี้ยประชุมกรรมการจะคิดเป็ นรายครั้งตามที่กรรมการมาประชุม
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว ไม่ ผ่า นคะแนนเสี ย งเห็ น ด้ว ยสองในสามของผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม ในการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
-

เห็นด้วย

-

84,925,082

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 20.6513

ไม่เห็นด้วย 1,232,100

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.2996

งดออกเสี ยง 325,075,530*

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 79.0490

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
* เสี ยงดังกล่าวได้รวมเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย 5 รายคือ คุณสมยศ อนันตประยูร คุณจรี พร อนันตประยูร
คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย และ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จํากัด
หลังจากการประกาศมติที่ประชุม คุณสุธี คล่องมงคลกิจ ผูร้ ับมอบฉันทะจากคุณเฉลียว ศรี ชยั วัฒน์ ได้ขอให้ช้ ีแจง
เกี่ยวกับเหตุผลที่มีคะแนนเสี ยงที่งดออกเสี ยงเป็ นจํานวน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเกษมสี เลขานุการเป็ นผูช้ ้ ีแจง
คุณเกษมสี ช้ ี แจงว่าคะแนนเสี ยงดังกล่าวได้รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่ มีส่วนได้เสี ย 5 ราย มีจาํ นวนเสี ยง
ประมาณ 325 ล้านเสี ยง
คุณสุ ธีได้ช้ ีแจงว่าด้วยสัดส่ วนคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ยเช่นนี้ วาระนี้ ยงั ไม่มีทางผ่านมติได้ จึงขอ
เสนอให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 22 โดยระบุค่าตอบแทนกรรมการให้ชดั เจน
คุณเกษมสี ได้ช้ ีแจงว่ายังไม่อาจพิจารณาเรื่ องดังกล่าวในวาระนี้ได้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนแล้ว
การดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม และเมื่อที่ประชุมพิจารณาตามลําดับวาระ
ดังกล่าวเสร็ จแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาเรื่ องการแก้ไขข้อบังคับนี้ ใน
วาระอื่นๆ (วาระที่ 12)
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2556
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย กรรมการและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและการบัญชีของ
บริ ษทั เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณสมศักดิ์ ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36(5) กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
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ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ทาํ การพิจารณาบุคคลที่ ได้รับการ
เสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2556 ของบริ ษทั และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอ
เอส จํากัด ซึ่ งเป็ นสํานักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่
ได้เป็ นอย่างดี เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2556 โดยเสนอให้ คุณอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2556 โดยให้คุณอโนทัย ลีกิจวัฒนะ เป็ นผูท้ าํ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และในกรณี ที่คุณอโนทัย ลีกิจวัฒนะไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ทําหน้าที่แทนได้ และเสนอให้
พิจารณากําหนดเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผสู ้ อบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 1,970,000 บาท โดย
เป็ นเงินค่าสอบบัญชีสาํ หรับเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ต้องชําระจํานวนไม่เกิน 1,365,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ น
เงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีท้ งั งบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส
หลังจากคุณสมศักดิ์ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมแล้ว พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
-

เห็นด้วย

-

411,221,712

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9973

ไม่เห็นด้วย 10,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0024

งดออกเสี ยง 1,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0002

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 3,200 ล้ านบาท
ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจรี พร อนันตประยูร กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่

คุณจรี พร อนันตประยูร บริ ษทั มีความจําเป็ นที่จะต้องใช้เงินทุนเป็ นจํานวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบนั และ
โครงการใหม่ที่จะมีข้ ึนในปี 2556 และเงินทุนของบริ ษทั ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาดังกล่าว บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นที่จะต้อง
ระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ซึ่งมีรายละเอียดตราสารดังนี้
ประเภท

:

หุน้ กูท้ ุกประเภท ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหรื อไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิ ทธิหรื อไม่
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ด้อยสิ ทธิ ซึ่งอาจมีหรื อไม่มีประกัน และอาจมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
สกุลเงิน

:

เงินบาท หรื อเงินเหรี ยญสหรัฐ และ/หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

จํา นวนเงิ น รวมของ :
หุน้ กูท้ ้ งั หมด

ไม่เกิน 3,200 ล้านบาท หากเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนใน
วันที่ออกหุน้ กู้ (issue date) ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย

