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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ประชมุเมื่อวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562  เร่ิมประชมุเมื่อเวลา 14.00  น.  ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เลขที่ 847 ถนนเพชรบรีุ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  

การแนะน าก่อนการประชุม 

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และแนะน าคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
เลขานกุารบริษัท ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย ดงันี ้ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

1)  คณุจรีพร  จารุกรสกลุ  ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท 

2)  คณุเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน   รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 

3)  คณุวิวฒัน์  จิรัฐติกาลสกลุ   กรรมการ และกรรมการบริหาร 

4)  คณุไกรลกัษณ์  อศัวฉตัรโรจน์  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยทุธ์ 

5)  คณุจกัรกฤษณ์  ไชยสนิท   กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

6)  คณุอรรถวิทย์  เฉลมิทรัพยากร  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

7)  คณุณรงค์ กริชชาญชยั   กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 

8)  คณุสมศกัดิ์  บญุช่วยเรืองชยั   กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
                                                        และผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

9)  ดร. พิชิต  อคัราทิตย์    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

10)  ดร. อภิชยั  บญุธีรวร   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

11)  ดร. กฤษณา  สขุบญุญสถิตย์    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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12)  ดร. สมศกัดิ์  ประถมศรีเมฆ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร            
ความเสีย่ง 

กรรมการของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 12 ทา่น เข้าร่วมการประชมุจ านวน 12 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 
ของกรรมการทัง้หมด 

2. เลขานกุารบริษัท 

คณุศิริศกัดิ ์ กิจรักษา 

3.  ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 1) คณุชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ 

 2) คณุมีนา  พรเวชอ านวย 

4. ผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัทตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จ ากดั 

 1)    คณุศกัดิ์ศรี  อ าพวนั 

  2) คณุสกาวรัตน์  ไพจิตร 

5. ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จ ากดั 

 1)    คณุเกษมส ี สกลุชยัสริิวิช 

  2) คณุสรัุสสา  สวา่งเดือน   ซึง่จะท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชมุด้วย 

หลงัจากนัน้ พิธีกรขอเชิญแนะน าผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัรมาเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการ
ประชมุอีก 1 ทา่น มีผู้ ถือหุ้นอาสามาเป็นพยานการนบัคะแนน 1 ทา่น คือ คณุชลลดา  เกียรติชยัยืนยง 

หลงัจากการแนะน าบุคคลต่าง ๆ แล้วพิธีกรที่ประชุมได้เชิญคณุจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ ท า
หน้าที่เป็นประธานที่ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทกลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 และแถลงตอ่ที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 269 ราย ถือหุ้นเป็น
จ านวนรวม 1,745,596,840 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมจ านวน 1,288 ราย ถือหุ้นเป็นจ านวนรวม 8,697,130,472 
หุ้น ซึง่รวมผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าประชมุรวมเป็นจ านวน 1,557 ราย ถือหุ้นรวมเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 10,442,727,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5622 ของหุ้นของบริษัทที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 14,391,418,252 หุ้น ครบ
เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงได้กลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานกุารบริษัท คณุศิริศกัดิ์ กิจรักษา ได้ชีแ้จงถึงขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการ
นบัคะแนนด้วย คณุศิริศกัดิ์ กิจรักษา จึงได้ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงันี ้
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(ก) การประชุมจะด าเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุม และเมื่อน าเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อน จึงจะขอให้ที่ประชมุลงมติออกเสยีงในใบลงคะแนนเมื่อสิน้สดุการพิจารณา
ในแตล่ะวาระ 

(ข) เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นมาประชุมเป็นจ านวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะ
วาระ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะแบบ ก. ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้  
ยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทด าเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะแบบ ก. ท่านที่ไม่
เห็นชอบ หรืองดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ  

(ค) ส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับฉนัทะแบบ ก. ท่ีไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบตัรลงคะแนน โดยจะถือว่าผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับฉนัทะแบบ ก. ท่านนัน้ลงมติเห็นชอบในวาระนัน้ๆ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับฉนัทะแบบ ก. ดงักลา่ว โปรดสง่คืนใบ
ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีบริเวณทางออกเมื่อประชมุเสร็จแล้วด้วย 

(ง) สว่นผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. นัน้ จะรับมอบฉนัทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทได้น าคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น บนัทึกรวมไว้ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนัน้ๆ  ดงันัน้ ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. จึงจะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน 

(จ) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง
โดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการโดยการน าโปรแกรมการลงทะเบียนและการนบั
คะแนนด้วยบาร์โค้ดมาใช้ส าหรับการประชมุในครัง้นี ้ในการนบัคะแนนเสยีง ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึ่ง
หุ้น ซึง่บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นชอบ งดออกเสยีงรวมถึงบตัรเสียหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ 

(ฉ) กรณีที่พบว่าบตัรคงคะแนนเสียงใดมิได้ลงคะแนนเสียง หรือลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ในช่องแสดง
ความเห็น หรือใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงไมเ่ป็นไปตามจ านวนเสียงที่มีอยู่ หรือตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนัน้ๆ และจะถือว่าบตัรลงคะแนน
เสยีงนัน้เป็นบตัรเสยี 

(ช) ในกรณีที่ในวาระใดๆ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสยีง ให้ถือวา่ที่ประชมุมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉนัท์ ทัง้นี ้ระหว่างที่รอการนบัคะแนน ประธานฯ จะด าเนินการประชุมในวาระถดัไป และจะแจ้งผลการ
ลงคะแนนเสยีงของวาระก่อนหน้านี ้เมื่อการนบัคะแนนเสร็จสิน้ 

(ซ) มติเห็นชอบของวาระที่พิจารณาในวนันี ้วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด สว่นวาระที่ 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ  

(ฌ) วาระท่ี 6 (รับทราบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ส าหรับปี 2562) จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม ตาม
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 22  ซึง่ในทกุวาระท่ีพิจารณากนัในวนันี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรือไม่เห็นด้วยกบัขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนที่ระบขุ้างต้น จึงถือ
วา่ที่ประชมุเห็นด้วยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักลา่ว 

