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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 
ของ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

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

การแนะนําก่อนการประชุม 

พิธีกรท่ีประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และแนะนําคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
เลขานกุารบริษัท ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน ท่ีปรึกษากฎหมาย ดงันี ้ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

1.1 คณุจรีพร จารุกรสกลุ  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัท 

1.2 คณุเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน   รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 

1.3   คณุวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ   กรรมการและกรรมการบริหาร 

1.4   คณุไกรลกัษณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกลยทุธ์ 

1.5   คณุจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท   กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ 

1.6 คณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

1.7 คณุณรงค์ กริชชาญชยั   กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย 

1.8 คณุสมศกัดิ์ บญุชว่ยเรืองชยั   กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
                                                        และผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

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 และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.12 ดร. สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการบริหาร            
ความเส่ียง 

กรรมการของบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 12 ท่าน เข้าร่วมการประชมุจํานวน 12 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 
ของกรรมการทัง้หมด 
 

2. เลขานกุารบริษัท 

คณุศิริศกัดิ์ กิจรักษา 

3.  ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

 1. คณุชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ 

 2. คณุมีนา พรเวชอํานวย 

4. ผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัทตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จํากดั 

 คณุขวญัฤทยั วงศ์เงิน 

5. ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซลิ จํากดั 

คณุเกษมสี สกลุชยัสริิวิช ซึง่จะทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชมุด้วย 

หลงัจากนัน้ พิธีกรขอเชิญแนะนําผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัรมาเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชมุ
อีก 1 ทา่น มีผู้ ถือหุ้นอาสามาเป็นพยานการนบัคะแนน 1 ทา่น ได้แก่ คณุสรุชยั ทิพานําชยั 

หลงัจากการแนะนําบุคคลต่าง ๆ แล้วพิธีกรท่ีประชมุได้เชิญคณุจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ี
เป็นประธานท่ีประชมุตามข้อบงัคบับริษัทกลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ประจําปี 2561 และแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 243 ราย  ถื อ หุ้ น เ ป็ น
จํานวนรวม 1,492,423,898 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุจํานวน 1,426 ราย ถือหุ้นเป็นจํานวนรวม 7,297,598,111 
หุ้น ซึง่รวมผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าประชมุรวมเป็นจํานวน 1,669 ราย ถือหุ้นรวมเป็นจํานวน
ทัง้สิน้ 8,790,022,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.3558 ของหุ้นของบริษัทท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จงึได้กลา่วเปิดการประชมุ 
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คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา ได้ชีแ้จงถึงขัน้ตอน              
การประชุมและกระบวนการนับคะแนนด้วย คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา จึงได้ชีแ้จงขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการนับ
คะแนนดงันี ้

(ก) การประชุมจะดําเนินไปตามวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ท่ีประชุมลงมติออก
เสียงในใบลงคะแนนเม่ือสิน้สดุการพิจารณาในแตล่ะวาระ 

(ข) เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเป็นจํานวนมาก เพ่ือความสะดวกในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ             
ผู้ ถือหุ้ นท่านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ แล้วจะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
ดําเนินการจดัเก็บใบลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทา่นท่ีไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ๆ  

(ค) สําหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับฉันทะแบบ ก. ท่ีไม่ยกมือ ถือว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ รับฉันทะแบบ ก. ท่านนัน้ลงมติ
เห็นชอบในวาระนัน้ๆ โดย ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับฉันทะแบบ ก. ดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณ
ทางออกเม่ือประชมุเสร็จแล้วด้วย 

(ง) สว่นผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ข และแบบ ค นัน้ จะรับมอบฉนัทะลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือ
หุ้น บริษัทฯ ได้นําคะแนนเสียง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง บนัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือการลงมติตาม
วาระ  ดงันัน้ ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ข และแบบ ค จงึจะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน 

(จ) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนน
เสียงโดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ดําเนินการโดยการนําโปรแกรมการลงทะเบียนและ
การนบัคะแนนด้วย Barcode มาใช้สําหรับการประชมุในครัง้นี ้ในการนบัคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง
เสียงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบ งดออกเสียงรวมถงึบตัรเสีย หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเหน็ชอบในวาระนัน้ ๆ 

(ฉ) กรณีท่ีพบว่าบตัรคงคะแนนเสียงใดมิได้ลงคะแนนเสียง หรือลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ในช่องแสดง
ความเห็น  หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจํานวนเสียงท่ีมีอยู่หรือตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนัน้ๆ และจะถือว่าบตัรลงคะแนน
เสียงนัน้เป็นบตัรเสีย 

(ช) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอก
ฉนัท์ ทัง้นี ้ระหว่างท่ีรอการนบัคะแนน ประธานจะดําเนินการประชมุในวาระต่อไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของ
วาระก่อนหน้านี ้เม่ือการนบัคะแนนเสร็จสิน้ 

(ซ) มติเห็นชอบของวาระท่ีพิจารณาในวนันี ้วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียง
เพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด สว่นวาระท่ี 2 เป็นการแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงมติ  

(ฌ) วาระท่ี 7 (รับทราบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
สําหรับปี 2560) จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม ตาม
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 22, วาระท่ี 9 (พิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้), วาระท่ี 10 (พิจารณาแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท)  และ  วาระท่ี 10 (พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท)  จะต้องได้รับมติ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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ลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 35 (2) ซึ่งในทุกวาระท่ีพิจารณากันในวนันี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนท่ีระบุข้างต้น จึงถือว่าท่ี
ประชมุเหน็ด้วยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักลา่ว 

 
เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ จงึได้เร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตามท่ีบริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
และได้ส่งสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุ
ดงักล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุลําดบัท่ี 1 นัน้        
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่วด้วย 

พิธีกรท่ีประชมุได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

- เหน็ด้วย 9,290,894,624 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่หน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
- 
- 

งดออกเสียง 
บตัรเสีย 

2,775,900 
- 

เสียง 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ** 
คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมคํ่านวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสียงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจําปี 

2560 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน                     
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ท่ีประชมุ 
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คณุอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ได้ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัท คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
(MD&A) ประจําปี 2560 ตอ่ท่ีประชมุดงันี ้ 

1. สรุปผลการดาํเนินงานของบริษัท 
ธรุกิจหลกัของบริษัท แบง่ได้เป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

1. ธรุกิจการพฒันานิคมอตุสาหกรรม 
 ในปี 2560 มียอดขายท่ีดินประมาณ 976 ไร่ คิดเป็นสว่นแบง่การตลาด ร้อยละ 57 ซึง่ถือ

เป็นการตอกยํา้การเป็นผู้ นําอนัดับหนึ่งในธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมได้อย่าง
ชดัเจน  

 บริษัทได้ดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐสําหรับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) โดยบริษัทได้เปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ คือ นิคม
อตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (“HESIE 4”) ซึง่ถือเป็นนิคมอตุสาหกรรมแห่งท่ี 
9 ของบริษัท และได้รับการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม (Special 
Promotion Zone) ภายใต้คณะกรรมการ EEC อีกด้วย เม่ือปี 2560 ผ่านมา ทัง้นี ้เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการรองรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่
อตุสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอตุสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอตุสาหกรรม เป็น
ต้น 

 บ ริษั ทยังได้ รับอนุมัติ ในการจดทะเบี ยนการลงทุน  (Investment Registration 
Certificate หรือ “IRC”) จากรัฐบาลเวียดนามในการพฒันาพืน้ท่ีขายประมาณ 3,100 ไร่ 
รวมถึงได้รับอนุมัติเห็นชอบ EIA และพร้อมดําเนินการก่อสร้างตัง้แต่เดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป 

2. ธรุกิจโลจิสติกส์   
 บริษัทดําเนินการพฒันาพืน้ท่ีเช่าอย่างต่อเน่ือง ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีเช่า 2.1 ล้านตารางเมตร                      