:

ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

อายุ

:

ไม่เกิน 15 ปี

วิธีการจัดสรร

:

เสนอขายในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อผู ้
ลงทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรื อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
โดยอาจแบ่ งขายเป็ นรุ่ น เดี ยวหรื อ หลายรุ่ น และ/หรื อ ในลัก ษณะหมุ น เวีย น
(Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออก
เสนอขายสามารถเสนอขายให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ซึ่ งตราสารนั้นๆ กําลังจะครบ
กําหนดชําระคืนหรื อถูกไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อ บัง คับ หรื อประกาศที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การขออนุ ญ าตจาก
หน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การชําระคืนเงินต้น

:

ทยอยคืนเงินต้นหรื อชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนด

การไถ่ถอนก่ อนครบ :
กําหนดอายุ

ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจมีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบกําหนด
และ/หรื อบริ ษทั อาจมีสิทธิหรื อไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกําหนด ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่ อนไขของหุ ้นกูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรื อประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาต
จากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การขึ้ นทะเบี ย นตรา :
สารหนี้

บริ ษทั อาจขึ้นทะเบียนหุน้ กู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย และ/หรื อศูนย์ซ้ื อ
ขายตราสารหนี้อื่นใด

เงื่อนไขพิเศษ

:

ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ไถ่ถอนหรื อ ชําระคื นหุ ้นกู้ที่ ได้ออกภายในวงเงิ นที่ ได้รั บ
อนุมตั ิน้ ี บริ ษทั สามารถออกหุน้ กูท้ ดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจํานวนที่ได้ไถ่ถอน
หรื อชําระคืน

วัตถุประสงค์

:

1. เพื่อชําระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็ นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั
2. เพื่อเป็ นเงิ นทุ นหมุนเวียนสําหรั บพัฒนาโครงการปั จจุบันและโครงการ
ใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั
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นอกจากนี้ ให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั หรื อบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั มีอาํ นาจ
ดังต่อไปนี้
(1)
การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ เช่น การกําหนดชื่อ
ลักษณะการขายหุ ้นกู้ จํานวนหุ ้นกูท้ ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกําหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น
(2)
การแต่งตั้ง ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
(3)
การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอาํ นาจในการดําเนิ นการใดๆ
ตามที่ จาํ เป็ น และเกี่ ยวเนื่ องกับ การออกและเสนอขายหุ ้นกู้ในครั้ งนี้ รวมถึ งการนําหุ ้นกู้ดัง กล่าวไปจดทะเบี ยนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (The Thai Bond Market
Association) หรื อ ตลาดรองอื่นๆ
หลังจากคุณจรี พร ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมแล้ว พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรื อไม่ ผูถ้ ือหุ ้นมี
ข้อซักถามดังนี้
1.
คุณภูมิรพี อนันทสิ งห์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย มีคาํ ถามสรุ ปได้ดงั นี้ เงินจากการ
เสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวจะนําไปลงทุนในโครงการใดบ้างและมีรายละเอียดอย่างไร และ เนื่องจากการเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว
จะเสนอขายเป็ นเงินตราต่างประเทศ จะมีวธิ ีป้องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
ประธานฯ ชี้แจงว่า เงินที่ได้จากการขายหุน้ กูจ้ ะนําไปใช้ในโครงการ 12 โครงการ ที่คุณจรี พร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี้ แจงไปแล้ว ซึ่ งโครงการทั้ง 12 ดังกล่าวมีพ้ืนที่กว่า 400,000 ตารางเมตร จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้เงิ น
ลงทุนสูง ต้นทุนทางการเงินที่กยู้ มื จากธนาคารจะสูงกว่าการออกหุ ้นกูป้ ระมาณร้อยละ 1 สําหรับประเด็นการออกหุ ้นกูเ้ ป็ น
เงินตราต่างประเทศเป็ นการกําหนดทางเลือกไว้ในกรณี จาํ เป็ นที่จะต้องออกหุ ้นกูเ้ ป็ นเงินตราต่างประเทศ เพื่อจะได้ไม่ตอ้ ง
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิอีก บริ ษทั จะได้ปรึ กษากับที่ปรึ กษาทางการเงิ นเพื่อดําเนิ นการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ ยงและระดับความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.

