รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
ของ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เริ่ มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้ องวอเตอร์ เกทบอลรู มชัน้ 6 โรงแรม
อมารี วอเตอร์ เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
การแนะนาก่ อนการประชุม
พิธีกรที่ประชุมได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
เลขานุการบริ ษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท
1.1 คุณจรี พร จารุกรสกุล

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัท

1.2 คุณเดวิด ริ ชาร์ ด นาร์ โดน

รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร

1.3 คุณวิวฒ
ั น์ จิรัฐติกาลสกุล

กรรมการและกรรมการบริ หาร

1.4 คุณไกรลักษณ์ อัศวฉัตรโรจน์

กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกลยุทธ์

1.5 คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท

กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

1.6 คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร

กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน

1.7 คุณณรงค์ กริ ชชาญชัย

กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมาย

1.8 คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย

กรรมการ กรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
และผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี

1.9 คุณชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

กรรมการอิสระ

1.10 ดร. อภิชยั บุญธีรวร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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1.11 ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

1.12 ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ ง
กรรมการของบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 12 ท่าน เข้ าร่ วมการประชุมจานวน 12 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100
ของกรรมการทังหมด
้
2. เลขานุการบริ ษัท
คุณศิริศกั ดิ์ กิจรักษา
3. ผู้สอบบัญชี จาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
1. คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์
2. คุณมีนา พรเวชอานวย
4. ผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริ ษัทตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จากัด
คุณขวัญฤทัย วงศ์เงิน
5. ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริ ษัท อาร์ แอล เคาน์เซิล จากัด
คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ซึง่ จะทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมด้ วย
หลังจากนัน้ พิธีกรขอเชิญแนะนาผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็ นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุม
อีก 1 ท่าน มีผ้ ถู ือหุ้นอาสามาเป็ นพยานการนับคะแนน 1 ท่าน ได้ แก่ คุณสุรชัย ทิพานาชัย
หลังจากการแนะนาบุคคลต่าง ๆ แล้ วพิธีกรที่ประชุมได้ เชิญ คุณจรี พร จารุ กรสกุล ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่
เป็ นประธานที่ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทกล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นเข้ าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ประจาปี 2561 และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 243 ราย ถื อ หุ้ น เ ป็ น
จานวนรวม 1,492,423,898 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมจานวน 1,426 ราย ถือหุ้นเป็ นจานวนรวม 7,297,598,111
หุ้น ซึง่ รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ เข้ าประชุมรวมเป็ นจานวน 1,669 ราย ถือหุ้นรวมเป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 8,790,022,009 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 61.3558 ของหุ้นของบริ ษัทที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานฯ จึงได้ กล่าวเปิ ดการประชุม
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คุณ จรี พร จารุ กรสกุล ประธานกรรมการ ได้ ขอให้ เลขานุการบริ ษัท คุณ ศิริศักดิ์ กิจรักษา ได้ ชีแ้ จงถึงขันตอน
้
การประชุมและกระบวนการนับคะแนนด้ วย คุณ ศิริศกั ดิ์ กิจรักษา จึงได้ ชีแ้ จงขัน้ ตอนการประชุมและกระบวนการนับ
คะแนนดังนี ้
(ก)
การประชุมจะดาเนินไปตามวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ ที่ประชุมลงมติออก
เสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ
(ข)
เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมเป็ นจานวนมาก เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ผู้ถื อ หุ้น ท่ านที่ ไม่ เห็ น ชอบ หรื อ งดออกเสีย งในการลงมติ ข องแต่ละวาระ ขอให้ ย กมื อ แล้ วจะมี เจ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท
ดาเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระนันๆ
้
(ค)
สาหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะแบบ ก. ที่ไม่ยกมือ ถือว่าผู้ ถือหุ้นและผู้รับฉันทะแบบ ก. ท่านนันลงมติ
้
เห็น ชอบในวาระนัน้ ๆ โดย ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะแบบ ก. ดังกล่าวโปรดส่งคืน ใบลงคะแนนให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ที่ บริ เวณ
ทางออกเมื่อประชุมเสร็ จแล้ วด้ วย
(ง)
ส่วนผู้รับมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค นัน้ จะรับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ ของท่านผู้ถือ
หุ้น บริ ษัทฯ ได้ นาคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง บันทึกรวมไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตาม
วาระ ดังนัน้ ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค จึงจะไม่ได้ รับบัตรลงคะแนน
(จ)
เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทได้ ใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนน
เสียงโดยให้ บริ ษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้ดาเนินการโดยการนาโปรแกรมการลงทะเบียนและ
การนับคะแนนด้ วย Barcode มาใช้ สาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง
เสียงต่อหนึง่ หุ้น ซึง่ บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ งดออกเสียงรวมถึงบัตรเสีย หักออกจากจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ
(ฉ)
กรณี ที่พบว่าบัตรคงคะแนนเสียงใดมิได้ ลงคะแนนเสียง หรื อลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ในช่องแสดง
ความเห็น หรื อใช้ สทิ ธิลงคะแนนเสียงไม่เป็ นไปตามจานวนเสียงที่มีอยูห่ รื อตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะนันๆ
้ และจะถือว่า บัตรลงคะแนน
เสียงนันเป็
้ นบัตรเสีย
(ช)
ในกรณี ที่ไม่มีผ้ ใู ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็ นเอก
ฉันท์ ทังนี
้ ้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดาเนินการประชุมในวาระต่อไป และจะแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงของ
วาระก่อนหน้ านี ้ เมื่อการนับคะแนนเสร็ จสิ ้น
(ซ)
มติเห็นชอบของวาระที่พิจารณาในวันนี ้ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้ องได้ รับมติเห็นชอบด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด ส่วนวาระที่ 2 เป็ นการแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
(ฌ)
วาระที่ 7 (รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับ ปี 2560) จะต้ อ งได้ ค ะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมาประชุม ตาม
ข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 22, วาระที่ 9 (พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้), วาระที่ 10 (พิจารณาแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษัท) และ วาระที่ 10 (พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ) จะต้ องได้ รับมติ
เห็ นชอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิ ออกเสีย ง
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ลงคะแนน ตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 35 (2) ซึ่งในทุกวาระที่พิจารณากันในวันนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ านหรื อไม่เห็นด้ วยกับขันตอนการประชุ
้
มและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้ น จึงถือว่า ที่
ประชุมเห็นด้ วยกับขันตอนการประชุ
้
มและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว
เริ่มการประชุม
ประธานฯ จึงได้ เริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ตามที่บริ ษัทได้ จดั ให้ มี การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
และได้ สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมทังเผยแพร่
้
รายงานการประชุม
ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ ไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมลาดั บที่ 1 นัน้
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้ วย
พิธีกรที่ประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
- เห็นด้ วย
9,290,894,624 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- งดออกเสียง
2,775,900 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ**
- บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ**
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
**ไม่คานวณร้ อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

