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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เร่ิมประชุมเมื่อเวลา 14.00  น.  ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูมชัน้ 6 โรงแรม                
อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 

การแนะน าก่อนการประชุม 

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และแนะน าคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
เลขานกุารบริษัท ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย ดงันี ้ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

1.1 คณุจรีพร จารุกรสกลุ  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท 

1.2 คณุเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน   รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 

1.3   คณุวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ   กรรมการและกรรมการบริหาร 

1.4   คณุไกรลกัษณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยทุธ์ 

1.5   คณุจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท   กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

1.6 คณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

1.7 คณุณรงค์ กริชชาญชยั   กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 

1.8 คณุสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั   กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
                                                        และผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

1.9 คณุชาญวิทย์ อมตะมาทชุาติ  กรรมการอิสระ 

1.10 ดร. อภิชยั บญุธีรวร  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
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1.11 ดร. กฤษณา สขุบญุญสถิตย์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1.12 ดร. สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร            
ความเสีย่ง 

กรรมการของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 12 ทา่น เข้าร่วมการประชมุจ านวน 12 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 
ของกรรมการทัง้หมด 
 

2. เลขานกุารบริษัท 

คณุศิริศกัดิ์ กิจรักษา 

3.  ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 1. คณุชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ 

 2. คณุมีนา พรเวชอ านวย 

4. ผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัทตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จ ากดั 

 คณุขวญัฤทยั วงศ์เงิน 

5. ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จ ากดั 

คณุเกษมส ีสกลุชยัสริิวิช ซึง่จะท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชมุด้วย 

หลงัจากนัน้ พิธีกรขอเชิญแนะน าผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัรมาเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชุม
อีก 1 ทา่น มีผู้ ถือหุ้นอาสามาเป็นพยานการนบัคะแนน 1 ทา่น ได้แก่ คณุสรุชยั ทิพาน าชยั 

หลงัจากการแนะน าบคุคลต่าง ๆ แล้วพิธีกรที่ประชุมได้เชิญคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ ท าหน้าที่
เป็นประธานที่ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทกลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ประจ าปี 2561 และแถลงตอ่ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 243 ราย  ถื อ หุ้ น เ ป็ น
จ านวนรวม 1,492,423,898 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุจ านวน 1,426 ราย ถือหุ้นเป็นจ านวนรวม 7,297,598,111 
หุ้น ซึง่รวมผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าประชมุรวมเป็นจ านวน 1,669 ราย ถือหุ้นรวมเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 8,790,022,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.3558 ของหุ้นของบริษัทที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงได้กลา่วเปิดการประชมุ 
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คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา ได้ชีแ้จงถึงขัน้ตอน              
การประชุมและกระบวนการนับคะแนนด้วย  คุณศิริศกัดิ์ กิจรักษา จึงได้ชีแ้จงขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการนับ
คะแนนดงันี ้

(ก) การประชุมจะด าเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออก
เสยีงในใบลงคะแนนเมื่อสิน้สดุการพิจารณาในแตล่ะวาระ 

(ข) เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นมาประชุมเป็นจ านวนมาก เพื่อความสะดวกในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ             
ผู้ ถือหุ้ นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ด าเนินการจดัเก็บใบลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทา่นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ  

(ค) ส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับฉนัทะแบบ ก. ที่ไม่ยกมือ ถือว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ รับฉันทะแบบ ก. ท่านนัน้ลงมติ
เห็นชอบในวาระนัน้ๆ โดย ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับฉันทะแบบ ก. ดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณ
ทางออกเมื่อประชมุเสร็จแล้วด้วย 

(ง) สว่นผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ข และแบบ ค นัน้ จะรับมอบฉนัทะลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือ
หุ้น บริษัทฯ ได้น าคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง บนัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตาม
วาระ  ดงันัน้ ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ข และแบบ ค จึงจะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน 

(จ) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนน
เสียงโดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการโดยการน าโปรแกรมการลงทะเบียนและ
การนบัคะแนนด้วย Barcode มาใช้ส าหรับการประชุมในครัง้นี ้ในการนบัคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง
เสยีงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นชอบ งดออกเสยีงรวมถึงบตัรเสยี หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ 

(ฉ) กรณีที่พบว่าบตัรคงคะแนนเสียงใดมิได้ลงคะแนนเสียง หรือลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ในช่องแสดง
ความเห็น  หรือใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงไมเ่ป็นไปตามจ านวนเสียงที่มีอยูห่รือตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนัน้ๆ และจะถือว่าบตัรลงคะแนน
เสยีงนัน้เป็นบตัรเสีย 

(ช) ในกรณีที่ไม่มีผู้ ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอก
ฉนัท์ ทัง้นี ้ระหว่างที่รอการนบัคะแนน ประธานจะด าเนินการประชุมในวาระต่อไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของ
วาระก่อนหน้านี ้เมื่อการนบัคะแนนเสร็จสิน้ 

(ซ) มติเห็นชอบของวาระที่พิจารณาในวนันี ้วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด สว่นวาระท่ี 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ  

(ฌ) วาระท่ี 7 (รับทราบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ส าหรับปี 2560) จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม ตาม
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 22, วาระที่ 9 (พิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ ), วาระที่ 10 (พิจารณาแก้ไขเพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ
ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท)  และ  วาระที่ 10 (พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท)  จะต้องได้รับมติ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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ลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 35 (2) ซึ่งในทุกวาระที่พิจารณากันในวนันี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรือไม่เห็นด้วยกบัขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่
ประชมุเห็นด้วยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักลา่ว 

 
เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ จึงได้เร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตามที่บริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
และได้สง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานการประชุม
ดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมล าดับที่ 1 นัน้        
จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่วด้วย 

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอให้ที่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัที่ 28 
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 9,290,894,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

2,775,900 
- 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ** 
คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่  2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าปี 

2560 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน                     
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุ 
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คณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร ได้ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัท ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
(MD&A) ประจ าปี 2560 ตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

1. สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท 
ธุรกิจหลกัของบริษัท แบง่ได้เป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

1. ธุรกิจการพฒันานิคมอตุสาหกรรม 
 ในปี 2560 มียอดขายที่ดินประมาณ 976 ไร่ คิดเป็นสว่นแบง่การตลาด ร้อยละ 57 ซึง่ถือ

เป็นการตอกย า้การเป็นผู้น าอันดบัหนึ่งในธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมได้อย่าง
ชดัเจน  

 บริษัทได้ด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐส าหรับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) โดยบริษัทได้เปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ คือ นิคม
อตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (“HESIE 4”) ซึ่งถือเป็นนิคมอตุสาหกรรมแห่งที่ 
9 ของบริษัท และได้รับการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม (Special 
Promotion Zone) ภายใต้คณะกรรมการ EEC อีกด้วย เมื่อปี 2560 ผ่านมา ทัง้นี ้เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการรองรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
อตุสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอตุสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอตุสาหกรรม เป็น
ต้น 

 บ ริษั ทยังได้ รับ อนุมัติ ในการจดทะเบี ยนการลงทุน  ( Investment Registration 
Certificate หรือ “IRC”) จากรัฐบาลเวียดนามในการพฒันาพืน้ท่ีขายประมาณ 3,100 ไร่ 
รวมถึงได้รับอนุมตัิเห็นชอบ EIA และพร้อมด าเนินการก่อสร้างตัง้แต่เดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป 

2. ธุรกิจโลจิสติกส์   
 บริษัทด าเนินการพฒันาพืน้ที่เช่าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนัมีพืน้ที่เช่า 2.1 ล้านตารางเมตร                      