โดยปี 2560 บริษัทมีพืน้ท่ีเชา่เพ่ิมเติม 161,000 ตารางเมตร  
 บริษัทประสบความสําเร็จในการแปลงสภาพกองทุนอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม  แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“ WHAPF”) ควบรวมกับ 
กองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 
(“WHART”) และ WHART มีการซือ้ทรัพย์สินซึง่ทําให้กองทนุมีขนาดทรัพย์สินท่ีใหญ่ขึน้ 
โดยมีมลูคา่รวมเป็นประมาณ 28,000 ล้านบาท 
 

 

3. ธรุกิจสาธารณปูโภคและพลงังาน 
 บริษัทประสบความสําเร็จในการนําบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั 

(มหาชน) (“WHAUP”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมี มลูค่าตามราคาตลาด 
(Market cap) ประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึง่บริษัทยงัคงถือหุ้นในสดัสว่นประมาณร้อย
ละ 70  
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 ธุรกิจการขายนํา้มีปริมาณการขายนํา้เพ่ิมขึน้ โดยในปี 2560 มีปริมาณการขายนํา้
ประมาณ 100 ล้านลกูบาศก์เมตร ซึง่เติบโตในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของธุรกิจใน
นิคมอตุสาหกรรม 

 ธุรกิจไฟฟ้ามีการเพ่ิมกําลังการผลิต โดยมีจํานวนเมกกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้ น
เพ่ิมขึ น้จาก  350 เมกะวัต ต์  ในปี  2559 เพ่ิมขึ น้ เป็น  478 เมกะวัต ต์  ในปี  2560                 
จากการท่ีโรงไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าขนาดเลก็) ทัง้ 4 โรง สามารถดําเนินงานผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน สง่ผลให้รายได้ของธรุกิจไฟฟ้าเติบโตขึน้ 

4. ธรุกิจให้บริการด้านดิจิทลั   
 บริษัทสามารถให้บริการเช่ือมต่อส่ือสารในโครงการเคเบิลใยแก้วให้แก่โรงงานในนิคม

อตุสาหกรรมไปแล้ว 5 นิคมอตุสาหกรรม โดยในปี 2561 นีบ้ริษัทมีแผนจะให้บริการให้
ครบทัง้ 9 นิคมอตุสาหกรรม  

 บริษัทให้บริการ Data Center ทัง้หมด 3 แห่ง โดยอยู่ท่ีถนนบางนา-ตราด 2 แห่ง และท่ี
ถนนวิภาวดีรังสติอีก 1 แหง่ ซึง่มีจํานวน rack รับฝากเซร์ิฟเวอร์รวมทัง้หมด 461 racks  

 บริษัทให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ Data Center เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่ลกูค้าได้ 
 

2. สรุปผลการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญของโครงสร้างกลุ่มบริษัท 

 การนําบริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลตีิส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“WHAUP”) เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์  ซึง่บริษัทยงัคงถือหุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 70  

 การแปลงสภาพกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์
เฮ้าส์ ฟันด์ (“ WHAPF”) ควบรวมกบั กองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ 
พรีเม่ียม โกรท (“WHART”) โดยมีมลูคา่ทรัพย์สนิประมาณ 28,000 ล้านบาท 

 กองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”) มีการซือ้ทรัพย์สนิ
เพ่ิมเติมเม่ือชว่งต้นปีท่ีผา่นมา สง่ผลให้มีมลูคา่ทรัพย์สนิประมาณ 9,000 ล้านบาท  

 เม่ือรวมมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์และกองทุนรวม ได้แก่  WHART  
HREIT ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ  บิสซิ เนส  คอมเพล็กซ์ 
(“WHABT”)และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล (“HPF”) จะมีทรัพย์สินท่ีอยู่
ภายใต้การบริหารจัดการท่ีประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่งตรงกับเป้าหมายในการเติบโตสําหรับกองทุนและ
กองทรัสต์ทัง้หมด 

 บริษัทมีการร่วมทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น WHA Hemaraj Cienco4 Joint Stock Company ท่ี
เป็นบริษัทท่ีประเทศเวียดนาม โดยบริษัทถือหุ้นท่ีร้อยละ 99 และ มีการร่วมทุนกับบริษัท Genesis ในการทํา 
Data Center รวมถึงบริษัทท่ีได้ร่วมทุนทางด้านธุรกิจไฟฟ้า เช่น กลุ่มบริษัท บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด 
(มหาชน) (“Glow”) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“Gulf”)  และ บริษัท บี.กริม 
เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“Begrim”)  
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 บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นธุรกิจเก่ียวกบัโลจิสติกส์มี Warehouse Farm อยู ่
11 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพืน้ท่ีบางนา-ตราด วังน้อย พระราม 2 ชลบุรี ระยอง และได้มีการเปิดตัวนิคม
อสุาหกรรมแห่งใหม่ แห่งท่ี 9 เม่ือต้นปีท่ีผ่านมา และยงัมี Logis Park ท่ีมีคลงัสินค้า (Warehouse) ให้เช่าซึง่อยู่
ติดกับนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง มี Digital Center 3 แห่ง และมีอาคารสํานักงาน (Office Building) ให้เช่า 2 
แหง่   

 
3. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและโอกาสในการลงทุนของบริษัท สรุปได้ดงันี ้

 ร่างพ.ร.บ. EEC ได้มีมติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ส่งผลให้จํานวนนักลงทุนท่ีสนใจเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยมีจํานวนมากขึน้ รวมทัง้ความหลากหลายในด้านประเภทของธุรกิจและเชือ้ชาติของผู้ ท่ี
สนใจเข้ามาลงทนุท่ีเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศจีน ส่งผลให้จํานวนผู้ ท่ีสนใจและผู้ ท่ีมีโอกาสท่ีจะเป็นลกูค้า
กบับริษัทในอนาคตมีเพ่ิมมากขึน้ 

 การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ อาทิ สนามบินนานาชาติอูต่ะเภา ทา่เรือนํา้ลกึแหลมฉบงั
และท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ เฟสสาม โครงการรถไฟความเร็วสงู กรุงเทพ-ระยอง และโครงการรถไฟรางคู ่
จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ธุรกิจการพฒันานิคมอตุสาหกรรมในประเทศยงัสามารถเติบโตได้ทดีอย่างต่อเน่ืองใน
อนาคต   

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

 ธุรกิจธุรกิจโลจิสติกส์  มีพิน้ท่ีพฒันาแล้วประมาณ 2.1 ล้าน ตารางเมตร ทัง้นีมี้ผู้ ท่ีสนใจในการเช่า
คลงัสนิค้าสําเร็จรูปในรูปแบบ Built to Suit เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 ธุรกิจสาธารณปูโภคและพลงังาน มีกําลงัความสามารถในการขายนํา้ประมาณ 155 ล้านลกูบาศก์
เมตร โดยปัจจบุนัคาดว่าความสามารถดงักล่าวยงัเพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตของปริมาณการขายนํา้ได้ใน
อนาคต สําหรับ ธุรกิจไฟฟ้าบริษัทมีจํานวนเมกกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้ นเท่ากับ 478 เมกะวัตต์ และมี 
Backlog ท่ีจะทําให้จํานวนเมกกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมขึน้เป็น 543 เมกะวัตต์ นอกจากนีย้ังมีการ
ลงทุนในธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช (NGD) ท่ีให้บริการแก่นิคมอุตสหกรรม โดย
ให้บริการแล้วในนิคมอตุสาหกรรมท่ีเปิดใหม ่2 นิคม ได้แก่ HESIE2 และ HESIE4 รวมถงึธรุกิจ Solar Rooftop ท่ี
บริษัทมีพืน้ท่ีรองรับกวา่ 2 ล้าน ตารางเมตร ซึง่ตามพืน้ท่ีดงักลา่วทําให้สามารถมีกําลงัการผลติไฟฟ้าได้กวา่ 200 
เมกะวตัต์ อีกทัง้บริษัทมีการร่วมทนุกบัพนัธมิตรในการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในนิคมอตุสากรรม ซึง่บริษัทได้รับ
ใบอนญุาตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทลั ซึ่งมี Data Center อยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ รวมถึงการทยอยการติดตัง้
เคเบิล้ในนิคมอตุสาหกรรมเพิ่มเติมในอนาคต 
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4. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สรุปได้ดงันี ้
 