100.0000
-

วาระที่ 2 รั บทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ประจาปี
2560
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณ อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิ น
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม
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คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ได้ ชี ้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษัท คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(MD&A) ประจาปี 2560 ต่อที่ประชุมดังนี ้
1. สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัท
ธุรกิจหลักของบริ ษัท แบ่งได้ เป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
1. ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
 ในปี 2560 มียอดขายที่ดินประมาณ 976 ไร่ คิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาด ร้ อยละ 57 ซึง่ ถือ
เป็ นการตอกย ้าการเป็ นผู้นาอันดับหนึ่ง ในธุรกิจ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมได้ อย่าง
ชัดเจน
 บริ ษัทได้ ดาเนินการตามนโยบายของภาครัฐ สาหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) โดยบริ ษัทได้ เปิ ดนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ คือ นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ด 4 (“HESIE 4”) ซึ่งถือเป็ นนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่
9 ของบริ ษั ท และได้ รับ การประกาศให้ เป็ นเขตส่ง เสริ ม นิ ค มอุต สาหกรรม (Special
Promotion Zone) ภายใต้ คณะกรรมการ EEC อีกด้ วย เมื่อปี 2560 ผ่านมา ทังนี
้ ้ เพื่อ
เป็ นประโยชน์ ใ นการรองรั บ ลูก ค้ า เฉพาะกลุ่ม เช่ น อุต สาหกรรมยานยนต์ สมัย ใหม่
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม เป็ น
ต้ น
 บริ ษั ทยั ง ได้ รั บ อนุ มั ติ ในการจด ทะเบี ย นการลงทุ น (Investment Registration
Certificate หรื อ “IRC”) จากรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนาพื ้นที่ขายประมาณ 3,100 ไร่
รวมถึงได้ รับอนุมตั ิเห็นชอบ EIA และพร้ อมดาเนินการก่อสร้ างตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม
เป็ นต้ นไป
2. ธุรกิจโลจิสติกส์
 บริ ษัทดาเนินการพัฒนาพื ้นที่เช่าอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั มีพื ้นที่เช่า 2.1 ล้ านตารางเมตร
โดยปี 2560 บริ ษัทมีพื ้นที่เช่าเพิ่มเติม 161,000 ตารางเมตร
 บริ ษัทประสบความสาเร็ จในการแปลงสภาพกองทุนอสังหาริ มทรั พย์และสิทธิการเช่า
ดับ บลิ ว เอชเอ พรี เมี่ ย ม แฟคทอรี่ แ อนด์ แ วร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“ WHAPF”) ควบรวมกั บ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท
(“WHART”) และ WHART มีการซื ้อทรัพย์สนิ ซึ่งทาให้ กองทุนมีขนาดทรัพย์สนิ ที่ใหญ่ขึ ้น
โดยมีมลู ค่ารวมเป็ นประมาณ 28,000 ล้ านบาท
3. ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน
 บริ ษัทประสบความสาเร็ จในการนาบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลติ ี ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด
(มหาชน) (“WHAUP”) เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมี มูลค่าตามราคาตลาด
(Market cap) ประมาณ 20,000 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 70
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 ธุรกิ จ การขายน า้ มี ป ริ ม าณการขายน า้ เพิ่ ม ขึน้ โดยในปี 2560 มี ป ริ ม าณการขายน า้
ประมาณ 100 ล้ านลูกบาศก์เมตร ซึง่ เติบโตในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของธุรกิจใน
นิคมอุตสาหกรรม
 ธุรกิ จไฟฟ้ ามี การเพิ่ม กาลังการผลิต โดยมี จานวนเมกกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถื อหุ้น
เพิ่ ม ขึ น้ จาก 350 เมกะวั ต ต์ ในปี 2559 เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 478 เมกะวั ต ต์ ในปี 2560
จากการที่โรงไฟฟ้ า (โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก) ทัง้ 4 โรง สามารถดาเนินงานผลิตและจาหน่าย
ไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ได้ ตามแผน ส่งผลให้ รายได้ ของธุรกิจไฟฟ้ าเติบโตขึ ้น
4. ธุรกิจให้ บริ การด้ านดิจิทลั
 บริ ษัทสามารถให้ บริ การเชื่อมต่อสื่อสารในโครงการเคเบิลใยแก้ วให้ แก่ โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมไปแล้ ว 5 นิคมอุตสาหกรรม โดยในปี 2561 นี ้บริ ษัทมีแผนจะให้ บริ การให้
ครบทัง้ 9 นิคมอุตสาหกรรม
 บริ ษัทให้ บริ การ Data Center ทังหมด
้
3 แห่ง โดยอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด 2 แห่ง และที่
ถนนวิภาวดีรังสิตอีก 1 แห่ง ซึง่ มีจานวน rack รับฝากเซิร์ฟเวอร์ รวมทังหมด
้
461 racks
 บริ ษั ทให้ บริ การอื่นๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ Data Center เพื่ อที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้ องการและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ลกู ค้ าได้
2. สรุ ปผลการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโครงสร้ างกลุ่มบริษัท
 การนาบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลติ ี ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“WHAUP”) เข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ บริ ษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 70
 การแปลงสภาพกองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์
เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“ WHAPF”) ควบรวมกับ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรี เมี่ยม โกรท (“WHART”) โดยมีมลู ค่าทรัพย์สนิ ประมาณ 28,000 ล้ านบาท
 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“HREIT”) มีการซื ้อทรัพย์สนิ
เพิ่มเติมเมื่อช่วงต้ นปี ที่ผา่ นมา ส่งผลให้ มีมลู ค่าทรัพย์สนิ ประมาณ 9,000 ล้ านบาท
 เมื่อรวมมูลค่าทรัพย์สินภายใต้ การบริ หารจัดการของกองทรัสต์ และกองทุนรวม ได้ แก่ WHART
HREIT ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ดั บ บลิ ว เอชเอ บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์
(“WHABT”)และ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรี ยล (“HPF”) จะมีทรัพย์สินที่อยู่
ภายใต้ การบริ หารจัดการที่ ประมาณ 50,000 ล้ านบาท ซึ่งตรงกับเป้าหมายในการเติบโตสาหรับกองทุน และ
กองทรัสต์ทงหมด
ั้
 บริ ษัทมีการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น WHA Hemaraj Cienco4 Joint Stock Company ที่
เป็ นบริ ษัทที่ ประเทศเวียดนาม โดยบริ ษัทถือหุ้นที่ร้อยละ 99 และ มีการร่ วมทุนกับบริ ษัท Genesis ในการทา
Data Center รวมถึ ง บริ ษั ท ที่ ได้ ร่ ว มทุน ทางด้ า นธุ รกิ จ ไฟฟ้ า เช่ น กลุ่ม บริ ษั ท บริ ษั ท โกลว์ พลัง งาน จ ากัด
(มหาชน) (“Glow”) บริ ษั ท กัลฟ์ เอ็ น เนอร์ จี ดี เวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“Gulf”) และ บริ ษั ท บี .กริ ม
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“Begrim”)
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 บริ ษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์มี Warehouse Farm อยู่
11 แห่ ง กระจายตัว อยู่ใ นพื น้ ที่ บ างนา-ตราด วัง น้ อ ย พระราม 2 ชลบุ รี ระยอง และได้ มี ก ารเปิ ดตัว นิ ค ม
อุสาหกรรมแห่งใหม่ แห่งที่ 9 เมื่อต้ นปี ที่ผา่ นมา และยังมี Logis Park ที่มีคลังสินค้ า (Warehouse) ให้ เช่าซึง่ อยู่
ติดกับนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง มี Digital Center 3 แห่ง และมีอาคารสานักงาน (Office Building) ให้ เช่า 2
แห่ง
3. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและโอกาสในการลงทุนของบริษัท สรุปได้ ดงั นี ้
 ร่ างพ.ร.บ. EEC ได้ มีมติให้ ประกาศใช้ เป็ นกฎหมายแล้ ว ส่งผลให้ จานวนนักลงทุนที่สนใจเข้ ามา
ลงทุนในประเทศไทยมีจานวนมากขึ ้น รวมทังความหลากหลายในด้
้
านประเภทของธุรกิจและเชือ้ ชาติของผู้ที่
สนใจเข้ ามาลงทุนที่เพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะประเทศจีน ส่งผลให้ จานวนผู้ที่สนใจและผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็ นลูกค้ า
กับบริ ษัทในอนาคตมีเพิ่มมากขึ ้น
 การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ อาทิ สนามบินนานาชาติอตู่ ะเภา ท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง
และท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟสสาม โครงการรถไฟความเร็ วสูง กรุงเทพ-ระยอง และโครงการรถไฟรางคู่
จะเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศยังสามารถเติบโตได้ ทดีอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต
 บริ ษัทมีพื ้นที่ของธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวม 49,544 ไร่ โดยเป็ นพื ้นที่ทพร้ อมขายประมาณ
12,000 ไร่ โดยพื ้นที่พร้ อมขายประมาณ 9,000 ไร่ ที่อยูใ่ นพื ้นที่ของ EEC
 ธุรกิจธุรกิจโลจิสติกส์ มีพิ ้นที่พฒ
ั นาแล้ วประมาณ 2.1 ล้ าน ตารางเมตร ทังนี
้ ้มีผ้ ทู ี่สนใจในการเช่า
คลังสินค้ าสาเร็ จรูปในรูปแบบ Built to Suit เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
 ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน มีกาลังความสามารถในการขายน ้าประมาณ 155 ล้ านลูกบาศก์
เมตร โดยปั จจุบนั คาดว่าความสามารถดังกล่าวยังเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของปริ มาณการขายน ้าได้ ใน
อนาคต สาหรับ ธุรกิ จไฟฟ้ าบริ ษั ทมี จานวนเมกกะวัตต์ ต ามสัดส่วนการถื อหุ้น เท่ากับ 478 เมกะวัตต์ และมี
Backlog ที่จะทาให้ จานวนเมกกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ น 543 เมกะวัตต์ นอกจากนีย้ งั มี การ
ลงทุนในธุรกิจค้ าปลีกก๊ าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช (NGD) ที่ให้ บริ การแก่นิคมอุตสหกรรม โดย
ให้ บริ การแล้ วในนิคมอุตสาหกรรมที่เปิ ดใหม่ 2 นิคม ได้ แก่ HESIE2 และ HESIE4 รวมถึงธุรกิจ Solar Rooftop ที่
บริ ษัทมีพื ้นที่รองรับกว่า 2 ล้ าน ตารางเมตร ซึง่ ตามพื ้นที่ดงั กล่าวทาให้ สามารถมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าได้ กว่า 200
เมกะวัตต์ อีกทังบริ
้ ษัทมีการร่วมทุนกับพันธมิตรในการสร้ างโรงไฟฟ้ าจากขยะในนิคมอุตสากรรม ซึง่ บริ ษัทได้ รับ
ใบอนุญาตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
 ธุรกิจให้ บริ การด้ านดิจิทลั ซึ่งมี Data Center อยู่ในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ รวมถึงการทยอยการติดตัง้
เคเบิ ้ลในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในอนาคต
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4. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) สรุปได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
(ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม)