โดยปี 2560 บริษัทมีพืน้ท่ีเช่าเพิ่มเติม 161,000 ตารางเมตร  
 บริษัทประสบความส าเร็จในการแปลงสภาพกองทุนอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์  ฟันด์  (“ WHAPF”) ควบรวมกับ 
กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
(“WHART”) และ WHART มีการซือ้ทรัพย์สนิซึ่งท าให้กองทนุมีขนาดทรัพย์สนิที่ใหญ่ขึน้ 
โดยมีมลูคา่รวมเป็นประมาณ 28,000 ล้านบาท 
 

 

3. ธุรกิจสาธารณปูโภคและพลงังาน 
 บริษัทประสบความส าเร็จในการน าบริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน) (“WHAUP”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมี มลูค่าตามราคาตลาด 
(Market cap) ประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึง่บริษัทยงัคงถือหุ้นในสดัสว่นประมาณร้อย
ละ 70  
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 ธุรกิจการขายน า้มีปริมาณการขายน า้เพิ่มขึน้ โดยในปี 2560 มีปริมาณการขายน า้
ประมาณ 100 ล้านลกูบาศก์เมตร ซึง่เติบโตในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของธุรกิจใน
นิคมอตุสาหกรรม 

 ธุรกิจไฟฟ้ามีการเพิ่มก าลงัการผลิต โดยมีจ านวนเมกกะวัตต์ตามสดัส่วนการถือหุ้ น
เพิ่ มขึ น้จาก 350 เมกะวัต ต์  ในปี  2559 เพิ่ มขึ น้ เป็น  478 เมกะวัต ต์  ในปี  2560                 
จากการท่ีโรงไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าขนาดเลก็) ทัง้ 4 โรง สามารถด าเนินงานผลติและจ าหนา่ย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน สง่ผลให้รายได้ของธุรกิจไฟฟ้าเติบโตขึน้ 

4. ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทลั   
 บริษัทสามารถให้บริการเช่ือมต่อสื่อสารในโครงการเคเบิลใยแก้วให้แก่โรงงานในนิคม

อตุสาหกรรมไปแล้ว 5 นิคมอตุสาหกรรม โดยในปี 2561 นีบ้ริษัทมีแผนจะให้บริการให้
ครบทัง้ 9 นิคมอตุสาหกรรม  

 บริษัทให้บริการ Data Center ทัง้หมด 3 แห่ง โดยอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด 2 แห่ง และที่
ถนนวิภาวดีรังสติอีก 1 แหง่ ซึง่มีจ านวน rack รับฝากเซิร์ฟเวอร์รวมทัง้หมด 461 racks  

 บริษัทให้บริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ Data Center เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ลกูค้าได้ 
 

2. สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโครงสร้างกลุ่มบริษัท 

 การน าบริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“WHAUP”) เข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์  ซึง่บริษัทยงัคงถือหุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 70  

 การแปลงสภาพกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์
เฮ้าส์ ฟันด์ (“ WHAPF”) ควบรวมกบั กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ 
พรีเมี่ยม โกรท (“WHART”) โดยมีมลูคา่ทรัพย์สนิประมาณ 28,000 ล้านบาท 

 กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”) มกีารซือ้ทรัพย์สนิ
เพิ่มเติมเมื่อชว่งต้นปีที่ผา่นมา สง่ผลให้มีมลูคา่ทรัพย์สนิประมาณ 9,000 ล้านบาท  

 เมื่อรวมมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์และกองทุนรวม ได้แก่  WHART  
HREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ  บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ 
(“WHABT”)และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล (“HPF”) จะมีทรัพย์สินที่อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการที่ประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่งตรงกับเป้าหมายในการเติบโตส าหรับกองทุนและ
กองทรัสต์ทัง้หมด 

 บริษัทมีการร่วมทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น WHA Hemaraj Cienco4 Joint Stock Company ที่
เป็นบริษัทที่ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทถือหุ้นที่ร้อยละ 99 และ มีการร่วมทุนกับบริษัท Genesis ในการท า 
Data Center รวมถึงบริษัทที่ได้ร่วมทุนทางด้านธุรกิจไฟฟ้า เช่น กลุ่มบริษัท บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด 
(มหาชน) (“Glow”) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“Gulf”)  และ บริษัท บี.กริม 
เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“Begrim”)  
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 บริษัทมีการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง ไมว่า่จะเป็นธุรกิจเก่ียวกบัโลจิสติกส์มี Warehouse Farm อยู ่
11 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพืน้ที่บางนา-ตราด วังน้อย พระราม 2 ชลบุรี ระยอง และได้มีการเปิดตัวนิคม
อสุาหกรรมแห่งใหม่ แห่งที่ 9 เมื่อต้นปีที่ผา่นมา และยงัมี Logis Park ที่มีคลงัสนิค้า (Warehouse) ให้เช่าซึง่อยู่
ติดกับนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง มี Digital Center 3 แห่ง และมีอาคารส านักงาน (Office Building) ให้เช่า 2 
แหง่   

 
3. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและโอกาสในการลงทุนของบริษัท สรุปได้ดงันี ้

 ร่างพ.ร.บ. EEC ได้มีมติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ส่งผลให้จ านวนนกัลงทุนที่สนใจเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยมีจ านวนมากขึน้ รวมทัง้ความหลากหลายในด้านประเภทของธุรกิจและเชือ้ชาติของผู้ที่
สนใจเข้ามาลงทนุที่เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศจีน สง่ผลให้จ านวนผู้ที่สนใจและผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นลกูค้า
กบับริษัทในอนาคตมีเพิ่มมากขึน้ 

 การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ อาทิ สนามบินนานาชาติอูต่ะเภา ทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั
และทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ เฟสสาม โครงการรถไฟความเร็วสงู กรุงเทพ-ระยอง และโครงการรถไฟรางคู่ 
จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ธุรกิจการพฒันานิคมอตุสาหกรรมในประเทศยงัสามารถเติบโตได้ทดีอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต   

 บริษัทมีพืน้ท่ีของธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรมรวม 49,544 ไร่  โดยเป็นพืน้ท่ีทพร้อมขายประมาณ 
12,000 ไร่ โดยพืน้ท่ีพร้อมขายประมาณ 9,000 ไร่ ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีของ EEC 

 ธุรกิจธุรกิจโลจิสติกส์  มีพิน้ที่พฒันาแล้วประมาณ 2.1 ล้าน ตารางเมตร ทัง้นีม้ีผู้ที่สนใจในการเช่า
คลงัสนิค้าส าเร็จรูปในรูปแบบ Built to Suit เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 ธุรกิจสาธารณปูโภคและพลงังาน มีก าลงัความสามารถในการขายน า้ประมาณ 155 ล้านลกูบาศก์
เมตร โดยปัจจุบนัคาดว่าความสามารถดงักลา่วยงัเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของปริมาณการขายน า้ได้ใน
อนาคต ส าหรับ ธุรกิจไฟฟ้าบริษัทมีจ านวนเมกกะวัตต์ตามสดัส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 478 เมกะวัตต์ และมี 
Backlog ที่จะท าให้จ านวนเมกกะวตัต์ตามสดัส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็น 543 เมกะวตัต์ นอกจากนีย้งัมีการ
ลงทุนในธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช (NGD) ที่ให้บริการแก่นิคมอุตสหกรรม โดย
ให้บริการแล้วในนิคมอตุสาหกรรมที่เปิดใหม ่2 นิคม ได้แก่ HESIE2 และ HESIE4 รวมถึงธุรกิจ Solar Rooftop ที่
บริษัทมีพืน้ท่ีรองรับกวา่ 2 ล้าน ตารางเมตร ซึง่ตามพืน้ท่ีดงักลา่วท าให้สามารถมีก าลงัการผลติไฟฟ้าได้กวา่ 200 
เมกะวตัต์ อีกทัง้บริษัทมีการร่วมทนุกบัพนัธมิตรในการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในนิคมอตุสากรรม ซึง่บริษัทได้รับ
ใบอนญุาตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทลั ซึ่งมี Data Center อยู่ในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพ รวมถึงการทยอยการติดตัง้
เคเบิล้ในนิคมอตุสาหกรรมเพิ่มเติมในอนาคต 
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4. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สรุปได้ดงันี ้
 