เร่ิมการประชุม 
ประธานฯ จึงได้เร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
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วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่บริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 
30 เมษายน 2561 และได้สง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ เผยแพร่
รายงานการประชุมดงักล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ไปพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชมุล าดบัท่ี 1 นัน้  จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

พิธีกรท่ีประชมุได้สอบถามที่ประชุมวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่
ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที่ 
30 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 10,445,993,111 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

8,000 
- 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ** 
คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
                       หมายเหต ุ **ไม่ค านวณร้อยละเนือ่งจากนบัฐานเสียงเฉพาะผูที้อ่อกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัท ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
ประจ าปี 2561 ตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2561 มีดังนี ้

1.1  ธุรกิจหลัก  แบง่ได้เป็น 4 กลุม่ ดงันี ้
 1)  กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์   

 
 
 

  
 บริษัทด าเนินการพฒันาพืน้ที่ให้เช่าอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบนัมีพืน้ที่เช่าภายใต้การดแูล

ของกลุม่บริษัทรวมประมาณ 2.30 ล้านตารางเมตร ซึ่งในปี 2561 บริษัทมีผู้ เช่ารายใหม่
โดยคิดเป็นพืน้ท่ีเช่าเพิ่มเติม 259,853 ตารางเมตร  

 
 

  

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน 1,567.8 ล้านบาท  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1,439.1 ล้านบาท 
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 บริษัทประสบความส าเร็จตามแผนในการขายและให้เช่าทรัพย์สินแก่ กองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ  พรีเมี่ยม โกรท (WHART) 
และทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) 

 
2)  กลุ่มธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

 ในปี 2561 บริษัทมียอดขายที่ดินจ านวนทัง้หมด 976 ไร่ ซึง่รวมยอดขายที่ดินของโครงการ
ในประเทศเวียดนาม 43 ไร่  

 ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวม 9 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ในจังหวดั
ชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยได้รับการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม 
(Special Promotion Zone) ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) ทัง้หมดแล้ว 

 บริษัทเปิดตัวโครงการ WHA Industrial Zone Nghe An ในประเทศเวียดนาม บนพืน้ที่
เฟส 1 ขนาด 3,110 ไร่ 

 
3)  ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน 

 
 
 
 

 ในปี 2561 มีปริมาณการจ าหนา่ยน า้เพิ่มขึน้เป็น 105 ล้านลกูบาศก์เมตร อีกทัง้บริษัทยงัมี
การปรับใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์ ท าให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้
รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัท 

 ธุรกิจไฟฟ้า ในปี 2561 มีการเพิ่มก าลงัการผลิตเป็น 521 เมกะวตัต์ ตามสดัส่วนการถือ
หุ้น  

 
4)  ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล   

 
 

 
 

 บริษัทให้บริการเช่ือมต่อสื่อสารในโครงการเคเบิลใยแก้ว (FTTx) ให้แก่โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมของบริษัททัง้ 5 แหง่ 

 

   

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน 6,000 ล้านบาท  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 3,882 ล้านบาท 

 

   

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยทูิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน 3,825 ล้านบาท  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 3,825 ล้านบาท 

 

   

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จ ากัด  
ทนุจดทะเบียน 400 ล้านบาท  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 400 ล้านบาท 
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 บริษัทให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทัง้หมด 4 แห่ง ตามมาตรฐาน Tier III และ 
Tier IV ซึ่งบริษัทได้เข้าลงทนุซือ้หุ้นใน Data Center มาตรฐาน Tier IV ปี 2561 ที่ผ่านมา 
โดยปัจจบุนับริษัทมีความสามารถในการให้บริการรวม 459 racks ตามสดัสว่นการถือหุ้น  

 บริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัทตา่งชาติที่หลากหลาย เนื่องจากธุรกิจดิจิทลัเป็นธุรกิจ
แห่งอนาคต ส่วนหนึ่งเป็นโครงสร้างพืน้ฐาน ( infrastructure) และจะมีส่วนเก่ียวข้องใน
การสนบัสนนุ 3 กลุม่ธุรกิจแรกของบริษัทซึง่จะก้าวไปสูด่ิจิทลัและเทคโนโลยีที่มากยิ่งขึน้ 

 
2.  โครงสร้างกลุ่มบริษัท  ประกอบด้วย 

2.1  ธุรกิจหลัก แบง่ได้เป็น 4 กลุม่ ตามรายละเอียดข้างต้น 

2.2  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์  

 

 

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช
เอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) 
NAV ตอ่หน่วย 9.77 บาท  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 20,612.9 ล้านบาท  
สินทรัพย์รวม 32,651.3 ล้านบาท 

 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) 
NAV ตอ่หน่วย 8.80 บาท  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 6,293.3 ล้านบาท  
สินทรัพย์รวม 9,691.4 ล้านบาท 

 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ 
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT) 
NAV ตอ่หน่วย 10.15 บาท  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1,947.7 ล้านบาท   
สินทรัพย์รวม 2,623.6 ล้านบาท 

HPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอนิดัสเตรียล (HPF) 
NAV ตอ่หน่วย 9.90 บาท  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 4,629.5 ล้านบาท   
สินทรัพย์รวม 4,728.1 ล้านบาท 

 
 โดยในปี 2561 WHART ได้มีการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสที่ 1 

และ HREIT ได้มีลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม 2 ครัง้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4  
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2.3  บริษัทร่วมทุน แบง่ตามธุรกิจหลกัมีพนัธมิตรธุรกิจ ดงันี ้
 

พันธมติรธุรกิจโลจสิตกิส์ พันธมติรธุรกิจพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม 

พันธมติรธุรกิจดจิิทัล 

WHA KPN Alliance Eastern Seaboard Industrial 
Estate 

Genesis Data Center 

WHA Daiwa Logistics 
Property 

WHA Industrial Zone Nghe 
An Joint Stock Company 

SUPERNAP Thailand 

Central WHA Alliance - - 
WHA-JD Alliance - - 

พันธมิตรธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน 
Gheco-One Houy Ho Power Gulf Solar BPWHA 1 