3,211 ล้ านบาท

เพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่มาจากจานวนที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ ที่เพิ่มขึน้
32% ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559

รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

3,079 ล้ านบาท

ลดลง
74%

ส่ว นใหญ่ ม าจากการขายอสังหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การ
ลงทุนให้ กับ WHART และ HREIT ในปี 2559 จานวน
มากกว่า 420,455 ตารางเมตร เมื่อเที ยบกับ ปี 2560
เพียง 85,867 ตารางเมตร

รายได้ คา่ เช่า รายได้ จากการบริการ และรายได้ อื่น ๆ
(ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

1,148 ล้ านบาท

ลดลง
31%

ส่ว นใหญ่ ม าจากการขายอสังหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การ
ลงทุนให้ กับ WHART และ HREIT ในปี 2559 จานวน
มาก

รายได้ จากการขาย และบริการ
(ธุรกิจสาธารณูปโภค)

2,075 ล้ านบาท

เพิ่มขึ ้น
4%

หากไม่รวมรายได้ ครัง้ เดียว รายได้ คา่ สาธารณูปโภค
เพิ่มขึ ้นประมาณ 8% เนื่องจากมีการ COD โรงไฟฟ้า
จานวน 5 โรงนับตังแต่
้ ไตรมาส 4 ปี 2559

ส่วนแบ่งกาไรจากกิจการร่วมค้ า

1,963 ล้ านบาท

เพิ่มขึ ้น
95%

ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการการเปิ ด SPP จานวน 5
โรงซึง่ เริ่มดาเนินการตังแต่
้ วนั ที่ 16 พ.ย. 2558 เป็ นต้ น
ไป ส่งผลให้ บริษัทฯ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าทังหมด
้
478 เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ดอกเบี ้ยจ่าย

1,617 ล้ านบาท

ลดลง
34%

ดอกเบี ้ยจ่ายลดลงอย่างมีนยั สาคัญเนื่องจาก
1. ชาระคืนเงินกู้สาหรับการเข้ าซื ้อกิจการเหมราชฯ
จานวน 20,955 ล้ านบาทระหว่างปี 2559
2. การชาระคืนเงินกู้และหุ้นกู้จานวน 8,300 ล้ าน
บาทระหว่างปี 2560
3. การรีไฟแนนซ์เงินกู้โดยการออกหุ้นกู้จานวน 4,000
ล้ านบาทโดย WHAUP ซึง่ ทาให้ ต้นทุนการลงทุนลดลง
จาก 4.20% เป็ น 3.33% ในวันที่ 17 ก.ย. 2560

กาไรส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่

3,266 ล้ านบาท

เพิ่มขึ ้น
13%

ผลการดาเนินงานที่ดีเนื่องมาจาก
1. ส่วนแบ่งกาไรจากธุรกิจไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง
2. ความสามารถในการทากาไรจากธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรมสูงขึ ้น
3. ความสามารถในการทากาไรทีส่ งู ขึ ้นจากการขาย
ทรัพย์สินไปยัง WHART
4. ดอกเบี ้ยจ่ายลดลง

หมายเหตุ: %เพิ่มขึ ้น/ลดลง เปรี ยบเทียบกับปี 2559

หากพิจรณาการแบ่งรายได้ ของแต่ละธุรกิจ บริ ษัทสามารถกระจายแหล่งรายได้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง
ธุรกิจหลัก โดยมีสดั ส่วนใกล้ เคียงกันคือหนึ่งในสามระหว่างธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจสาธารณูปโภคและ
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พลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์ ในขณะที่ธุรกิจให้ บริ การด้ านดิจิทลั ยังเป็ นธุรกิจที่เริ่ มดาเนินการได้ ไม่นาน ยังคงมีสดั ส่วน
รายได้ ที่ ยังน้ อย และหากพิ จารณาสัด ส่วนรายได้ ระหว่างรายได้ ป ระจ าและรายได้ ไม่ป ระจ าอยู่ที่ร้อยละ 49 และ 51
ตามลาดับ เป็ นไปตามเป้าหมายในการสมดุลของรายได้ ดงั กล่าว
โดยภาพรวม รายได้ และส่วนแบ่งรายได้ ในปี 2560 เท่ากับ 12,410 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงร้ อยละ 36 จากปี
2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการขายทรัพย์สินในปี 2559 ให้ กับ WHART และ HREIT 2560 มีจานวนลดลงเป็ น 85,867
ตารางเมตร เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการขายจานวน 420,455 ตารางเมตร ส่งผลให้ รายได้ จากขายทรัพย์สินดังกล่าว
ลดลง ทังนี
้ ้หากไม่รวมรายได้ จากการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว รายได้ ของบริ ษัทมีจานวนใกล้ เคียงเดิมจากปี ที่ผา่ นมา อย่างไร
ก็ตามหากพิจารณาความสามารถในการทากาไร บริ ษัทมีกาไรสุทธิเติบโตขึ ้นจาก 2,898 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ น 3,266
ล้ านบาท ในปี 2560 คิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 ซึ่งถือเป็ นกาไรสูงสุดของบริ ษัทตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัทมา ซึ่งมีอตั รากาไร
สุทธิปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดจากประมาณร้ อยละ 15 ในปี 2559 เป็ นร้ อยละ 26 ในปี 2560 ซึ่งเป็ นผลจากการ
เพิ่มขึ ้นของอัตราการทากาไรของแต่ละธุรกิจหลักของบริ ษัท ประกอบกับการบริ หารจัดการที่สามารถการลดต้ นทุนของ
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึน้
สาหรับฐานะทางการเงิน ปั จจุบนั มีสดั ส่วนหนี ส้ ินต่อทุนลดลง โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุน
ลดลงเป็ น 1.21 เท่า จาก 1.91 เท่าจากปี ก่อน ในขณะที่มีผลแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นอยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 14
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ รายงานความคืบหน้ าของการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อ ต้ า นทุจ ริ ต ของบริ ษั ท ต่ อ ประชุม เพิ่ ม เติ ม ว่า ตามที่ บ ริ ษั ท ได้ ป ระกาศเข้ า ร่ ว มโครงการแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริ ษัทได้ จัดทา
แบบประเมินตนเองในเรื่ องมาตรการต่อต้ านการคอรัปชัน่ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ พิจารณารับรองให้
บริ ษัทเป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต นัน้ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ ได้ มีหนังสือที่ CAC.065/2017 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
แจ้ งต่อบริ ษัทว่า คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ ได้ มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ให้ การรับรองบริ ษัทเป็ น
สมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ซึ่งบริ ษัทได้ รับประกาศนียบัตรแล้ ว เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2560 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้ การรับรอง
หลังจากนัน้ พิธีกรจึงได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่
คุณวิชยั จิรฉัตรมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปี 2560-2561 ในส่วนของพื ้นที่
ให้ เช่า ในปี 2561 นี ้มีจานวนเท่าใด และจะมีทรัพย์สนิ ขายเข้ ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (กองรี ท) จานวน
เท่าไหร่
ประธานฯ ตอบข้ อซักถาม ในส่วนของพื ้นที่ให้ เช่า ในปี นี ้ มีการทยอยเซ็นต์สญ
ั ญา และทยอยก่อสร้ าง โดยสิ ้นปี
จะมีการสรุ ปตัวเลขที่แน่นอนอีกครัง้ แต่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ปีละประมาณ 200,000 ตารางเมตร สาหรับการขายเข้ ากองรี ท
ประธานฯ ขอเรี ยนเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ให้ ข้อมูลว่า ทรัพย์สินที่จะมีขายเข้ ากองรี ท WHART ประมาณ 160,000 ตาราง
เมตร และขายเข้ ากอง HREIT อีกประมาณ 10,000 กว่าตารางเมตร ภายในปี 2561 นอกเหนือจากที่มีการขายทรัพย์สิน
เข้ ากอง HREIT ไปแล้ วกว่า 55,000 ตารางเมตร เมื่อต้ นปี ที่ผา่ นมา
คุณวิชยั จิรฉัตรมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามต่อว่า การขายทรัพย์สินเข้ ากองรี ทในปี นี ้เป็ นช่วงใด และ
จะมีการรับรู้รายได้ จานวนเท่าใด
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ประธานฯ และคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ชี ้แจงว่า โดยปกติแล้ วจะมีการขายเข้ ากองรี ท ประมาณไตรมาส 4
และเมื่อต้ นปี มีการรับรู้ รายได้ ไปแล้ ว ของกอง HREIT เมื่อไตรมาส 1/2561 ประมาณ 1,000 กว่าล้ านบาท และปี นี ้จะมี
การรับรู้รายได้ รวมส่วนแบ่งกาไรประมาณ 4,000 ล้ านบาท (ไม่รวมต้ นปี ที่มีการบันทึกรายได้ ไปแล้ ว) โดยทังปี
้ จะมีเข้ ากอง
รี ท โดยประมาณ 5,000 – 6,000 ล้ านบาท สาหรับที่ดินนิคมอุตสาหกรรมปี นี ้ตังเป
้ ้ าหมายจานวนพื ้นที่ขายไว้ ที่ 1,400 ไร่
โดยแบ่งเป็ น 1,250 ไร่ สาหรับในประเทศ และต่างประเทศตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่ 150 ไร่ โดยเป็ นประมาณการขายในประเทศ
เวียดนาม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม คุณศิริศกั ดิ์ กิจรักษา จึงชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ
จึงไม่มีการลงมติ จึงขอประธานฯ ดาเนินการในวาระต่อไป
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุ มั ติ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ ของบริ ษั ทส าหรั บรอบปี บั ญ ชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณ อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายการเงิน เป็ น
ผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม
คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท
ได้ ผา่ นการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และ
รายงานผู้สอบบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว (รายละเอียดงบ
การเงินปรากฏตามรายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบ CD-ROM และสรุปข้ อมูลทางการเงินที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 2 แล้ ว)
คุณ อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร รายงาน ข้ อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จของบริ ษั ท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินรวม สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
/ Financial Position and Operating Results
(

