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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2556 

ของ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งบอลรูม โรงแรมแกรนดไ์ฮแอทเอราวณั กรุงเทพ 494 ถนน

ราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

การแนะนําก่อนการประชุม 

พิธีกรท่ีประชุมไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และแนะนาํคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

และ เลขานุการบริษทั พร้อมกบัแนะนาํ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางดา้นกองทุน และสักขีพยานการนบัคะแนน ท่ี

มาร่วมประชุมในวนัน้ี ดงัน้ี  

1. คณะกรรมการบริษทัฯ 

1. คุณสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร 

2. คุณจรีพร อนนัตประยรู กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

3. คุณสุรเธียร จกัรธรานนท ์กรรมการ 

4. คุณจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ 

5. คุณณรงค ์กริชชาญชยั กรรมการ 

6. คุณสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั กรรมการ 

7. คุณพิชิต อคัราทิตย ์ประธานกรรมการตรวจสอบและกรมรการอิสระ 

8. คุณสมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

9. คุณกฤษณา สุขบุญญสถิตย ์กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. เลขานุการบริษทั 

คุณเกษมสี สกลุชยัสิริวชิ 

3. ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ตวัแทนจาก บริษทัหลกัทรัพยก์สิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และ คุณอรรถวิทย ์เฉลิมทรัพยากร Senior Vice 

President, Investment Banking Division ตวัแทนจาก ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

 



- 2 - 

4. ท่ีปรึกษาทางดา้นกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยคุณพรวิภา ตั้งตรงจิตร ผูบ้ริหารงานวาณิชธนกิจ สายงานธุรกิจ 

ตลาดทุน  

5. สกัขีพยานการนบัคะแนน 

คุณกุดัน่ สุขุมานนท์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั วีระวงค ์ชินวฒัน์ และเพียงพะนอ จาํกดั และ คุณกญัญา 

บุญสุภาพร ผูถื้อหุน้อาสาสมคัรมาเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชุมร่วมอีกดว้ย 

หลงัจากการแนะนาํบุคคลต่างๆ แลว้พิธีกรท่ีประชุมไดเ้ชิญคุณสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการ กล่าวเปิด

การประชุม 

คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ ได้ขอให้คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช เลขานุการบริษัทได้ช้ีแจงถึง

ขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนด้วย คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช จึงได้ช้ีแจงขั้นตอนการประชุมและ

กระบวนการนบัคะแนนดงัน้ี 

(ก) การประชุมจะดาํเนินไปตามวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และจะขอให้ท่ีประชุมลงมติออก

เสียงในใบลงคะแนนเม่ือส้ินสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ 

(ข) เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นมาประชุมเป็นจาํนวนมาก เพ่ือความสะดวกในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู ้

ถือหุน้ท่านท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอใหย้กมือ แลว้จะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัดาํเนินการ

จดัเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ท่านท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ  

(ค) สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งยกมือ และไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนน และขอให้ท่านผูถื้อหุ้นดงักล่าว

โปรดส่งคืนใบลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีบริเวณทางออกเม่ือประชุมเสร็จ 

(ง) ในการนบัคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอ่หน่ึงหุน้ ซ่ึงบริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ี

ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนั้น หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่

เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

(จ) ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในวาระใดๆ ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท ์

ไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนท่ีระบุขา้งตน้ จึงถือวา่ท่ี

ประชุมเห็นดว้ยกบัขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนดงักล่าว 

เร่ิมการประชุม 

คุณสมยศ อนันตประยรู ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ประธานฯ 

แถลงต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะทั้งหมด 301 คน นบัจาํนวนหุ้นได ้396,872,554 
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หุน้ คิดเป็นร้อยละ 77.8181 ของหุน้ของบริษทัท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ

บริษทั ประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2555 ผ่านมา 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณจรีพร อนนัตประยรู กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ี

ประชุม 

คุณจรีพร อนนัตประยรู ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 ท่ีผา่นมา สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินโครงการแรกสาํเร็จในปี 2549 มีพ้ืนท่ี 88,913 ตารางเมตร และตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนัมี

อตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 38.2 อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2554 และ ปี 2555 มีอตัราการเติบโตอยู่ร้อยละ 55 และ ร้อยละ 69 

ตามลาํดบั อตัราการเติบโตดงักล่าว เป็นการพิสูจน์ใหเ้ห็นความแตกต่างจากบริษทัอ่ืนๆ ในธุรกิจเดียวกนั โดยบริษทัเนน้การ

ก่อสร้างโครงการแบบ Built to Suit คือ การสร้างตามความตอ้งการของลูกคา้ และสร้างดว้ยคุณภาพสูงระดบัโลก อนัการ

เป็นตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ขนาดใหญ่ได ้โดยบริษทัมีกลุ่มลูกคา้ขา้มชาติจากทั้งทวปีอเมริกา เช่น 3M, Starbuck, 

Johnson & Johnson จากทวีปยโุรป เช่น Unilever, DKSH, Ducati และจากทวีปเอเชีย เช่น Hitachi Transport, Mazda, 

Mitsuibishi, KAO, LF Logistic เป็นตน้ 

หลงัจากคุณจรีพร ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ พิธีกรท่ีประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ผูถื้อหุ้นมี

ขอ้ซกัถามดงัน้ี 

1. คุณสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่เหตุใดจึงไม่มีวาระเก่ียวกบัรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น

คราวท่ีแลว้ และขอใหเ้ลขานุการบริษทัจดรายงานการประชุมสรุปคาํถามและคาํตอบในประเด็นท่ีสาํคญั 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณเกษมสี เลขานุการบริษทัเป็นผูช้ี้แจง  

คุณเกษมสี ช้ีแจงวา่บริษทัเพ่ิงจะแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือปี 2555 และ จดทะเบียนเป็นบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปลายปี 2555 การประชุมคราวน้ีเป็นการเป็นการประชุมคร้ังแรกหลงัจากท่ี

แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและจดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงไม่มีวาระการ

รับรองประชุมผูถื้อหุน้ท่ีผา่นมา  

คุณเกษมสี ไดรั้บทราบขอ้เสนอแนะของคุณสุพจน์ท่ีไดจ้ดคาํถามคาํตอบในรายงานการประชุม และจะ

ไดด้าํเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือนาํเสนอรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ตามหลกักฎหมายต่อไป 

2. คุณฮงัชยั อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉันทะ คุณกิตติวฒัน์ สุจริตพงศ์ ผูถื้อหุ้น ไดแ้สดงความยินดีกบับริษทั 

และมีคาํถามและขอ้เสนอสรุปไดด้งัน้ี ขอทราบแนวทางการดาํเนินงานในปี 2556 และในปีต่อไปวา่ มีแนวทางท่ีจะทาํให้

บริษทัเขม้แขง็และมีกาํไรอยา่งไร AEC ท่ีจะเกิดข้ึนกบัประเทศไทยจะมีประโยชน์มากนอ้ยเพียงใดกบับริษทั นอกจากน้ี คุณ

ฮงัชยัไดข้อบคุณท่ีบริษทัมีวาระหุน้ปันผล พร้อมเสนอแนะวา่ ถา้บริษทัมีมติแน่ชดัแลว้ ให้กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ

หุน้เพ่ือจ่ายหุน้ปันผล พร้อมเสนอแนะขอให้จดรายงานการประชุมโดยระบุช่ือผูถ้ามผูต้อบเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นท่ี

ไม่ไดเ้ขา้ประชุม 



- 4 - 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ แนวทางการทาํงานของบริษทัจะถือหลกัการชนะดว้ยกนัทั้งสองฝ่ายและผูถื้อหุ้นทุก