Glow IPP GNLL 2 WHA Gunkul Chonburi Clean Energy 

Gulf VTP Gulf TS1-4 Gulf WHA MT GJP NLL 
 

 ในปี 2561 มีพันธมิตรธุรกิจโลจิสติกส์ใหม่ คือ WHA-JD Alliance โดยบริษัทมีสดัส่วนการ   
ถือหุ้นร้อยละ 51 และมีพันธมิตรธุรกิจดิจิทัลใหม่ คือ SUPERNAP Thailand ผู้ด าเนินการ 
Data Center มาตรฐาน Tier IV  โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 15 

 
3. ที่ตัง้ของการของบริษัทบนท าเลยุทธศาสตร์  บริษัทมีโครงการในท าเลยทุธศาสตร์ในประเทศไทย
มากกวา่ 50 แหง่ โดยแบง่เป็น 

 ในเขตจงัหวดัสระบรีุ ซึง่มีทัง้นิคมอตุสาหกรรมและพืน้ท่ีโครงการด้านโลจิสติกส์ 
 ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และจังหวดัสมุทรปราการ ซึ่งมีพืน้ที่โครงการด้านโลจิสติกส์มาก

ที่สดุ โดยมีพืน้ท่ีมากกวา่ 1 ล้านตารางเมตร เนื่องจากพืน้ท่ีดงักลา่วเป็นพืน้ที่หวัใจส าคญัของ 
Logistics Hub ของประเทศไทย 

 จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นอีกหนึ่งจงัหวดัในพืน้ที่ในเขตสง่เสริมของ EEC โดยบริษัทได้มีการเปิด 
E-commerce Park แหง่ใหม ่ในพืน้ท่ีจงัหวดัดงักลา่ว 

 จงัหวดัชลบรีุและระยองซึง่เป็นท่ีตัง้ท าเลหลกัของนิคมอตุสาหกรรมของบริษัท 
                     
4. สรุปผลการด าเนินงานปี 2561 ดงันี ้

 รายได้รวมและส่วนแบ่งก าไร รวม 11,622 ล้านบาท โดยมีสดัส่วนแยกตามประเภทธุรกิจ
แบ่งเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ ร้อยละ 42 ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ร้อยละ 22 ธุรกิจ
สาธารณปูโภคและพลงังาน ร้อยละ 36 และธุรกิจให้บริการด้านดิจิทลั ร้อยละ 1 
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 สดัส่วนรายได้ประจ าและรายได้ไม่ประจ า  รวม 11,622 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนรายได้
ประจ าร้อยละ 52 และรายได้ไม่ประจ าร้อยละ 48 ซึง่ใกล้เคียงกบัเป้าหมายที่ตัง้ไว้ในสดัสว่น
ร้อยละ 50 ในแตล่ะประเภท 

 ผลการด าเนินงานในปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

รายได้รวมและส่วนแบ่งก าไรฯ  
(จากการด าเนินงานปกติ) 

11,638 ล้านบาท ลดลง 2% 
 

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานปกติ 

2,918 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2% 
 

รายได้รวมและส่วนแบ่งก าไรฯ  
(ตามงบการเงิน) 

11,622 ล้านบาท ลดลง 6% 
 

ก าไรสุทธิ 2,907 ล้านบาท ลดลง 11% 

รายได้จากการขายที่ดินในนิคม
อตุสาหกรรม 
(ธุรกิจการพฒันานิคมอตุสาหกรรม) 

2,125 ล้านบาท  ลดลง 36% 
 

สาเหตหุลกัมาจากจ านวนที่ดินที่โอนกรรมสิทธ์ิลดลงเม่ือเทียบ
กบัปี 2560 ถึงแม้วา่จ านวนที่ดินขายจะมีปริมาณใกล้เคียงกบัปี
ก่อนหน้า แต่ส่วนใหญ่ยอดขายเกิดขึน้ในไตรมาสที่ 4/2561 
ส่ งผลให้บ ริษั ท มี  Back log ที่ จะ โอน ใน ปี  2562 เพิ่ มขึ น้
คอ่นข้างมาก 

รายได้และสว่นแบง่ก าไรจากการ
ขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
(ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์) 

3,469 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 18% สาเหตหุลกัมาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุให้กบั
กองทรัสต์  HREIT ในไตรมาสที่  1/2561 และ 4/2561 และ
กองทรัสต์ WHART ในไตรมาสที่ 4/2561 

รายได้ค่าเช่า รายได้จากการบริการ 
และรายได้อ่ืน   
(ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์) 

1,025 ล้านบาท  ลดลง 11% สาเหตหุลกัมาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุให้กบั
กองทรัสต์ HREIT และกองทรัสต์ WHART จ านวนมาก ซึ่งท า
ให้พืน้ที่เชา่ลดลง 

รายได้จากการขาย และบริการ 
(ธุรกิจสาธารณูปโภค) 

2,096 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 1% หากไม่รวมรายได้ครัง้เดียวที่ลูกค้าจ่ายส าหรับการเพิ่มก าลัง
ก า ร ผ ลิ ต  (Excessive Charge) ใ น ปี  2561 ร า ย ไ ด้ ค่ า
สาธารณูปโภคเพิ่มขึน้ประมาณ 7% เน่ืองจากมีการ COD 
โรงไฟฟ้า SPP จ านวน 5 โรง นบัตัง้แตไ่ตรมาสที่ 2/2560 

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมค้า 
และกิจการร่วมค้า* 

2,079 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 6% หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 55 ล้าน
บาท ในปี  2561 จ านวน 718 ล้านบาท ในปี 2560 รวมถึง
ผลกระทบจากรายการพิเศษที่ไม่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ปกติของบริษัท เก็คโค่ วัน จ ากัด จ านวน 71 ล้านบาท ในปี 
2561 ส่วนแบ่งก าไรฯ จะเพิ่มขึน้ 68% มีสาเหตุหลักมาจาก
ธุรกิจพลังงาน โดยการเพิ่มขึน้ของค่าความพร้อมจ่าย (AP) 
จากโรงไฟฟ้าเก็คโค่ วนั และการ COD โรงไฟฟ้า SPP จ านวน 
5 โรง นับตัง้แต่ไตรมาสที่ 2/2560 และผลประกอบการที่ดีขึน้
จากอสงัหาริมทรัพย์ในกิจการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมค้า 
และกิจการร่วมค้า*   
(จากการด าเนินงานตามปกติ) 