คุณศักดิ์ชยั สอบถามว่า การลงทุนในต่างประเทศจะลงทุนโดยร่ วมทุนกับบุคคลอื่นหรื อไม่ อย่างไร

คุณจรี พรชี้แจงว่าการลงทุนในต่างประเทศจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศนั้น หากจะต้องมีการ
ร่ วมทุนจะควรที่จะร่ วมทุนกับบริ ษทั ท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ เพื่อความคล่องตัว
3.

คุณศักดิ์ชยั สอบถามว่า โครงการทั้ง 12 โครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็ จในช่วงเวลาใด

คุ ณ จรี พรชี้ แ จงว่า โครงการทั้ง 12 โครงการดัง กล่ า ว บางโครงการได้เ ริ่ มตั้ง แต่ป ลายปี ที่ แ ล้ว บาง
โครงการเริ่ มเมื่อต้นปี 2556 คาดว่าน่าจะแล้วเสร็ จเป็ นกลางปี 2557 อย่างไรก็ดี หากโครงการสามารถส่ งมอบให้ลูกค้าได้
บริ ษทั จะเริ่ มมีรายได้จากโครงการดังกล่าว
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4.
คุณสุ พจน์สอบถามว่า เหตุใดสํานักงานซึ่ งอยูท่ ี่ สมุทรปราการ จึงไม่ต้ งั อยู่บนถนนบางนา-ตราด ซึ่ งมี
โครงการคลังสิ นค้าของบริ ษทั หลายโครงการ
ต่อการเดินทาง
5.

คุณจรี พรชี้แจงว่า สํานักงานของบริ ษทั ที่ต้ งั อยูส่ มุทรปราการ อยูใ่ นทําเลที่ดีใกล้ถนนวงแหวน สะดวก
คุณสุพร สอบถามว่าอัตราดอกเบี้ยหุน้ กูจ้ ะเป็ นอัตราที่เปลี่ยนแปลงตามตลาดหรื ออัตราดอกเบี้ยคงที่

ประธานฯ ชี้แจงว่าส่ วนใหญ่แล้ว อัตราดอกเบี้ยจะเป็ นอัตราคงที่ ซึ่ งอาจเป็ นช่วงระยะเวลาหนึ่ ง เช่น 3
ถึง 5 ปี และจากข้อมูลที่ได้รับจากที่ปรึ กษาทางการเงิน ปั จจุบนั อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างตํ่า จึงเป็ นโอกาสที่ดีในการออกหุน้ กู้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นวงเงิ น 3,200 ล้านบาทตามรายละเอียดที่ เสนอ
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
-

เห็นด้วย

-

406,293,820

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 98.7990

ไม่เห็นด้วย 4,918,800

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 1.1961

-

งดออกเสี ยง 4,500

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0010

-

บัตรเสี ย

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0037

15,600

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 วาระอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุ ธีผูร้ ับมอบฉันทะจากคุณเฉลียว ได้ช้ ี แจงการเสนอข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขข้อบังคับ
บริ ษทั ตามที่ได้เสนอไว้ในวาระที่ 9
ข้อบังคับ

คุ ณสุ ธีขอเสนอให้ที่ป ระชุ มพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 22 เพื่อกําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ใ น

คุณเกษมสี เลขานุการบริ ษทั จึงได้ช้ ีแจงเกี่ยวกับการนําเรื่ องดังกล่าวเข้าสู่ การพิจารณาของที่ประชุมว่า การที่จะ
เสนอจะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมนั้น ต้องมีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั มีจาํ นวน 510,000,000 หุน้ ดังนั้น 1
ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดคิดเป็ น 170,000,000 หุน้
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หลังจากนั้น คุณเกษมสี เลขานุการบริ ษทั ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติการเพิ่มวาระพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 22 เป็ นวาระที่ 13 ที่คุณสุธีเสนอ
มติทปี่ ระชุม
เสี ยงดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้เพิ่มวาระพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22 เป็ นวาระที่ 13 ด้วยคะแนน
-