รายมีความสําคญัต่อบริษทั ส่วนการจ่ายหุ้นปันผลนั้น คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าการจ่ายหุ้นปันผลจะสนองต่อความ

ตอ้งการของผูถื้อหุน้ จึงไดเ้สนอใหมี้การจ่ายหุน้ปันผลดงักล่าว ส่วนแนวทางการดาํเนินงานนั้น ประธานฯ ไดม้อบหมายให้

คุณจรีพรเป็นผูช้ี้แจง 

คุณจรีพรช้ีแจงวา่ จากผลการดาํเนินงานในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีอตัราการเติบโตค่อนขา้งสูง ทาํให้

เห็นไดช้ดัวา่บริษทัไดเ้ดินมาถูกทางแลว้ ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา นอกจากบริษทัไดด้าํเนินโครงการ build to suit แลว้ บริษทัได้

เปิดโครงการ Warehouse Farm อีกดว้ย Warehouse Farm คือ การผสมผสานระหวา่ง build to suit และ General Warehouse 

เพ่ือหาลูกคา้รายใหม่เขา้มา อนัเป็นผลใหปี้ท่ีผา่นมาบริษทัมีฐานลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึนมาก ในปีน้ีและปีต่อๆ ไป การเติบโต

ของบริษทัจะไม่อยูแ่ต่ภายในประเทศเท่านั้น โดยไดค้าํนึงถึงระบบของ logistic และการเปิด AEC ประกอบกบับริษทั

สามารถเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทาํใหบ้ริษทัมีความแขง็แกร่งมากข้ึน บริษทัจึงจดัหาท่ีดินและลงทุน

ก่อสร้างจดัทาํโครงการไดม้ากข้ึน ปัจจุบนับริษทัมีโครงการท่ีดาํเนินการอยูป่ระมาณ 12 โครงการ รวมพ้ืนท่ีประมาณกว่า 

400,000 ตารางเมตร นอกจากพ้ืนท่ีรอบๆ กรุงเทพฯ แลว้ ท่ีดินในหวัเมืองต่างจงัหวดัยงัเป็นเป้าหมายท่ีของบริษทัอีกดว้ย ซ่ึง

ได้มีการหารือกับลูกค้าหลายรายได้ในการเปิดโครงการในหัวเมืองต่างจังหวดัดังกล่าว รวมตลอดจนการลงทุนใน

ต่างประเทศเป็นเร่ืองท่ีบริษทัพิจารณาเช่นกนั อย่างไรก็ดี การลงทุนในต่างประเทศ บริษทัควรจะตอ้งมีพนัธมิตรในการ

ลงทุน ในดา้นของ AEC นั้น จะเป็นโอกาสอนัดี เน่ืองจากลูกคา้ต่างประเทศมิไดค้าํถึงแค่การลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น 

แต่ยงัพิจารณาวา่จะใชป้ระเทศไทยเป็นฐานของ logistic หรือเป็นฐานภูมิภาคในการขยายตวัไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 

AEC ส่วนเร่ืองการเงินนั้น บริษทัจะมีการลงทุนสูงข้ึนต่อไป ตน้ทุนการเงินจึงอาจเป็นอุปสรรค ซ่ึงจะมีวาระขออนุมติัการ

ออกหุน้กูใ้นการประชุมคราวน้ี 

ประธานฯ ไดส้รุปภาพรวมวา่การใหบ้ริการแก่ลูกคา้จะคาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญั ไม่วา่

การจดัหาท่ีดิน หรือ การขยายตวัรองรับ AEC ถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญั 

3. คุณสุพจน์ไดส้อบถามวา่ในการจดัหาท่ีดินเพ่ือดาํเนินโครงการของบริษทันั้น บริษทัจะจดัหาในลกัษณะ

การเช่าหรือการซ้ือขาด และการวางแผนไวอ้ย่างไรบา้งท่ีพอจะเปิดเผยได ้พร้อมเสนอแนะว่า สืบเน่ืองจากท่ีคุณจรีพร 

กรรมการผูจ้ดัการช้ีแจงวา่บริษทัจะมีเติบโตค่อนขา้งมาก ดงันั้น ใน 2-3 ปีขา้งหนา้ บริษทัอาจจะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้ และ เสนอแนะเพ่ิมเติมวา่วาระรับทราบผลการดาํเนินงานและวาระพิจารณาอนุมติังบการเงินสามารถรวมกนัได ้

ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่า การจดัหาท่ีดินโดยหลกัการแลว้จะจดัหาในลกัษณะการซ้ือขาด อย่างไรก็ดี ใน

บางกรณี การจดัหาท่ีดินไม่อาจซ้ือขาด จึงจาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการเช่า โดยมีอายกุารเช่าระยะยาวอยา่งนอ้ย 30 ปี และขอสิทธิใน

การต่ออายกุารเช่า เหตุท่ีไม่อาจซ้ือขาดไดเ้น่ืองจากราคาขายสูง หากใชว้ิธีซ้ือขาด ทาํให้มีบริษทัตน้ทุนสูงและราคาให้เช่า

พ้ืนท่ีของบริษทัจะสูงตาม อนัเป็นผลให้ลูกคา้ไม่อาจรับราคาค่าเช่าท่ีสูงได ้จึงตอ้งจดัหาท่ีดินโดยใชว้ิธีการเช่าแทน ส่วน

ขอ้เสนอแนะใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ประธานฯ จะรับไวพิ้จารณาต่อไป 

4. คุณฮงัชยัไดส้อบถามเพิ่มเติมสรุปไดด้งัน้ี การเปิดตวัของ AEC บริษทัจะตั้งบริษทัย่อยในต่างประเทศ

หรือไม่ หากมีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ จะมีแนวทางการดาํเนินงานเช่นเดียวกบับริษทัหรือไม่ พร้อมให้ขอ้คิดวา่

การบริหารบริษทัควรอยูพ้ื่นฐานของหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณจรีพรเป็นผูช้ี้แจง  



- 5 - 

คุณจรีพรช้ีแจงวา่การตั้งบริษทัยอ่ยในต่างประเทศจะตอ้งพิจารณากฎหมายของประเทศนั้นๆ ในส่วน

ของการดาํเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าว จะมีแนวทางการดาํเนินงานเช่นเดียวกบับริษทั คือ ไม่เนน้การลงทุนท่ียงัไม่มี

ลูกคา้ บริษทัไม่เนน้การเติบโตแบบกา้วกระโดดและเพ่ิมความเส่ียงใหบ้ริษทัหรือผูถื้อหุน้ 

5. คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี (ก) ควรจดัใหมี้รายละเอียดวาระการประชุมไวท่ี้

หนา้หอ้งประชุม (ข) ไม่ควรจดัทาํคูปองแลกรายงานประจาํปี แต่ควรจดัส่งรายงานประจาํปีให้แก่ผูถื้อหุ้น (ค) ควรจดัพิมพ์

รายงานประจาํปีฉบบัภาษาองักฤษแยกต่างหากจากภาษาไทยและจดัพิมพใ์นสัดส่วนท่ีน้อยลงเพ่ือประหยดัค่าใชจ่้ายของ

บริษทั และ (ง) ขนาดหอ้งประชุมใหญ่เกินไป 

ประธานฯ ขอบคุณขอ้เสนอแนะของคุณศกัด์ิชยั และจะรับไวพิ้จารณาเพ่ือปรับปรุงการดาํเนินการต่อไป 

หลงัจากนั้น ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติมอีก  

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2555 ผา่นมา  

วาระที ่2 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและการบญัชีของ

บริษทัเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

คุณสมศกัด์ิ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ในปี 2555 บริษทัไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.10 

บาท จากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 เป็นเงินสด คิดเป็นเงินจาํนวน 51,000,000 

