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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ประชมุเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 13 กรกฏาคม 2563 เริม่ประชมุเมื่อเวลา 14.00  น.  ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเดน้ ทิวลปิ ซอฟเฟอรนิ เลขที ่92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

การแนะน าก่อนการประชุม 

พิธีกรที่ประชุมไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และแนะน าคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
เลขานกุารบรษัิท ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน ที่ปรกึษากฎหมาย ดงันี ้ 

1. คณะกรรมการบรษัิท 

1)  คณุจรพีร  จารุกรสกลุ  ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบรหิาร  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่บรษัิท 

2)  คณุเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน   รองประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร 

3)  คณุวิวฒัน ์ จิรฐัติกาลสกลุ   กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

4)  คณุไกรลกัษณ ์ อศัวฉตัรโรจน ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายกลยทุธ ์ 
      และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

5)  คณุจกัรกฤษณ ์ ไชยสนิท   กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

6)  คณุณรงค ์กรชิชาญชยั   กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายกฎหมาย 

7)  คณุสมศกัดิ ์ บญุช่วยเรอืงชยั   กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
                                                        และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชี 

8)  คณุอญัชล ีชวนิชย ์   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  9)  ดร. อภิชยั  บญุธีรวร   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

10)  ดร. กฤษณา  สขุบญุญสถิตย ์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
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11)  ดร. สมศกัดิ ์ ประถมศรเีมฆ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร            
ความเสีย่ง 

12)  พลโท ดร. ปรชัญา เฉลมิวฒัน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการของบรษัิทมีจ านวนทัง้สิน้ 12 ทา่น เขา้รว่มการประชมุจ านวน 12 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 
ของกรรมการทัง้หมด 

2. เลขานกุารบรษัิท 

คณุศิรศิกัดิ ์ กิจรกัษา 

3.  ผูส้อบบญัชี จาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

 1) คณุชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ 

 2) คณุมีนา  พรเวชอ านวย 

4. ผูต้รวจสอบภายใน จาก บรษัิทตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จ ากดั 

 1)    คณุศกัดิศ์ร ีอมัพวนั 

  2) คณุสกาวรตัน ์ ไพจิตร 

5. ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 

คณุสรุยีพ์ร เศรษฐจินดา  

6. ที่ปรกึษากฎหมาย จาก บรษัิท อารแ์อล เคานเ์ซิล จ ากดั 

 คณุเกษมส ี สกลุชยัสริวิิช ซึง่จะท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชมุดว้ย 

หลงัจากนัน้ พิธีกรขอเชิญแนะน าผูถื้อหุน้อาสาสมคัรมาเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการ
ประชมุอีก 1 ทา่น มีผูถื้อหุน้อาสามาเป็นพยานการนบัคะแนน 1 ทา่น คือ คณุวรรณา สงัขเ์ทีย้ม หลงัจากการแนะน าบคุคล
ต่าง ๆ แลว้พิธีกรที่ประชุมไดเ้ชิญคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุมตามขอ้บงัคบั
บรษัิทกลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สูก่ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) ประจ าปี 2563 และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองจ านวน 48 ราย ถือหุน้เป็นจ านวน
รวม 3,475,008,504 หุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุจ านวน 2,224 ราย ถือหุน้เป็นจ านวนรวม 7,043,532,180 หุน้ ซึ่ง
รวมผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้ประชมุรวมเป็นจ านวน 2,272 ราย ถือหุน้รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
10,518,540,684 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.373 ของหุน้ของบริษัทที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 14,946,834,679 หุน้ ครบเป็นองค์
ประชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท ประธานฯ จึงไดก้ลา่วเปิดการประชมุ 
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ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานกุารบริษัท คุณศิริศกัดิ์ กิจรกัษา ไดชี้แ้จงถึงขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการ
นับคะแนนรวมถึงมาตราการและแนวทางปฏิบัติตามที่ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19      
คณุศิรศิกัดิ ์กิจรกัษา จึงไดชี้แ้จงขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงันี ้

(ก) การประชุมจะด าเนินไปตามวาระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และเมื่อน าเสนอขอ้มูลในแต่ละ
วาระแลว้ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อน รวมถึงการตอบค าถามจากผูถื้อหุน้ที่ไดส้ง่ค าถามมาลว่งหนา้และเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ แลว้จึงจะขอใหท้ี่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อ
สิน้สดุการพิจารณาในแตล่ะวาระ 