รายได้จากการขายที่ดินในนิคมอตุสาหกรรม 
(ธุรกิจการพฒันานิคมอตุสาหกรรม) 

3,211 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้
32% 

 

ส่วนใหญ่มาจากจ านวนที่ดินที่โอนกรรมสิทธ์ิที่เพ่ิมขึน้
ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
(ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 

3,079 ล้านบาท  ลดลง 
74% 

ส่วนใหญ่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนให้กับ WHART และ HREIT ในปี 2559 จ านวน
มากกว่า 420,455 ตารางเมตร เม่ือเทียบกับปี 2560 
เพียง 85,867 ตารางเมตร   

รายได้คา่เชา่ รายได้จากการบริการ และรายได้อ่ืน ๆ 
(ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 

1,148 ล้านบาท  ลดลง 
31% 

ส่วนใหญ่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนให้กับ WHART และ HREIT ในปี 2559 จ านวน
มาก 

รายได้จากการขาย และบริการ 
(ธุรกิจสาธารณปูโภค) 

2,075 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 
4% 

หากไมร่วมรายได้ครัง้เดียว รายได้คา่สาธารณปูโภค
เพ่ิมขึน้ประมาณ 8% เน่ืองจากมีการ COD โรงไฟฟ้า
จ านวน 5 โรงนบัตัง้แต ่ไตรมาส 4 ปี 2559 

สว่นแบง่ก าไรจากกิจการร่วมค้า 1,963 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 
95% 

สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการการเปิด SPP จ านวน 5 
โรงซึง่เร่ิมด าเนินการตัง้แตว่นัที่ 16 พ.ย. 2558 เป็นต้น
ไป สง่ผลให้ บริษัทฯ มีก าลงัการผลติไฟฟ้าทัง้หมด 
478 เมกะวตัต์ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ดอกเบีย้จา่ย 1,617 ล้านบาท  ลดลง 
34% 

ดอกเบีย้จา่ยลดลงอยา่งมีนยัส าคญัเน่ืองจาก 
1. ช าระคืนเงินกู้ส าหรับการเข้าซือ้กิจการเหมราชฯ 
จ านวน 20,955 ล้านบาทระหวา่งปี 2559 
2. การช าระคืนเงินกู้และหุ้นกู้จ านวน  8,300 ล้าน
บาทระหวา่งปี 2560 
3. การรีไฟแนนซ์เงินกู้ โดยการออกหุ้นกู้จ านวน 4,000 
ล้านบาทโดย WHAUP ซึง่ท าให้ต้นทนุการลงทนุลดลง
จาก 4.20% เป็น 3.33% ในวนัที่ 17 ก.ย. 2560 

ก าไรสว่นที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 3,266 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 
13% 

ผลการด าเนินงานที่ดีเน่ืองมาจาก  
1. สว่นแบง่ก าไรจากธุรกิจไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง 
2. ความสามารถในการท าก าไรจากธุรกิจนิคม
อตุสาหกรรมสงูขึน้ 
3. ความสามารถในการท าก าไรทีส่งูขึน้จากการขาย
ทรัพย์สินไปยงั WHART 
4. ดอกเบีย้จา่ยลดลง 

  
หากพิจรณาการแบ่งรายได้ของแต่ละธุรกิจ บริษัทสามารถกระจายแหลง่รายได้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพระหว่าง

ธุรกิจหลกั โดยมีสดัสว่นใกล้เคียงกนัคือหนึ่งในสามระหว่างธุรกิจการพฒันานิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจสาธารณูปโภคและ

หมายเหต:ุ %เพิ่มขึน้/ลดลง เปรียบเทียบกบัปี 2559 
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พลงังาน และธุรกิจโลจิสติกส์ ในขณะที่ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทลัยงัเป็นธุรกิจที่เร่ิมด าเนินการได้ไม่นาน ยงัคงมีสดัสว่น
รายได้ที่ยังน้อย และหากพิจารณาสดัส่วนรายได้ระหว่างรายได้ประจ าและรายได้ไม่ประจ าอยู่ที่ร้อยละ 49 และ 51 
ตามล าดบั  เป็นไปตามเป้าหมายในการสมดลุของรายได้ดงักลา่ว 

โดยภาพรวม รายได้และส่วนแบ่งรายได้ในปี 2560 เท่ากับ 12,410 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 36 จากปี 
2559 โดยมีสาเหตุหลกัจากการขายทรัพย์สินในปี 2559 ให้กับ WHART และ HREIT 2560 มีจ านวนลดลงเป็น 85,867 
ตารางเมตร เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการขายจ านวน 420,455 ตารางเมตร ส่งผลให้รายได้จากขายทรัพย์สินดังกล่าว
ลดลง ทัง้นีห้ากไมร่วมรายได้จากการขายทรัพย์สนิดงักลา่ว รายได้ของบริษัทมีจ านวนใกล้เคียงเดิมจากปีที่ผา่นมา อยา่งไร
ก็ตามหากพิจารณาความสามารถในการท าก าไร บริษัทมีก าไรสทุธิเติบโตขึน้จาก 2,898 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 3,266 
ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 13 ซึ่งถือเป็นก าไรสงูสดุของบริษัทตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทมา ซึ่งมีอตัราก าไร
สทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดดจากประมาณร้อยละ 15 ในปี 2559  เป็นร้อยละ 26 ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการ
เพิ่มขึน้ของอตัราการท าก าไรของแต่ละธุรกิจหลกัของบริษัท ประกอบกบัการบริหารจดัการที่สามารถการลดต้นทุนของ
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน สง่ผลให้อตัราก าไรสทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้ 

ส าหรับฐานะทางการเงิน ปัจจุบนัมีสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนลดลง โดยมีอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุน
ลดลงเป็น 1.21 เทา่ จาก 1.91 เทา่จากปีก่อน  ในขณะที่มีผลแทนของสว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 14 
 ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย             
ในการต่อต้านทุจริตของบริษัทต่อประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2557 ต่อมาเมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จัดท า
แบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรการต่อต้านการคอรัปชัน่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ พิจารณารับรองให้
บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต นัน้  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ ได้มีหนงัสือที่ CAC.065/2017 ลงวนัที่ 21 สิงหาคม 2560 
แจ้งตอ่บริษัทวา่ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ ได้มีมติในการประชมุเมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 ให้การรับรองบริษัทเป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ซึ่งบริษัทได้รับประกาศนียบตัรแล้ว เมื่อวนัที่ 27 
พฤศจิกายน 2560 โดยใบรับรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติให้การรับรอง 

หลงัจากนัน้ พิธีกรจึงได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 
คณุวิชยั จิรฉตัรมงคล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ ช่วงคาบเก่ียวระหว่างปี 2560-2561 ในสว่นของพืน้ที่

ให้เช่า ในปี 2561 นีม้ีจ านวนเทา่ใด และจะมีทรัพย์สนิขายเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (กองรีท) จ านวน
เทา่ไหร่  

ประธานฯ ตอบข้อซกัถาม ในสว่นของพืน้ที่ให้เช่า ในปีนี ้มีการทยอยเซ็นต์สญัญา และทยอยก่อสร้าง โดยสิน้ปี
จะมีการสรุปตวัเลขที่แน่นอนอีกครัง้ แต่ตัง้เป้าหมายไว้ปีละประมาณ 200,000 ตารางเมตร ส าหรับการขายเข้ากองรีท         
ประธานฯ ขอเรียนเชิญคณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร เป็นผู้ให้ข้อมลู 

คณุอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ให้ข้อมลูว่า ทรัพย์สินที่จะมีขายเข้ากองรีท WHART ประมาณ 160,000  ตาราง
เมตร และขายเข้ากอง HREIT อีกประมาณ 10,000 กว่าตารางเมตร ภายในปี 2561 นอกเหนือจากที่มีการขายทรัพย์สิน
เข้ากอง HREIT ไปแล้วกวา่ 55,000 ตารางเมตร เมื่อต้นปีที่ผา่นมา  

คณุวิชยั จิรฉตัรมงคล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อวา่ การขายทรัพย์สินเข้ากองรีทในปีนีเ้ป็นช่วงใด และ   
จะมีการรับรู้รายได้จ านวนเทา่ใด 
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ประธานฯ และคณุอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ชีแ้จงวา่ โดยปกติแล้วจะมีการขายเข้ากองรีทประมาณไตรมาส 4 
และเมื่อต้นปีมีการรับรู้รายได้ไปแล้วของกอง HREIT เมื่อไตรมาส 1/2561 ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และปีนีจ้ะมี              
การรับรู้รายได้รวมสว่นแบ่งก าไรประมาณ 4,000 ล้านบาท (ไมร่วมต้นปีที่มีการบนัทกึรายได้ไปแล้ว) โดยทัง้ปีจะมีเข้ากอง
รีท โดยประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาท ส าหรับที่ดินนิคมอตุสาหกรรมปีนีต้ัง้เป้าหมายจ านวนพืน้ที่ขายไว้ที่ 1,400 ไร่ 
โดยแบ่งเป็น 1,250 ไร่ ส าหรับในประเทศ และตา่งประเทศตัง้เป้าหมายไว้ที่ 150 ไร่ โดยเป็นประมาณการขายในประเทศ
เวียดนาม 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม คณุศิริศกัดิ์ กิจรักษา จึงชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
จึงไมม่ีการลงมติ จึงขอประธานฯ ด าเนินการในวาระตอ่ไป 

 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 
 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็น                  

ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุ 
คณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท 

ได้ผา่นการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบญัชี โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และ
รายงานผู้สอบบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดงบ
การเงินปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมลูทางการเงินที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุล าดบัท่ี 2 แล้ว)  

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร รายงาน ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินรวม สามารถสรุปได้ดงันี ้

                              / Financial Position and Operating Results      60       9               
(        / THB mm) Year 2017 Year 2016 % Change
               Total assets 73,619 74,784            - 1.56%
             Total liabilities 45,086  52,821            - 14.64%               
                    Total shareholders’ equity 28,533 21,962            29.92%
            Total Revenue 10,446 18,319 - 42.98%  
                         Total Revenue including share of profit 12,410 19,325 - 35.78%
           / Net Profit 3,266 2,898 12.70%  

 
พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 

คณุสมศกัดิ์ ลขิิตกาญจนกุล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเร่ืองงบแสดงฐานะการเงิน (1) ในรายงานประจ าปี 
หน้า 169 หมวดสินทรัพย์  ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 13,740 ล้านบาท สินทรัพย์นีม้ียอดจองสดัสว่นร้อย
ละเท่าไร (2) ในหัวข้อค่าความนิยม 17,575 ล้านบาท เกิดขึน้มาได้อย่างไร (3) หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับัญชีประมาณ 
2,500 ล้านบาท   มาจากรายได้จากสว่นใด และ (4) ก าไรขาดทนุก่อนเสียภาษี ซึ่งปีนีม้ีรายได้สงูกว่า แตท่ าไมมียอดภาษี
จ่ายต ่ากวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่แล้ว 
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เร่ืองต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ต้องใช้เวลาหลายปีในการพฒันา โดยมี
พืน้ท่ีทัง้หมดประมาณหมื่นกวา่ไร่ ดงันัน้จึงไมส่ามารถตอบได้วา่จะมียอดจองเทา่ไหร่  

คณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร กลา่ว เร่ืองของคา่ความนิยม เกิดจากบริษัทเข้าไปซือ้กิจการบริษัท เหมราชพฒันา
ที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทเหมราช”) ซึง่ราคาซือ้สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชี (Book Value) และมลูคา่ยตุิธรรม (Fiar Value) 
ในปี 2558 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีเกิดขึน้จากสว่นต่างของค่าใช้จ่ายทางภาษีระหว่างทางบญัชีและทางสรรพากร ซึ่ง
สว่นตา่งดงักลา่วเป็นภาระของบริษัทในการน าสง่ภาษีตอ่สรรพากรในอนาคต โดยรายการลกัษณะนีจ้ะเกิดในกรณีเช่นการ
ขายทรัพย์สนิเข้ากองรีท ซึง่เป็นการขายสทิธิแบบ Leasehold ให้แก่กองรีท โดยในทางบญัชี บริษัทจะมีการบนัทกึบญัชีใน
ลกัษณะในการขายและรับรู้เป็นรายได้ทนัที เนื่องจากการให้สิทธิการใช้ทรัพย์สินแก่กองรีทนัน้ครอบคลมุอายุการใช้งาน
ของทรัพย์สินนัน้ทัง้หมด แตใ่นด้านของสรรพากรมีการพิจารณาวา่รายการดงักลา่วมิใช้การขายทรัพย์สนิ เป็นเพียงการให้
เช่าระยะยาว ซึ่งบริษัทยงัไม่เกิดรายได้และไม่ต้องน าส่งภาษีต่อสรรพากร ดงันัน้สว่นต่างที่เกิดขึน้ระหว่างทางบญัชีและ
สรรพากรดังกล่าวจะบันทึกเป็นหนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี กล่าวคือเป็นภาระของบริษัทที่จะต้องน าส่งเงินสดต่อ
สรรพากรในอนาคต ทัง้นีเ้ป็นผลดีตอ่บริษัทในการทยอยการจ่ายภาษีตอ่สรรพกร แทนการจ่ายภาษีทัง้หมดในคราวเดียว 

และส าหรับภาษีเงินได้จ่าย ที่จ่ายต ่ากว่าปี 2559 เนื่องากธุรกิจหลกั ทไม่มีภาระภาษีเงินได้ที่ต้องจ่าย เพราะได้ 
BOI ได้แก่ธุรกิจพฒันาที่ดินนิคมอตุสาหกรรมเพื่อขายและธุรกิจให้บริการในนิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจการให้บริการระบบ
สาธารณูปโภคประเภทน า้ เป็นต้น รวมทัง้ในปีที่ผา่นมาบริษัทมีการใช้ประโยชน์จากดอกเบีย้จ่าย ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงิน
ในการซือ้บริษัทเหมราช ซึ่งสรรพากรอนญุาตให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ และสามารถใช้ผลประโยชน์ได้ถึง 5 ปี จึงท า
ให้ภาษีจ่ายมียอดต ่ากวา่ปีที่แล้ว  

คณุวิชยั จิรฉตัรมงคล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า หนีส้นิไมห่มนุเวียน เงินมดัจ าจากสญัญาเช่าระยะยาว จ านวน 153 
ล้านบาท ผู้ เช่ามีการวางมดัจ าทกุรายใช่หรือไม ่และอตัราที่คิดเงินมดัจ าเป็นสดัสว่นเทา่ไหร่ 

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามว่า การคิดเงินมดัจ า ขึน้อยู่กบัอตัราการเช่า และระยะเวลาการเช่า โดยทัว่ไปการเช่า
ปกติทีม่ีระยะเวลาเช่า 3 ปี จะคิดเงินมดัจ าประมาณ 3 เดือน ของสญัญาเช่า บางรายที่มีการเช่าระยะยาว จะเรียกเก็บเงิน
มดัจ า 1 ปี  