บาท ประกาศจ่ายเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 

หลงัจากคุณสมศกัด์ิไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ พิธีกรท่ีประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม  

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมลงมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

วาระที ่3 พจิารณามตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและการบญัชีของ

บริษทัเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

คุณสมศกัด์ิไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ไดผ้่านการ

ตรวจสอบ และรับรองจากผูส้อบบญัชี โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงาน
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ผูส้อบบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ (รายละเอียดงบการเงิน

ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปขอ้มูลทางการเงินท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ

เชิญประชุมแลว้) 

ขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามงบการเงิน

รวม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

หลงัจากคุณสมศกัด์ิไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ พิธีกรท่ีประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ผูถื้อหุ้น

มีขอ้ซกัถามดงัน้ี 

1. คุณศกัด์ิชยั ผูถื้อหุน้ มีคาํถามสรุปไดด้งัน้ี จากงบการเงิน กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

ลงทุน คือกาํไรท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายใหก้องทุนท่ีบริษทัลงทุน (คือกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอช

เอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนดแ์วร์เฮา้ส์ ฟันด ์(“กองทุน WHA”)) หรือไม่ และในปีถดัไป จะยงัคงรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่าย

อสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวอีกหรือไม่ หรือมีแต่มีการรับรู้เงินปันผลอยา่งเดียว  

คุณสมศกัด์ิช้ีแจงวา่เงินกาํไรดงักล่าวเป็นเงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยใ์หก้องทุน WHA และ

รับรู้รายไดจ้ากการขายดงักล่าวเพียงปีเดียว 

ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษทัมีนโยบายท่ีจะขายสินทรัพยใ์ห้แก่กองทุนทุกปี ทาํให้บริษทัรับรู้

รายไดจ้ากการขายได ้
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คุณจรีพรช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ บริษทัมีรายรับ 4 ส่วนท่ีสาํคญัคือ รายรับค่าเช่าค่าบริการจากการให้เช่าพ้ืนท่ี 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นให้แก่กองทุน WHA รายไดจ้ากเงินปันผลจากหน่วยลงทุนในกองทุน WHA และรายไดจ้ากค่า

บริหารทรัพยสิ์นใหแ้ก่กองทุน WHA  

2. คุณสุพจน์ ผูถื้อหุ้นขอให้ช้ีแจงกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในรายงานประจาํปีหน้า 123 

หมายเหตุงบการเงินขอ้ 27 วา่คือเงินอะไร  

คุณสมศกัด์ิช้ีแจงวา่รายการดงักล่าวเป็นเงินท่ีลงทุนในกองทุนพนัธบตัรรัฐบาล เงินลงทุนดงักล่าวเป็น

ส่วนหน่ึงของเงินท่ีมาจากการระดมทุนขายหุน้ซ่ึงบริษทัยงัไม่ไดน้าํไปลงทุน จึงนาํไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวชัว่คราว การ

ลงทุนดงักล่าวไม่มีความเส่ียง 

3. คุณสุพจน์ ผูถื้อหุน้ ขอใหช้ี้แจงรายงานประจาํปีหนา้ 118 หมายเหตงุบการเงินขอ้ 20 รายการเงินประกนั

ผลงานวา่รายการดงักล่าวจะกลบัมาเป็นสินทรัพยข์องบริษทัไดห้รือไม่ 

คุณสมศกัด์ิช้ีแจงวา่ รายการดงักล่าวไม่อาจนาํกลบัเป็นสินทรัพยข์องบริษทัได ้เน่ืองจากเป็นเงินท่ีบริษทั

หักเงินค่าจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างไวเ้ป็นประกนัผลการทาํงาน หากงานมีความเสียหาย บริษทัจะริบเงินประกนัและนาํเงิน

ประกนัไปใชใ้นการซ่อมแซมหรือว่าจา้งผูรั้บเหมารายอ่ืนเขา้ทาํงาน หรือหากไม่มีความเสียหาย บริษทัจะตอ้งคืนให้แก่

ผูรั้บเหมา การท่ีมีเงินประกนัจาํนวนมากข้ึน หมายความวา่ บริษทัมีการวา่จา้งก่อสร้างมากข้ึนตามสดัส่วน 

4. คุณศกัด์ิชยั ผูถื้อหุ้นขอให้ช้ีแจงรายงานประจาํปีหนา้ 65 รายการหน้ีสินไม่หมุนเวียนปี 2554 มีจาํนวน

1,336,169,309 บาท และ ในปี 2555 มีจาํนวน 2,603,591,015 บาท ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน เหตุใดจึงไม่นาํเงินท่ีไดจ้ากการ

ระดมทุนขายหุน้ไปชาํระหน้ีดงักล่าว 

ประธานฯ ช้ีแจงว่าในการระดมทุนของบริษทัและนาํบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้

ปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาทางการเงิน คือ บริษทัหลกัทรัพยก์สิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด 

(มหาชน) ไดรั้บคาํแนะนาํว่า เงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนควรนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั และเน่ืองดว้ยบริษทัมี

นโยบายขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่กองทุน ควรนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นดงักล่าวจะนาํมาใชช้าํระหน้ีสินของบริษทั อนัจะ

ทาํใหบ้ริษทัไม่ตอ้งเพ่ิมทุนโดยไม่จาํเป็น 

5. คุณกญัญา บุญสุภาพร ผูถื้อหุ้น สอบถามเก่ียวกบัสรุปขอ้มูลงบการเงิน หัวขอ้อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยถ์าวรปี 2555 สินทรัพยถ์าวรดงักล่าวคืออะไร 

คุณสมศักด์ิช้ีแจงว่าสินทรัพยถ์าวรคือสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ เช่น อสังหาริมทรัพย ์ท่ีดิน 

อาคาร  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติมอีก พิธีกรท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
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มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัสาํหรับรอบปี

บญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 401,225,612 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5682 

- ไม่เห็นดว้ย         —  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    — 

- งดออกเสียง 9,999,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 2.4317 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิเพือ่เป็นทุนสํารองกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลในรูปของหุ้นปันผล

และเงนิสด 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและการบญัชีของ

บริษทัเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

คุณสมศกัด์ิ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของ

กาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุน

จดทะเบียน และหา้มบริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร 

คุณสมศกัด์ิ จึงเสนอใหจ้ดัสรรเงินกาํไรไปเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 15,000,000 บาท ซ่ึงไดจ้ดัสรรเงิน

กาํไรไปเป็นทุนสาํรองแลว้สาํหรับการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เม่ือวนัท่ี7 มกราคม 2556 จาํนวน 6,400,000 บาท และใน

การจ่ายเงินปันผลคราวน้ีเสนอใหจ้ดัสรรเงินกาํไรไปเป็นทุนสาํรองจาํนวน 8,600,000 บาท รวมเป็นเงินกาํไรท่ีนาํไปจดัสรร

เป็นทุนสาํรองจาํนวน 15,000,000 บาท 

และ คุณสมศกัด์ิไดเ้สนอให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 จาํนวน 113,333,333.33 บาท 

ในรูปของหุน้ปันผลและเงินสด รายละเอียดดงัน้ี 

1. จ่ายเป็นหุน้สามญั จาํนวนไม่เกิน 102,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั

ในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (บริษทัมีหุ้นทั้งส้ิน 510,000,000 หุ้น) รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 102,000,000บาท หรือคิด

เป็นอตัราการจ่ายหุน้ปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้

ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0222222222 บาท (บริษทัมีหุน้ทั้งส้ิน 510,000,000 หุน้) รวมเป็น

เงินปันผลทั้งส้ิน 11,333,333.33 บาท 
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รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.2222222222 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่ เกิน 

113,333,333.33 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้โดยจะนาํเงินปันผลส่วน