(ข) เนื่องจากมีผูถื้อหุน้มาประชุมเป็นจ านวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะ
วาระ จะขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะแบบ ก. ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให ้ 
ยกมือ โดยจะมีเจ้าหนา้ที่ของบริษัทด าเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะแบบ ก. ท่านที่ไม่
เห็นชอบ หรอืงดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ  

(ค) ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัฉนัทะแบบ ก. ท่ีไม่ยกมือ ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนน โดยจะถือว่าผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัฉนัทะแบบ ก. ท่านนัน้ลงมติเห็นชอบในวาระนัน้ๆ โดยขอให้ผูถื้อหุน้และผูร้บัฉนัทะแบบ ก. ดงักลา่ว โปรดสง่คืนใบ
ลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ท่ีบรเิวณทางออกเมื่อประชมุเสรจ็แลว้ดว้ย 

(ง) สว่นผูร้บัมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. นัน้ จะรบัมอบฉนัทะลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ 
บริษัทไดน้ าคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์เพื่อการลงมติตามวาระนัน้ๆ  ดงันัน้ ผูร้บัมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. จึงจะไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนน 

(จ) เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บรษัิทไดใ้ชร้ะบบบารโ์คด้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง
โดยใหบ้รษัิท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการโดยการน าโปรแกรมการลงทะเบียนและการนบั
คะแนนดว้ยบารโ์คด้มาใชส้  าหรบัการประชมุในครัง้นี ้ในการนบัคะแนนเสยีง ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่
หุน้ ซึง่บรษัิทจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นชอบ งดออกเสยีงรวมถึงบตัรเสียหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
รว่มประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ 

(ฉ) กรณีที่พบวา่บตัรลงคะแนนเสียงใดมิไดล้งลายมือช่ือ หรือใชส้ิทธิลงคะแนนเสยีงไมเ่ป็นไปตามจ านวน
เสียงที่มีอยู่ หรือตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนน
ของผูถื้อหุน้ หรอืผูม้อบฉนัทะนัน้ๆ และจะถือวา่บตัรลงคะแนนเสยีงนัน้เป็นบตัรเสยี 

(ช) ในกรณีที่ในวาระใดๆ ไมม่ีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสยีง ใหถื้อวา่ที่ประชมุมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ทัง้นี ้ระหว่างที่รอการนบัคะแนน ประธานจะด าเนินการประชุมในวาระถัดไป และจะแจง้ผลการ
ลงคะแนนเสยีงของวาระก่อนหนา้นี ้เมื่อการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ 

(ซ) มติเห็นชอบของวาระที่พิจารณาในวนันี ้วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 8 ตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด สว่นวาระท่ี 2 เป็นการแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ  

(ฌ) วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้และวาระที่ 9 พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บรษัิท ขอ้ 25 และ 25/1 เพิ่มขอ้บงัคบัใหม ่ขอ้ 32/1 จะตอ้งไดค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 35 
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(ญ) วาระที่ 7 รบัทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรบัปี 2563 จะตอ้งไดค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม ตามขอ้บงัคบั
บรษัิท ขอ้ 22 ซึง่ในทกุวาระท่ีพิจารณากนัในวนันี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ฎ) เนื่องจากปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ซึ่งบรษัิทใหค้วามส าคญัเป็น
อย่างยิ่งกับความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ดงันัน้บริษัทจึงขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ในการปฏิบัติตนอย่าง
เครง่ครดั ตามมาตรการปอ้งกนัโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ดงันี ้

1)  ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุกรุณาสวมใสห่นา้กากอนามยั หรอืหนา้กากผา้ตลอดระยะเวลาที่เขา้รว่ม
ประชมุ 

2)  ขอใหผู้ถื้อหุน้ลา้งมือดว้ยสบู ่หรอืแอลกอฮอลเ์จลที่บรษัิทจดัเตรยีมไวใ้หต้ามจดุบรกิารตา่งๆ 
3) บริษัทไดจ้ดัเกา้อีเ้วน้ระยะการนั่งในหอ้งประชุมโดยรอบห่างกนัอยา่งนอ้ย 1 เมตร และขอใหผู้ถื้อ

หุน้นั่งเก้าอีต้ามหมายเลขที่ไดร้บัแจ้งขณะลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทมีระบบเก็บขอ้มูลและ
ติดตามผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคน 

4) งดรบัประทานอาหารในบรเิวณการจดัประชมุ 
5) หากมีไข ้อาการไอ จามมีน า้มกู เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บรษัิทขอความกรุณาใหผู้ถื้อหุน้ออก