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ่ซึ่งไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึง
ขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปี
บญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 9,289,727,936 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9230 
- ไมเ่ห็นด้วย 7,155,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0769 
- งดออกเสยีง           - เสยีง      คิดเป็นร้อยละ** - 
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- บตัรเสยี                     - เสยีง      คิดเป็นร้อยละ** - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และการจัดสรรส ารองตาม 

กฎหมาย 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็น                      
ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุ 

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40              
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย             
ในแต่ละปี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัตา่ง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทนุในแตล่ะช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสม
ของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั  
โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด าเนินการ
รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 

 จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี  2560 
เป็นจ านวนเงิน  2,604,173,369 บาท และมีก าไรสะสมที่ ยังไม่ ได้จัดสรร ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2560 จ านวน 
2,340,888,467 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติให้น าเสนอที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 
2560 จากผลการด าเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มอีกในอตัราหุ้นละ 0.0907 บาท เป็น
จ านวนเงินไมเ่กิน 1,300 ล้านบาท เมื่อรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 
0.0488 บาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 รวมเป็นอัตราหุ้ นละ 0.1395 บาท คิดเป็นจ านวน เงินประมาณ 
1,998.94 ล้านบาท ซึง่อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และจดัสรรส ารอง
ตามกฎหมาย ส าหรับปี 2560 เป็นจ านวน 344,302 บาท ซึ่งท าให้ทุนส ารองตามกฎหมายมีจ านวนครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด คือจ านวน 156,777,302 บาท  

โดยเสนอให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธรับเงินปันผลในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2561  และจ่ายเงินปันผลภายใน
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 

หลงัจากนัน้ พิธีกรทีป่ระชมุจึงได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 

คณุปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ เพราะเหตใุดเงินปันผลถึงจ่ายลดลงจากปีที่แล้ว 
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ประธานฯ ตอบข้อซกัถามวา่ หากคิดเป็นอตัราสว่นของก าไรสทุธิ แล้วเปรียบเทียบกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล
ที่ก าหนดไว้ว่า จะจ่ายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิแล้ว บริษัทยงัจ่ายสงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล
ที่ตัง้ไว้  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติม พิธีกรที่ประชมุจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และจัดสรร
ส ารองตามกฏหมาย ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 9,297,057,536 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

18,000 
- 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่ ในต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. อภิชยั บญุธีรวร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดตา่ง ๆ ตอ่ที่ประชมุ 

ดร. อภิชัย บุญธีรวร ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทน าเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ ดร. พิชิต อคัราทิตย์ เป็นกรรมการเข้าใหมข่องบริษัท เพื่อให้ 
ดร.พิชิต อคัราทิตย์ ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น ดร. พิชิต อัคราทิตย์ มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และจริยธรรม วิสยัทศัน์ พืน้ฐานและประสบการณ์ด้านอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อรองรับการพฒันาโครงการ
ทางธุรกิจของบริษัท และมีคณุสมบตัิตรงตามค านิยามกรรมการอิสระ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ดร. พิชิต อคัราทิตย์ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ในการท าหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท  จึงขอ
เสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ดร, พิชิต อคัราทิตย์เป็นกรรมการใหม่ เพื่อท าหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ  

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอให้ที่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ ดร. พิชิต อคัราทิตย์ เป็นกรรมการใหม ่เพื่อท าหน้าที่
ในต าแหนง่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 9,296,882,716 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 
- ไมเ่ห็นด้วย 79,870 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

- 
113,000 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาการแต่งตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม  
วาระ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. อภิชยั บญุธีรวร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดตา่ง ๆ ตอ่ที่ประชมุ 

ดร. อภิชยั บุญธีรวร ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ปัจจบุนับริษัท มีกรรมการทัง้สิน้รวม 12 ทา่น จึงต้องมีกรรมการ
ออกจ านวน 4 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุในปีนี ้มี 1 ท่าน คือ คณุณรงค์ กริชชาญชัย จึงเป็นกรรมการที่จะออกตาม
วาระในปีนี  ้กรรมการที่เหลือที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดรองลงมา  คือ ดร.อภิชัย บุญธีรวร คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท                              
คณุอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร และคณุสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั ซึ่งต้องจบัฉลากออก 3 ท่าน ผลการจบัสลากกรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ คือ คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร และคุณสมศักดิ์                           
บญุช่วยเรืองชยั 

ดงันัน้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในปีนี ้จ านวน 4 ทา่น คือ  

1)  คณุณรงค์ กริชชาญชยั กรรมการ 
2)  คณุจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ 
3)  คณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร กรรมการ 
4)  คณุสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั กรรมการ 

อนึ่ง บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิที่เหมาะสม 
เพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการลว่งหน้า และส่งค าถามที่จะให้ตอบในที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ตามหลกัเกณท์ที่บริษัทก าหนด ตัง้แต่วนัที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 
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ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้า
มายงับริษัทรวมถึงการสง่ค าถามลว่งหน้าเพื่อจะให้ตอบในท่ีประชมุ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยได้ให้ความส าคัญเป็นล าดับในเร่ืองทักษะ 
ประสบการณ์การท างาน วิชาชีพและคณุสมบตัิด้านอื่นๆ ท่ีเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษัทแล้ว 
ได้มีมติ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งดงักล่าวจ านวน 4 คน กลบัเข้ามา
ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งทัง้ 4 ท่านดงักลา่วเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี
คณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการที่
พ้นจากต าแหนง่ทัง้ 4 ทา่นดงักลา่ว กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอให้ที่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 4 กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึง่โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. แตง่ตัง้  คณุณรงค์  กริชชาญชยั กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ด้วย 
คะแนนเสยีง ดงันี ้

-  
 
เห็นด้วย 

 
 

9,280,248,076 

 
 

เสยีง 

 
 

คิดเป็นร้อยละ 

 
 

99.8199 
- ไมเ่ห็นด้วย 16,743,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1800 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

100 
113,000 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 
 

2. แตง่ตัง้ คณุจกัรกฤษณ์  ไชยสนิท กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 9,280,248,076 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8199 
- ไมเ่ห็นด้วย 16,743,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1800 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

- 
113,000 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 
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ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 
 

3. แตง่ตัง้ คณุอรรถวิทย์  เฉลมิทรัพยากร กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 9,275,192,784 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8221 
- ไมเ่ห็นด้วย 16,525,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1778 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

100 
113,000 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 
 

4. แต่งตัง้  คณุสมศกัดิ์  บญุช่วยเรืองชยั กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 9,278,387,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8222 
- ไมเ่ห็นด้วย 16,525,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1777 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

18,000 
113,000 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2561 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. อภิชยั บญุธีรวร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดตา่ง ๆ ตอ่ที่ประชมุ 

ดร. อภิชยั บญุธีรวร ชีแ้จงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดงักล่าว ส าหรับปี 2561 
โดยประเมินตามอตัราผลตอบแทนเทียบกบัธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาดและข้อมลูอ้างอิงตา่ง ๆ  

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งแก้ไขตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือประจ าปี 2557 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2557 
ก าหนดวา่  
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“ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติ
เปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของ
บริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท” 

ที่ประชมุสามญัประจ าปี 2560 ได้มีมติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้

1. เบีย้ประชมุและเงินประจ าต าแหนง่ ตามอตัราที่ปรากฏรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาด้วย 5 

2. โบนสั ในอตัราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวม และสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วม
ค้า ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของเบีย้ประชมุและเงินประจ าต าแหน่งกรรมการรวมจ านวน
ทัง้สิน้ 7,380,000 บาท ในสว่นของโบนสัประจ าปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมของงบการเงินรวมและสว่นแบง่ก าไรจากบริษัท
ร่วมและกิจการร่วมค้า ในปี 2560 จ านวน 12,409,962,898 บาท บริษัทจึงจ่ายโบนสัแก่กรรมการ เป็นจ านวน 21,096,000
บาท 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั  ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้อง
กบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไร
ของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย  ประจ าปี 2561 ดงันี ้