/ THB mm)
Total assets
Total liabilities
Total shareholders’ equity
Total Revenue
Total Revenue including share of profit
/ Net Profit

60
9
Year 2017 Year 2016
73,619
74,784
45,086
52,821
28,533
21,962
10,446
18,319
12,410
19,325
3,266
2,898

% Change
- 1.56%
- 14.64%
29.92%
- 42.98%
- 35.78%
12.70%

พิธีกรที่ประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่
คุณสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามเรื่ องงบแสดงฐานะการเงิน (1) ในรายงานประจาปี
หน้ า 169 หมวดสินทรัพย์ ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 13,740 ล้ านบาท สินทรัพย์นี ้มียอดจองสัดส่วนร้ อย
ละเท่าไร (2) ในหัวข้ อค่าความนิยม 17,575 ล้ านบาท เกิ ดขึ ้นมาได้ อย่างไร (3) หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี ประมาณ
2,500 ล้ านบาท มาจากรายได้ จากส่วนใด และ (4) กาไรขาดทุนก่อนเสียภาษี ซึ่งปี นี ้มีรายได้ สงู กว่า แต่ทาไมมียอดภาษี
จ่ายต่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ ว
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ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เรื่ องต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ต้ องใช้ เวลาหลายปี ในการพัฒนา โดยมี
พื ้นที่ทงหมดประมาณหมื
ั้
่นกว่าไร่ ดังนันจึ
้ งไม่สามารถตอบได้ วา่ จะมียอดจองเท่าไหร่
คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กล่าว เรื่ องของค่าความนิยม เกิดจากบริ ษัทเข้ าไปซื ้อกิจการบริ ษัท เหมราชพัฒนา
ที่ดิน จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทเหมราช”) ซึง่ ราคาซื ้อสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) และมูลค่ายุติธรรม (Fiar Value)
ในปี 2558
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีเกิดขึ ้นจากส่วนต่างของค่าใช้ จ่ายทางภาษี ระหว่างทางบัญชีและทางสรรพากร ซึ่ง
ส่วนต่างดังกล่าวเป็ นภาระของบริ ษัทในการนาส่งภาษีตอ่ สรรพากรในอนาคต โดยรายการลักษณะนี ้จะเกิดในกรณีเช่นการ
ขายทรัพย์สนิ เข้ ากองรี ท ซึง่ เป็ นการขายสิทธิแบบ Leasehold ให้ แก่กองรี ท โดยในทางบัญชี บริ ษัทจะมีการบันทึกบัญชีใน
ลักษณะในการขายและรับรู้ เป็ นรายได้ ทนั ที เนื่องจากการให้ สิทธิการใช้ ทรัพย์สินแก่กองรี ทนันครอบคลุ
้
มอายุการใช้ งาน
ของทรัพย์สินนันทั
้ งหมด
้
แต่ในด้ านของสรรพากรมีการพิจารณาว่ารายการดังกล่าวมิใช้ การขายทรัพย์สนิ เป็ นเพี ยงการให้
เช่าระยะยาว ซึ่งบริ ษัทยังไม่เกิดรายได้ และไม่ต้องนาส่งภาษี ต่อสรรพากร ดังนันส่
้ วนต่างที่เกิดขึ ้นระหว่างทางบัญชีและ
สรรพากรดังกล่าวจะบัน ทึกเป็ นหนี ส้ ิน ภาษี เงิ น ได้ รอตัด บัญ ชี กล่าวคื อเป็ นภาระของบริ ษั ทที่ จะต้ อ งน าส่งเงิ น สดต่อ
สรรพากรในอนาคต ทังนี
้ ้เป็ นผลดีตอ่ บริ ษัทในการทยอยการจ่ายภาษี ตอ่ สรรพกร แทนการจ่ายภาษี ทงหมดในคราวเดี
ั้
ยว
และสาหรับภาษี เงินได้ จ่าย ที่จ่ายต่ากว่าปี 2559 เนื่องากธุรกิจหลัก ทไม่มีภาระภาษี เงินได้ ที่ต้องจ่าย เพราะได้
BOI ได้ แก่ธุรกิจพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายและธุรกิจให้ บริ การในนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจการให้ บริ การระบบ
สาธารณูปโภคประเภทน ้า เป็ นต้ น รวมทังในปี
้ ที่ผา่ นมาบริ ษัทมีการใช้ ประโยชน์จากดอกเบี ้ยจ่าย ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงิน
ในการซื ้อบริ ษัทเหมราช ซึ่งสรรพากรอนุญาตให้ ใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี ได้ และสามารถใช้ ผลประโยชน์ได้ ถึง 5 ปี จึงทา
ให้ ภาษี จ่ายมียอดต่ากว่าปี ที่แล้ ว
คุณวิชยั จิรฉัตรมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ถามว่า หนี ้สินไม่หมุนเวียน เงินมัดจาจากสัญญาเช่าระยะยาว จานวน 153
ล้ านบาท ผู้เช่ามีการวางมัดจาทุกรายใช่หรื อไม่ และอัตราที่คิดเงินมัดจาเป็ นสัดส่วนเท่าไหร่
ประธานฯ ตอบข้ อซักถามว่า การคิดเงินมัดจา ขึ ้นอยู่กบั อัตราการเช่า และระยะเวลาการเช่า โดยทัว่ ไปการเช่า
ปกติทมี่ ีระยะเวลาเช่า 3 ปี จะคิดเงินมัดจาประมาณ 3 เดือน ของสัญญาเช่า บางรายที่มีการเช่าระยะยาว จะเรี ยกเก็บเงิน
มัดจา 1 ปี
พิธีกรที่ประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึง
ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทสาหรับรอบปี
บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
- เห็นด้ วย
- ไม่เห็นด้ วย
- งดออกเสียง