จากหอ้งประชมุทนัที 
6) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผูถื้อหุน้มีข้อ

ซกัถาม บริษัทขอความกรุณาใหผู้ถื้อหุน้เขียนขอ้ซกัถามบนแบบฟอรม์ค าถามและน าใส่กล่อง
รบัค าถาม โดยจะมีเจา้หนา้ที่น ากลอ่งไปรบัแบบฟอรม์ค าถามดงักลา่ว 

 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกับขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนที่ระบุขา้งตน้        
จึงถือวา่ที่ประชมุเห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักลา่ว 

 

เร่ิมการประชุม 
ประธานฯ จึงไดเ้ริม่การประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 
29 เมษายน 2562 และไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชุมดงักลา่วใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ เผยแพร่
รายงานการประชุมดงักล่าวในเว็บไซตข์องบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญ
ประชมุล าดบัท่ี 1 นัน้  จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

พิธีกรที่ประชมุไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

Mr. Basant Kumar Dugar  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า บริษัทจะสง่รายงานการประชุมใหผู้ถื้อ
หุน้ภายใน 14 วนัหรอืไม ่เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิและเพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุณรงค ์กรชิชาญชยั ตอบขอ้ซกัถามตอ่ที่ประชมุ 
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คณุณรงค ์กรชิชาญชยั ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ บรษัิทมีหนา้ที่น  าสง่ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ใหก้ับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้เผยแพรร่ายงานการประชุม
ดงักลา่วบนเว็บไซตข์องบริษัท แต่ไม่มีขอ้ก าหนดใหบ้ริษัทสง่รายงานการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ภายใน 14 วนั ทัง้นี ้บริษัทจะ
ด าเนินการสง่ส าเนารายงานการประชมุฯ ดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยใ์นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดตอ่ไป 

พิธีกรที่ประชมุไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ชกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอใหท้ี่
ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที่ 
29 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นดว้ย 10,515,989,403 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

3,002,000 
- 

เสยีง 
เสยีง 

* 
* 

 
 

ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                       หมำยเหต ุ *ไม่ค ำนวณรอ้ยละเนือ่งจำกนบัฐำนเสยีงเฉพำะผูท้ีอ่อกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) ส าหรับปีสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัท ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ  (MD&A) 
ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2562 มีดังนี้ 

1.1  ธุรกิจหลัก  แบง่ไดเ้ป็น 4 กลุม่ ดงันี ้
 1)  กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์   

 
 
 

  
 บรษัิทด าเนินการพฒันาพืน้ที่ใหเ้ช่าอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบนัมีพืน้ที่เช่าภายใตก้ารดแูล

ของกลุม่บรษัิทรวมประมาณ 2,350,000 ตารางเมตร ซึง่ในปี 2562 บริษัทมีผูเ้ช่ารายใหม่
โดยคิดเป็นพืน้ท่ีเช่าเพิ่มเติม 135,777 ตารางเมตร  

 
 

 
 

  

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน 1,568 ลา้นบาท  ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 1,495 ลา้นบาท 
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2)  กลุ่มธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 ในปี 2562 บรษัิทมียอดขายที่ดินจ านวนทัง้หมด 816 ไร ่ซึง่ไม่รวมหนงัสือแสดงเจตจ านง 
(LOI) และบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ในประเทศไทยและเวียดนาม จ านวน 195 ไร ่

 ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมรวม 11 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศไทย 10 แห่ง 
และประเทศเวียดนาม 1 แหง่  

 

3)  ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน 
 
 
 
 

 ในปี 2562 มีปรมิาณการจ าหนา่ยน า้จ านวน 110,000,000 ลกูบาศกเ์มตร  
 ธุรกิจไฟฟา้ มีการเพิ่มก าลงัการผลติไฟฟา้เป็น 559 เมกะวตัต ์ตามสดัสว่นการถือหุน้  

 

4)  ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล   
 
 

 
 

 บริษัทใหบ้ริการเช่ือมต่อสื่อสารในโครงการเคเบิลใยแก้ว (FTTx) ใหแ้ก่โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมของบรษัิททัง้ 7 แหง่ 

 บริษัทใหบ้ริการศูนยข์อ้มูล (Data Center) ทัง้หมด 4 แห่ง ตามมาตรฐาน Tier III และ 
Tier IV ซึง่บรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุซือ้หุน้ใน Data Center มาตรฐาน Tier IV  