1. เงินประจ าต าแหนง่คณะกรรมการบริษัทดงันี ้
ต าแหน่ง จ านวน 

ประธานคณะกรรมการ 250,000 ตอ่ปี* 
กรรมการ 200,000 ตอ่ปี* 

*ให้แบง่จ่ายเป็นรายเดือน 
 
2. เบีย้ประชมุกรรมการคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

ต าแหน่ง จ านวนเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาทตอ่ครัง้ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการ 30,000 บาทตอ่ครัง้ 
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3. เบีย้ประชมุกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ จ่ายให้เฉพาะกรรมการชดุยอ่ยที่เข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

ต าแหน่ง จ านวนเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ประธานกรรมการชดุยอ่ย 25,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการชดุยอ่ย 15,000 บาทตอ่ครัง้ 
 

4. โบนสั ในอตัราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนแล้วเห็นวา่คา่ตอบแทนดงักลา่วมีความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบให้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ
ตามรายละเอียดข้างต้นดงันัน้จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และอนมุตัิ
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่น าเสนอ 

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดตามที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 9,275,898,248 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7715 
- ไมเ่ห็นด้วย 21,232,970 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2283 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

5,000 
5,000 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

- 
- 
 

ซึง่เป็นจ านวนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุ่สมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด
ตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุ 

 คุณ่สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ชีแ้จงว่า ในการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญ ชี              
ได้ด าเนินการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วน าเสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนต่อไป โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
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เนื่องจากผลการปฎิบตัิงานมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และความเป็นอิสระของผู้สอบ
บญัชี รวมถึงคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีที่มีความเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี              
ของส านกังานดงักลา่วโดยมีรายช่ือ ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ล าดบัท่ี 1 นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3760  
 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2559 - 2560) หรือ  

ล าดบัท่ี 2 นายพิสฐิ ทางธนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4095 
  (เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทมาแล้ว 1 ปี) หรือ  
ล าดบัท่ี 3 นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5266 
  (เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทมาแล้ว 1 ปี) 

ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัท
โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,500,000 บาท (ปี 2560 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบญัชี
เป็นจ านวนเงิน 2,600,000 บาท)   

อนึ่ง ผู้ สอบบัญชีจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชี 
ประจ าปี 2561 ของบริษัทยอ่ยของบริษัท ด้วยเช่นกนั 

 
รายการ คา่สอบบญัชี ปี 2561 

(บาท) 
คา่สอบบญัชี ปี 2560 

(บาท) 
คา่ตรวจสอบและคา่สอบทานงบการเงิน  
- บริษัท 
- บริษัทและบริษัทยอ่ย 
- คา่บริการอื่น ๆ 

 
2,500,000 
14,992,000 

699,000 

 
2,600,000 
15,904,000 

679,000 
 
ทัง้นีผู้้ สอบบญัชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสมัพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท  / บริษัทย่อย / 

ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้เป็นอยา่งดีตลอดมา  

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอให้ที่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ตาม

รายละเอียดตามที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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- เห็นด้วย 9,297,133,218 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

- 
8,000 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน                  
เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

บริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทนุเป็นจ านวนมากในการพฒันาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมี
ขึน้ในปี 2561 และต้นทนุของแหลง่เงินทนุประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน มีต้นทนุต ่ากวา่แหลง่เงินทนุอื่น 
ซึง่จะสง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสงูขึน้ ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องระดมเงินโดยการออกหุ้นกู้  หุ้ นกู้
ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน เพิ่มเติม ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

1. การออกหุ้นกู้ 

ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสิทธิ ซึง่อาจมีหรือไม่
มีประกนั และอาจมีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

สกลุเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศอื่นๆ 
จ านวนเงิน
รวมของหุ้นกู้
ทัง้หมด 

: ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนในวนัที่ออกหุ้นกู้  (issue 
date) ในแตล่ะคราว 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

: ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไมเ่กิน 15 ปี 
วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือตา่งประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้

ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/
หรือในลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกนัก็ได้ การ
ออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ ซึง่ตราสารนัน้ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคนืหรือถกู
ไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคบั หรือประกาศที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงการขอ อนญุาตจากหนว่ยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การช าระคืน
เงินต้น 

: ทยอยคืนเงินต้นหรือช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนดตามข้อก าหนด และเง่ือนไขในหุ้นกู้  

การไถ่ถอน : ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิ
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ก่อนครบ
ก าหนดอาย ุ

หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่
จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัหรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงการ
ขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การขึน้
ทะเบียน 
ตราสารหนี ้

: บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้  กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ ศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีอ้ื่นใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับ อนมุตัินี ้บริษัทสามารถออก
หุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจ านวนที่ได้ไถ่ถอน หรือช าระคืน 

วตัถปุระสงค์ : 1. เพื่อช าระคืนหนีเ้ดิม ซึง่จะเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงิน ของบริษัท 
2. เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินกู้ ระยะยาวส าหรับพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม่ และ

รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

2.   การออกหุ้นกู้ระยะสัน้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงนิ 
ประเภท : หุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิ

หรือไมด้่อยสทิธิ ซึง่อาจมีหรือไมม่ีประกนั และอาจมีหรือ ไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
สกลุเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศอื่นๆ 
จ านวนเงิน
รวมของหุ้นกู้
ทัง้หมด 

: ไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท หากเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ ให้ใช้อตัราแลกเปลีย่นในวนัท่ีออกหุ้นกู้ ระยะสัน้ 
และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน (issue date) ในแตล่ะคราว 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

: ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไมเ่กิน 1 ปี 
วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้

ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบง่ขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ
ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออก
เสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนัน้ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคืนหรือถกูไถ่
ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึง
การขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการใดๆ ที่เก่ียวข้อง 

การช าระคืน
เงินต้น 

: ทยอยคืนเงินต้นหรือช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนด ตามข้อก าหนด และเง่ือนไขในหุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/
หรือ ตัว๋แลกเงิน 

การไถ่ถอน
ก่อนครบ
ก าหนดอาย ุ

: ผู้ ถือหุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิ ขอให้บริษัทไถ่ ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบ
ก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน ก่อนครบ 
ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุ้นกู้  และ/หรือ ตัว๋แลกเงินให้เป็นไปตาม ข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ และ/หรือ ตัว๋
แลกเงิน จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัหรือประกาศที่เก่ียวข้อง
รวมถึง การขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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การขึน้
ทะเบียนตรา
สารหนี ้

: บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ ตัว๋แลกเงินกบัสมาคม ตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือศนูย์ซือ้ขาย
ตราสารหนีอ้ื่นใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้  และ/หรือ ตัว๋แลกเงินที่ได้ออก ภายในวงเงินท่ีได้รับอนมุตัินี ้
บริษัทสามารถออกหุ้นกู้  และ/หรือ ตัว๋แลกเงินทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจ านวนที่ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืน 

วตัถปุระสงค์ : 1. เพื่อช าระคืนหนีเ้ดิม ซึง่จะเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัท 
2. เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินกู้ ระยะยาวส าหรับพฒันาโครงการ ปัจจบุนั และโครงการใหม ่และ

รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ านวนหุ้นกู้ ที่ขอเพิ่มเติม

ดงักลา่ว ซึง่มีความจ าเป็นเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการในอนาคต 
นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการมีอ านาจดงัตอ่ไปนี ้

(1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  หุ้ นกู้
ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน เช่น การก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้  หุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน จ านวนหุ้นกู้  
หุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋
แลกเงิน หลกัประกนัราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้  วิธีการช าระ
เงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัด
อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  หุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/
หรือ ตัว๋แลกเงิน 