รายได้จากการขายท่ีดินในนิคมอตุสาหกรรม 
(ธุรกิจการพฒันานิคมอตุสาหกรรม) 

3,211 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้
32% 

ส่วนใหญ่มาจากจํานวนท่ีดินท่ีโอนกรรมสิทธ์ิท่ีเพ่ิมขึน้
ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
(ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 

3,079 ล้านบาท  ลดลง 
74% 

ส่วนใหญ่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนให้กับ WHART และ HREIT ในปี 2559 จํานวน
มากกว่า 420,455 ตารางเมตร เม่ือเทียบกับปี 2560 
เพียง 85,867 ตารางเมตร   

รายได้คา่เชา่ รายได้จากการบริการ และรายได้อ่ืน ๆ 
(ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 

1,148 ล้านบาท  ลดลง 
31% 

ส่วนใหญ่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนให้กับ WHART และ HREIT ในปี 2559 จํานวน
มาก 

รายได้จากการขาย และบริการ 
(ธุรกิจสาธารณปูโภค) 

2,075 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 
4% 

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

สว่นแบง่กําไรจากกิจการร่วมค้า 1,963 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 
95% 

สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการการเปิด SPP จํานวน 5 
โรงซึง่เร่ิมดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี 16 พ.ย. 2558 เป็นต้น
ไป สง่ผลให้ บริษัทฯ มีกําลงัการผลติไฟฟ้าทัง้หมด 
478 เมกะวตัต์ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ดอกเบีย้จา่ย 1,617 ล้านบาท  ลดลง 
34% 

ดอกเบีย้จา่ยลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัเน่ืองจาก 
1. ชําระคืนเงินกู้สาํหรับการเข้าซือ้กิจการเหมราชฯ 
จํานวน 20,955 ล้านบาทระหวา่งปี 2559 
2. การชําระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ จํานวน  8,300 ล้าน
บาทระหวา่งปี 2560 
3. การรีไฟแนนซ์เงินกู้ โดยการออกหุ้นกู้ จํานวน 4,000 
ล้านบาทโดย WHAUP ซึง่ทําให้ต้นทนุการลงทนุลดลง
จาก 4.20% เป็น 3.33% ในวนัท่ี 17 ก.ย. 2560 

กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 3,266 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 
13% 

ผลการดําเนินงานท่ีดีเน่ืองมาจาก  
1. สว่นแบง่กําไรจากธุรกิจไฟฟ้าท่ีแข็งแกร่ง 
2. ความสามารถในการทํากําไรจากธรุกิจนิคม
อตุสาหกรรมสงูขึน้ 
3. ความสามารถในการทํากําไรท่ีสงูขึน้จากการขาย
ทรัพย์สนิไปยงั WHART 
4. ดอกเบีย้จา่ยลดลง 

  
หากพิจรณาการแบ่งรายได้ของแต่ละธุรกิจ บริษัทสามารถกระจายแหล่งรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง

ธุรกิจหลกั โดยมีสดัส่วนใกล้เคียงกนัคือหนึ่งในสามระหว่างธุรกิจการพฒันานิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจสาธารณูปโภคและ

หมายเหต:ุ %เพิ่มขึน้/ลดลง เปรียบเทียบกบัปี 2559 
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พลงังาน และธุรกิจโลจิสติกส์ ในขณะท่ีธุรกิจให้บริการด้านดิจิทลัยงัเป็นธุรกิจท่ีเร่ิมดําเนินการได้ไม่นาน ยงัคงมีสดัส่วน
รายได้ท่ียังน้อย และหากพิจารณาสัดส่วนรายได้ระหว่างรายได้ประจําและรายได้ไม่ประจําอยู่ท่ีร้อยละ 49 และ 51 
ตามลําดบั  เป็นไปตามเป้าหมายในการสมดลุของรายได้ดงักลา่ว 

โดยภาพรวม รายได้และส่วนแบ่งรายได้ในปี 2560 เท่ากับ 12,410 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 36 จากปี 
2559 โดยมีสาเหตุหลกัจากการขายทรัพย์สินในปี 2559 ให้กับ WHART และ HREIT 2560 มีจํานวนลดลงเป็น 85,867 
ตารางเมตร เม่ือเทียบกับปี 2560 ท่ีมีการขายจํานวน 420,455 ตารางเมตร ส่งผลให้รายได้จากขายทรัพย์สินดังกล่าว
ลดลง ทัง้นีห้ากไม่รวมรายได้จากการขายทรัพย์สนิดงักลา่ว รายได้ของบริษัทมีจํานวนใกล้เคียงเดิมจากปีท่ีผา่นมา อยา่งไร
ก็ตามหากพิจารณาความสามารถในการทํากําไร บริษัทมีกําไรสทุธิเติบโตขึน้จาก 2,898 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 3,266 
ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 ซึ่งถือเป็นกําไรสงูสดุของบริษัทตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทมา ซึ่งมีอตัรากําไร
สทุธิปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างก้าวกระโดดจากประมาณร้อยละ 15 ในปี 2559  เป็นร้อยละ 26 ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการ
เพ่ิมขึน้ของอตัราการทํากําไรของแต่ละธุรกิจหลกัของบริษัท ประกอบกับการบริหารจดัการท่ีสามารถการลดต้นทนุของ
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน สง่ผลให้อตัรากําไรสทุธิปรับตวัเพ่ิมขึน้ 

สําหรับฐานะทางการเงิน ปัจจุบนัมีสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนลดลง โดยมีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทุน
ลดลงเป็น 1.21 เทา่ จาก 1.91 เทา่จากปีก่อน  ในขณะท่ีมีผลแทนของสว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 14 
 ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย             
ในการต่อต้านทุจริตของบริษัทต่อประชุมเพ่ิมเติมว่า ตามท่ีบริษัทได้ประกาศเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จดัทํา
แบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรการต่อต้านการคอรัปชัน่ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ พิจารณารับรองให้
บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต นัน้ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ ได้มีหนงัสือท่ี CAC.065/2017 ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 
แจ้งตอ่บริษัทวา่ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ ได้มีมติในการประชมุเม่ือวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 ให้การรับรองบริษัทเป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ซึ่งบริษัทได้รับประกาศนียบตัรแล้ว เม่ือวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2560 โดยใบรับรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติให้การรับรอง 

หลงัจากนัน้ พิธีกรจงึได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 
คณุวิชยั จิรฉตัรมงคล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ช่วงคาบเก่ียวระหว่างปี 2560-2561 ในส่วนของพืน้ท่ี

ให้เชา่ ในปี 2561 นีมี้จํานวนเทา่ใด และจะมีทรัพย์สินขายเข้ากองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (กองรีท) จํานวน
เทา่ไหร่  

ประธานฯ ตอบข้อซกัถาม ในส่วนของพืน้ท่ีให้เช่า ในปีนี ้มีการทยอยเซ็นต์สญัญา และทยอยก่อสร้าง โดยสิน้ปี
จะมีการสรุปตวัเลขท่ีแน่นอนอีกครัง้ แต่ตัง้เป้าหมายไว้ปีละประมาณ 200,000 ตารางเมตร สําหรับการขายเข้ากองรีท         
ประธานฯ ขอเรียนเชิญคณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร เป็นผู้ให้ข้อมลู 

คณุอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ให้ข้อมลูว่า ทรัพย์สินท่ีจะมีขายเข้ากองรีท WHART ประมาณ 160,000  ตาราง
เมตร และขายเข้ากอง HREIT อีกประมาณ 10,000 กว่าตารางเมตร ภายในปี 2561 นอกเหนือจากท่ีมีการขายทรัพย์สิน
เข้ากอง HREIT ไปแล้วกวา่ 55,000 ตารางเมตร เม่ือต้นปีท่ีผา่นมา  