2. ที่ตั้งของบริษัทบนท าเลยุทธศาสตร ์บรษัิทมีโครงการในท าเลยทุธศาสตรใ์นประเทศไทยมากกว่า 50 
แหง่ โดยแบง่เป็น 
 กลุม่ธุรกิจโลจิสติกสส์ว่นใหญ่จะมีท าเลยทุธศาสตรอ์ยูบ่รเิวณถนนบางนา-ตราด ใกลก้บัสนามบิน

สวุรรณภมูิ 
 กลุ่มธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีท าเลยุทธศาสตรอ์ยู่ที่จังหวดัชลบุรีและ

ระยอง ซึง่อยูใ่นเขตสง่เสรมินิคมอตุสาหกรรม (Special Promotion Zone) ภายใตโ้ครงการพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC)  
 
 

 

   

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน 6,000 ลา้นบาท  ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 3,882 ลา้นบาท 

 

   

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยทูิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน 3,825 ลา้นบาท  ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 3,825 ลา้นบาท 

 

   

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จ ากัด  
ทนุจดทะเบียน 400 ลา้นบาท  ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 400 ลา้นบาท 
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3. การเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2562 
 กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส ์ได้เปิดตัวโครงการ  WHA E-Commerce Park ซึ่งถือเป็น E-Commerce 

Park แห่งแรกของประเทศไทย มีพืน้ที่รวมประมาณ 200,000 ตารางเมตร และไดส้่งมอบพืน้ที่
ใหก้บัลกูคา้รายใหญ่ไปแลว้กวา่ 130,000 ตารางเมตร  

 กลุม่ธุรกิจการพฒันานิคมอตุสาหกรรม ไดเ้ปิดตวันิคมอตุสาหกรรมแห่งใหม่ในประเทศไทยเป็น
แห่งที่ 10 มีช่ือวา่ นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอรด์ 3 (WHA ESIE 3) โดยมีเนือ้ที่ 
2,198 ไร ่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัชลบรุี 

 กลุม่ธุรกิจสาธารณปูโภคและพลงังาน ไดเ้ปิดโรงไฟฟ้าใหมท่ี่ไดเ้ดินหนา้ทยอยจ าหนา่ยไฟฟา้เขา้สู่
ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) จ านวน 2 โรงไฟฟ้า คือ โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นแอนแอล 2 
(GNLL2) ซึ่งเป็นกิจการร่วมคา้กับ Gulf และเปิดด าเนินการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งแรก
ของประเทศไทย ชลบุรี คลีน เอ็นเนอรย์ี่ (CCE) จากการร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร Suez และ 
Glow Energy  

 ดา้นพนัธมิตรเชิงกลยทุธร์ายใหมใ่นปี 2562 ไดแ้ก่  PTT, GPSC, Aqua One และ Ground Inc. 
 การน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ อาทิ ธุรกิจน า้ปราศจากแรธ่าต ุ(Demineralized Water), 

ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ (NGD4) ซึ่งเป็นกิจการรว่มคา้กับ Gulf  และธุรกิจใหบ้ริการ
ดา้นดิจิทลั (Cloud Serivce) 

 การลงทุนในโครงการ Duong River Surface Water Plant  แห่งใหม่ที่เมืองฮานอย ประเทศ
เวียดนาม มีก าลงัการผลติ 110,000,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี 

 การก่อสรา้งเสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามขัน้ที่ 1 ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อินดสั    
เตรยีลโซน 1 – เหงะอาน ประเทศเวียดนาม เนือ้ที่ประมาณ 1,000 ไร ่ 

 

4. สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 ดงันี ้

 รายไดร้วมและสว่นแบ่งก าไร รวม 13,386 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15  มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของ
ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ 3,229 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 
39  และอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 24 

 สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ : บรษัิทมีพืน้ที่ใหเ้ช่าที่ลงทนุพฒันา/และ/หรืออยู่
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของกลุม่บรษัิท รวม 2,360,566 ตารางเมตร พืน้ท่ีใหเ้ช่าของกลุม่ธุรกิจโล
จิสติกสม์ีการเติบโตอย่างต่อเนื่องคิดเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปีรอ้ยละ 28.7% (CAGR) นับตั้งแต่ปี 
2549-2562 และคาดวา่จะมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องจากการเติบโตธุรกิจทางดา้น E-Commerce 
ซึง่เป็นธุรกิจที่มีความตอ้งการทางดา้นโลจิสติกสส์งู 
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 ประเภทลกูคา้แบง่ตามสญัชาติ:  
- โครงการที่พฒันาตามความตอ้งการของลกูคา้ (Built-to-Suit) / Warehouse Farm 
แบ่งเป็นในประเทศไทย รอ้ยละ 25  ญ่ีปุ่ น รอ้ยละ 20  ยุโรป รอ้ยละ 17 เอเชีย       
รอ้ยละ 17  จีน รอ้ยละ 11  และสหรฐัอเมรกิา รอ้ยละ 10 