9,289,727,936
7,155,600
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ**

99.9230
0.0769
11

- บัตรเสีย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ**
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
**ไม่คานวณร้ อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนิ นงานประจาปี 2560 และการจัดสรรสารองตาม
กฎหมาย
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณ อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายการเงิน เป็ น
ผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม
คุณ อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพ ยากร ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงิน เฉพาะกิ จการของบริ ษั ท หลังหักภาษี เงิน ได้ นิติบุคคล และหลังหักสารองตามกฎหมาย
ในแต่ละปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรื อเหมาะสม
ของคณะกรรมการบริ ษัท และการจ่ายปั นผลนันจะต้
้ องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
โดยมติคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และจะดาเนินการ
รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท (งบการเงินเฉพาะบริ ษัท) บริ ษัทมีกาไรสุทธิประจาปี 2560
เป็ นจ านวนเงิ น 2,604,173,369 บาท และมี ก าไรสะสมที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด สรร ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 จ านวน
2,340,888,467 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติให้ นาเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรประจาปี 2560 โดยจ่ายเงินปั นผล ประจาปี
2560 จากผลการดาเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริ ษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.0907 บาท เป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 1,300 ล้ านบาท เมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ
0.0488 บาท บริ ษั ทจะจ่ายเงิ นปั น ผลสาหรั บ ปี 2560 รวมเป็ นอัต ราหุ้นละ 0.1395 บาท คิ ดเป็ นจานวน เงิ น ประมาณ
1,998.94 ล้ านบาท ซึง่ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท และจัดสรรสารอง
ตามกฎหมาย สาหรั บ ปี 2560 เป็ นจ านวน 344,302 บาท ซึ่งท าให้ ทุน สารองตามกฎหมายมี จ านวนครบถ้ ว นตามที่
กฎหมายกาหนด คือจานวน 156,777,302 บาท
โดยเสนอให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธรับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และจ่ายเงินปั นผลภายใน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
หลังจากนัน้ พิธีกรทีป่ ระชุมจึงได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า เพราะเหตุใดเงินปั นผลถึงจ่ายลดลงจากปี ที่แล้ ว
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ประธานฯ ตอบข้ อซักถามว่า หากคิดเป็ นอัตราส่วนของกาไรสุทธิ แล้ วเปรี ยบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ที่กาหนดไว้ ว่า จะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิแล้ ว บริ ษัทยังจ่ายสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ที่ตงไว้
ั้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิ จารณาแล้ ว มีมติอนุมัติให้ จ่ายเงิน ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 และจัดสรร
สารองตามกฏหมาย ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
9,297,057,536 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- งดออกเสียง
18,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ**
- บัตรเสีย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ**
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
**ไม่คานวณร้ อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

100.0000
-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ ในตาแหน่ งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร. อภิชยั บุญธี รวร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม
ดร. อภิชัย บุญธี รวร ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ ดร. พิชิต อัคราทิตย์ เป็ นกรรมการเข้ าใหม่ของบริ ษัท เพื่อให้
ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึง
ความเหมาะสมที่จ ะเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษั ท และผู้ถื อ หุ้น ดร. พิ ชิต อัค ราทิ ต ย์ มี คุณ สมบัติ มีค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และจริ ยธรรม วิสยั ทัศน์ พื ้นฐานและประสบการณ์ด้านอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ
ทางธุรกิจของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคานิยามกรรมการอิสระ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อีกทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ดร. พิชิต อัคราทิตย์ จะสามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ในการทาหน้ าที่ในตาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท จึงขอ
เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังดร,
้ พิชิต อัคราทิตย์เป็ นกรรมการใหม่ เพื่อทาหน้ าที่ในตาแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
พิธีกรที่ประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี ้
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ดร. พิชิต อัคราทิตย์ เป็ นกรรมการใหม่ เพื่อทาหน้ าที่
ในตาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

9,296,882,716
79,870
113,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ**
คิดเป็ นร้ อยละ**

99.9991
0.0008
-

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
**ไม่คานวณร้ อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาการแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร. อภิชยั บุญธีรวร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม
ดร. อภิชยั บุญธีรวร ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดให้ ก รรมการต้ องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัท มีกรรมการทังสิ
้ ้นรวม 12 ท่าน จึงต้ องมีกรรมการ
ออกจานวน 4 ท่าน และตามข้ อบังคับ บริ ษั ท กรรมการที่ จะต้ อ งออกจากต าแหน่งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจด
ทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ ในปี นี ้ มี 1 ท่าน คือ คุณณรงค์ กริ ชชาญชัย จึงเป็ นกรรมการที่จะออกตาม
วาระในปี นี ้ กรรมการที่ เหลือ ที่ อ ยู่ในต าแหน่งนานที่ สุด รองลงมา คื อ ดร.อภิ ชัย บุญ ธี รวร คุณ จัก รกฤษณ์ ไชยสนิ ท
คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร และคุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย ซึ่งต้ องจับฉลากออก 3 ท่าน ผลการจับสลากกรรมการที่
จะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระ คื อ คุณ จัก รกฤษณ์ ไชยสนิ ท คุณ อรรถวิ ท ย์ เฉลิม ทรั พ ยากร และคุณ สมศัก ดิ์
บุญช่วยเรื องชัย
ดังนัน้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในปี นี ้ จานวน 4 ท่าน คือ
1)
2)
3)
4)

คุณณรงค์ กริ ชชาญชัย
คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อนึ่ง บริ ษัท ได้ ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็ นการล่วงหน้ า และส่งคาถามที่จะให้ ตอบในที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ตามหลักเกณท์ที่บริ ษัทกาหนด ตังแต่
้ วนั ที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560
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ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ า หรื อเสนอวาระการประชุมเข้ า
มายังบริ ษัทรวมถึงการส่งคาถามล่วงหน้ าเพื่อจะให้ ตอบในที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาผลตอบแทนได้ พิ จ ารณาโดยได้ ให้ ความสาคัญ เป็ นลาดับ ในเรื่ องทักษะ
ประสบการณ์การทางาน วิชาชีพและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็ นประโยชน์แก่การดาเนินงานของบริ ษัทแล้ ว
ได้ มีมติ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ เลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวจานวน 4 คน กลับเข้ ามา
ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งทัง้ 4 ท่านดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ ว จึงเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการที
้
่
พ้ นจากตาแหน่งทัง้ 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
พิธีกรที่ประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระทัง้ 4 กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.
แต่งตัง้ คุณณรงค์ กริ ชชาญชัย กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
9,280,248,076 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่เห็นด้ วย
16,743,600 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ**
- บัตรเสีย
113,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ**
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
**ไม่คานวณร้ อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

99.8199
0.1800
-

2.
แต่งตัง้ คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

9,280,248,076
16,743,700
113,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ**
คิดเป็ นร้ อยละ**

99.8199
0.1800
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ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
**ไม่คานวณร้ อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน
3.
แต่งตัง้ คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
- เห็นด้ วย
9,275,192,784 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่เห็นด้ วย
16,525,400 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ**
- บัตรเสีย
113,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ**
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
**ไม่คานวณร้ อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

99.8221
0.1778
-

4.
แต่งตัง้ คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่งด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
- เห็นด้ วย
9,278,387,966 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่เห็นด้ วย
16,525,500 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- งดออกเสียง
18,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ**
- บัตรเสีย
113,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ**
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
**ไม่คานวณร้ อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

99.8222
0.1777
-

วาระที่ 7 รั บทราบการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 และการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี
2561
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร. อภิชยั บุญธีรวร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม
ดร. อภิชยั บุญธีรวร ชี ้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ พิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้ เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าว สาหรับปี 2561
โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของบริ ษัท รวมถึงเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลตลาดและข้ อมูลอ้ างอิงต่าง ๆ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 22 ซึ่งแก้ ไขตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
กาหนดว่า
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“ข้ อ 22. กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ
โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวน
แน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ข้ อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังมาจากพนั
้
กงานหรื อลูกจ้ างของ
บริ ษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท”
ที่ประชุมสามัญประจาปี 2560 ได้ มีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี ้
1. เบี ้ยประชุมและเงินประจาตาแหน่ง ตามอัตราที่ปรากฏรายละเอียดในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
2. โบนัส ในอัตราร้ อยละ 0.17 ของรายได้ รวมของงบการเงินรวม และส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัทร่วมและกิจการร่วม
ค้ า สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในปี 2560 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี ้ยประชุมและเงินประจาตาแหน่งกรรมการรวมจานวน
ทังสิ
้ ้น 7,380,000 บาท ในส่วนของโบนัสประจาปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัท
ร่วมและกิจการร่วมค้ า ในปี 2560 จานวน 12,409,962,898 บาท บริ ษัทจึงจ่ายโบนัสแก่กรรมการ เป็ นจานวน 21,096,000
บาท
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ จะต้ องคานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไร
ของบริ ษัท ตลอดจนภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้ พิ จารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 ดังนี ้
1.

2.

เงินประจาตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษัทดังนี ้
ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
*ให้ แบ่งจ่ายเป็ นรายเดือน

จานวน
250,000 ต่อปี *
200,000 ต่อปี *

เบี ้ยประชุมกรรมการคณะกรรมการบริ ษัท จ่ายให้ เฉพาะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมเท่านัน้
ตาแหน่ ง
จานวนเบีย้ ประชุมต่ อครัง้
ประธานคณะกรรมการ
40,000 บาทต่อครัง้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
35,000 บาทต่อครัง้
กรรมการ
30,000 บาทต่อครัง้
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3.