ท่ีเป็นเงินสดชาํระภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

รายละเอียดการคาํนวณเงินปันผลสรุปไดด้งัน้ี 

 

รวมเงินปันผลท่ีจ่ายมีอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามนโยบายจ่ายเงินปันผล 

คุณสมศกัด์ิเสนอใหก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ซ่ึงเป็นวนัให้สิทธิผูถื้อ

หุ้น (Record Date) และ ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 26 เมษายน 2556 และจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 

หลงัจากคุณสมศกัด์ิ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ พิธีกรท่ีประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ผูถื้อหุน้

มีขอ้ซกัถามดงัน้ี 

1. คุณศกัด์ิชยั ผูถื้อหุ้น มีคาํถามสรุปไดด้งัน้ี หลงัจากการจ่ายหุ้นปันผลแลว้ กาํไรสะสม ณ ส้ินปี ของ

บริษทัจะเหลือเป็นจาํนวนเท่าใด  

คุณสมศกัด์ิช้ีแจงวา่จะเหลือประมาณ 528 ลา้นบาท 

2. คุณศกัด์ิชยั ผูถื้อหุ้นเสนอแนะให้นาํเงินกาํไรไปจดัสรรเป็นเงินสาํรองให้มากกว่าน้ี เน่ืองจากบริษทัมี

กาํไรค่อนขา้งมากและเผื่อในกรณีท่ีปีหนา้บริษทัมีกาํไรลดลง 
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ประธานฯ ช้ีแจงว่าการตั้งสํารองจะมีประโยชน์ในกรณีท่ีบริษทัมีหน้ีเสีย แต่เน่ืองจากลูกคา้แต่ละราย

ของบริษทัมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ประกอบกบัหากจะจดัสรรเงินกาํไรไปเป็นเงินสาํรองไวจ้าํนวนมาก จะทาํให้

จ่ายเงินปันผลไดน้อ้ยลง ดงันั้น ในการจดัสรรเงินกาํไรไปเป็นสาํรอง บริษทัจะพิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมเพ่ือเกิด

ความสมดุล 

3. คุณศกัด์ิชยั ผูถื้อหุน้ขอใหช้ี้แจงเก่ียวกบัหมายเหตงุบการเงินขอ้ 14.2 วา่บริษทักาํไรหรือขาดทุนจากการ

ซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมหรือไม่ และลา้งรายการดงักล่าวออกไดห้รือไม่ 

คุณสมศกัด์ิช้ีแจงวา่บริษทัไดก้าํไรจากการซ้ือส่วนไดเ้สียดงักล่าว โดยบริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียจากบริษทั 

2 บริษทั (ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นบริษทัลูกของบริษทั) ซ่ึงบริษทัไดก้าํไรและอีกบริษทัขาดทุน รวมสุทธิแลว้บริษทัได้

กาํไร และรายการดงักล่าวลา้งออกไม่ไดเ้น่ืองจากเป็นมาตรฐานทางบญัชี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติมอีก พิธีกรท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสาํรองกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูป

ของหุน้ปันผลและเงินสดตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 411,229,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย         —  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  — 

- งดออกเสียง         —  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  — 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัใิห้เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณณรงค ์กริชชาญชยั กรรมการซ่ึงดูแลรับผิดชอบงานดา้นกฎหมายของบริษทั เป็น

ผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

คุณณรงค ์ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 เป็นวาระท่ีสืบเน่ืองจากวาระท่ี 4 โดยวาระท่ี 5 

จะเป็นวาระการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระท่ี 6 เป็นการพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

รองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และ วาระท่ี 7 เป็นการพิจารณาการจดัสรรหุน้เพิ่มทุน  

หลงัจากนั้น คุณณรงคไ์ดช้ี้แจงในวาระท่ี 5 ดงัน้ี สืบเน่ืองจากท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการจ่ายหุน้ปันผลในวาระท่ี 4 

ขา้งตน้ จึงเสนอใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม 510,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 612,000,000 บาท โดยออก

หุน้สามญัใหม่จาํนวน 102,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลตามวาระท่ี 4 ดงักล่าว 

หลงัจากคุณณรงคไ์ดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ พิธีกรท่ีประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่  
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ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม พิธีกรท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดท่ี

เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 411,229,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย         —  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  — 

- งดออกเสียง         —  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  — 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณณรงค ์กริชชาญชยั กรรมการซ่ึงดูแลรับผิดชอบงานดา้นกฎหมายของบริษทั เป็น

ผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

คุณณรงค ์ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือรองรับการจ่าย

หุน้ปันผล ในวาระท่ี 5 ขา้งตน้ จึงเสนอใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 612,000,000 บาท (หกร้อยสิบสองลา้นบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 612,000,000 หุน้ (หกร้อยสิบสองลา้นหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

  โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั 612,000,000 หุน้ (หกร้อยสิบสองลา้นหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

หลงัจากคุณณรงคไ์ดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ พิธีกรท่ีประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม พิธีกรท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
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มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 411,229,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย         —  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  — 

- งดออกเสียง         —  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  — 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณณรงค ์กริชชาญชยั กรรมการซ่ึงดูแลรับผิดชอบงานดา้นกฎหมายของบริษทั เป็น

ผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

คุณณรงค ์ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือรองรับ

การจ่ายหุ้นปันผล ตามวาระท่ี 5 ขา้งตน้ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 

102,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ราย

ใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 

บาท 

นอกจากน้ี ให้กรรมการผูจ้ดัการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัมีอาํนาจ

พิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว เช่น (1) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง 

และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนั

เก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และ (2) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและ

เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐาน

ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ดงักล่าว 

หลงัจากคุณณรงคไ์ดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ พิธีกรท่ีประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม พิธีกรท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลตาม

รายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 411,229,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

- ไม่เห็นดว้ย         —  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  — 

- งดออกเสียง         —  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  — 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง ตาม

วาระจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงปัจจุบนับริษทั มีกรรมการทั้งส้ินรวม 9 ท่าน จึงตอ้งมีกรรมการออก

จาํนวน 3 ท่าน เน่ืองจากบริษทัเพ่ิงแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนในปี 2555 ปีน้ีจึงเป็นปีแรกท่ีกรรมการจะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ ตามขอ้บงัคบับริษทั กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั

นั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ผลการจบัสลากกรรมการ 3 ท่านท่ีจะตอ้งออกตาํแหน่งในปีน้ี คือ คุณจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท คุณณรงค ์กริชชาญชยั 

และคุณสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั 

เน่ืองจากกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทั้ง 3 ท่านดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบติัเหมาะสมใน

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทั้ง 3 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม

หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

หลงัจากประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ พิธีกรท่ีประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้

ซกัถาม 

คุณสุพร ปทุมสุวรรณคดี ผูถื้อหุน้ ขอใหก้รรมการท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 3 คนออกจากท่ีประชุมในขณะท่ีลงมติ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม พิธีกรท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี  

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั

อีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แต่งตั้งคุณจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน

เสียง ดงัน้ี 
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- เห็นดว้ย  406,309,912 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8036 

- ไม่เห็นดว้ย 4,918,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.1961 

- งดออกเสียง 1,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2. แต่งตั้งคุณณรงค ์กริชชาญชยั กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 

ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  406,299,912 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8012 

- ไม่เห็นดว้ย 4,928,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.1985 

- งดออกเสียง 1,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

3. แต่งตั้งคุณสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน

เสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  405,077,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5040 

- ไม่เห็นดว้ย 6,150,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.4957 

- งดออกเสียง 1,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เม่ือลงมติเสร็จแลว้ ประธานฯ เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชุม 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณณรงค ์กริชชาญชยั กรรมการซ่ึงดูแลรับผิดชอบงานดา้นกฎหมายของบริษทั เป็น

ผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

คุณณรงค ์ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาํหนดวา่ ห้ามมิให้

บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้าํหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
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ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 กาํหนดวา่ 

“กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ 

ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้งของ

บริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั” 

การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั ประเภท ขนาด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของ

บริษทั ตลอดจนภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั: ทั้งปีไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่าน 

2. โบนสักรรมการ ในอตัราร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิของปี 2556 แต่จาํนวนรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท 

หลงัจากคุณณรงคไ์ดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ พิธีกรท่ีประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ผูถื้อหุ้นมี

ขอ้ซกัถามดงัน้ี 

1. คุณศกัด์ิชยั ผูถื้อหุน้ มีคาํถามสรุปไดด้งัน้ี เหตุใดอตัราค่าเบ้ียประชุมจึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 400,000 บาท 

เป็น 600,000 บาท ซ่ึงเป็นอตัราเพิ่มท่ีค่อนขา้งมาก และยงัมีเงินท่ีจ่ายให้แก่กรรมการในฐานะพนกังานอีกส่วนหน่ึง พร้อม

ทั้งแสดงความเห็นจากประสบการณ์ของตนวา่ กรรมการท่ีเป็นพนกังานซ่ึงไดรั้บเงินเดือนประจาํจะไม่รับเบ้ียประชุมพร้อม

กบัเงินเดือน โดยจะเลือกรับอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า กรรมการทาํหน้าท่ีหลายตาํแหน่งและงานในความรับผิดชอบเป็นจาํนวนมาก 

รวมทั้งตอ้งทาํงานนอกเวลาอีกดว้ย ในขณะท่ีค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัมีอตัราสูงกว่า

ของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงไดป้รับค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นมาตรฐานเดียวกนั อยา่งไรก็ดี การปรับเพ่ิมดงักล่าวไม่ได้

สูงกวา่ค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอดงักล่าวเม่ือเทียบกบัการเติบโตและผล

กาํไรของบริษทัแลว้ยงัถือวา่อยูใ่นอตัราท่ีค่อนขา้งตํ่า 

2. คุณศกัด์ิชยั ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ิมเติมวา่ค่าเบ้ียประชุมกรรมการคิดเป็นรายคร้ังใช่หรือไม่ หากกรรมการ

ท่านใดไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม จะไม่ไดรั้บเบ้ียประชุมในคราวนั้นใช่หรือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ เบ้ียประชุมกรรมการจะคิดเป็นรายคร้ังตามท่ีกรรมการมาประชุม 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติมอีก พิธีกรท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วไม่ผ่านคะแนนเสียงเห็นด้วยสองในสามของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมในการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 84,925,082 เสียง คิดเป็นร้อยละ 20.6513 

- ไม่เห็นดว้ย 1,232,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.2996 

- งดออกเสียง 325,075,530* เสียง  คิดเป็นร้อยละ 79.0490 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

* เสียงดงักล่าวไดร้วมเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 5 รายคือ คุณสมยศ อนนัตประยรู คุณจรีพร อนนัตประยรู 

คุณจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท คุณสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั และ บริษทั ดบับลิวเอชเอ โฮลด้ิง จาํกดั 

หลงัจากการประกาศมติท่ีประชุม คุณสุธี คล่องมงคลกิจ ผูรั้บมอบฉนัทะจากคุณเฉลียว ศรีชยัวฒัน์ ไดข้อให้ช้ีแจง

เก่ียวกบัเหตุผลท่ีมีคะแนนเสียงท่ีงดออกเสียงเป็นจาํนวน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณเกษมสี เลขานุการเป็นผูช้ี้แจง 

คุณเกษมสีช้ีแจงว่าคะแนนเสียงดังกล่าวไดร้วมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 5 ราย มีจาํนวนเสียง

ประมาณ 325 ลา้นเสียง 

คุณสุธีไดช้ี้แจงวา่ดว้ยสัดส่วนคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเช่นน้ี วาระน้ียงัไม่มีทางผ่านมติได ้จึงขอ

เสนอใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 22 โดยระบุค่าตอบแทนกรรมการใหช้ดัเจน  

คุณเกษมสีไดช้ี้แจงวา่ยงัไม่อาจพิจารณาเร่ืองดงักล่าวในวาระน้ีได ้เน่ืองจากตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนแลว้ 

การดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม และเม่ือท่ีประชุมพิจารณาตามลาํดบัวาระ

ดงักล่าวเสร็จแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้ดงันั้น จึงขอให้พิจารณาเร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบัน้ีใน

วาระอ่ืนๆ (วาระท่ี 12) 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2556 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและการบญัชีของ

บริษทัเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

คุณสมศกัด์ิ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36(5) กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2556 ไดท้าํการพิจารณาบุคคลท่ีไดรั้บการ

เสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2556 ของบริษทั และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ

เอส จาํกดั ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ี

ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2556 โดยเสนอให้ คุณอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3442 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2556 โดยใหคุ้ณอโนทยั ลีกิจวฒันะ เป็นผูท้าํ

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และในกรณีท่ีคุณอโนทยั ลีกิจวฒันะไม่สามารถ

ปฏิบติังานได ้ใหไ้พร้ซวอเตอร์เฮาส์ จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ทาํหนา้ท่ีแทนได ้และเสนอให้

พิจารณากาํหนดเงินค่าสอบบญัชีให้แก่ผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัและบริษทัยอ่ย ภายในวงเงินไม่เกิน 1,970,000 บาท โดย

เป็นเงินค่าสอบบญัชีสาํหรับเฉพาะบริษทัซ่ึงบริษทัตอ้งชาํระจาํนวนไม่เกิน 1,365,000 บาท ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็น

เงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส 

หลงัจากคุณสมศกัด์ิ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ พิธีกรท่ีประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม พิธีกรท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 ตามรายละเอียดท่ี

เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 411,221,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 

- ไม่เห็นดว้ย 10,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0024 

- งดออกเสียง 1,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิ 3,200 ล้านบาท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณจรีพร อนนัตประยรู กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ี

ประชุม 

คุณจรีพร อนนัตประยรู บริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจาํนวนมากในการพฒันาโครงการปัจจุบนัและ

โครงการใหม่ท่ีจะมีข้ึนในปี 2556 และเงินทุนของบริษทัไม่เพียงพอต่อการพฒันาดงักล่าว บริษทัจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กู ้ซ่ึงมีรายละเอียดตราสารดงัน้ี 

ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่
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ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนๆ 

จํานวนเงินรวมของ

หุน้กูท้ั้งหมด 

: ไม่เกิน 3,200 ลา้นบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนใน

วนัท่ีออกหุน้กู ้(issue date) ในแต่ละคราว 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไม่เกิน 15 ปี 

วธีิการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือผู ้

ลงทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน 

(Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกนัก็ได ้การออก

เสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม ซ่ึงตราสารนั้นๆ กาํลงัจะครบ

กาํหนดชาํระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด ทั้งน้ี โดยปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจาก

หน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การชาํระคืนเงินตน้ : ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด 

การไถ่ถอนก่อนครบ

กาํหนดอาย ุ

: ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด 

และ/หรือบริษทัอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด ทั้งน้ี ให้

เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบติั

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาต

จากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การข้ึนทะเบียนตรา

สารหน้ี 

: บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุน้กู ้กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือศูนยซ้ื์อ

ขายตราสารหน้ีอ่ืนใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษทัได้ไถ่ถอนหรือชาํระคืนหุ้นกู้ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีไดรั้บ