เห็นด้วย

-

373,069,220

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 73.1508

ไม่เห็นด้วย 7,746,400

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 1.5189

งดออกเสี ยง 30,417,100

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 5.9641

ของหุน้ ของบริ ษทั ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
วาระที่ 13 พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับข้ อ 22
ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุธี ผูร้ ับมอบฉันทะจากคุณเฉลียว ได้ช้ ีแจงการเสนอข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั
ตามที่ได้เสนอไว้ในวาระที่ 9 อีกครั้ง
คุณสุธีจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 22 เป็ นดังนี้
“กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น เป็ นจํานวนไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่านต่อปี และโบนัสประจําปี ในอัตราร้อยละ 0.5
ของกําไรสุ ทธิ ของปี นั้นๆ โดยให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรกันเอง นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเบี้ ย
เลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ”
หลังจากนั้น คุณศักดิ์ ชัยขอปรับแก้ไขในส่ วนของโบนัสประจําปี ร้อยละ 0.5 โดยขอให้คาํ นวณจากเงิ นปั นผล
ประจําปี ไม่คาํ นวณจากกําไรสุทธิ เพื่อความเท่าเทียมกันระหว่างผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ประธานฯ จึงเสนอขอให้คาํ นวณโบนัสจากเงินกําไรสุทธิ แต่จาํ นวนที่จ่ายไม่เกิน 10,000,000 บาท
หลังจากนั้น คุณเกษมสี เลขานุการบริ ษทั ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22 ที่คุณสุธีเสนอ
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22 จากเดิมซึ่งกําหนดว่า
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“ข้อ 22.
กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม โดยอาจกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มี
ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ”
เป็ นดังนี้
“ข้อ 22
กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
บําเหน็จ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น เป็ นจํานวนไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่านต่อปี และโบนัส
ประจําปี ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกําไรสุทธิของปี นั้นๆ แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการเป็ นผู ้
พิจารณาจัดสรรกันเอง นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริ ษทั
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อลูกจ้างของ
บริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ”
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
-