เบี ้ยประชุมกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จ่ายให้ เฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้ าร่วมประชุมเท่านัน้
ตาแหน่ ง
จานวนเบีย้ ประชุมต่ อครัง้
ประธานกรรมการชุดย่อย
25,000 บาทต่อครัง้
กรรมการชุดย่อย
15,000 บาทต่อครัง้

4.
โบนัส ในอัตราร้ อยละ 0.17 ของรายได้ รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัทร่ วมและ
กิจการร่วมค้ า สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนแล้ วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบให้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ตามรายละเอียดข้ างต้ นดังนันจึ
้ งขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 และอนุมตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ตามที่นาเสนอ
พิธีกรที่ประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติ รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2561 ตามรายละเอียดตามที่นาเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

9,275,898,248
21,232,970
5,000
5,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.7715
0.2283
-

ซึง่ เป็ นจานวนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ ่สมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
ต่างๆ ต่อที่ประชุม
คุณ่ สมศักดิ์ บุญ ช่วยเรื องชัย ชี แ้ จงว่า ในการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี
ได้ ดาเนินการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วนาเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนต่อไป โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิ จ ารณาคัด เลือ ก บริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คู เปอร์ ส เอบี เอเอส จ ากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ทและบริ ษั ท ย่อ ย
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เนื่องจากผลการปฎิบตั ิงานมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความเป็ นอิสระของผู้สอบ
บัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิ จารณาอนุมัติ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี
ของสานักงานดังกล่าวโดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ลาดับที่ 1 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2559 - 2560) หรื อ
ลาดับที่ 2 นายพิสฐิ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095
(เป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริ ษัทมาแล้ ว 1 ปี ) หรื อ
ลาดับที่ 3 นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266
(เป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริ ษัทมาแล้ ว 1 ปี )
สาหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท
โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 2,500,000 บาท (ปี 2560 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
เป็ นจานวนเงิน 2,600,000 บาท)
อนึ่ง ผู้สอบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ า ส์คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จ ากัด ได้ รับ การแต่งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญ ชี
ประจาปี 2561 ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ด้ วยเช่นกัน
รายการ
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน
- บริ ษัท
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
- ค่าบริ การอื่น ๆ

ค่าสอบบัญชี ปี 2561
(บาท)

ค่าสอบบัญชี ปี 2560
(บาท)

2,500,000
14,992,000
699,000

2,600,000
15,904,000
679,000

ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญ ชีทุกท่านตามรายละเอียดข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย /
ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญ ชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
พิธีกรที่ประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มัติ แ ต่ ง ตัง้ ผู้ สอบบัญ ชี และก าหนดค่ า สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 2561 ตาม
รายละเอียดตามที่นาเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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- เห็นด้ วย
9,297,133,218 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ**
- บัตรเสีย
8,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ**
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
**ไม่คานวณร้ อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

100.0000
-

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ คุณ อรรถวิ ท ย์ เฉลิม ทรั พ ยากร กรรมการและประธานเจ้ าหน้ า ที่ ฝ่ ายการเงิ น
เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดของวาระนี ้ต่อที่ประชุม
บริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ เงินทุนเป็ นจานวนมากในการพัฒนาโครงการปั จจุบั นและโครงการใหม่ที่จะมี
ขึ ้นในปี 2561 และต้ นทุนของแหล่งเงินทุนประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสัน้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน มีต้นทุนต่ากว่าแหล่งเงินทุนอื่น
ซึง่ จะส่งผลให้ ผลประกอบการของบริ ษัทเพิ่มสูงขึ ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องระดมเงินโดยการออกหุ้นกู้ หุ้ นกู้
ระยะสัน้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน เพิ่มเติม ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. การออกหุ้นกู้
ประเภท

: หุ้นกู้ทกุ ประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ ซึง่ อาจมีหรื อไม่
มีประกัน และอาจมีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน
: เงินบาท หรื อเงินเหรี ยญสหรัฐ และ/หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
จานวนเงิน : ไม่เกิน 7,000 ล้ านบาท หากเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue
รวมของหุ้นกู้
date) ในแต่ละคราว
ทังหมด
้
อัตรา
: ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
ดอกเบี ้ย
อายุ
: ไม่เกิน 15 ปี
วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อผู้
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ่ นเดียวหรื อหลายรุ่ น และ/
หรื อในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การ
ออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม ซึง่ ตราสารนันๆ
้ กาลังจะครบกาหนดชาระคืนหรื อถูก
ไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้ โดยปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงการขอ อนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การชาระคืน : ทยอยคืนเงินต้ นหรื อชาระงวดเดียวเมื่อครบกาหนดตามข้ อกาหนด และเงื่อนไขในหุ้นกู้
เงินต้ น
การไถ่ถอน : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรื อไม่มีสิทธิขอให้ บริ ษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด และ/หรื อ บริ ษัทอาจมีสิทธิ
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ก่อนครบ
กาหนดอายุ

หรื อไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทังนี
้ ้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่
จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับหรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการ
ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
: บริ ษัทอาจขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และ/หรื อ ศูนย์ซื ้อขายตราสารหนี ้อื่นใด