อนุมติัน้ี บริษทัสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมไดอี้กตามจาํนวนท่ีไดไ้ถ่ถอน

หรือชาํระคืน 

วตัถุประสงค ์ : 1. เพ่ือชาํระคืนหน้ีเดิม ซ่ึงจะเป็นการลดภาระตน้ทุนทางการเงินของบริษทั 

2. เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับพฒันาโครงการปัจจุบันและโครงการ

ใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั 
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นอกจากน้ี ให้กรรมการผูจ้ดัการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัมีอาํนาจ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) การกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้เช่น การกาํหนดช่ือ 

ลกัษณะการขายหุ้นกู ้จาํนวนหุ้นกูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู ้หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อ

หน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย วิธีการจดัสรร และ

รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 

(2) การแต่งตั้ง ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

(3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ 

ตามท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคร้ังน้ี รวมถึงการนําหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market 

Association) หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ 

หลงัจากคุณจรีพร ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ พิธีกรท่ีประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ผูถื้อหุ้นมี

ขอ้ซกัถามดงัน้ี 

1. คุณภูมิรพี อนนัทสิงห์ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีคาํถามสรุปไดด้งัน้ี เงินจากการ

เสนอขายหุน้กูด้งักล่าวจะนาํไปลงทุนในโครงการใดบา้งและมีรายละเอียดอยา่งไร และ เน่ืองจากการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว

จะเสนอขายเป็นเงินตราต่างประเทศ จะมีวธีิป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนอยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ เงินท่ีไดจ้ากการขายหุน้กูจ้ะนาํไปใชใ้นโครงการ 12 โครงการ ท่ีคุณจรีพร กรรมการ

ผูจ้ดัการ ไดเ้รียนช้ีแจงไปแลว้ ซ่ึงโครงการทั้ง 12 ดงักล่าวมีพ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางเมตร จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชเ้งิน

ลงทุนสูง ตน้ทุนทางการเงินท่ีกูย้มืจากธนาคารจะสูงกวา่การออกหุ้นกูป้ระมาณร้อยละ 1 สาํหรับประเด็นการออกหุ้นกูเ้ป็น

เงินตราต่างประเทศเป็นการกาํหนดทางเลือกไวใ้นกรณีจาํเป็นท่ีจะตอ้งออกหุ้นกูเ้ป็นเงินตราต่างประเทศ เพ่ือจะไดไ้ม่ตอ้ง

เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัอีก บริษทัจะไดป้รึกษากบัท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือดาํเนินการป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน โดยคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายในการป้องกนัความเส่ียงและระดบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

2. คุณศกัด์ิชยั สอบถามวา่ การลงทุนในต่างประเทศจะลงทุนโดยร่วมทุนกบับุคคลอ่ืนหรือไม่ อยา่งไร 

คุณจรีพรช้ีแจงวา่การลงทุนในต่างประเทศจะตอ้งพิจารณากฎหมายของประเทศนั้น หากจะตอ้งมีการ

ร่วมทุนจะควรท่ีจะร่วมทุนกบับริษทัทอ้งถ่ินในประเทศนั้นๆ เพ่ือความคล่องตวั 

3. คุณศกัด์ิชยั สอบถามวา่ โครงการทั้ง 12 โครงการดงักล่าวจะแลว้เสร็จในช่วงเวลาใด 

คุณจรีพรช้ีแจงว่าโครงการทั้ ง 12 โครงการดังกล่าว บางโครงการได้เร่ิมตั้ งแต่ปลายปีท่ีแลว้ บาง

โครงการเร่ิมเม่ือตน้ปี 2556 คาดวา่น่าจะแลว้เสร็จเป็นกลางปี 2557 อยา่งไรก็ดี หากโครงการสามารถส่งมอบให้ลูกคา้ได ้

บริษทัจะเร่ิมมีรายไดจ้ากโครงการดงักล่าว 
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4. คุณสุพจน์สอบถามวา่ เหตุใดสํานักงานซ่ึงอยูท่ี่สมุทรปราการ จึงไม่ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด ซ่ึงมี

โครงการคลงัสินคา้ของบริษทัหลายโครงการ 

คุณจรีพรช้ีแจงวา่ สาํนกังานของบริษทัท่ีตั้งอยูส่มุทรปราการ อยูใ่นทาํเลท่ีดีใกลถ้นนวงแหวน สะดวก

ต่อการเดินทาง 

5. คุณสุพร สอบถามวา่อตัราดอกเบ้ียหุน้กูจ้ะเป็นอตัราท่ีเปล่ียนแปลงตามตลาดหรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ส่วนใหญ่แลว้ อตัราดอกเบ้ียจะเป็นอตัราคงท่ี ซ่ึงอาจเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง เช่น 3 

ถึง 5 ปี และจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่ีปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียค่อนขา้งตํ่า จึงเป็นโอกาสท่ีดีในการออกหุน้กู ้ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติมอีก พิธีกรท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงิน 3,200 ลา้นบาทตามรายละเอียดท่ีเสนอ

ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 406,293,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7990 

- ไม่เห็นดว้ย 4,918,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.1961 

- งดออกเสียง 4,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0010 

- บตัรเสีย 15,600  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0037 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่12 วาระอืน่ๆ 

ประธานฯ ไดข้อให้คุณสุธีผูรั้บมอบฉันทะจากคุณเฉลียว ไดช้ี้แจงการเสนอขอ้พิจารณาเพ่ือแก้ไขขอ้บงัคบั

บริษทั ตามท่ีไดเ้สนอไวใ้นวาระท่ี 9 

คุณสุธีขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไขขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 22 เพ่ือกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวใ้น

ขอ้บงัคบั 

คุณเกษมสี เลขานุการบริษทัจึงไดช้ี้แจงเก่ียวกบัการนาํเร่ืองดงักล่าวเขา้สู่การพิจารณาของท่ีประชุมวา่ การท่ีจะ

เสนอจะใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมนั้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัมีจาํนวน 510,000,000 หุน้ ดงันั้น 1 

ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดคิดเป็น 170,000,000 หุน้ 
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หลงัจากนั้น คุณเกษมสี เลขานุการบริษทัไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติการเพ่ิมวาระพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั

ขอ้ 22 เป็นวาระท่ี 13 ท่ีคุณสุธีเสนอ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้เพ่ิมวาระพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 22 เป็นวาระท่ี 13 ดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 373,069,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 73.1508 

- ไม่เห็นดว้ย 7,746,400 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.5189 

- งดออกเสียง 30,417,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 5.9641 

ของหุน้ของบริษทัท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 

วาระที ่13 พจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัข้อ 22 

ประธานฯ ไดข้อใหคุ้ณสุธี ผูรั้บมอบฉนัทะจากคุณเฉลียว ไดช้ี้แจงการเสนอขอ้พิจารณาเพ่ือแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั 

ตามท่ีไดเ้สนอไวใ้นวาระท่ี 9 อีกคร้ัง 

คุณสุธีจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 22 เป็นดงัน้ี 

“กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน เป็นจาํนวนไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่านต่อปี และโบนสัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.5 

ของกาํไรสุทธิของปีนั้นๆ โดยให้คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรกนัเอง นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ีย

เล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้ง

ของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั” 

หลงัจากนั้น คุณศกัด์ิชัยขอปรับแกไ้ขในส่วนของโบนัสประจาํปีร้อยละ 0.5 โดยขอให้คาํนวณจากเงินปันผล

ประจาํปี ไม่คาํนวณจากกาํไรสุทธิ เพ่ือความเท่าเทียมกนัระหวา่งผูถื้อหุน้และกรรมการ 

ประธานฯ จึงเสนอขอใหค้าํนวณโบนสัจากเงินกาํไรสุทธิ แต่จาํนวนท่ีจ่ายไม่เกิน 10,000,000 บาท  