เห็นด้วย

-

80,363,190

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 93.2690

ไม่เห็นด้วย 1,100,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 1.2766

งดออกเสี ยง 4,699,600

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 5.4543

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
อนึ่ง ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ยคิดเป็ นจํานวนหุน้ 325,069,930 หุน้ จึงไม่นบั หุน้ ดังกล่าวเป็ นหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงคะแนน และ คงเหลือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนจํานวน 86,162,790 หุน้
ข้ อซักถามเพิม่ เติมของผู้ถือหุ้นหลังจากการพิจารณาวาระที่ 13
ได้ดงั นี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 13 มีผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นต่างๆ สรุ ปสาระสําคัญของคําถามคําตอบ
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1.
คุณเกียรติศกั ดิ์ แสวงการ ผูถ้ ือหุน้ ถาม บริ ษทั บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชัน่ จํากัด (“BSY”) เป็ นผูร้ ับเหมา
รายใหญ่ของบริ ษทั และรั บเหมาก่ อสร้ างให้บริ ษทั เป็ นส่ วนใหญ่ บริ ษทั จะว่าจ้างผูร้ ั บเหมารายอื่ นได้หรื อไม่ และมี
กระบวนการคัดเลือกหรื อไม่อย่างไร
ตอบ บริ ษทั เน้นการก่อสร้างตามความต้องการของลูกค้า จึงต้องคัดเลือกผูร้ ับเหมาตามความต้องการของ
ลูกค้าหรื อผูร้ ับเหมาที่สามารถทํางานสนองความต้องการของลูกค้าได้ บริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลือกผูร้ ับเหมาหลายรายและเคย
ว่าจ้างผูร้ ับเหมารายอื่นนอกจาก BSY ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผา่ นมา BSY สามารถทํางานสนองความต้องการของลูกค้าได้
และทํางานได้คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ในขณะที่ ราคาอยูใ่ นระดับที่ ยอมรับได้ ส่ วนผูร้ ับเหมารายอื่นบางรายคุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน หรื อบางรายมีคุณภาพการทํางานที่ได้มาตรฐาน แต่ราคารับเหมาอยูใ่ นอัตราที่สูง ด้วยเหตุดงั กล่าว BSY จึง
ได้รับการคัดเลือกหรื อได้รับการเสนอชื่อให้ลูกค้าให้เป็ นผูร้ ับเหมาของบริ ษทั ในหลายๆ โครงการ
ในกรณี ของ Built to Suit ลูกค้าจะร่ วมพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับเหมาและในบางกรณี ลูกค้าได้เสนอชื่ อ
ผูร้ ับเหมาให้บริ ษทั พิจารณา บริ ษทั ได้เสนอ BSY หรื อได้เปรี ยบเทียบราคาของ BSY กับราคาของผูร้ ับเหมาที่ลูกค้าเสนอชื่อ
โดยว่าจ้างบริ ษทั ที่ ปรึ กษาในการเปรี ยบเที ยบราคา ดังนั้น การคัดเลือกผูร้ ับเหมากรณี ของ Built to Suit จึงไม่มีการเปิ ด
ประมูล
ในกรณี ของ Warehouse Farm ซึ่ งเป็ นการผสมผสานระหว่าง Built to Suit และ General Warehouse จะ
มีการเปิ ดประมูลคัดเลือกผูร้ ับเหมา
ส่ วนเหตุผลที่ BSY มักได้รับการคัดเลือก คือ นอกจากการทํางานที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และมีราคาที่ยอมรับได้น้ นั ลูกค้าของบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในผลงานของ BSY โดยเฉพาะลูกค้าเดิม
ของบริ ษทั ที่ ประสงค์จะขยายพื้นที่หรื อทําโครงการเพิ่มเติม ซึ่ ง BSY จะมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ในการก่อสร้างหรื อออกแบบโครงการ บริ ษทั จะมี know how และการออกแบบเป็ นของตนเอง เมื่อบริ ษทั ทําการ
ออกแบบโครงการจึงนําไปให้ผรู ้ ับเหมาประเมินราคาว่าจ้างและนําไปก่อสร้างต่อไป ซึ่ ง BSY ให้สัญญากับบริ ษทั ว่าจะไม่
นํา know how และการออกแบบของบริ ษทั ไปใช้กบั ลูกค้ารายอื่นของตน หากบริ ษทั มีจาํ นวนผูร้ ับเหมามากรายหรื อเปลี่ยน
ผูร้ ับเหมาอยูเ่ ป็ นประจํา จะทําให้เกิดความเสี่ ยงที่ผรู ้ ับเหมารายอาจนํา know how และการออกแบบของบริ ษทั ไปใช้กบั ผูว้ า่
จ้างรายอื่น อันเป็ นละเมิดสิ ทธิของบริ ษทั
2.
คุณเกียรติศกั ดิ์ ถาม จากผลงานและคุณสมบัติของ BSY ที่กล่าวมานี้ และ BSY เป็ นผูร้ ับเหมาเฉพาะด้าน
คลังสิ นค้า จึงเสนอแนะให้บริ ษทั เข้าถือหุน้ BSY เพื่อลดความเสี่ ยงของบริ ษทั
ตอบ รับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา
3.