การขึ ้น
ทะเบียน
ตราสารหนี ้
เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริ ษัทได้ ไถ่ถอนหรื อชาระคืนหุ้นกู้ที่ได้ ออกภายในวงเงินที่ได้ รับ อนุมตั ินี ้ บริ ษัทสามารถออก
หุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้ อีกตามจานวนที่ได้ ไถ่ถอน หรื อชาระคืน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชาระคืนหนี ้เดิม ซึง่ จะเป็ นการลดภาระต้ นทุนทางการเงิน ของบริ ษัท
2. เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสาหรับพัฒนาโครงการปั จจุบนั และโครงการใหม่ และ
รองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัท
2. การออกหุ้นกู้ระยะสัน้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน
ประเภท
: หุ้นกู้ระยะสัน้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้ อยสิทธิ
หรื อไม่ด้อยสิทธิ ซึง่ อาจมีหรื อไม่มีประกัน และอาจมีหรื อ ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน
: เงินบาท หรื อเงินเหรี ยญสหรัฐ และ/หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
จานวนเงิน : ไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท หากเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นในวันที่ออกหุ้นกู้ระยะสัน้
รวมของหุ้นกู้
และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน (issue date) ในแต่ละคราว
ทังหมด
้
อัตรา
: ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
ดอกเบี ้ย
อายุ
: ไม่เกิน 1 ปี
วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อผู้
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ่นเดียวหรื อหลายรุ่น และ/หรื อ
ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออก
เสนอขายสามารถเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนันๆ
้ กาลังจะครบกาหนดชาระคืนหรื อถูกไถ่
ถอนคืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้ โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การชาระคืน : ทยอยคืนเงินต้ นหรื อชาระงวดเดียวเมื่อครบกาหนด ตามข้ อกาหนด และเงื่อนไขในหุ้นกู้ระยะสัน้ และ/
เงินต้ น
หรื อ ตัว๋ แลกเงิน
การไถ่ถอน : ผู้ถือหุ้นกู้ระยะสัน้ และ/หรื อ ตั๋วแลกเงิ น อาจมีสิท ธิ ห รื อไม่มีสิท ธิ ขอให้ บ ริ ษัท ไถ่ ถอนหุ้น กู้ก่อนครบ
ก่อนครบ
กาหนด และ/หรื อ บริ ษัทอาจมีสิทธิหรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสัน้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน ก่อนครบ
กาหนดอายุ
ทังนี
้ ้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงินให้ เป็ นไปตาม ข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ และ/หรื อ ตัว๋
แลกเงิน จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับหรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึง การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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การขึ ้น
: บริ ษัทอาจขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงินกับสมาคม ตลาดตราสารหนี ้ไทย และ/หรื อศูนย์ซื ้อขาย
ทะเบียนตรา
ตราสารหนี ้อื่นใด
สารหนี ้
เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริ ษัทได้ ไถ่ถอนหรื อชาระคืนหุ้นกู้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงินที่ได้ ออก ภายในวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ินี ้
บริ ษัทสามารถออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงินทดแทนเพิ่มเติมได้ อีกตามจานวนที่ได้ ไถ่ถอนหรื อชาระคืน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชาระคืนหนี ้เดิม ซึง่ จะเป็ นการลดภาระต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท
2. เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสาหรับพัฒนาโครงการ ปั จจุบนั และโครงการใหม่ และ
รองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท จึ งเห็ น ควรนาเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถื อหุ้นเพื่ อ พิ จารณาอนุมัติ จานวนหุ้น กู้ที่ ขอเพิ่ ม เติ ม
ดังกล่าว ซึง่ มีความจาเป็ นเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการปั จจุบนั และโครงการในอนาคต
นอกจากนี ้ ให้ คณะกรรมการมีอานาจดังต่อไปนี ้
(1)
การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หุ้นกู้
ระยะสัน้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน เช่น การกาหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสัน้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน จานวนหุ้นกู้
หุ้นกู้ระยะสัน้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสัน้ และ/หรื อ ตัว๋
แลกเงิน หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกาหนด อัตราดอกเบี ้ย วิธีการชาระ
เงินต้ นและดอกเบี ้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้ น
(2)
การแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสัน้ และ/
หรื อ ตัว๋ แลกเงิน
(3)
การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจในการ
ดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ น และเกี่ ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ รวมถึงการนาหุ้นกู้ดงั กล่าวไปจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (The Thai
Bond Market Association) หรื อ ตลาดรองอื่นๆ
พิธีกรที่ประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังนี ้
คุ ณ เมธี อัน อดิ เรกกุ ล รั บ มอบฉั น ทะจากสมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ ลงทุ น ไทย สอบถามในวาระการออกหุ้ นกู้ นี ้
ว่ามีวตั ถุประสงค์ที่จะชดเชยหุ้นกู้เดิมเท่าไหร่ และมีสว่ นเพิ่มเท่าไหร่
คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ชีแ้ จงว่า วัตถุประสงค์ หลัก จะออกเพื่อชดเชยหุ้นกู้เดิม และอีกส่วนหนึ่งเพื่อ ใช้
สาหรับ ขยายกิ จการ โดยจะใช้ ชดเชยหุ้ นกู้เดิ ม ประมาณ 5,000 ล้ า นบาท และเรื่ องหุ้น กู้ระยะสัน้ โดยปกติ แล้ วทาง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) จะใช้ เกณฑ์เหมือนกับตัว๋ แลกเงิน แต่เพื่อเป็ น
การคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้ เข้ าเกณฑ์ห้ นุ กู้ระยะสัน้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ
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ประธานฯ ชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมว่า สาหรับ D/E Ratio ของบริ ษัท ยังอยูใ่ นอัตราที่นา่ พอใจ และในการประชุมผู้ถือ
หุ้นครัง้ นี ้ ที่มีการเสนอวาระนการออกหุ้นกู้ เพราะเนื่องจากแนวโน้ มดอกเบี ้ยเงินกู้จะสูงขึ ้น แต่สาหรับดอกเบี ้ยหุ้นกู้จะมี
แนวโน้ มต่าลง จึงเป็ นโอกาสที่ดีในการออกหุ้นกู้ในครัง้ นี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงิน 7,000 ล้ านบาท และการออกหุ้นกู้
ระยะสัน้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน ในวงเงิน 4,000 ล้ านบาท ตามรายละเอียดตามที่นาเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
- เห็นด้ วย
9,292,461,334 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9493
- ไม่เห็นด้ วย
4,550,026 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0489
- งดออกเสียง
60,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0006
- บัตรเสีย
95,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0010
ซึง่ เป็ นจานวนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 30 วรรค 1
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ ณรงค์ กริ ช ชาญชัย ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมาย เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียด
ของวาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณณรงค์ กริ ชชาญชัย ชี ้แจงว่าเพื่อความคล่องตัวในการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท คณะกรรมการจึงเห็น
ควรเสนอให้ แก้ ไขจานวนกรรมการผู้มีอานาจลงผูกพันบริ ษัทจาก 3 คน เป็ น 2 คน โดยการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30
วรรค 1 ดังนี ้
จากเดิม
“กรรมการผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท คื อ กรรมการสามคน (3) คน ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ วมกั น และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท”
แก้ ไขเป็ น
“กรรมการผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท คื อ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ วมกั น และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท”
พิธีกรที่ประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
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ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 วรรค 1 ตามรายละเอียดตามที่นาเสนอ ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
- เห็นด้ วย
9,296,975,660 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9977
- ไม่เห็นด้ วย
18,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001
- งดออกเสียง
90,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0009
- บัตรเสีย
98,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0010
ซึง่ เป็ นจานวนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ สอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการนาเสนอวาระใด หรื อมีข้อซักถามใด เพิ่มเติมหรื อไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามดังนี ้
1. คุณไพฑูรย์ เลิศเกียรติภมู ิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองสอบถามเรื่ องธุรกิจ Digital ในส่วนของ Data Center
ว่า ให้ บริ การเฉพาะลูกค้ าที่ซื ้อที่ในนิคมอุตสาหกรรม หรื อรวมถึงลูกค้ าภายนอกด้ วย
-

ประธานฯ ตอบข้ อ ซัก ถามเรื่ อ งของธุ ร กิ จ Data Center ว่ า นอกจากการให้ บริ ก ารลูก ค้ าในนิ ค ม
อุตสาหกรรมแล้ ว บริ ษัท มีการให้ บริ การกับลูกค้ าภายนอกด้ วย ซึ่ง ณ วันนี ้ ก็ มีลูกค้ าทยอยเข้ ามาใช้
บริ การ

2. ว่าที่ร้อยตรี นคร แสงนิล สอบถามเรื่ องกลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ หน้ าที่ 73 ของรายงานประจาปี ดังนี ้
-

ในส่วนของภาพแสดงกราฟแท่ง แสดงให้ เห็ นถึ ง แนวโน้ ม ที่ ค่อนข้ างจะคงที่ของความต้ องการพื น้ ที่
โรงงานให้ เช่า ในปี 2559 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เนื่องจากบริ ษัทมีการลงทุนในโรงงานให้ เช่าค่อนช้ าง
สูง ดังนัน้ การที่มี ความคงที่ ของความต้ องการพืน้ ที่ โรงงานให้ เช่า อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิ น
สาหรับความต้ องการของคลังสินค้ าให้ เช่ามีทิศทางที่ดีขึ ้น แต่เนื่องจากปั จจุบนั ธุรกิจมีการแข่งขันสูงทัง้
ในด้ านโรงงานให้ เช่าและคลังสินค้ าให้ เช่า ดังนันจะขอสอบถามผู
้
้ บริ หารว่ามีแผนรับมืออย่างไร

-

เรื่ องการซื ้อบริ ษัทเหมราช ซึง่ ใช้ วงเงินในการลงทุนซื ้อค่อนข้ างสูง ขณะนีม้ ีผลประกอบการที่ค้ มุ ทุนหรื อ
ยัง และมีภาระหนี ้สิน อย่างไร

-

สาหรั บ WHAUP มี ก ารใช้ Capacity ณ ตอนนี เ้ ท่ า ไหร่ มี ก ารใช้ Capacity ได้ เต็ ม ที่ ห รื อ ยัง และใน
อนาคตมีแผนการขยาย การดาเนินงานทังธุ
้ รกิจไฟฟ้ าและน ้า ให้ เพิ่มขึ ้นจากปั จจุบนั ได้ อย่างไร

-

เรื่ อง Digital Platform ซึง่ จะมีคแู่ ข่งขันที่สาคัญเช่น AIS มีมมุ มองและแนวทางอย่างไร ที่จะทาให้ ธุรกิจนี ้
เติบโตทังในนิ
้ คมและนอกนิคม
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ประธานฯ ตอบข้ อซักถามดังต่อไปนี ้
-

เรื่ องพื ้นที่เช่าแบ่งเป็ น Built to Suit และ Warehouse ที่ผ่านมาตลาดด้ านโลจิสติกส์ พื ้นที่ให้ เช่าจะมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ใน 2 – 3 ปี ที่ผ่านมาจะมีอัตราการขยายตัวที่คงที่ สาหรับในส่วนของ
WHA พืน้ ที่ให้ เช่าในแต่ละปี จะเพิ่มขึ ้น โดยเฉลี่ย ต่อปี ประมาณ 100,000 ตารางเมตร บางปี เกือบถึง
200,000 ตารางเมตร เนื่องจากในภาพรวม อาคารคลังสินค้ าที่เคยมีอยุ่บริ เวณนอกเมือง ในปั จจุบัน
พื ้นที่ดงั กล่าวจะกลายเป็ นกลางเมือง จึงทาให้ จะถูกทดแทนเปลี่ยนมาเป็ นทาคอนโดมิเนียม และยังมี
อาคารประเภทที่มีสภาพไม่เหมาะกับการประกอบกิจการสมัยใหม่ ซึ่งหลังจาก WHA ได้ ออก Concept
ของ Buit to Suit และ Standard แบบใหม่เข้ าไปในตลาด จึงเป็ นการตอบโจทย์ของนักลงทุนได้ ทาให้
ส่วนแบ่งตลาดของบริ ษัทมีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้นทุกปี โดยในส่วน Buit to Suit มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณ 70
% อีกประการ ธุรกิจ E-Commerce ต้ องพึ่งพาโลจิสติกส์ถึง ประมาณ 95% ดังนันอาคารที
้
่ยงั เป็ นแบบ
เก่าอยุ่ จะไม่สามารถรองรั บการเติบ โตของธุรกิ จ E-Commerce ได้ ทัง้ หมดคือภาพของ โลจิ สติก ส์
สาหรับอาคารประเภท Warehouse ซึ่งตลาดแข่งขันค่อนข้ างสูง ดังนัน้ นโยบายของบริ ษัทจะไม่สร้ าง
อาคารประเภทดังกล่าวเพิ่ม จะเติมเต็มลูกค้ าในอาคาร Warehouse ที่มีอยู่ ซึ่งในปั จจุบนั มีอตั ราส่วน
ของ OR ประมาณ 60 – 70 %