2,095 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 51% 

ดอกเบีย้จา่ย 1,179 ล้านบาท ลดลง 27% ดอกเบีย้จ่ายลดลงอย่างมีนัยส าคัญจากการออกหุ้นกู้ เพิ่มเติม 
และการใช้ประโยชน์ของเงินกู้ ระยะสัน้ ส่งผลให้ต้นทนุหนีส้ิน
เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัลดลง 
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ก าไรส่วนที่ เป็นของผู้ เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่ 

2,907 ล้านบาท ลดลง 11%  ผลประกอบการของปี 2561 ลดลงเล็กน้อย สาเหตุหลักมา
จากการลดลงของก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และคา่ใช้จ่าย
ทางภาษีที่เก่ียวเน่ืองกบั BOI จากบริษัท เก็คโค ่วนั จ ากดั  

 การเพิ่มขึน้ของก าไรจากการด าเนินงานปกติ มีสาเหตุหลัก
มาจาก 
1. ผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งจากธุรกิจพลงังาน 
2. การขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุให้กับกองทรัสต์ 

HREIT ในไตรมาสที่ 1/2561 และไตรมาสที่ 4/2561 
3. การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ

ดอกเบีย้จา่ย 

ก าไรสว่นที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่  
(จากการด าเนินงานปกติ) 

2,918 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 2% 

  
 

 สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ : พืน้ที่ให้เช่าของกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องคิดเป็นอตัราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 31.24 (CAGR) นบัตัง้แต่ปี 2549-2561 
และคาดว่าจะมีการเติบโตอยา่งต่อเนื่อจากการเติบโตธุรกิจทางด้าน E-Commerece ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่มีความต้องการทางด้านโลจิสติกส์สงู 

 ประเภทลกูค้าแบง่ตามสญัชาติ:  
- โครงการที่พฒันาตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) / Warehouse Farm 
แบ่งเป็นในประเทศไทย ร้อยละ 32  ญ่ีปุ่ น ร้อยละ 23  ยุโรป ร้อยละ 19 เอเชีย       
ร้อยละ 17 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 8 และอื่นๆ ร้อยละ 1   

- โครงการท่ีสร้างแบบส าเร็จรูป (Ready Built) แบง่เป็นประเทศญ่ีปุ่ น ร้อยละ 34 ยโุรป 
ร้อยละ 29 เอเชีย ร้อยละ 8 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 9 ออสเตรเลีย ร้อยละ 14  จีน  
ร้อยละ 4 และอื่นๆ ร้อยละ 2 

 ประเภทลกูค้าแบง่ตามอตุสาหกรรม:  
- โครงการที่พฒันาตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) / Warehouse Farm
แบ่งเป็น Third-party logistics (3PL) ร้อยละ 31 FMCG&Healthcare ร้อยละ 38 
Manufactureing ร้อยละ 18  E-Commerce ร้อยละ 3 และอื่นๆ ร้อยละ 10   

- โครงการที่สร้างแบบส าเร็จรูป (Ready Built)  แบ่งเป็น  กลุ่มยานยนต์ ร้อยละ 34 
Logistics ร้อยละ 26 อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 10 กลุ่มอุปโภคและบริโภค ร้อยละ 12 
กลุม่ Industrial Service ร้อยละ 5 และอื่นๆ ร้อยละ 13 

 บริษัทมีพืน้ที่ที่มีการลงนามในสญัญาเช่าก่อนจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสญัญาใหม่
จ านวน 259,853 ตารางเมตร แบ่งเป็น 213,657 ตารางเมตร ส าหรับโครงการที่
พัฒนาขึน้ตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) และ 46,1961 ตารางเมตร 
ส าหรับโครงการท่ีสร้างแบบส าเร็จรูป 

หมายเหต:ุ * ไม่รวมสว่นแบ่งก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุในกิจการร่วมคา้ใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART ในไตรมาสที ่4/2561 
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 นอกจากนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับลกูค้ารายใหญ่ 2-3 ราย รวมพืน้ที่ประมาณ 
100,000 ไร่ คาดวา่จะเจรจาแล้วเสร็จภายในคร่ึงปีแรกในปี 2562 

 สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  
 ในปี 2561 บริษัทมียอดขายที่ดินภายในประเทศ จ านวน 933 ไร่ คิดเป็นส่วนแบ่ง

การตลาดร้อยละ 42 จากจ านวนยอดขายที่ดินรวมภายในประเทศที่มีทัง้หมด  2,210 ไร่ 
(แหล่งที่มา : CBRE และบริษัท) และยอดขายที่ดินในประเทศเวียดนามอีก 43 ไร่        
ณ ธนัวาคม 2561 มีที่ดินรอสง่มอบ (Backlog) จ านวน 654 ไร่  

 ตัง้แต่ปี 2557-2561 กลุ่มบริษัทฯ ครองต าแหน่งผู้น าตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทมี
ยอดขายที่ดินรวม 5 ปีประมาณ 4,500 ไร่ คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 50 
จากจ านวนยอดขายที่ดินรวมภายในประเทศ 5 ปีที่มีทัง้หมด 8,930 ไร่ (แหล่งที่มา : 
CBRE และบริษัท)  

 ในปี 2555 บริษัทมีสญัญาซือ้ขายจ านวน 832 สญัญา ในปี 2561 บริษัทมีสญัญาซือ้
ขายเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 1,134 สญัญา (ไม่รวม 2 สญัญาจากลูกคา้ 2 รายในเวียดนาม) 
โดยเป็นสญัญาซือ้ขายใหมจ่ านวน 48 สญัญา  

 ในปี 2555 บริษัทมีลกูค้าจ านวน 555 ราย ในปี 2561 บริษัทมีลกูค้าเพิ่มขึน้เป็นจ านวน
751 ราย โดยมีลกูค้าใหมจ่ านวน 34 ราย สว่นใหญ่เป็นลกูค้าจากอตุสาหกรรมยานยนต์ 
สนิค้าอปุโภคบริโภค ปิโตรเคมี และอื่นๆ จากหลากหลายภมูิภาค ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น ไทย 
และอื่นๆ 