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการน าหุ้นกู้ ดงักล่าวไปจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai 
Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ 

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ มีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี ้

คุณเมธี อันอดิเรกกุล รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามในวาระการออกหุ้ นกู้ นี ้                           
วา่มีวตัถปุระสงค์ที่จะชดเชยหุ้นกู้ เดิมเทา่ไหร่ และมีสว่นเพิ่มเทา่ไหร่  

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ชีแ้จงว่า วตัถุประสงค์หลกัจะออกเพื่อชดเชยหุ้นกู้ เดิม และอีกส่วนหนึ่งเพื่อใช้
ส าหรับขยายกิจการ โดยจะใช้ชดเชยหุ้ นกู้ เดิมประมาณ 5,000 ล้านบาท  และเร่ืองหุ้ นกู้ ระยะสัน้ โดยปกติแล้วทาง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) จะใช้เกณฑ์เหมือนกบัตัว๋แลกเงิน แต่เพื่อเป็น
การคุ้มครองผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย เพื่อให้เข้าเกณฑ์หุ้นกู้ ระยะสัน้ จึงเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกิจการ 
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ประธานฯ ชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติมวา่ ส าหรับ D/E Ratio ของบริษัท ยงัอยูใ่นอตัราที่นา่พอใจ และในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นครัง้นี ้ที่มีการเสนอวาระนการออกหุ้นกู้  เพราะเนื่องจากแนวโน้มดอกเบีย้เงินกู้จะสงูขึน้ แต่ส าหรับดอกเบีย้หุ้นกู้ จะมี
แนวโน้มต ่าลง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการออกหุ้นกู้ ในครัง้นี ้

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติม พิธีกรที่ประชมุจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมในวงเงิน 7,000 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้
ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน ในวงเงิน 4,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดตามที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 9,292,461,334 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9493 
- ไมเ่ห็นด้วย 4,550,026 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0489 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

60,000  
95,000 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

0.0006  
0.0010 

ซึง่เป็นจ านวนเสยีงไมน้่อยกวา่  3 ใน  4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 วรรค 1 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุณรงค์ กริชชาญชยั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
ของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุณรงค์ กริชชาญชยั ชีแ้จงว่าเพื่อความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็น
ควรเสนอให้แก้ไขจ านวนกรรมการผู้มีอ านาจลงผกูพนับริษัทจาก 3 คน เป็น 2 คน โดยการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 
วรรค 1 ดงันี ้

จากเดิม 
“กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสามคน (3) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราสาคัญของบริษัท” 

แก้ไขเป็น 
“กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราสาคัญของบริษัท” 

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอให้ที่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 
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ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 วรรค 1 ตามรายละเอียดตามที่น าเสนอ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 9,296,975,660 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9977 
- ไมเ่ห็นด้วย 18,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

90,000  
98,000 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

0.0009  
0.0010 

ซึง่เป็นจ านวนเสยีงไมน้่อยกวา่  3 ใน  4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่11 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการน าเสนอวาระใด หรือมีข้อซกัถามใด เพิ่มเติมหรือไม ่มีผู้ ถือหุ้น
ซกัถามดงันี ้

1. คณุไพฑรูย์ เลศิเกียรติภมูิ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองสอบถามเร่ืองธุรกิจ Digital ในสว่นของ Data Center 

วา่ ให้บริการเฉพาะลกูค้าที่ซือ้ที่ในนิคมอตุสาหกรรม หรือรวมถึงลกูค้าภายนอกด้วย 

- ประธานฯ ตอบข้อซักถามเร่ืองของธุรกิจ Data Center ว่า นอกจากการให้บริการลูกค้าในนิคม

อุตสาหกรรมแล้ว บริษัทมีการให้บริการกับลูกค้าภายนอกด้วย ซึ่ง ณ วนันี ้ก็มีลูกค้าทยอยเข้ามาใช้

บริการ 

2. วา่ที่ร้อยตรี นคร แสงนิล สอบถามเร่ืองกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์ หน้าที่ 73 ของรายงานประจ าปี ดงันี ้

- ในส่วนของภาพแสดงกราฟแท่ง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ค่อนข้างจะคงที่ของความต้องการพืน้ที่
โรงงานให้เช่า ในปี 2559 ถึง ไตรมาสที่  3 ปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีการลงทนุในโรงงานให้เช่าค่อนช้าง
สูง ดังนัน้การที่มีความคงที่ของความต้องการพืน้ที่ โรงงานให้เช่า อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน  
ส าหรับความต้องการของคลงัสนิค้าให้เช่ามีทิศทางที่ดีขึน้ แต่เนื่องจากปัจจบุนัธุรกิจมีการแข่งขนัสงูทัง้
ในด้านโรงงานให้เช่าและคลงัสนิค้าให้เช่า ดงันัน้จะขอสอบถามผู้บริหารวา่มีแผนรับมืออยา่งไร  

- เร่ืองการซือ้บริษัทเหมราช ซึง่ใช้วงเงินในการลงทนุซือ้ค่อนข้างสงู ขณะนีม้ีผลประกอบการท่ีคุ้มทนุหรือ
ยงั และมีภาระหนีส้นิ อยา่งไร   

- ส าหรับ WHAUP มีการใช้ Capacity ณ ตอนนีเ้ท่าไหร่ มีการใช้ Capacity ได้เต็มที่หรือยัง และใน
อนาคตมีแผนการขยาย การด าเนินงานทัง้ธุรกิจไฟฟ้าและน า้ ให้เพิ่มขึน้จากปัจจบุนัได้อยา่งไร 

- เร่ือง Digital Platform ซึง่จะมีคูแ่ขง่ขนัท่ีส าคญัเช่น AIS มีมมุมองและแนวทางอยา่งไร ที่จะท าให้ธุรกิจนี ้
เติบโตทัง้ในนิคมและนอกนิคม 
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ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงัตอ่ไปนี ้

- เร่ืองพืน้ที่เช่าแบ่งเป็น Built to Suit และ  Warehouse ที่ผ่านมาตลาดด้านโลจิสติกส์ พืน้ที่ให้เช่าจะมี
การขยายตวัอย่างต่อเนื่อง  แต่ใน 2 – 3 ปีที่ผ่านมาจะมีอัตราการขยายตวัที่คงที่ ส าหรับในส่วนของ 
WHA พืน้ที่ให้เช่าในแต่ละปีจะเพิ่มขึน้ โดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 100,000 ตารางเมตร บางปีเกือบถึง 
200,000 ตารางเมตร เนื่องจากในภาพรวม อาคารคลงัสินค้าที่เคยมีอยุ่บริเวณนอกเมือง ในปัจจุบัน
พืน้ที่ดงักล่าวจะกลายเป็นกลางเมือง จึงท าให้จะถูกทดแทนเปลี่ยนมาเป็นท าคอนโดมิเนียม และยงัมี
อาคารประเภทท่ีมีสภาพไม่เหมาะกบัการประกอบกิจการสมยัใหม่ ซึ่งหลงัจาก WHA ได้ออก Concept 
ของ Buit to Suit และ Standard แบบใหม่เข้าไปในตลาด จึงเป็นการตอบโจทย์ของนกัลงทุนได้ ท าให้
สว่นแบง่ตลาดของบริษัทมีสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ทกุปี โดยในสว่น Buit to Suit มีสว่นแบ่งตลาดประมาณ 70 
% อีกประการ ธุรกิจ E-Commerce ต้องพึ่งพาโลจิสติกส์ถึง ประมาณ 95% ดงันัน้อาคารที่ยงัเป็นแบบ
เก่าอยุ่ จะไม่สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ได้  ทัง้หมดคือภาพของ โลจิสติกส์ 
ส าหรับอาคารประเภท Warehouse ซึ่งตลาดแข่งขนัค่อนข้างสงู ดงันัน้นโยบายของบริษัทจะไม่สร้าง
อาคารประเภทดงักลา่วเพิ่ม จะเติมเต็มลกูค้าในอาคาร Warehouse ที่มีอยู่ ซึ่งในปัจจุบนั มีอตัราสว่น
ของ OR ประมาณ 60 – 70 %  