-

การซื ้อเหมราช มีผลประกอบการที่ดีมาก ซึ่งปี 2559 มีกาไรประมาณ 5,000 กว่าล้ านบาท และปี 2560
มีกาไรประมาณ 3,000 กว่าล้ านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลคืนมาที่บริ ษัท สาหรับภาระหนี ้ในการกู้ยมื
มาเพื่อซื ้อเหมราช ได้ มีการคืนภาระหนี ้ส่วนนี ้ไปแล้ ว และ D/E Ratio ณ ตอนนี ้ลดลงมาเหลือ 1.2 เท่า

-

เรื่ อง Capacity ของ WHAUP จะมีอยู่ 2 เรื่ อง ได้ แก่ ส่วนของไฟฟ้ า และ ส่วนของนา้ โดยในส่วนของ
ไฟฟ้ า จะมี ป ระเภทของการผลิต ไฟฟ้ าเพื่ อ ขายในรู ป แบบ IPP, SPP :ซึ่งจะต้ อ งมี ลงนาม PPA กับ
หน่วยงานราชการก่อนจึงจะสามารถก่อสร้ างโรงงานไฟฟ้ าและขายไฟฟ้ าได้ สาหรับ IPP จะเป็ นการขาย
เข้ า Grid ให้ การไฟฟ้ าทัง้ 100 % ส่วน SPP ซึ่งมีกาลังการผลิต 120 เมกกะวัตต์ จะขายโดย 90 เมกกะ
วัต ต์ ข ายเข้ า Grid ให้ ก ารไฟฟ้ าฯ ส่ว นที่ เหลือ อี ก 20 – 30 เมกกะวัต ต์ จะขายให้ กับ ลูก ค้ า ในนิ ค ม
อุตสาหกรรม ซึ่งหมายความว่า ที่ผ่านมามีการขายไฟฟ้ าเกือบทัง้ 100 % ซึ่งถือได้ ว่าใช้ Capacity ได้
อย่างคุ้มค่า สาหรับส่วนของน ้าจะมีประเภทของน ้า ได้ แก่ น ้าดีกบั น ้าเสีย โดยในส่วนของน ้าดี หรื อน ้า
เพื่อการอุตสาหกรรม จะได้ มาจากแหล่งน ้า 3 ส่วน ได้ แก่ 1) จากแหล่งน ้าธรรมชาติ ซึ่งซื ้อน ้ามาจาก
กรมชลประทาน บริ ษั ท จะซื อ้ มาและขายไปเท่ า กับ จ านวนที่ ซื อ้ มา 2) จากบ่ อ เก็ บ น า้ ธรรมชาติ
(Resoviour) ซึ่งจะมีอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรรมของบริ ษัท และจะไม่มีต้นทุนค่าใช้ จ่ายจากส่วนนี ้ 3) จาก
Supplier หรื อผู้ที่ขายน ้าให้ กบั บริ ษัท เช่นเดียวกันจะซื ้อมาและขายไปเท่ากับจานวนที่ซื ้อมา สาหรับใน
ส่วนของน ้าเสีย (Waste Water Treatment) จะมีสร้ าง Plant บาบัดน ้าเสียตามปริ มาณน ้าเสียที่ปล่อย
ออกมา

3. เรื่ อง Digital Platform ของกลุม่ Operator จะสร้ าง Data Center ขึ ้นมาเพื่อใช้ เอง ส่วนที่เหลือจึงจะขาย ซึ่ง
ต่า งกับ Data Center ของ WHA ที่ สร้ างอยู่ใน Warehouse และมี ก ารออกแบบ Module เอง จึ งท าให้ มี
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ต้ นทุ น ที่ ถู ก กว่ า ส าหรั บ Data Center ของ WHA จะท าเพื่ อ เป็ น infrastructure เพื่ อ เป็ นศู น ย์ ร วมของ
plateform คุณวิชัย จิรฉัตรมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่ารายได้ ในส่วนของ Digital Platform มี
รายได้ เข้ ามาหรื อยัง และเรื่ องการจัดหานา้ ที่ซื ้อจากบริ ษั ท อีสท์ วอเตอร์ ว่ามีสดั ส่วนการซือ้ เป็ นจานวน
เท่าไหร่เนื่องจากเป็ นห่วงในเรื่ องของราคา และขอข้ อมูลความรู้เรื่ องของ Sales and Leaseback คืออะไร
ประธาน ตอบข้ อซักถามดังต่อไปนี ้
-

รายได้ ของ Digital มี เข้ ามาประมาณ 0.2% ของทัง้ กลุ่ม ซึ่งจะเข้ ามาที่บ ริ ษั ท WHA Infonite ซึ่งเป็ น
บริ ษัทลูก และจะนางบการเงินเข้ ามา Consol รวมกับงบการเงินของบริ ษัท ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ โดยรายได้
จะปรากฎอยูใ่ นรายได้ กลุม่ ค่าเช่า

-

เรื่ อ งน า้ ดิ บ ประธานฯ ขอให้ คุ ณ วิ วัฒ น์ จิ รั ฐ ติ ก าลสกุ ล ตอบข้ อ ซัก ถามในเรื่ อ งนี ้ โดยคุณ วิ วัฒ น์
จิ รัฐติ กาลสกุล ชี แ้ จงว่า นา้ ดิบ ที่ ซือ้ จากบริ ษั ท อีสท์ วอเตอร์ ซือ้ โดยนิค มอุต สากรรมทัง้ กลุ่ม มี ยอด
ประมาณ 80% และจากกรมชลประทาน ประมาณ 10 % ส่วนที่เหลือมาจากแหล่งน ้าธรรรมชาติ สาหรับ
บริ ษัทอีสท์วอเตอร์ จะมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และจัดตังขึ
้ ้นจากมติ คณะรัฐมนตรี
เพื่อรับน ้าจากกรมชลประทานในภาคตะวันออก ดังนันจึ
้ งถูกบังคับในการตังราคาขาย
้
และอีกประการผู้
ซื ้อส่วนหนึ่งคือการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อจาหน่ายน ้าให้ กบั ชุมชน ดังนันราคาจะมี
้
การถ่วงดุลกัน ไม่
สามารถขึ ้นราคาได้ โดยอิสระ อีกประการบริ ษัทมีสญ
ั ญากับอีสวอเตอร์ กาหนดปริ มาณการซื ้อน ้าไว้ ด้วย
จึงลดความเสีย่ งตอนเกิดภาวะวิกฤตได้

-

ต่อมา ประธานฯ ให้ ข้อมูล Sales and Leaseback โดยยกตัวอย่างว่า ลูกค้ าที่เป็ นเจ้ าของคลังสินค้ า
หรื อโรงงานซึ่งไม่มีนโยบายถื อ ครองทรัพย์ สินแล้ ว จะหาผู้ซื ้อ และจะเช่ากลับ ซึ่งแต่ละปี จะมีกรณี นี ้
ไม่มาก

4. คุณ รัชนี ธรรมเจริ ญ ผู้ถือหุ้น มาด้ วยตนเอง สอบถามข้ อมูลรายงานประจาปี หน้ า 10 บริ ษัท เดอะพาร์ ค
เรสซิเดนซ์ จากัด ทาธุรกิจเกี่ยวกับอะไร
ประธานฯ ขอเชิญคุณวิวฒ
ั น์ จิรัฐติกาลสกุล เป็ นผู้ตอบคาถาม ซึง่ คุณวิวฒ
ั น์ จิรัฐติกาลสกุล ชี ้แจงว่า บริ ษัท
เดอะพาร์ คเรสซิเดนซ์ จากัด ทาธุรกิจคอนโดมิเนียม อยู่ที่ชิดลม ซึ่ง คอนโดมิเนียมจาหน่ายหมดไปแล้ ว และ
นางรัชนี ธรรมเจริ ญ ได้ สอบถามต่อ ว่า บริ ษั ทมี โครงการจะสร้ างที่ พัก อาศัย ในนิค มอุตสาหกรรมหรื อ ไม่
ประธานฯ กล่าว ตามกฎหมายแล้ ว ไม่สามารถสร้ างที่พักอาศัยในนิคมอุตสาหกรรมได้ แต่สามารถสร้ าง
บริ เวณโดยรอบได้ แต่บริ ษัทยังไม่มีนโยบายสร้ างบ้ านจัดสรร
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ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.
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