 ประเภทของลกูค้า แบ่งตามภูมิประเทศในปี 2561 เป็นลกูค้าประเทศญ่ีปุ่ น ร้อยละ 22 
ไทย ร้อยละ 24 ยโุรป ร้อยละ 11  จีน ร้อยละ 15 และไต้หวนั ร้อยละ 9  ซึง่จะเห็นได้ว่า
ลกูค้าจีนและไต้หวนัรวมกนัเพิ่มขึน้อยา่งนยัส าคญัเป็นร้อยละ 21 จากปี 2560 ที่รวมกนั
เพียงร้อยละ 7 

 ประเภทของลูกค้าแบ่งตามอุตสาหกรรม ในปี 2561 เป็นลกูค้ากลุ่มยานยนต์ ร้อยละ  
30 กลุม่อปุโภคและบริโภค ร้อยละ 11 และกลุม่ปิโตรเคมี ร้อยละ 9  

 บริษัทได้รับประกาศเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใต้  EEC ซึ่งมีทัง้หมด 21 เขต 
พืน้ที่ทัง้หมด 86,755 ไร่ โดย 9 เขตเป็นของบริษัท มีพื น้ที่รวม 34,434 ไร่ คิดเป็น        
ร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

 สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม  
 บริษัทมีการลงทรุเขตอุตสาหกรรม WHA ในจงัหวดัเหงะอาน  ซึ่งเป็นจงัหวดัที่มีขนาด

พืน้ที่จังหวัดใหญ่ที่สุด 16,000 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากรสูง 3.2 ล้านคน 
ประชากรแรงงานกวา่ 1.9 ล้านคน และอตัราการ GDP ในจงัหวดัเหงะอานร้อยละ 10.5 
ซึง่สงูกวา่ GDP เฉลีย่ของประเทศเวียดนาม 

 ความคืบหน้าการลงทุนในโครงการเหงะอาน ประเทศเวียดนาม ในปี 2560 ได้รับ
ใบอนุญาตลงทุนจากรัฐบาลเวียดนาม โดยมีพืน้ที่อนุญาต 498 เฮกดาร์ คิดเป็น
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ประมาณ 3,100 ไร่ และยื่นแบบก่อสร้างในปี 2561 ผ่านการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับ เฟส 1 บนพืน้ที่ 3,100 ไร่ ได้รับมอบพืน้ที่ภายหลงัจากการเวนคืน
ที่ดินแล้วเสร็จจากรัฐบาลเวียดนาม และเร่ิมก่อสร้าง พร้อมทัง้ปลายปี 2561 ได้เปิดให้
ลกูค้าจองแล้ว โดยบริษัทตัง้เป้ายอดขายไว้ในปี 2562 จ านวน 200 ไร่  

 สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค  
 มียอดจ าหน่ายและให้บริการสาธารณูปโภครวมทัง้สิน้ 105 ล้านลกูบาศก์เมตร เติบโต 

ร้อยละ 5 จากปีก่อน ทัง้นี ้รายได้จากการจ าหน่ายน า้อตุสาหกรรมเติบโตกว่าร้อยละ 8 
อนัเนื่องมาจากความต้องการน า้อตุสาหกรรมเพิ่มสงูขึน้ 

 สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจพลังงาน  
 ในปี 2561 โรงไฟฟ้าของบริษัทมีการทยอย COD เพิ่มขึน้ในช่วงเวลาที่ผา่นมา โดยก าลงั

การผลิตไฟฟ้าของบริษัทเพิ่มขึน้เป็น 521 เมกะวตัต์ตามสดัสว่นการถือหุ้น และอยู่ใน
ระหว่างขัน้ตอนด าเนินการที่จะทยอย COD ในปี 2562 อีก 43 เมกะวตัต์ โดยจ านวน 
32 เมกะวตัต์ได้ COD แล้วในเดือนมกราคม 2562 ทัง้นีก้ลุม่ลกูค้าพลงังานของบริษัท
ประมาณร้อยละ 92 คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และ
การไฟฟ้าในประเทศไทย และอีกร้อยละ 8 เป็นกลุม่ลกูค้าผู้ใช้ในอตุสาหกรรม  

 สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล  
 บริษัทมีการลงทนุในหุ้นของบริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 

15 ซึง่เป็นให้บริการศนูย์ข้อมลูแหง่แรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานในระดบั Tier IV 
 

5. เหตุการณ์ที่ส าคัญของบริษัทในตลาดทุนปี 2561  

 บริษัทขายและให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาวแก่กองทรัสต์ WHART พืน้ที่รวม 156,534 ตาราง
เมตร คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ทัง้สิน้ 4,465 ล้านบาท และกองทรัสต์ WHART ได้รับการจัด
อนัดบัเรตติง้ ระดบั “A” จาก TRIS Rating ในเดือนมกราคม 2561 

 บริษัทให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาวแก่กองทรัสต์ HREIT พืน้ที่รวม 71,047 ตารางเมตร คิดเป็น
มลูคา่สนิทรัพย์ทัง้สิน้ 2,067 ล้านบาท และกองทรัสต์ HREIT ได้รับการจดัอนัดบัเรตติง้ ระดบั 
“BBB+” จาก TRIS Rating ในเดือนตลุาคม 2561 

 ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการออกหุ้นกู้ รวมกว่า 11.8 พันล้านบาท ส่งผลให้มีการประหยัด
ดอกเบีย้จ่ายกวา่ 430 ล้านบาท 

 บริษัทได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Goverance) โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดบั 5 ดาว ในเดือนตลุาคม 2561 
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6.  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าปี 2561   
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุอรรถวทิย์ เฉลมิทรัพยากร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็น

ผู้ ชีแ้จงค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2561 ตอ่ที่ประชมุ 

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ได้ชีแ้จงค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าปี 
2561  ดงันี ้