คณุวิชยั จิรฉตัรมงคล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า การขายทรัพย์สินเข้ากองรีทในปีนีเ้ป็นช่วงใด และ  
จะมีการรับรู้รายได้จํานวนเทา่ใด 
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ประธานฯ และคณุอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ชีแ้จงว่า โดยปกติแล้วจะมีการขายเข้ากองรีทประมาณไตรมาส 4 
และเม่ือต้นปีมีการรับรู้รายได้ไปแล้วของกอง HREIT เม่ือไตรมาส 1/2561 ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และปีนีจ้ะมี              
การรับรู้รายได้รวมสว่นแบง่กําไรประมาณ 4,000 ล้านบาท (ไม่รวมต้นปีท่ีมีการบนัทกึรายได้ไปแล้ว) โดยทัง้ปีจะมีเข้ากอง
รีท โดยประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาท สําหรับท่ีดินนิคมอตุสาหกรรมปีนีต้ัง้เป้าหมายจํานวนพืน้ท่ีขายไว้ท่ี 1,400 ไร่ 
โดยแบ่งเป็น 1,250 ไร่ สําหรับในประเทศ และต่างประเทศตัง้เป้าหมายไว้ท่ี 150 ไร่ โดยเป็นประมาณการขายในประเทศ
เวียดนาม 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม คณุศิริศกัดิ์ กิจรักษา จงึชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ
จงึไมมี่การลงมติ จงึขอประธานฯ ดําเนินการในวาระตอ่ไป 

 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชี 
 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็น                  

ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ท่ีประชมุ 
คณุอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท 

ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบญัชี โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ และ
รายงานผู้สอบบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดงบ
การเงินปรากฏตามรายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมลูทางการเงินท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุลําดบัท่ี 2 แล้ว)  

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร รายงาน ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินรวม สามารถสรุปได้ดงันี ้

ฐานะทางการเงินและผลดาํเนินการ / Financial Position and Operating Results ปี 2560 ปี 2559 การเปลีย่นแปลง
(ลา้นบาท / THB mm) Year 2017 Year 2016 % Change
สินทรัพย์รวม / Total assets 73,619 74,784 - 1.56%
หนี้สินรวม / Total liabilities 45,086 52,821 - 14.64% 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ / Total shareholders’ equity 28,533 21,962 29.92%
รายไดร้วม / Total Revenue 10,446 18,319 - 42.98% 
รายไดร้วมส่วนแบ่งกาํไร / Total Revenue including share of profit 12,410 19,325 - 35.78%
กาํไรสุทธ ิ/ Net Profit 3,266 2,898 12.70% 

 
พิธีกรท่ีประชมุได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 

คณุสมศกัดิ์ ลิขิตกาญจนกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเร่ืองงบแสดงฐานะการเงิน (1) ในรายงานประจําปี 
หน้า 169 หมวดสินทรัพย์  ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 13,740 ล้านบาท สินทรัพย์นีมี้ยอดจองสดัส่วนร้อย
ละเท่าไร (2) ในหัวข้อค่าความนิยม 17,575 ล้านบาท เกิดขึน้มาได้อย่างไร (3) หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประมาณ 
2,500 ล้านบาท   มาจากรายได้จากส่วนใด และ (4) กําไรขาดทนุก่อนเสียภาษี ซึง่ปีนีมี้รายได้สงูกว่า แต่ทําไมมียอดภาษี
จา่ยต่ํากวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้ว 
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ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เร่ืองต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ต้องใช้เวลาหลายปีในการพฒันา โดยมี
พืน้ท่ีทัง้หมดประมาณหม่ืนกวา่ไร่ ดงันัน้จงึไมส่ามารถตอบได้วา่จะมียอดจองเทา่ไหร่  

คณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร กลา่ว เร่ืองของคา่ความนิยม เกิดจากบริษัทเข้าไปซือ้กิจการบริษัท เหมราชพฒันา
ท่ีดิน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทเหมราช”) ซึง่ราคาซือ้สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชี (Book Value) และมลูคา่ยตุิธรรม (Fiar Value) 
ในปี 2558 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีเกิดขึน้จากส่วนต่างของค่าใช้จ่ายทางภาษีระหว่างทางบญัชีและทางสรรพากร ซึง่
สว่นตา่งดงักลา่วเป็นภาระของบริษัทในการนําสง่ภาษีตอ่สรรพากรในอนาคต โดยรายการลกัษณะนีจ้ะเกิดในกรณีเชน่การ
ขายทรัพย์สินเข้ากองรีท ซึง่เป็นการขายสิทธิแบบ Leasehold ให้แก่กองรีท โดยในทางบญัชี บริษัทจะมีการบนัทกึบญัชีใน
ลกัษณะในการขายและรับรู้เป็นรายได้ทนัที เน่ืองจากการให้สิทธิการใช้ทรัพย์สินแก่กองรีทนัน้ครอบคลมุอายกุารใช้งาน
ของทรัพย์สินนัน้ทัง้หมด แต่ในด้านของสรรพากรมีการพิจารณาว่ารายการดงักลา่วมิใช้การขายทรัพย์สิน เป็นเพียงการให้
เช่าระยะยาว ซึง่บริษัทยงัไม่เกิดรายได้และไม่ต้องนําส่งภาษีต่อสรรพากร ดงันัน้ส่วนต่างท่ีเกิดขึน้ระหว่างทางบญัชีและ
สรรพากรดังกล่าวจะบันทึกเป็นหนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี กล่าวคือเป็นภาระของบริษัทท่ีจะต้องนําส่งเงินสดต่อ
สรรพากรในอนาคต ทัง้นีเ้ป็นผลดีตอ่บริษัทในการทยอยการจา่ยภาษีตอ่สรรพกร แทนการจา่ยภาษีทัง้หมดในคราวเดียว 

และสําหรับภาษีเงินได้จ่าย ท่ีจ่ายต่ํากว่าปี 2559 เน่ืองากธุรกิจหลกั ทไม่มีภาระภาษีเงินได้ท่ีต้องจ่าย เพราะได้ 
BOI ได้แก่ธุรกิจพฒันาท่ีดินนิคมอตุสาหกรรมเพ่ือขายและธุรกิจให้บริการในนิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจการให้บริการระบบ
สาธารณปูโภคประเภทนํา้ เป็นต้น รวมทัง้ในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีการใช้ประโยชน์จากดอกเบีย้จ่าย ซึง่เกิดจากการกู้ ยืมเงิน
ในการซือ้บริษัทเหมราช ซึง่สรรพากรอนญุาตให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ และสามารถใช้ผลประโยชน์ได้ถึง 5 ปี จงึทํา
ให้ภาษีจา่ยมียอดต่ํากวา่ปีท่ีแล้ว  

คณุวิชยั จิรฉตัรมงคล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า หนีส้ินไม่หมนุเวียน เงินมดัจําจากสญัญาเช่าระยะยาว จํานวน 153 
ล้านบาท ผู้ เชา่มีการวางมดัจําทกุรายใชห่รือไม ่และอตัราท่ีคิดเงินมดัจําเป็นสดัสว่นเทา่ไหร่ 

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามว่า การคิดเงินมดัจํา ขึน้อยู่กบัอตัราการเช่า และระยะเวลาการเช่า โดยทัว่ไปการเช่า
ปกติท่ีมีระยะเวลาเช่า 3 ปี จะคิดเงินมดัจําประมาณ 3 เดือน ของสญัญาเช่า บางรายท่ีมีการเช่าระยะยาว จะเรียกเก็บเงิน
มดัจํา 1 ปี  

พิธีกรท่ีประชมุได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อซกัถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรท่ีประชมุจงึ
ขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปี
บญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

- เหน็ด้วย 9,289,727,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9230 
- ไมเ่หน็ด้วย 7,155,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0769 
- งดออกเสียง           - เสียง      คิดเป็นร้อยละ** - 
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- บตัรเสีย                     - เสียง      คิดเป็นร้อยละ** - 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

**ไมคํ่านวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสียงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และการจัดสรรสํารองตาม 

กฎหมาย 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็น                      
ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ท่ีประชมุ 

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40              
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสํารองตามกฎหมาย             
ในแต่ละปี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทนุในแตล่ะช่วงเวลา ตามท่ีความเห็นสมควรหรือเหมาะสม
ของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั 
โดยมติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดําเนินการ
รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 

 จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทมีกําไรสทุธิประจําปี 2560 
เป็น จํานวนเงิน  2,604,173,369 บาท  และมี กําไรสะสม ท่ียังไม่ ได้จัดสรร  ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2560 จํานวน 
2,340,888,467 บาท ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติให้นําเสนอท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรประจําปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผล ประจําปี 
2560 จากผลการดําเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมอีกในอตัราหุ้นละ 0.0907 บาท เป็น
จํานวนเงินไม่เกิน 1,300 ล้านบาท เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจ่ายไปแล้วเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 
0.0488 บาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 รวมเป็นอัตราหุ้ นละ 0.1395 บาท คิดเป็นจํานวน เงินประมาณ 
1,998.94 ล้านบาท ซึง่อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และจดัสรรสํารอง
ตามกฎหมาย สําหรับปี 2560 เป็นจํานวน 344,302 บาท ซึ่งทําให้ทุนสํารองตามกฎหมายมีจํานวนครบถ้วนตามท่ี
กฎหมายกําหนด คือจํานวน 156,777,302 บาท  

โดยเสนอให้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561  และจ่ายเงินปันผลภายใน
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 

หลงัจากนัน้ พิธีกรท่ีประชมุจงึได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 

คณุปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ เพราะเหตใุดเงินปันผลถงึจา่ยลดลงจากปีท่ีแล้ว 
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ประธานฯ ตอบข้อซกัถามวา่ หากคิดเป็นอตัราสว่นของกําไรสทุธิ แล้วเปรียบเทียบกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล
ท่ีกําหนดไว้ว่า จะจ่ายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิแล้ว บริษัทยงัจ่ายสงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล
ท่ีตัง้ไว้  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพ่ิมเติม พิธีกรท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และจัดสรร
สํารองตามกฏหมาย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เหน็ด้วย 9,297,057,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่หน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
- 
- 

งดออกเสียง 
บตัรเสีย 

18,000 
- 

เสียง 
เสียง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมคํ่านวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสียงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ในตาํแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

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

ดร. อภิชยั บุญธีรวร ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้ ดร. พิชิต อคัราทิตย์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท เพ่ือให้ 
ดร.พิชิต อคัราทิตย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้ น ดร. พิชิต อัคราทิตย์ มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และจริยธรรม วิสยัทศัน์ พืน้ฐานและประสบการณ์ด้านอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือรองรับการพฒันาโครงการ
ทางธุรกิจของบริษัท และมีคณุสมบตัิตรงตามคํานิยามกรรมการอิสระ ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ดร. พิชิต อัคราทิตย์ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ในการทําหน้าท่ีในตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท จึงขอ
เสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ดร, พิชิต อคัราทิตย์เป็นกรรมการใหม่ เพ่ือทําหน้าท่ีในตําแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ  

พิธีกรท่ีประชมุได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุ
ลงมติในวาระนี ้



 
 
 

14 

 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ ดร. พิชิต อคัราทิตย์ เป็นกรรมการใหม่ เพ่ือทําหน้าท่ี
ในตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

- เหน็ด้วย 9,296,882,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 
- ไมเ่หน็ด้วย 79,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 
- 
- 

งดออกเสียง 
บตัรเสีย 

- 
113,000 

เสียง 
เสียง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมคํ่านวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสียงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาการแต่งตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม  
วาระ 

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

ดร. อภิชยั บุญธีรวร ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ปัจจบุนับริษัท มีกรรมการทัง้สิน้รวม 12 ทา่น จงึต้องมีกรรมการ
ออกจํานวน 4 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุในปีนี ้มี 1 ท่าน คือ คุณณรงค์ กริชชาญชยั จึงเป็นกรรมการท่ีจะออกตาม
วาระในปีนี  ้กรรมการท่ีเหลือท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดรองลงมา คือ ดร.อภิชัย บุญธีรวร คุณจักรกฤษณ์  ไชยสนิท                             
คณุอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร และคณุสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั ซึง่ต้องจบัฉลากออก 3 ท่าน ผลการจบัสลากกรรมการท่ี
จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ คือ คุณจักรกฤษณ์  ไชยสนิท คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร และคุณสมศักดิ์                           
บญุชว่ยเรืองชยั 

ดงันัน้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปีนี ้จํานวน 4 ทา่น คือ  

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

อนึ่ง บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสม 
เพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า และส่งคําถามท่ีจะให้ตอบในท่ี
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตามหลกัเกณท์ท่ีบริษัทกําหนด ตัง้แต่วนัท่ี 3 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 
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ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชมุเข้า
มายงับริษัทรวมถงึการสง่คําถามลว่งหน้าเพ่ือจะให้ตอบในท่ีประชมุ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยได้ให้ความสําคัญเป็นลําดับในเร่ืองทักษะ 
ประสบการณ์การทํางาน วิชาชีพและคณุสมบตัิด้านอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริษัทแล้ว 
ได้มีมติ เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งดงักล่าวจํานวน 4 คน กลบัเข้ามา
ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเน่ืองจากกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งทัง้ 4 ท่านดงักล่าวเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมี
คณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว จงึเห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ี
พ้นจากตําแหน่งทัง้ 4 ทา่นดงักลา่ว กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่  

พิธีกรท่ีประชมุได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 4 กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึง่โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. แตง่ตัง้  คณุณรงค์  กริชชาญชยั กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ด้วย 
คะแนนเสียง ดงันี ้

-  
 
เหน็ด้วย 

 
 

9,280,248,076 

 
 

เสียง 

 
 

คิดเป็นร้อยละ 

 
 

99.8199 
- ไมเ่หน็ด้วย 16,743,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1800 
- 
- 

งดออกเสียง 
บตัรเสีย 

100 
113,000 

เสียง 
เสียง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมคํ่านวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสียงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสียงลงคะแนน 
 

2. แตง่ตัง้ คณุจกัรกฤษณ์  ไชยสนิท กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ด้วย
คะแนนเสียง ดงันี ้

- เหน็ด้วย 9,280,248,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8199 
- ไมเ่หน็ด้วย 16,743,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1800 
- 
- 

งดออกเสียง 
บตัรเสีย 

- 
113,000 

เสียง 
เสียง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 
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ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมคํ่านวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสียงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสียงลงคะแนน 
 

3. แตง่ตัง้ คณุอรรถวิทย์  เฉลิมทรัพยากร กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ด้วย
คะแนนเสียง ดงันี ้

- เหน็ด้วย 9,275,192,784 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8221 
- ไมเ่หน็ด้วย 16,525,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1778 
- 
- 

งดออกเสียง 
บตัรเสีย 

100 
113,000 

เสียง 
เสียง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมคํ่านวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสียงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสียงลงคะแนน 
 

4. แต่งตัง้  คณุสมศกัดิ์  บญุช่วยเรืองชยั กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียง ดงันี ้

- เหน็ด้วย 9,278,387,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8222 
- ไมเ่หน็ด้วย 16,525,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1777 
- 
- 

งดออกเสียง 
บตัรเสีย 

18,000 
113,000 

เสียง 
เสียง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมคํ่านวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสียงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2561 

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

ดร. อภิชยั บุญธีรวร ชีแ้จงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดงักล่าว สําหรับปี 2561 
โดยประเมินตามอตัราผลตอบแทนเทียบกบัธุรกิจอ่ืน ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของบริษัท รวมถงึเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาดและข้อมลูอ้างอิงตา่ง ๆ  

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 ซึง่แก้ไขตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือประจําปี 2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 
กําหนดวา่  
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“ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ข้อความในวรรคหนึง่จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของ
บริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท” 

ท่ีประชมุสามญัประจําปี 2560 ได้มีมติกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้

1. เบีย้ประชมุและเงินประจําตําแหน่ง ตามอตัราท่ีปรากฏรายละเอียดในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 

2. โบนสั ในอตัราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวม และสว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วม
ค้า สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบีย้ประชมุและเงินประจําตําแหน่งกรรมการรวมจํานวน
ทัง้สิน้ 7,380,000 บาท ในสว่นของโบนสัประจําปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมของงบการเงินรวมและสว่นแบง่กําไรจากบริษัท
ร่วมและกิจการร่วมค้า ในปี 2560 จํานวน 12,409,962,898 บาท บริษัทจงึจา่ยโบนสัแก่กรรมการ เป็นจํานวน 21,096,000
บาท 

การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั ประเภท ขนาด เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไร
ของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย  ประจําปี 2561 ดงันี ้

1. เงินประจําตําแหน่งคณะกรรมการบริษัทดงันี ้
ตาํแหน่ง จาํนวน 

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

*ให้แบง่จา่ยเป็นรายเดือน 
 
2. เบีย้ประชมุกรรมการคณะกรรมการบริษัท จา่ยให้เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

ตาํแหน่ง จาํนวนเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาทตอ่ครัง้ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการ 30,000 บาทตอ่ครัง้ 
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3. เบีย้ประชมุกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ จา่ยให้เฉพาะกรรมการชดุยอ่ยท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

ตาํแหน่ง จาํนวนเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ประธานกรรมการชดุยอ่ย 25,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการชดุยอ่ย 15,000 บาทตอ่ครัง้ 
 

4. โบนัส ในอตัราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนแล้วเหน็วา่คา่ตอบแทนดงักลา่วมีความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบให้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ
ตามรายละเอียดข้างต้นดงันัน้จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และอนมุตัิ
การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ตามท่ีนําเสนอ 

พิธีกรท่ีประชมุได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุ
ลงมติในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2561 ตามรายละเอียดตามท่ีนําเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

- เหน็ด้วย 9,275,898,248 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7715 
- ไมเ่หน็ด้วย 21,232,970 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2283 
- 
- 

งดออกเสียง 
บตัรเสีย 

5,000 
5,000 

เสียง 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

- 
- 
 

ซึง่เป็นจํานวนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุ่สมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด
ตา่งๆ ตอ่ท่ีประชมุ 

 คุณ่สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ชีแ้จงว่า ในการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี              
ได้ดําเนินการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วนําเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนต่อไป โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
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เน่ืองจากผลการปฎิบตัิงานมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และความเป็นอิสระของผู้สอบ
บญัชี รวมถงึคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ีมีความเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี              
ของสํานกังานดงักลา่วโดยมีรายช่ือ ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

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

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

สําหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัท
โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 2,500,000 บาท (ปี 2560 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบญัชี
เป็นจํานวนเงิน 2,600,000 บาท)   

อนึ่ง ผู้ สอบบัญชีจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชี 
ประจําปี 2561 ของบริษัทยอ่ยของบริษัท ด้วยเชน่กนั 

 
รายการ คา่สอบบญัชี ปี 2561 

(บาท) 
คา่สอบบญัชี ปี 2560 

(บาท) 
คา่ตรวจสอบและคา่สอบทานงบการเงิน  
- บริษัท 
- บริษัทและบริษัทยอ่ย 
- คา่บริการอ่ืน ๆ 

 
2,500,000 
14,992,000 

699,000 

 
2,600,000 

15,904,000 
679,000 

 
ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสมัพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / 

ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้เป็นอยา่งดีตลอดมา  

พิธีกรท่ีประชมุได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 ตาม

รายละเอียดตามท่ีนําเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
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- เหน็ด้วย 9,297,133,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่หน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
- 
- 

งดออกเสียง 
บตัรเสีย 

- 
8,000 

เสียง 
เสียง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมคํ่านวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสียงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารออกหุ้นกู้เพิ่มเตมิ  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน                  
เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

บริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินทนุเป็นจํานวนมากในการพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม่ท่ีจะมี
ขึน้ในปี 2561 และต้นทนุของแหลง่เงินทนุประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน มีต้นทนุต่ํากวา่แหลง่เงินทนุอ่ืน 
ซึง่จะสง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้ ดงันัน้ บริษัทจงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องระดมเงินโดยการออกหุ้นกู้  หุ้นกู้
ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน เพ่ิมเติม ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

1. การออกหุ้นกู้ 

ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึง่อาจมีหรือไม่
มีประกนั และอาจมีหรือไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

สกลุเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศอ่ืนๆ 
จํานวนเงิน
รวมของหุ้นกู้
ทัง้หมด 

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

อตัรา
ดอกเบีย้ 

: ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

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

ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/
หรือในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกนัก็ได้ การ
ออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่ตราสารนัน้ๆ กําลงัจะครบกําหนดชําระคืนหรือถกู
ไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคับ หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถงึการขอ อนญุาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การชําระคืน
เงินต้น 

: ทยอยคืนเงินต้นหรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนดตามข้อกําหนด และเง่ือนไขในหุ้นกู้  

การไถ่ถอน : ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิ
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ก่อนครบ
กําหนดอาย ุ

หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบ ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ี
จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัหรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการ
ขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การขึน้
ทะเบียน 
ตราสารหนี ้

: บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้  กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ ศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีอ่ื้นใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับ อนมุตัินี ้บริษัทสามารถออก
หุ้นกู้ทดแทนเพ่ิมเติมได้อีกตามจํานวนท่ีได้ไถ่ถอน หรือชําระคืน 

วตัถปุระสงค์ : 1. เพ่ือชําระคืนหนีเ้ดิม ซึง่จะเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงิน ของบริษัท 
2. เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินกู้ ระยะยาวสําหรับพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม่ และ

รองรับการขยายธรุกิจของบริษัท 

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

หรือไมด้่อยสทิธิ ซึง่อาจมีหรือไมมี่ประกนั และอาจมีหรือ ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
สกลุเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศอ่ืนๆ 
จํานวนเงิน
รวมของหุ้นกู้
ทัง้หมด 

: ไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท หากเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ ให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนในวนัท่ีออกหุ้นกู้ 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 ซึง่ตราสารนัน้ๆ กําลงัจะครบกําหนดชําระคืนหรือถกูไถ่
ถอนคืนก่อนกําหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
การขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การชําระคืน
เงินต้น 

: ทยอยคืนเงินต้นหรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนด ตามข้อกําหนด และเง่ือนไขในหุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/
หรือ ตัว๋แลกเงิน 

การไถ่ถอน
ก่อนครบ
กําหนดอาย ุ

: ผู้ ถือหุ้ นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิ ขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบ
กําหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน ก่อนครบ 
ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุ้นกู้  และ/หรือ ตัว๋แลกเงินให้เป็นไปตาม ข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ี และ/หรือ ตัว๋
แลกเงิน จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัหรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง
รวมถงึ การขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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การขึน้
ทะเบียนตรา
สารหนี ้

: บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ ตัว๋แลกเงินกบัสมาคม ตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือศนูย์ซือ้ขาย
ตราสารหนีอ่ื้นใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้  และ/หรือ ตัว๋แลกเงินท่ีได้ออก ภายในวงเงินท่ีได้รับอนมุตัินี ้
บริษัทสามารถออกหุ้นกู้  และ/หรือ ตัว๋แลกเงินทดแทนเพ่ิมเติมได้อีกตามจํานวนท่ีได้ไถ่ถอนหรือชําระคืน 

วตัถปุระสงค์ : 1. เพ่ือชําระคืนหนีเ้ดิม ซึง่จะเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัท 
2. เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินกู้ ระยะยาวสําหรับพฒันาโครงการ ปัจจบุนั และโครงการใหม่ และ

รองรับการขยายธรุกิจของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติจํานวนหุ้ นกู้ ท่ีขอเพ่ิมเติม

ดงักลา่ว ซึง่มีความจําเป็นเพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการในอนาคต 
นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการมีอํานาจดงัตอ่ไปนี ้

(1) การกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  หุ้นกู้
ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน เช่น การกําหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้  หุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน จํานวนหุ้นกู้  
หุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน ท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋
แลกเงิน หลกัประกนัราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกําหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการชําระ
เงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  หุ้นกู้ ระยะสัน้ และ/
หรือ ตัว๋แลกเงิน 

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการนําหุ้นกู้ ดังกล่าวไปจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai 
Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ 