คุณเกียรติศกั ดิ์ ถาม Logistic Center และ Distribution Center ต่างกันอย่างไร

ตอบ Logistic Center หมายถึ งทําเลที่ ต้ งั ที่ เหมาะสมสําหรับการขนส่ งสิ นค้า Distribution Center
หมายถึง ศูนย์กระจายสิ นค้า คือ อาคารอันเป็ นที่ต้ งั ศูนย์กลางการรวมสิ นค้าเพื่อบรรจุหีบห่ อและกระจายสิ นค้าต่อไปยังมือ
ผูบ้ ริ โภค Distribution Center จะต้องตั้งอยูใ่ น Logistic Center เพื่อความสะดวกรวดเร็ วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
สิ นค้า
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4.
คุณเกียรติศกั ดิ์ ถาม บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ดีทแฮล์ม จํากัด) (“DKSH”)
ทําธุ รกิ จเดี ยวกับบริ ษทั หรื อไม่ และ มีสัดส่ วนการเช่าพื้นที่ กบั บริ ษทั ลดลงหรื อไม่ และ การขายสิ นทรัพย์ให้แก่กองทุ น
WHA จะขายเฉพาะส่วนที่ DKSH เช่า ใช่หรื อไม่
ตอบ DKSH มิได้ทาํ ธุ รกิ จเดี ยวกับบริ ษทั ทําธุ รกิ จและมิได้ทาํ Warehouse Farm ธุ รกิ จอย่างหนึ่ งของ
DKSH คือ กระจายสิ นค้าไปทัว่ ประเทศตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้า โดยบริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสิ นค้าให้
DKSH เช่า เริ่ มตั้งแต่การจัดหาที่ดิน ลงทุนก่อสร้าง รวมตลอดจนการดูแล DKSH ในระหว่างการเช่า ในขณะที่ DKSH จะ
ลงทุนในอื่น เช่น การวิง่ รถ การควบคุมการกระจายสิ นค้า
DKSH มีการเช่าพื้นที่จากบริ ษทั เพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ดี สัดส่ วนการเช่าพื้นที่ของ DKSH นั้นเมื่อเทียบ
กับอดีตที่ผ่านมามีสัดส่ วนที่ลดลง เนื่ องจากบริ ษทั ได้ขายสิ นทรัพย์ส่วนที่ DKSH ให้กองทุน WHA และมีลูกค้ารายใหม่
เพิ่มขึ้น
ส่วนการขายสิ นทรัพย์ให้แก่กองทุน WHA บริ ษทั จะขายโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็ จและมีรายได้พร้อม
หรื อมีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นแล้ว มิใช่ขายเฉพาะทรัพย์สินที่ DKSH เช่า แต่เหตุที่การขายสิ นทรัพย์ให้แก่กองทุน WHA ส่ วน
ใหญ่จะมี DKSH เช่า เนื่องจาก DKSH เป็ นผูเ้ ช่ารายแรกๆ ของบริ ษทั และสิ นทรัพย์ที่ DKSH เช่าเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีรายได้ค่า
เช่าแล้ว อย่างไรก็ดี DKSH ยังมีโครงการเหลือกับบริ ษทั เช่น โครงการที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณถนน บางนา-ตราด กม. 18
5.
คุณเกียรติศกั ดิ์ ถาม บริ ษทั มีสัดส่ วนพื้นที่ระหว่าง General Warehouse และ Built to Suit เท่าใด และ
ผลตอบแทนเป็ นเช่นไร
ตอบ พื้นที่ที่เป็ น Built to Suit มีสัดส่ วนร้อยละ 70 และพื้นที่ที่เป็ น General Warehouse มีสัดส่ วนร้อย
ละ 30 การให้เช่าพื้นที่ แบบ General Warehouse จะมีผลตอบดี กว่ากรณี Built to Suit แต่มีความเสี่ ยงมากกว่าเนื่ องจาก
ระยะเวลาให้เช่าจะเป็ นระยะสั้น เช่น 3 ปี ในขณะระยะเวลาการให้เช่าของ Built to Suit เป็ นระยะยาวเช่น 10 ปี 15 ปี และ
20 ปี
6.

คุณเกียรติศกั ดิ์ ถาม ลักษณะของ Warehouse Farm เป็ นอย่างไร

ตอบ ลักษณะของ Warehouse Farm คือ เป็ นผสมระหว่าง General Warehouse และ Built to Suit
กล่าวคือ ในกรณี ของ Built to Suit เป็ นการสร้างตามความต้องการของลูกค้า บริ ษทั จะมีลูกค้าพร้อมที่จะเช่าหลังจากการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ ดังนั้น การก่อสร้างแบบ Built to Suit จึงต้องมีการหารื อกับลูกค้าถึงทําเลที่ต้ งั ขนาด และ ราคาค่าเช่า ให้
เป็ นที่เรี ยบร้อยจึงดําเนินการก่อสร้าง เมื่อสร้างเสร็ จก็จะส่ งมอบให้ลูกค้าใช้งานได้ทนั ที ส่ วน General Warehouse เป็ นการ
ก่อสร้างโดยอาจมีหรื อไม่มีลูกค้ารองรับ ในกรณี ที่ไม่มีลูกค้ารองรับ บริ ษทั จะสามารถเปิ ดรับลูกค้ารายใหม่เข้าเยี่ยมชม
สถานที่เพื่อพิจารณาเช่าได้ ซึ่งกรณี ของ General Warehouse จะทําให้บริ ษทั เป็ นรู ้จกั ของลูกค้ารายใหม่ๆ มากขึ้น ลูกค้าได้มี
โอกาสได้เห็ นสภาพของพื้นที่ ก่อนตัดสิ นใจเช่า Warehouse Farm แห่ งแรกของบริ ษทั คือ กม 18 พื้นที่ประมาณ 85,000
ตรม.
7.