- โครงการท่ีสรา้งแบบส าเรจ็รูป (Ready Built) แบง่เป็นประเทศญ่ีปุ่ น รอ้ยละ 26 ยโุรป 
ร้อยละ 23 จีน  ร้อยละ 19  เอเชีย  (ไม่รวมประเทศจีนและญ่ีปุ่ น ) ร ้อยละ  15 
ออสเตรเลยี รอ้ยละ 9 สหรฐัอเมรกิา รอ้ยละ 6 และอื่นๆ รอ้ยละ 2 

 ประเภทลกูคา้แบง่ตามอตุสาหกรรม:  
- โครงการที่พฒันาตามความตอ้งการของลกูคา้ (Built-to-Suit) / Warehouse Farm
แบ่งเป็น Third-party logistics (3PL) รอ้ยละ 40 FMCG & Healthcare รอ้ยละ 30 
Manufacturer รอ้ยละ 17  E-Commerce รอ้ยละ 12 และอื่นๆ รอ้ยละ 1   

- โครงการที่สรา้งแบบส าเร็จรูป (Ready Built)  แบ่งเป็น  กลุ่มยานยนต ์รอ้ยละ 27 
กลุ่มโลจิสติกส ์รอ้ยละ 23 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส ์รอ้ยละ 14 กลุ่มอุปโภคและบริโภค 
รอ้ยละ 22 กลุม่บรกิารอตุสาหกรรม รอ้ยละ 3 และอื่นๆ รอ้ยละ 11 

 โดยในปี 2563 บริษัทคาดว่ามีโครงการที่มีมูลค่าสูงที่ก าลังจะเกิดขึน้เร็วๆ นี ้ได้แก่ 
Construction Material ขนาดพืน้ที่ 40,000 ตารางเมตร E-Commerce Center Phase 
II ขนาดพืน้ที่ 30,000 ตารางเมตร E-Commerce Center Phase III ขนาดพืน้ท่ี 30,000 
ตารางเมตร และ Consumer ขนาดพืน้ที่ 10,000 ตารางเมตร ทัง้นี ้จากสถานการแ์พร่
ระบาดโรคโควิด-19 สง่ผลกระทบกบับริษัท แต่เป็นไปในทางที่ดี เนื่องจากมีการเติบโต
ของธุรกิจ E-Commerce เป็นอยา่งมาก 

 นอกจากนี ้ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บรษัิทมีแผนท่ีจะขายและใหเ้ช่าทรพัยส์นิแก่ กองทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
(WHART) ขนาดพื ้นที่ประมาณ 130,000 ตารางเมตร (Buit-to-Suit Warehouse / 
Factory) และทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) 
ขนาดพืน้ท่ีประมาณ 50,000 ตารางเมตร (Ready-Built  Warehouse / Factory) 

 สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  
 ในปี 2562  บริษัทยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง      

15 ปี โดยมียอดขายที่ดินภายในประเทศ จ านวน 816  ไร่ คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด
มากกวา่รอ้ยละ 50 (แหล่งทีม่ำ : CBRE และบรษิัท) มีลกูคา้ใหมเ่พิ่มขึน้ 66 ราย 

 ตัง้แต่ปี 2557-2562 กลุ่มบริษัทฯ ครองต าแหน่งผูน้  าตลาดอย่างต่อเนื่อง ดว้ยบริษัทมี
ยอดขายที่ดินรวม 5 ปีประมาณ 5,270 ไร ่(แหล่งทีม่ำ : CBRE และบรษิัท)  