 รายได้รวมส่วนแบ่งก าไรฯ จากข้อมูลตามงบการเงินในปี 2561 จ านวน 11,622 ล้านบาท  
ลดลงจาก 12,410 ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 7 อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาโดยไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน และการขาดทนุจากรายการพิเศษ 
รายได้รวมสว่นแบ่งก าไรฯ จากการด าเนินงานตามปกติในปี 2561 เท่ากบั 11,638 ล้านบาท 
ลดลงจากจ านวน 11,836 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงเพียงร้อยละ 2 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
การขายที่ดินจ านวนมากเกิดขึน้ในไตรมาสที่ 4/2561 ซึ่งการโอนกรรมสิทธ์ิไม่สามารถเกิดขึน้
ได้ทนัภายในปี 2561 ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ได้เมื่อโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว 
อย่างไรก็ตามจากเหตุผลดงักล่าวส่งผลให้บริษัทมีที่ดินรอส่งมอบ (Backlog) ในปี 2562 นี ้
เพิ่มขึน้จ านวนมาก และจะท าให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ในปี 2562 เพิ่มมากขึน้  

 ก าไรสทุธิจากข้อมลูตามงบการเงินในปี 2561 จ านวน 2,907 ล้านบาท ลดลงจาก 3,266 ล้าน
บาท ในปี 2560 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 11 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงอย่างมี
นยัส าคญัของก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนในปี 2561 เทียบกับ ปี 2560 เนื่องจากการค่าเงิน
บาทในปี 2560 มีการแข็งค่าขึน้ในอตัราที่มากกว่าเมื่อเทียบกับปี 2561 ทัง้นีห้ากพิจารณา  
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตามปกติ โดยไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน และการ
ขาดทนุจากรายการพิเศษในปี 2561 จะเทา่กบัจ านวน 2,918 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จาก 2,865 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 โดยมีสาเหตุมาจากการ
เพิ่มขึน้ของอัตราก าไรโดยเฉพาะการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม การขายสินทรัพย์เข้า
กองทรัสต์ รวมถึงบริษัทสามารถลดต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร และดอกเบีย้จ่าย  

 สดัสว่นประเภทของรายได้ระหว่างรายได้ประจ า (Recurring Income) และรายได้ไม่ประจ า 
(Non-Recurring Income) ของบริษัทมีสดัส่วนเท่ากับ 52:48  ซึ่งใกล้เคียงกับนโยบายของ
บริษัทที่จะสร้างสมดุลในสดัส่วนดงักล่าว เพื่อให้รายได้ของบริษัทมีความต่อเนื่องในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 ส าหรับก าไรขัน้ต้นที่มาจากรายได้ประจ าเทียบกับก าไรขัน้ต้นที่มาจากรายได้ไม่ประจ ามี
สดัสว่นเทา่กบั 61:39 เนื่องจากก าไรขัน้ต้นท่ีมาจากรายได้ประจ ามีอตัราสว่นก าไรสงูกวา่ 

 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2561 เพิ่มขึน้เป็น 78,345 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มี
สนิทรัพย์จ านวน 73,619 ล้านบาท เป็นไปตามการเติบโตของการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึง่
ประกอบไปด้วย การเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วมซึง่เป็นไปตามการทยอยการเพิ่มทนุในบริษัทร่วมทนุในธุรกิจพลงังาน รวมถึงการ
เพิ่มขึน้ของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
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 ในด้านโครงสร้างเงินทนุ บริษัทสามารถรักษาระดบัของความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุ
ไว้ได้ถึงแม้วา่บริษัทจะอยูใ่นชว่งของการเติบโตก็ตาม ทัง้นีเ้พื่อไมใ่ห้บริษัทมีความเสีย่งเพิ่มขึน้ 
ซึง่สามารถเห็นได้จากอตัราสว่นทางการเงิน ได้แก่ อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่น
ของทุน (Gearing Ratio) และอัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของทุนสุทธิ (Net 
Gearing Ratio) อยูท่ี่ 1.17 เทา่ และ 1.04 เทา่ ตามล าดบั  

 ส าหรับผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัทมีอัตราส่วน ROE ROIC และ ROA ในปี 2561 
ปรับตัวลดลงเป็นร้อยละ 11.08 ร้อยละ 7.76 และร้อยละ 5.10 ตามล าดับ เนื่องจาก
อตัราสว่นดงักลา่วค านวณจากผลการด าเนินงานตามที่รายงานในงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ
ของการลดลงของอตัราแลกเปลีย่นรวมอยูด้่วย  

 
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริตของบริษัทต่อประชุมเพิ่มเติมว่า หลงัจากที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thai CAC เมื่อวนัที่ 18 สิงหาคม 2560 
แล้วนัน้ ในปี 2561 บริษัทยงัคงยึดถือและให้ความส าคญัอย่างมากในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยได้
จดัท าการประเมินความเสีย่งด้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึงได้ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและนโยบาย
ต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนให้การสนบัสนนุและร่วมมือกบัองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เก่ี ยวข้องต่างๆ เพื่อ
จดุมุง่หมายในการลดการทจุริตและคอร์รัปชัน่ อนัจะน าไปสูก่ารยกระดบัการพฒันาประเทศที่มัน่คงตอ่ไป 
 

หลงัจากนัน้ พิธีกรจึงได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 
คณุเกียรติศกัดิ์ แสวงการ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ค าแนะน าวา่ บริษัทควรแจกหนงัสอืรายงานประจ าปี

เป็นรูปเลม่ 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเห็นความส าคัญกับผู้ ถือหุ้ นทุกราย และขอขอบคุณส าหรับ

ค าแนะน า โดยขอมอบหมายให้คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา เลขานุการบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงถึงสาเหตุของการไม่จัดท าหนังสือ
รายงานประจ าปีเป็นรูปเลม่  

คณุศิริศกัดิ ์กิจรักษา เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากกรมพฒันาธุรกิจการค้าได้มีการ
ประกาศเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เร่ืองเพิ่มช่องทางในการจดัสง่รายงานประจ าปีจากเดิมที่ต้องน าส่ง
เป็นรูปเลม่หรือซีดี ก็สามารถน าสง่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (QR Code) ได้ตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป ซึง่บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ จึงได้เชิญให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเข้าร่วมโครงการจดัสง่เอกสารผ่านรูปแบบ QR Code โดยใน QR Code จะประกอบไปด้วย หนงัสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานประจ าปี รวมทัง้เอกสารประกอบการประชุมซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถเปิดอ่านได้ผ่านคอมพิวเตอร์
หรือโทรศพัท์มือถือ โดยบริษัทเห็นวา่โครงการดงักลา่วมีประโยชน์ เป็นการลดใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และลดค่าใช้จ่าย 
ให้แก่บริษัทเนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวนมากประมาณ 25,000 ราย 