พิธีกรท่ีประชมุได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี ้

คุณเมธี อันอดิเรกกุล รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามในวาระการออกหุ้ นกู้ นี ้                           
วา่มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะชดเชยหุ้นกู้ เดิมเทา่ไหร่ และมีสว่นเพ่ิมเทา่ไหร่  

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ชีแ้จงว่า วตัถุประสงค์หลกัจะออกเพ่ือชดเชยหุ้นกู้ เดิม และอีกส่วนหนึ่งเพ่ือใช้
สําหรับขยายกิจการ โดยจะใช้ชดเชยหุ้ นกู้ เดิมประมาณ 5,000 ล้านบาท  และเร่ืองหุ้ นกู้ ระยะสัน้ โดยปกติแล้วทาง
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) จะใช้เกณฑ์เหมือนกบัตัว๋แลกเงิน แต่เพ่ือเป็น
การคุ้มครองผู้ ถือหุ้นรายย่อย เพ่ือให้เข้าเกณฑ์หุ้นกู้ ระยะสัน้ จงึเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในกิจการ 
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ประธานฯ ชีแ้จงข้อมลูเพ่ิมเติมวา่ สําหรับ D/E Ratio ของบริษัท ยงัอยู่ในอตัราท่ีน่าพอใจ และในการประชมุผู้ ถือ
หุ้นครัง้นี ้ท่ีมีการเสนอวาระนการออกหุ้นกู้  เพราะเน่ืองจากแนวโน้มดอกเบีย้เงินกู้ จะสงูขึน้ แต่สําหรับดอกเบีย้หุ้นกู้ จะมี
แนวโน้มต่ําลง จงึเป็นโอกาสท่ีดีในการออกหุ้นกู้ ในครัง้นี ้

 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพ่ิมเติม พิธีกรท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติมในวงเงิน 7,000 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้
ระยะสัน้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน ในวงเงิน 4,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดตามท่ีนําเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

- เหน็ด้วย 9,292,461,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9493 
- ไมเ่หน็ด้วย 4,550,026 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0489 
- 
- 

งดออกเสียง 
บตัรเสีย 

60,000  
95,000 

เสียง 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

0.0006  
0.0010 

ซึง่เป็นจํานวนเสียงไมน้่อยกวา่  3 ใน  4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 30 วรรค 1 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุณรงค์ กริชชาญชยั ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียด
ของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

คณุณรงค์ กริชชาญชยั ชีแ้จงว่าเพ่ือความคล่องตวัในการบริหารจดัการกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็น
ควรเสนอให้แก้ไขจํานวนกรรมการผู้ มีอํานาจลงผกูพนับริษัทจาก 3 คน เป็น 2 คน โดยการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 
วรรค 1 ดงันี ้

จากเดิม 
“กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสามคน (3) คน ลงลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทับตราสาคัญของบริษัท” 

แก้ไขเป็น 
“กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทับตราสาคัญของบริษัท” 

พิธีกรท่ีประชมุได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 
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ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 วรรค 1 ตามรายละเอียดตามท่ีนําเสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดงันี ้

- เหน็ด้วย 9,296,975,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9977 
- ไมเ่หน็ด้วย 18,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
- 
- 

งดออกเสียง 
บตัรเสีย 

90,000  
98,000 

เสียง 
เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

0.0009  
0.0010 

ซึง่เป็นจํานวนเสียงไมน้่อยกวา่  3 ใน  4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่11 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการนําเสนอวาระใด หรือมีข้อซกัถามใด เพ่ิมเติมหรือไม ่มีผู้ ถือหุ้น
ซกัถามดงันี ้

1. คณุไพฑรูย์ เลิศเกียรติภมิู ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองสอบถามเร่ืองธุรกิจ Digital ในสว่นของ Data Center 

วา่ ให้บริการเฉพาะลกูค้าท่ีซือ้ท่ีในนิคมอตุสาหกรรม หรือรวมถงึลกูค้าภายนอกด้วย 

- ประธานฯ ตอบข้อซักถามเร่ืองของธุรกิจ Data Center ว่า นอกจากการให้บริการลูกค้าในนิคม

อุตสาหกรรมแล้ว บริษัทมีการให้บริการกับลูกค้าภายนอกด้วย ซึ่ง ณ วนันี ้ก็มีลูกค้าทยอยเข้ามาใช้

บริการ 

2. วา่ท่ีร้อยตรี นคร แสงนิล สอบถามเร่ืองกลุม่ธรุกิจโลจิสติกส์ หน้าท่ี 73 ของรายงานประจําปี ดงันี ้

- ในส่วนของภาพแสดงกราฟแท่ง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีค่อนข้างจะคงท่ีของความต้องการพืน้ท่ี
โรงงานให้เช่า ในปี 2559 ถึง ไตรมาสท่ี  3 ปี 2560 เน่ืองจากบริษัทมีการลงทนุในโรงงานให้เช่าค่อนช้าง
สูง ดังนัน้การท่ีมีความคงท่ีของความต้องการพืน้ท่ีโรงงานให้เช่า อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน  
สําหรับความต้องการของคลงัสินค้าให้เช่ามีทิศทางท่ีดีขึน้ แต่เน่ืองจากปัจจบุนัธุรกิจมีการแข่งขนัสงูทัง้
ในด้านโรงงานให้เชา่และคลงัสนิค้าให้เชา่ ดงันัน้จะขอสอบถามผู้บริหารวา่มีแผนรับมืออยา่งไร  

- เร่ืองการซือ้บริษัทเหมราช ซึง่ใช้วงเงินในการลงทนุซือ้ค่อนข้างสงู ขณะนีมี้ผลประกอบการท่ีคุ้มทนุหรือ
ยงั และมีภาระหนีส้นิ อยา่งไร   

- สําหรับ WHAUP มีการใช้ Capacity ณ  ตอนนีเ้ท่าไหร่ มีการใช้ Capacity ได้เต็มท่ีหรือยัง และใน
อนาคตมีแผนการขยาย การดําเนินงานทัง้ธรุกิจไฟฟ้าและนํา้ ให้เพ่ิมขึน้จากปัจจบุนัได้อยา่งไร 

- เร่ือง Digital Platform ซึง่จะมีคูแ่ข่งขนัท่ีสําคญัเช่น AIS มีมมุมองและแนวทางอย่างไร ท่ีจะทําให้ธุรกิจนี ้
เติบโตทัง้ในนิคมและนอกนิคม 
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ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงัตอ่ไปนี ้

- เร่ืองพืน้ท่ีเช่าแบ่งเป็น Built to Suit และ  Warehouse ท่ีผ่านมาตลาดด้านโลจิสติกส์ พืน้ท่ีให้เช่าจะมี
การขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  แต่ใน 2 – 3 ปีท่ีผ่านมาจะมีอัตราการขยายตัวท่ีคงท่ี สําหรับในส่วนของ 
WHA พืน้ท่ีให้เช่าในแต่ละปีจะเพ่ิมขึน้ โดยเฉล่ียต่อปี ประมาณ 100,000 ตารางเมตร บางปีเกือบถึง 
200,000 ตารางเมตร เน่ืองจากในภาพรวม อาคารคลงัสินค้าท่ีเคยมีอยุ่บริเวณนอกเมือง ในปัจจุบัน
พืน้ท่ีดงักล่าวจะกลายเป็นกลางเมือง จึงทําให้จะถกูทดแทนเปล่ียนมาเป็นทําคอนโดมิเนียม และยงัมี
อาคารประเภทท่ีมีสภาพไม่เหมาะกบัการประกอบกิจการสมยัใหม่ ซึง่หลงัจาก WHA ได้ออก Concept 
ของ Buit to Suit และ Standard แบบใหม่เข้าไปในตลาด จึงเป็นการตอบโจทย์ของนกัลงทนุได้ ทําให้
สว่นแบ่งตลาดของบริษัทมีสดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ทกุปี โดยในส่วน Buit to Suit มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 70 
% อีกประการ ธุรกิจ E-Commerce ต้องพึ่งพาโลจิสติกส์ถึง ประมาณ 95% ดงันัน้อาคารท่ียงัเป็นแบบ
เก่าอยุ่ จะไม่สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ได้  ทัง้หมดคือภาพของ โลจิสติกส์ 
สําหรับอาคารประเภท Warehouse ซึ่งตลาดแข่งขันค่อนข้างสูง ดงันัน้นโยบายของบริษัทจะไม่สร้าง
อาคารประเภทดงักล่าวเพ่ิม จะเติมเต็มลกูค้าในอาคาร Warehouse ท่ีมีอยู่ ซึง่ในปัจจบุนั มีอตัราส่วน
ของ OR ประมาณ 60 – 70 %  