หลงัจากนั้น คุณเกษมสี เลขานุการบริษทัไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 22 ท่ีคุณสุธีเสนอ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 22 จากเดิมซ่ึงกาํหนดวา่ 
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“ขอ้ 22. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 

บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มี

ผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิ

ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้ง

ของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั” 

เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 22 กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 

บาํเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน เป็นจาํนวนไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่านต่อปี และโบนัส

ประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.5 ของกาํไรสุทธิของปีนั้นๆ แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู ้

พิจารณาจดัสรรกนัเอง นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ

บริษทั 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้งของ

บริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั” 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 80,363,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.2690 

- ไม่เห็นดว้ย 1,100,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.2766 

- งดออกเสียง 4,699,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 5.4543 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อน่ึง ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นจาํนวนหุน้ 325,069,930 หุน้ จึงไม่นบัหุน้ดงักล่าวเป็นหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงคะแนน และ คงเหลือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจาํนวน 86,162,790 หุน้ 

ข้อซักถามเพิม่เตมิของผู้ถือหุ้นหลงัจากการพจิารณาวาระที ่13  

หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระท่ี 13 มีผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาํคญัของคาํถามคาํตอบ

ไดด้งัน้ี 
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1. คุณเกียรติศกัด์ิ แสวงการ ผูถื้อหุน้ ถาม บริษทั บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (“BSY”) เป็นผูรั้บเหมา

รายใหญ่ของบริษทั และรับเหมาก่อสร้างให้บริษทัเป็นส่วนใหญ่ บริษทัจะว่าจ้างผูรั้บเหมารายอ่ืนได้หรือไม่ และมี

กระบวนการคดัเลือกหรือไม่อยา่งไร  

ตอบ บริษทัเนน้การก่อสร้างตามความตอ้งการของลูกคา้ จึงตอ้งคดัเลือกผูรั้บเหมาตามความตอ้งการของ

ลูกคา้หรือผูรั้บเหมาท่ีสามารถทาํงานสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้บริษทัไดพิ้จารณาคดัเลือกผูรั้บเหมาหลายรายและเคย

วา่จา้งผูรั้บเหมารายอ่ืนนอกจาก BSY ซ่ึงจากการดาํเนินงานท่ีผา่นมา BSY สามารถทาํงานสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

และทาํงานไดคุ้ณภาพมาตรฐานระดบัโลก ในขณะท่ีราคาอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ส่วนผูรั้บเหมารายอ่ืนบางรายคุณภาพ

ไม่ไดม้าตรฐาน หรือบางรายมีคุณภาพการทาํงานท่ีไดม้าตรฐาน แต่ราคารับเหมาอยูใ่นอตัราท่ีสูง ดว้ยเหตุดงักล่าว BSY จึง

ไดรั้บการคดัเลือกหรือไดรั้บการเสนอช่ือใหลู้กคา้ใหเ้ป็นผูรั้บเหมาของบริษทัในหลายๆ โครงการ  

ในกรณีของ Built to Suit ลูกคา้จะร่วมพิจารณาคดัเลือกผูรั้บเหมาและในบางกรณีลูกคา้ไดเ้สนอช่ือ

ผูรั้บเหมาใหบ้ริษทัพิจารณา บริษทัไดเ้สนอ BSY หรือไดเ้ปรียบเทียบราคาของ BSY กบัราคาของผูรั้บเหมาท่ีลูกคา้เสนอช่ือ 

โดยวา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาในการเปรียบเทียบราคา ดงันั้น การคดัเลือกผูรั้บเหมากรณีของ Built to Suit จึงไม่มีการเปิด

ประมูล 

ในกรณีของ Warehouse Farm ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหวา่ง Built to Suit และ General Warehouse จะ

มีการเปิดประมูลคดัเลือกผูรั้บเหมา  

ส่วนเหตุผลท่ี BSY มกัไดรั้บการคดัเลือก คือ นอกจากการทาํงานท่ีมีคุณภาพตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ และมีราคาท่ียอมรับไดน้ั้น ลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในผลงานของ BSY โดยเฉพาะลูกคา้เดิม

ของบริษทัท่ีประสงคจ์ะขยายพ้ืนท่ีหรือทาํโครงการเพ่ิมเติม ซ่ึง BSY จะมีความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้เป็นอยา่งดี 

นอกจากน้ี ในการก่อสร้างหรือออกแบบโครงการ บริษทัจะมี know how และการออกแบบเป็นของตนเอง เม่ือบริษทัทาํการ

ออกแบบโครงการจึงนาํไปใหผู้รั้บเหมาประเมินราคาวา่จา้งและนาํไปก่อสร้างต่อไป ซ่ึง BSY ให้สัญญากบับริษทัวา่จะไม่

นาํ know how และการออกแบบของบริษทัไปใชก้บัลูกคา้รายอ่ืนของตน หากบริษทัมีจาํนวนผูรั้บเหมามากรายหรือเปล่ียน

ผูรั้บเหมาอยูเ่ป็นประจาํ จะทาํใหเ้กิดความเส่ียงท่ีผูรั้บเหมารายอาจนาํ know how และการออกแบบของบริษทัไปใชก้บัผูว้า่

จา้งรายอ่ืน อนัเป็นละเมิดสิทธิของบริษทั 

2. คุณเกียรติศกัด์ิ ถาม จากผลงานและคุณสมบติัของ BSY ท่ีกล่าวมาน้ี และ BSY เป็นผูรั้บเหมาเฉพาะดา้น

คลงัสินคา้ จึงเสนอแนะใหบ้ริษทัเขา้ถือหุน้ BSY เพ่ือลดความเส่ียงของบริษทั 

ตอบ รับขอ้เสนอดงักล่าวไวพิ้จารณา 

3. คุณเกียรติศกัด์ิ ถาม Logistic Center และ Distribution Center ต่างกนัอยา่งไร  

ตอบ Logistic Center หมายถึงทาํเลท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมสําหรับการขนส่งสินคา้ Distribution Center 

หมายถึง ศูนยก์ระจายสินคา้ คือ อาคารอนัเป็นท่ีตั้งศูนยก์ลางการรวมสินคา้เพ่ือบรรจุหีบห่อและกระจายสินคา้ต่อไปยงัมือ

ผูบ้ริโภค Distribution Center จะตอ้งตั้งอยูใ่น Logistic Center เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่ง

สินคา้ 
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4. คุณเกียรติศกัด์ิ ถาม บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ดีทแฮลม์ จาํกดั) (“DKSH”) 

ทาํธุรกิจเดียวกบับริษทัหรือไม่ และ มีสัดส่วนการเช่าพ้ืนท่ีกบับริษทัลดลงหรือไม่ และ การขายสินทรัพยใ์ห้แก่กองทุน 

WHA จะขายเฉพาะส่วนท่ี DKSH เช่า ใช่หรือไม่ 

ตอบ DKSH มิไดท้าํธุรกิจเดียวกบับริษทัทาํธุรกิจและมิไดท้าํ Warehouse Farm ธุรกิจอย่างหน่ึงของ 

DKSH คือ กระจายสินคา้ไปทัว่ประเทศตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ โดยบริษทัเป็นผูล้งทุนก่อสร้างอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ให ้

DKSH เช่า เร่ิมตั้งแต่การจดัหาท่ีดิน ลงทุนก่อสร้าง รวมตลอดจนการดูแล DKSH ในระหวา่งการเช่า ในขณะท่ี DKSH จะ

ลงทุนในอ่ืน เช่น การวิง่รถ การควบคุมการกระจายสินคา้ 

DKSH มีการเช่าพ้ืนท่ีจากบริษทัเพ่ิมข้ึนทุกปี อยา่งไรก็ดี สัดส่วนการเช่าพ้ืนท่ีของ DKSH นั้นเม่ือเทียบ