คณุพรทิพย์ กิตติชยัวฒัน์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ท าหน้าที่อาสาสมคัรพิทกัษ์สิทธิ
ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการรายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านทจุริตของบริษัทข้างต้น นบัจากนีไ้ปบริษัทจะขยายไปยงัคูค้่าอยา่งไร 
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้
ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบ 

คณุณรงค์ กริชชาญชยั ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ในสว่นของคูค้่า บริษัทมีการก าหนดนโยบายของคูค้่าไว้แล้ว
ในเร่ืองของนโยบายและแนวปฏิบตัิการงดให้ของขวญัที่มีมลูคา่ตามที่ก าหนดไว้ 

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม คณุศิริศกัดิ์ กิจรักษา จึงชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อ

ทราบจึงไมม่ีการลงมติ จึงขอประธานฯ ด าเนินการในวาระตอ่ไป 

วาระที่  3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็น                  
ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุ 

คณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 
ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุล าดบัท่ี 2 แล้ว 

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมสามารถสรุปได้ดงันี ้

 

งบฐานะทางการเงนิและผลด าเนินการ / Financial Position and Operating Results ปี 2561  ปี 2560 การเปลีย่นแปลง 

(ลา้นบาท / THB mm) Year 2018 Year 2017 % Change 

สนิทรพัยร์วม / Total assets 78,345 73,619 6.42% 

หนี้สนิรวม / Total liabilities 47,331 45,086   4.98%                

ส่วนของผูถ้อืหุน้ / Total shareholders’ equity 31,014 28,533 8.70% 

รายไดร้วม / Total Revenue 9,252 10,446 -11.43%   

รายไดร้วมสว่นแบ่งก าไร / Total Revenue including share of profit 11,795 12,410 -4.95% 

ก าไรสุทธ/ิ Net Profit 2,907 3,266 -10.99%   

 

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 

ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
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มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับ
รอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

- เห็นด้วย 10,442,159,676 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9984 
- ไมเ่ห็นด้วย 161,619 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0015 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

          8,907,171 
                    - 

เสยีง 
เสยีง 

     คิดเป็นร้อยละ** 
     คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                              หมายเหต ุ**ไม่ค านวณร้อยละเนือ่งจากนบัฐานเสียงเฉพาะผูที้อ่อกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และการจัดสรรส ารอง
ตามกฎหมาย 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็น                      

ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุ 
คณุอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40              

ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย             
ในแต่ละปี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัตา่ง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทนุในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสม
ของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั  
โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด าเนินการ
รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 

 จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 
2561 เป็นจ านวนเงิน 2,145,788,672 บาท และมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 จ านวน 
3,186,942,678 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติให้น าเสนอที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2561 ดงันี ้

 จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 จากผลการด าเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ในอตัราหุ้นละ 0.0833 บาท เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,198.81 ล้านบาท ซึ่งอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

 การจัดสรรส ารองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนตามที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว 
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 เสนอให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซึง่เป็นวนัก าหนดสทิธิ
ผู้ ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562  

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม่  

ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิดงันี ้

1. อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.0833 บาท เป็น
จ านวนเงินประมาณ 1,198.81 ล้านบาท 

2. บริษัทไม่จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ส ารองตามกฎหมายไว้ครบ
ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

3. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 ซึง่เป็นวนัก าหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น 
(Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 10,449,424,040 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9979 
- ไมเ่ห็นด้วย 214,219 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

1,739,571 
- 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

                              ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                         หมายเหต ุ **ไม่ค านวณร้อยละเนือ่งจากนบัฐานเสียงเฉพาะผูที้อ่อกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  5   พิจารณาการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทัง้สิน้รวม 12 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออก
จ านวน 4 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

โดยในปีนี ้มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน คือ คณุเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน, 
คณุวิวฒัน์  จิรัฐติกาลสกลุ, คณุไกรลกัขณ์  อศัวฉตัรโรจน์ และ ดร. อภิชยั  บญุธีรวร 

อนึ่ง บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการลว่งหน้า และสง่ค าถามที่จะให้
ตอบในที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามหลกัเกณท์ที่บริษัทก าหนด ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 
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2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า หรือเสนอวาระการประชุม
เข้ามายงับริษัท รวมถึงการสง่ค าถามลว่งหน้าเพื่อจะให้ตอบในท่ีประชมุ  

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้หารือรวมทัง้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยได้ให้ความส าคัญในเร่ืองทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพและคุณสมบตัิด้านอื่นๆ ที่
เหมาะสมอนัจะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษัทเป็นรายบคุคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นสมควร
เสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่วทัง้ 4 ทา่น ที่พ้นจากต าแหนง่กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ 

จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทัง้ 4 
ทา่นดงักลา่ว กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  

เพื่อความเป็นอิสระแก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนนเสยีงส าหรับวาระนี ้ขอเรียนเชิญคณุเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน, 
คณุวิวฒัน์  จิรัฐติกาลสกุล, คณุไกรลกัขณ์  อศัวฉตัรโรจน์ และ ดร. อภิชยั  บญุธีรวร ออกนอกห้องประชุมในระหว่างการ
ลงคะแนนเสยีง 

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 

ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 4 กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. แตง่ตัง้  คณุเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ด้วย 
คะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 10,429,813,187 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8118 
- ไมเ่ห็นด้วย 19,658,220 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1881 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

1,921,513 
- 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                            หมายเหต ุ **ไม่ค านวณร้อยละเนือ่งจากนบัฐานเสียงเฉพาะผูที้อ่อกเสียงลงคะแนน 
 

2. แตง่ตัง้ คณุววิฒัน์  จิรัฐติกาลสกลุ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 10,415,883,417 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.6785 
- ไมเ่ห็นด้วย 33,587,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3214 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