- การซือ้เหมราช มีผลประกอบการท่ีดีมาก ซึง่ปี 2559 มีกําไรประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท และปี 2560 
มีกําไรประมาณ 3,000 กวา่ล้านบาท และมีการจา่ยเงินปันผลคืนมาท่ีบริษัท สําหรับภาระหนีใ้นการกู้ ยืม
มาเพ่ือซือ้เหมราช ได้มีการคืนภาระหนีส้ว่นนีไ้ปแล้ว และ D/E Ratio ณ ตอนนีล้ดลงมาเหลือ 1.2 เทา่ 

- เร่ือง Capacity ของ WHAUP จะมีอยู่ 2 เร่ือง ได้แก่ ส่วนของไฟฟ้า และ ส่วนของนํา้ โดยในส่วนของ
ไฟฟ้า จะมีประเภทของการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายในรูปแบบ IPP, SPP  :ซึ่งจะต้องมีลงนาม PPA กับ
หน่วยงานราชการก่อนจงึจะสามารถก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าและขายไฟฟ้าได้  สําหรับ IPP จะเป็นการขาย
เข้า Grid ให้การไฟฟ้าทัง้ 100 % ส่วน SPP ซึง่มีกําลงัการผลิต 120 เมกกะวตัต์ จะขายโดย 90 เมกกะ
วัตต์ขายเข้า Grid ให้การไฟฟ้าฯ ส่วนท่ีเหลืออีก 20 – 30 เมกกะวัตต์ จะขายให้กับลูกค้าในนิคม
อตุสาหกรรม ซึ่งหมายความว่า ท่ีผ่านมามีการขายไฟฟ้าเกือบทัง้ 100 % ซึ่งถือได้ว่าใช้ Capacity ได้
อย่างคุ้มค่า  สําหรับส่วนของนํา้จะมีประเภทของนํา้ ได้แก่ นํา้ดีกบันํา้เสีย  โดยในส่วนของนํา้ดี หรือนํา้
เพ่ือการอุตสาหกรรม จะได้มาจากแหล่งนํา้ 3 ส่วน ได้แก่  1) จากแหล่งนํา้ธรรมชาติ ซึ่งซือ้นํา้มาจาก
กรมชลประทาน  บริษัทจะซือ้มาและขายไปเท่ากับจํานวนท่ีซือ้มา 2) จากบ่อเก็บนํา้ธรรมชาติ 
(Resoviour) ซึง่จะมีอยู่ในนิคมอตุสาหกรรรมของบริษัท และจะไม่มีต้นทนุค่าใช้จ่ายจากส่วนนี ้3) จาก 
Supplier หรือผู้ ท่ีขายนํา้ให้กบับริษัท  เช่นเดียวกนัจะซือ้มาและขายไปเทา่กบัจํานวนท่ีซือ้มา  สําหรับใน
ส่วนของนํา้เสีย (Waste Water Treatment) จะมีสร้าง Plant บําบดันํา้เสียตามปริมาณนํา้เสียท่ีปล่อย
ออกมา    

3. เร่ือง Digital Platform ของกลุ่ม Operator จะสร้าง Data Center ขึน้มาเพ่ือใช้เอง ส่วนท่ีเหลือจึงจะขาย ซึง่
ต่างกับ Data Center ของ WHA ท่ีสร้างอยู่ใน Warehouse และมีการออกแบบ Module เอง จึงทําให้มี
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ต้นทุนท่ีถูกกว่า สําหรับ  Data Center ของ WHA จะทําเพ่ือเป็น  infrastructure เพ่ือเป็นศูนย์รวมของ 
plateform คุณวิชยั จิรฉัตรมงคล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่ารายได้ในส่วนของ Digital Platform มี
รายได้เข้ามาหรือยัง และเร่ืองการจัดหานํา้ ท่ีซือ้จากบริษัท อีสท์วอเตอร์ ว่ามีสัดส่วนการซือ้เป็นจํานวน
เทา่ไหร่เน่ืองจากเป็นหว่งในเร่ืองของราคา และขอข้อมลูความรู้เร่ืองของ Sales and Leaseback คืออะไร 

ประธาน ตอบข้อซกัถามดงัตอ่ไปนี ้

- รายได้ของ Digital มีเข้ามาประมาณ 0.2% ของทัง้กลุ่ม ซึ่งจะเข้ามาท่ีบริษัท WHA Infonite ซึ่งเป็น
บริษัทลกู  และจะนํางบการเงินเข้ามา Consol รวมกบังบการเงินของบริษัท ซึง่เป็นบริษัทแม่ โดยรายได้
จะปรากฎอยูใ่นรายได้กลุม่คา่เชา่ 

- เร่ืองนํา้ดิบ ประธานฯ ขอให้คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ตอบข้อซักถามในเร่ืองนี  ้โดยคุณวิวัฒน์                    
จิรัฐติกาลสกุล ชีแ้จงว่า นํา้ดิบท่ีซือ้จากบริษัท อีสท์วอเตอร์ ซือ้โดยนิคมอุตสากรรมทัง้กลุ่ม มียอด
ประมาณ 80% และจากกรมชลประทาน ประมาณ 10 % สว่นท่ีเหลือมาจากแหลง่นํา้ธรรรมชาติ สําหรับ
บริษัทอีสท์วอเตอร์ จะมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และจดัตัง้ขึน้จากมติ คณะรัฐมนตรี 
เพ่ือรับนํา้จากกรมชลประทานในภาคตะวนัออก ดงันัน้จงึถกูบงัคบัในการตัง้ราคาขาย และอีกประการผู้
ซือ้ส่วนหนึ่งคือการประปาส่วนภมิูภาค เพ่ือจําหน่ายนํา้ให้กบัชมุชน ดงันัน้ราคาจะมีการถ่วงดลุกนั ไม่
สามารถขึน้ราคาได้โดยอิสระ อีกประการบริษัทมีสญัญากบัอีสวอเตอร์กําหนดปริมาณการซือ้นํา้ไว้ด้วย 
จงึลดความเส่ียงตอนเกิดภาวะวิกฤตได้                    

- ต่อมา ประธานฯ ให้ข้อมูล Sales and Leaseback โดยยกตัวอย่างว่า ลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของคลงัสินค้า 
หรือโรงงานซึ่งไม่มีนโยบายถือครองทรัพย์สินแล้ว จะหาผู้ ซือ้ และจะเช่ากลับ ซึ่งแต่ละปีจะมีกรณีนี ้             
ไมม่าก 

4. คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลรายงานประจําปี หน้า 10 บริษัท เดอะพาร์ค                      
เรสซเิดนซ์ จํากดั ทําธรุกิจเก่ียวกบัอะไร  

ประธานฯ ขอเชิญคณุวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ เป็นผู้ตอบคําถาม ซึง่คณุวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ ชีแ้จงว่า บริษัท 
เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จํากดั ทําธุรกิจคอนโดมิเนียม อยู่ท่ีชิดลม ซึง่คอนโดมิเนียมจําหน่ายหมดไปแล้ว และ
นางรัชนี ธรรมเจริญ ได้สอบถามต่อว่า บริษัทมีโครงการจะสร้างท่ีพักอาศัยในนิคมอุตสาหกรรมหรือไม ่
ประธานฯ กล่าว ตามกฎหมายแล้ว ไม่สามารถสร้างท่ีพักอาศัยในนิคมอุตสาหกรรมได้ แต่สามารถสร้าง
บริเวณโดยรอบได้ แตบ่ริษัทยงัไมมี่นโยบายสร้างบ้านจดัสรร 
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ไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จงึกลา่วปิดประชมุเม่ือเวลา 16.15 น. 
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