คุณเกียรติศกั ดิ์ ถาม มีความเป็ นไปได้หรื อไม่ที่บริ ษทั จะจัดตั้ง REITs
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ตอบ เนื่ องจาก REITs จะมีลกั ษณะคล้ายกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดย REITs สามารถกูย้ ืมเงินได้
ทําให้เงินลงทุนใน REITs ไม่ตอ้ งสูงมาก และ REITs สามารถกูเ้ งินมาดําเนิ นการได้ และหากต้นทุนการกูเ้ งินตํ่า ก็สามารถ
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือ REITs ได้มากกว่า อย่างไรก็ดี เพิ่งมีกฎหมายให้จดั ตั้ง REITs ได้ บริ ษทั จึงอยูใ่ นระหว่างศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการจัดตั้ง REITs และ ได้ปรึ กษาหารื อกับที่ปรึ กษาทางการเงินเพื่อดําเนินการดังกล่าว
8.
คุณวิรักษ์ วิสุทธิ ผล ผูถ้ ือหุ ้น ถาม ตามแผนของรัฐบาลจะมีเส้นทาง logistic ใหม่ คือเส้นทางไปทวาย
และยังมีโครงการสร้างท่าเรื้ อนํ้าลึกที่ภาคใต้อีก 2 แห่ ง บริ ษทั มีแนวทางอย่างไร และ เส้นทาง logistic จะเปลี่ยนแปลงไป
หรื อไม่
ตอบ การที่ จะมีเส้นทาง logistic ใหม่ในการเดิ นทางไปทวายซึ่ งอยูใ่ นต่างประเทศคงต้องใช้เวลาอีก
หลายปี เส้นทางดังกล่าวมีความน่าสนใจและบริ ษทั จะรับไว้ศึกษาเพื่อลงทุนหากมีโอกาส อย่างไรก็ดี การกระจายสิ นค้าของ
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริ ษทั จะกระจายภายในประเทศ บริ ษทั จึงได้ศึกษาเส้นทางการขนส่ งที่สาํ คัญในประเทศไว้ดว้ ย ได้แก่
ทางรถไฟเส้นทางเหนื อใต้ และ เส้นทางตะวันออกตะวันตก และ บริ ษทั จะขยายธุ รกิ จไปตามหัวเมื องต่างจังหวัดของ
ประเทศในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า
9.
คุณวิรักษ์ ถาม บริ ษทั มีการสะสมที่ ดิน (land bank) พร้อมที่ จะพัฒนาต่อไป มากน้อยเพียงไร และ
วางแผนกลยุทธ์การจัดหาที่ดินอย่างไร
ตอบ บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะสะสมที่ดินไว้เป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ดี บริ ษทั จะสอบถามความต้องการ
ของลูกค้าว่าต้องการที่ดินในทําเลใด จึงจะจัดหาที่ดินในบริ เวณดังกล่าวเตรี ยมไว้ และในการก่อสร้างจะทยอยก่อสร้างทีละ
ส่วน โดยเฉลี่ยบริ ษทั จะจัดหาที่ดินไว้ 2-3 ปี ล่วงหน้า และจะไม่สะสมที่ดินไว้เป็ นจํานวนมากๆ
10.
คุณวิรักษ์ ถาม การเพิ่มทุนของกองทุน WHA เพื่อให้บริ ษทั ขายทรัพย์สินเข้ากองทุน WHA ประสบ
ความสําเร็ จเพียงใด
ตอบ ในการขายทรัพย์สินของบริ ษทั ให้แก่เข้ากองทุน WHA ในแต่ละคราวที่ผา่ นมา ได้รับการตอบรับที่
ดีจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเดิ ม ดังจะเห็ นได้จากที่ผ่านมา ไม่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ่มทุน
ของกองทุน WHA
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 12.20 น.

(คุณสมยศ อนันตประยูร)
ประธานทีป่ ระชุม
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