กบัอดีตท่ีผ่านมามีสัดส่วนท่ีลดลง เน่ืองจากบริษทัไดข้ายสินทรัพยส่์วนท่ี DKSH ให้กองทุน WHA และมีลูกคา้รายใหม่

เพ่ิมข้ึน 

ส่วนการขายสินทรัพยใ์หแ้ก่กองทุน WHA บริษทัจะขายโครงการท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จและมีรายไดพ้ร้อม

หรือมีการปรับค่าเช่าเพ่ิมข้ึนแลว้ มิใช่ขายเฉพาะทรัพยสิ์นท่ี DKSH เช่า แต่เหตุท่ีการขายสินทรัพยใ์หแ้ก่กองทุน WHA ส่วน

ใหญ่จะมี DKSH เช่า เน่ืองจาก DKSH เป็นผูเ้ช่ารายแรกๆ ของบริษทั และสินทรัพยท่ี์ DKSH เช่าเป็นสินทรัพยท่ี์มีรายไดค้่า

เช่าแลว้ อยา่งไรก็ดี DKSH ยงัมีโครงการเหลือกบับริษทั เช่น โครงการท่ีตั้งอยูบ่ริเวณถนน บางนา-ตราด กม. 18 

5. คุณเกียรติศกัด์ิ ถาม บริษทัมีสัดส่วนพ้ืนท่ีระหวา่ง General Warehouse และ Built to Suit เท่าใด และ

ผลตอบแทนเป็นเช่นไร 

ตอบ พ้ืนท่ีท่ีเป็น Built to Suit มีสัดส่วนร้อยละ 70 และพ้ืนท่ีท่ีเป็น General Warehouse มีสัดส่วนร้อย

ละ 30 การให้เช่าพ้ืนท่ีแบบ General Warehouse จะมีผลตอบดีกวา่กรณี Built to Suit แต่มีความเส่ียงมากกวา่เน่ืองจาก

ระยะเวลาให้เช่าจะเป็นระยะสั้น เช่น 3 ปี ในขณะระยะเวลาการให้เช่าของ Built to Suit เป็นระยะยาวเช่น 10 ปี 15 ปี และ 

20 ปี 

6. คุณเกียรติศกัด์ิ ถาม ลกัษณะของ Warehouse Farm เป็นอยา่งไร 

ตอบ ลกัษณะของ Warehouse Farm คือ เป็นผสมระหวา่ง General Warehouse และ Built to Suit 

กล่าวคือ ในกรณีของ Built to Suit เป็นการสร้างตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัจะมีลูกคา้พร้อมท่ีจะเช่าหลงัจากการ

ก่อสร้างแลว้เสร็จ ดงันั้น การก่อสร้างแบบ Built to Suit จึงตอ้งมีการหารือกบัลูกคา้ถึงทาํเลท่ีตั้ง ขนาด และ ราคาค่าเช่า ให้

เป็นท่ีเรียบร้อยจึงดาํเนินการก่อสร้าง เม่ือสร้างเสร็จก็จะส่งมอบให้ลูกคา้ใชง้านไดท้นัที ส่วน General Warehouse เป็นการ

ก่อสร้างโดยอาจมีหรือไม่มีลูกคา้รองรับ ในกรณีท่ีไม่มีลูกคา้รองรับ บริษทัจะสามารถเปิดรับลูกคา้รายใหม่เขา้เยี่ยมชม

สถานท่ีเพ่ือพิจารณาเช่าได ้ซ่ึงกรณีของ General Warehouse จะทาํใหบ้ริษทัเป็นรู้จกัของลูกคา้รายใหม่ๆ มากข้ึน ลูกคา้ไดมี้

โอกาสไดเ้ห็นสภาพของพ้ืนท่ีก่อนตดัสินใจเช่า Warehouse Farm แห่งแรกของบริษทั คือ กม 18 พ้ืนท่ีประมาณ 85,000 

ตรม.  

7. คุณเกียรติศกัด์ิ ถาม มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีบริษทัจะจดัตั้ง REITs  
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ตอบ เน่ืองจาก REITs จะมีลกัษณะคลา้ยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์โดย REITs สามารถกูย้ืมเงินได ้

ทาํใหเ้งินลงทุนใน REITs ไม่ตอ้งสูงมาก และ REITs สามารถกูเ้งินมาดาํเนินการได ้และหากตน้ทุนการกูเ้งินตํ่า ก็สามารถ

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อ REITs ไดม้ากกวา่ อยา่งไรก็ดี เพ่ิงมีกฎหมายให้จดัตั้ง REITs ได ้บริษทัจึงอยูใ่นระหวา่งศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการจดัตั้ง REITs และ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือดาํเนินการดงักล่าว 

8. คุณวิรักษ์ วิสุทธิผล ผูถื้อหุ้น ถาม ตามแผนของรัฐบาลจะมีเส้นทาง logistic ใหม่ คือเส้นทางไปทวาย

และยงัมีโครงการสร้างท่าเร้ือนํ้ าลึกท่ีภาคใตอี้ก 2 แห่ง บริษทัมีแนวทางอยา่งไร และ เส้นทาง logistic จะเปล่ียนแปลงไป

หรือไม่ 

ตอบ การท่ีจะมีเส้นทาง logistic ใหม่ในการเดินทางไปทวายซ่ึงอยู่ในต่างประเทศคงตอ้งใชเ้วลาอีก

หลายปี เสน้ทางดงักล่าวมีความน่าสนใจและบริษทัจะรับไวศึ้กษาเพ่ือลงทุนหากมีโอกาส อยา่งไรก็ดี การกระจายสินคา้ของ

ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัจะกระจายภายในประเทศ บริษทัจึงไดศึ้กษาเส้นทางการขนส่งท่ีสาํคญัในประเทศไวด้ว้ย ไดแ้ก่ 

ทางรถไฟเส้นทางเหนือใต ้และ เส้นทางตะวนัออกตะวนัตก และ บริษทัจะขยายธุรกิจไปตามหัวเมืองต่างจงัหวดัของ

ประเทศในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ 

9. คุณวิรักษ์ ถาม บริษทัมีการสะสมท่ีดิน (land bank) พร้อมท่ีจะพฒันาต่อไป มากน้อยเพียงไร และ

วางแผนกลยทุธ์การจดัหาท่ีดินอยา่งไร 

ตอบ บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะสะสมท่ีดินไวเ้ป็นจาํนวนมาก อยา่งไรก็ดี บริษทัจะสอบถามความตอ้งการ

ของลูกคา้วา่ตอ้งการท่ีดินในทาํเลใด จึงจะจดัหาท่ีดินในบริเวณดงักล่าวเตรียมไว ้และในการก่อสร้างจะทยอยก่อสร้างทีละ

ส่วน โดยเฉล่ียบริษทัจะจดัหาท่ีดินไว ้2-3 ปีล่วงหนา้ และจะไม่สะสมท่ีดินไวเ้ป็นจาํนวนมากๆ  

10. คุณวิรักษ์ ถาม การเพ่ิมทุนของกองทุน WHA เพ่ือให้บริษทัขายทรัพยสิ์นเขา้กองทุน WHA ประสบ

ความสาํเร็จเพียงใด 

ตอบ ในการขายทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่เขา้กองทุน WHA ในแต่ละคราวท่ีผา่นมา ไดรั้บการตอบรับท่ี

ดีจากผูถื้อหน่วยลงทุนเดิม ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีผ่านมา ไม่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพ่ิมทุน

ของกองทุน WHA 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา 12.20 น. 

 

      

(คุณสมยศ อนนัตประยรู) 

ประธานทีป่ระชุม 