- การซือ้เหมราช มีผลประกอบการท่ีดีมาก ซึ่งปี 2559 มีก าไรประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท และปี 2560 
มีก าไรประมาณ 3,000 กวา่ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลคืนมาที่บริษัท ส าหรับภาระหนีใ้นการกู้ยมื
มาเพื่อซือ้เหมราช ได้มีการคืนภาระหนีส้ว่นนีไ้ปแล้ว และ D/E Ratio ณ ตอนนีล้ดลงมาเหลอื 1.2 เทา่ 

- เร่ือง Capacity ของ WHAUP จะมีอยู่ 2 เร่ือง ได้แก่ ส่วนของไฟฟ้า และ ส่วนของน า้ โดยในส่วนของ
ไฟฟ้า จะมีประเภทของการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายในรูปแบบ IPP, SPP  :ซึ่งจะต้องมีลงนาม PPA กับ
หนว่ยงานราชการกอ่นจึงจะสามารถกอ่สร้างโรงงานไฟฟ้าและขายไฟฟ้าได้  ส าหรับ IPP จะเป็นการขาย
เข้า Grid ให้การไฟฟ้าทัง้ 100 % สว่น SPP ซึ่งมีก าลงัการผลิต 120 เมกกะวตัต์ จะขายโดย 90 เมกกะ
วัตต์ขายเข้า Grid ให้การไฟฟ้าฯ ส่วนที่เหลืออีก 20 – 30 เมกกะวัตต์ จะขายให้กับลูกค้าในนิคม
อตุสาหกรรม ซึ่งหมายความว่า ที่ผ่านมามีการขายไฟฟ้าเกือบทัง้ 100 % ซึ่งถือได้ว่าใช้ Capacity ได้
อย่างคุ้มคา่  ส าหรับสว่นของน า้จะมีประเภทของน า้ ได้แก่ น า้ดีกบัน า้เสีย  โดยในสว่นของน า้ดี หรือน า้
เพื่อการอุตสาหกรรม จะได้มาจากแหล่งน า้ 3 ส่วน ได้แก่  1) จากแหล่งน า้ธรรมชาติ ซึ่งซือ้น า้มาจาก
กรมชลประทาน  บริษัทจะซือ้มาและขายไปเท่ากับจ านวนที่ซือ้มา 2) จากบ่อเก็บน า้ธรรมชาติ 
(Resoviour) ซึ่งจะมีอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรรมของบริษัท และจะไมม่ีต้นทนุค่าใช้จ่ายจากสว่นนี ้3) จาก 
Supplier หรือผู้ที่ขายน า้ให้กบับริษัท  เช่นเดียวกนัจะซือ้มาและขายไปเทา่กบัจ านวนที่ซือ้มา  ส าหรับใน
สว่นของน า้เสีย (Waste Water Treatment) จะมีสร้าง Plant บ าบดัน า้เสียตามปริมาณน า้เสียที่ปล่อย
ออกมา    

3. เร่ือง Digital Platform ของกลุม่ Operator จะสร้าง Data Center ขึน้มาเพื่อใช้เอง สว่นที่เหลือจึงจะขาย ซึ่ง
ต่างกับ Data Center ของ WHA ที่สร้างอยู่ใน Warehouse และมีการออกแบบ Module เอง จึงท าให้มี
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ต้นทุนที่ถูกกว่า ส าหรับ Data Center ของ WHA จะท าเพื่อเป็น  infrastructure เพื่อเป็นศูนย์รวมของ 
plateform คุณวิชัย จิรฉัตรมงคล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่ารายได้ในสว่นของ Digital Platform มี
รายได้เข้ามาหรือยงั และเร่ืองการจัดหาน า้ ที่ซือ้จากบริษัท อีสท์วอเตอร์ ว่ามีสดัส่วนการซือ้เป็นจ านวน
เทา่ไหร่เนื่องจากเป็นหว่งในเร่ืองของราคา และขอข้อมลูความรู้เร่ืองของ Sales and Leaseback คืออะไร 

ประธาน ตอบข้อซกัถามดงัตอ่ไปนี ้

- รายได้ของ Digital มีเข้ามาประมาณ 0.2% ของทัง้กลุ่ม ซึ่งจะเข้ามาที่บริษัท WHA Infonite ซึ่งเป็น
บริษัทลกู  และจะน างบการเงินเข้ามา Consol รวมกบังบการเงินของบริษัท ซึง่เป็นบริษัทแม ่โดยรายได้
จะปรากฎอยูใ่นรายได้กลุม่คา่เช่า 

- เร่ืองน า้ดิบ ประธานฯ ขอให้คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ตอบข้อซักถามในเร่ืองนี  ้โดยคุณวิวัฒน์                    
จิรัฐติกาลสกุล ชีแ้จงว่า น า้ดิบที่ซือ้จากบริษัท อีสท์วอเตอร์ ซือ้โดยนิคมอุตสากรรมทัง้กลุ่ม มียอด
ประมาณ 80% และจากกรมชลประทาน ประมาณ 10 % สว่นท่ีเหลอืมาจากแหลง่น า้ธรรรมชาต ิส าหรับ
บริษัทอีสท์วอเตอร์ จะมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และจัดตัง้ขึน้จากมติ คณะรัฐมนตรี 
เพื่อรับน า้จากกรมชลประทานในภาคตะวนัออก ดงันัน้จึงถกูบงัคบัในการตัง้ราคาขาย และอีกประการผู้
ซือ้สว่นหนึ่งคือการประปาสว่นภมูิภาค เพื่อจ าหน่ายน า้ให้กบัชุมชน ดงันัน้ราคาจะมีการถ่วงดลุกนั ไม่
สามารถขึน้ราคาได้โดยอิสระ อีกประการบริษัทมีสญัญากบัอีสวอเตอร์ก าหนดปริมาณการซือ้น า้ไว้ด้วย 
จึงลดความเสีย่งตอนเกิดภาวะวิกฤตได้                    

- ต่อมา ประธานฯ ให้ข้อมูล Sales and Leaseback โดยยกตวัอย่างว่า ลกูค้าที่เป็นเจ้าของคลงัสินค้า 
หรือโรงงานซึ่งไม่มีนโยบายถือครองทรัพย์สินแล้ว จะหาผู้ ซือ้ และจะเช่ากลบั ซึ่งแต่ละปีจะมีกรณีนี  ้             
ไมม่าก 

4. คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลรายงานประจ าปี หน้า 10 บริษัท เดอะพาร์ค                      
เรสซิเดนซ์ จ ากดั ท าธุรกิจเก่ียวกบัอะไร  

ประธานฯ ขอเชิญคณุวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ เป็นผู้ตอบค าถาม ซึง่คณุวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ ชีแ้จงว่า บริษัท 
เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จ ากดั ท าธุรกิจคอนโดมิเนียม อยู่ที่ชิดลม ซึ่งคอนโดมิเนียมจ าหน่ายหมดไปแล้ว และ
นางรัชนี ธรรมเจริญ ได้สอบถามต่อว่า บริษัทมีโครงการจะสร้างที่พักอาศัยในนิคมอุตสาหกรรมหรือไม ่
ประธานฯ กล่าว ตามกฎหมายแล้ว ไม่สามารถสร้างที่พักอาศยัในนิคมอุตสาหกรรมได้ แต่สามารถสร้าง
บริเวณโดยรอบได้ แตบ่ริษัทยงัไมม่ีนโยบายสร้างบ้านจดัสรร 
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