1,921,513 
- 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                            หมายเหต ุ **ไม่ค านวณร้อยละเนือ่งจากนบัฐานเสียงเฉพาะผูที้อ่อกเสียงลงคะแนน 
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3. แต่งตัง้ คณุไกรลกัขณ์  อศัวฉตัรโรจน์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย

คะแนนเสยีง ดงันี ้
- เห็นด้วย 10,414,566,817 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.6659 
- ไมเ่ห็นด้วย 34,904,590 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3340 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

1,921,513 
- 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                            หมายเหต ุ **ไม่ค านวณร้อยละเนือ่งจากนบัฐานเสียงเฉพาะผูที้อ่อกเสียงลงคะแนน 
 

4. แต่งตัง้  ดร. อภิชยั  บญุธีรวร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนน
เสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย 10,291,781,203 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.4909 
- ไมเ่ห็นด้วย 157,690,204 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.5090 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

1,921,513 
- 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                            หมายเหต ุ **ไม่ค านวณร้อยละเนือ่งจากนบัฐานเสียงเฉพาะผูที้อ่อกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. อภิชยั บญุธีรวร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้
ชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ ตอ่ที่ประชมุ 

ดร. อภิชยั บญุธีรวร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งแก้ไขตามมติที่ประชุมสามัญ   
ผู้ ถือประจ าปี 2557 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ก าหนดวา่  

“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติ
เปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือ
ลกูจ้างของบริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท” 

โดยที่ประชมุสามญัประจ าปี 2561 ได้มีมติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้
1. เบีย้ประชมุและเงินประจ าต าแหนง่ ตามอตัราที่ปรากฏรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาด้วย 4 
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2. โบนัส ในอตัราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวม และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในปี 2561 ดังกล่าว บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบีย้
ประชุมและเงินประจ าต าแหน่งกรรมการรวมจ านวนทัง้สิน้ 7,604,364 บาท ในส่วนของโบนัสประจ าปี 2561 บริษัทมี
รายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ในปี 2561 จ านวน 11,622 ล้านบาท 
บริษัทจึงจ่ายโบนสัแก่กรรมการเป็นจ านวน 19,750,000 บาท 

ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยประ เมินตามอัตรา
ผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึง
เปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาดและข้อมลูอ้างอิงตา่งๆ จึงขอเสนออตัราเดียวกบัปี 2561 ตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาดงันี ้

 
1. เงินประจ าต าแหนง่คณะกรรมการบริษัทดงันี ้

ต าแหน่ง จ านวน 
ประธานกรรมการ 250,000 ตอ่ปี* 
กรรมการ 200,000 ตอ่ปี* 

            *ให้แบง่จ่ายเป็นรายเดือน 
 

2. เบีย้ประชมุกรรมการคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 
ต าแหน่ง จ านวนเบีย้ประชุมต่อครัง้ 

ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาทตอ่ครัง้ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการ 30,000 บาทตอ่ครัง้ 
 

3. เบีย้ประชมุกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ จ่ายให้เฉพาะกรรมการชดุยอ่ยที่เข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 
ต าแหน่ง จ านวนเบีย้ประชุมต่อครัง้ 

ประธานกรรมการชดุยอ่ย 25,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการชดุยอ่ย 15,000 บาทตอ่ครัง้ 
 

4. โบนสั ในอตัราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561และอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ 
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พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 

ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และอนุมัติการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 10,297,792,462 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.5292 
- ไมเ่ห็นด้วย 151,619,204 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.4506 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

2,091,171 
- 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

- 
- 

ซึง่เป็นจ านวนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอนแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์  บุญช่วยเรืองชัย ผู้ อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุ 

 คณุสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้ สอบบัญชีได้ด าเนินการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว           
จึงน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน  โดยในปี 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย เนื่องจากผลการปฏิบตัิงานมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชี รวมถึงคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีที่มีความเหมาะสม โดยเสนอให้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยประจ าปี 2562 

1. นายชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3760  
     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ  
    ปี 2559 - 2561) หรือ  

2. นายไพบลู  ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4298 
  (ไมเ่คยเป็นผู้สอบบญัชีให้กบับริษัท) หรือ  

3. นายบญุเรือง  เลศิวิเศษวิทย์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6552 
  (ไมเ่คยเป็นผู้สอบบญัชีให้กบับริษัท) 
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โดยให้บุคคลดงักลา่วข้างต้นคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย และในกรณีที่บคุคลดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอ
บีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ท าหน้าที่แทนได้ 

ส าหรับบริษัทย่อยของบริษัท ผู้ สอบบญัชีจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษัทยอ่ยของบริษัทด้วยเช่นกนั 

โดยค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญ ชีส าหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,500,000 บาท (ปี 2561 ค่าตอบแทน
ของผู้ตรวจสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาท)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
รายการ ค่าสอบบัญชี ปี 2562 

(บาท) 
ค่าสอบบัญชี ปี 

2561 (บาท) 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(บาท) 
คา่ตรวจสอบและคา่สอบทาน
งบการเงิน  
- บริษัท 
- บริษัทและบริษัทยอ่ย 
- คา่บริการอื่น ๆ 

 
 

2,500,000 
15,632,000 

ไมม่ี 

 
 

2,500,000 
14,992,000 

ไมม่ี 

 
 

- 
640,000 

ไมม่ี 
 

ทัง้นีผู้้สอบบญัชีทกุทา่นตามรายละเอียดข้างต้น ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้เป็นอยา่งดีตลอดมา  

พิธีกรที่ประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 

ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 ตาม
รายละเอียดตามที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
- เห็นด้วย 10,449,339,868 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 
- ไมเ่ห็นด้วย 80,517 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

2,105,171 
- 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นร้อยละ** 
    คิดเป็นร้อยละ** 

- 
- 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                              หมายเหต ุ **ไม่ค านวณร้อยละเนือ่งจากนบัฐานเสียงเฉพาะผูที้อ่อกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่  8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการน าเสนอวาระใด หรือมีข้อซกัถามใด เพิ่มเติมหรือไม ่      
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอหรือซกัถามเร่ืองอื่นใดต่อที่ประชุม  ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อ        

เวลา 16.00 น. 

 
         ลงช่ือ …...………………………………….... ประธานท่ีประชมุ 
                                                                  (นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ)  