 ประเภทของลกูคา้ แบ่งตามภูมิประเทศโดยภาพรวม เป็นลกูคา้ประเทศญ่ีปุ่ น รอ้ยละ 
33 ไทย รอ้ยละ 18 ยุโรป รอ้ยละ 11  สหรฐัอเมริกา รอ้ยละ 8 จีน รอ้ยละ 9 ไตห้วัน    
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รอ้ยละ 4  เกาหลี ร ้อยละ 3 และเอเชีย ร้อยละ 14 ซึ่งจะเห็นได้ว่าลูกค้าจีนและ
ไตห้วนัเเพิ่มขึน้ และลกูคา้ญ่ีปุ่ นและไทยลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 ประเภทของลกูคา้แบ่งตามอตุสาหกรรมโดยภาพรวม เป็นลกูคา้กลุ่มยานยนต ์รอ้ยละ  
32 กลุ่มอุปโภคและบริโภค รอ้ยละ 15 กลุ่มปิโตรเคมี รอ้ยละ 9 กลุ่มเหล็ก รอ้ยละ 8 
กลุม่อิเล็กทรอนิกส ์รอ้ยละ 9 กลุม่โลจิสติกส ์รอ้ยละ 5 และอื่นๆ  รอ้ยละ 22 ซึ่งจะเห็น
ไดว้่าลกูคา้กลุ่มอุปโภคและบริโภคและกลุ่มอิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ และกลุ่มยานยนต ์
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 บริษัทได้รบัประกาศเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใต้ EEC ซึ่งมีทัง้หมด 21 เขต 
พืน้ท่ีทัง้หมด 86,755 ไร ่โดย 9 เขตเป็นของบรษัิท มีพืน้ท่ีรวม 48,897 ไร ่คิดเป็นรอ้ยละ 
45 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

 โดยในปี 2563 บริษัทมีแผนที่จะเปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ คือ นิคมอตุสาหกรรม
ดบับลิวเอชเอ ระยอง 36 (WHA Rayong 36 Industrial Estate) ในจงัหวดัระยองโดยมี
พืน้ท่ีโครงการรวม 1,280 ไร ่

 สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม  
 บริษัทมีที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัส เตรียลโซน 1 – เหงะอาน 

ประเทศเวียดนาม รวมทั้งโครงการจ านวน 20,000 ไร่ แบ่งเป็น 6 เฟส  ในเฟส 1 
ประมาณ 3,100 ไร ่และก่อสรา้งเสร็จสมบรูณเ์ป็นไปตามขัน้ที่ 1 แลว้จ านวน 1,000 ไร ่
มีลกูคา้ที่ลงนาม MOU แลว้จ านวน 88 ราย มีแนวโนม้การเติบโตที่คอ่นขา้งดี 

 สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค  
 มียอดจ าหน่ายและใหบ้ริการสาธารณูปโภครวมทัง้สิน้ 110 ลา้นลกูบาศกเ์มตร เติบโต 

รอ้ยละ 5 จากปีก่อน ทัง้นี ้รายไดจ้ากการจ าหน่ายน า้อตุสาหกรรมเติบโตกว่ารอ้ยละ 4 
อนัเนื่องมาจากความตอ้งการน า้อตุสาหกรรมเพิ่มสงูขึน้ 

 ในช่วงปลายปี 2562 บริษัทไดล้งทนุธุรกิจสาธารณปูโภคในพืน้ท่ีนอกนิคมอตุสาหกรรม
ในประเทศเวียดนามในบริษัท Duong River Surface Water Plant JSC ซึ่งเป็นผูผ้ลิต
และจดัจ าหน่ายน า้ประปาในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ท าใหม้ียอดจ าหน่ายและ
ใหบ้รกิารสาธารณปูโภครวมทัง้สิน้ 3 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ซึง่หากเป็นยอดจ าหนา่ยเต็มปี
คาดวา่ประมาณ 100 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ทัง้นีบ้รษัิทลงทนุตามสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 
34 

 สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจพลังงาน  

 โดยในปี 2563 บริษัทไดว้างเป้าหมายที่จะเพิ่มจ านวนเมกะวตัตต์ามสดัสว่นการถือหุน้
ในปี 2563 เป็น 591 เมกะวตัต ์ซึง่เพิ่มจาก 559 เมกะวตัต ์ในปีก่อน ตามการเพิ่มขึน้ของ
การใหบ้ริการพลงังานแสงอาทิตยบ์นพืน้ที่หลงัคาในนิคมอตุสาหกรรมและอาคารศนูย์
กระจายสนิคา้และโลจิสติกสข์องบรษัิท 



 

 

 

 

10 
 

 สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล  

 ในปี 2562 บริษัทให้บริการเช่ือมต่อสื่อสารในโครงการเคเบิลใยแก้ว  (FTTx) ให้แก่
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัททั้ง  7 แห่ง และให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) ทัง้หมด 4 แหง่  

 โดยในปี 2563 บริษัทมีแผนที่จะเสนอเครือข่าย  5G ให้กับลูกค้า ซึ่งผ่านความร่วม
ระหว่างผูป้ระกอบการโทรคมนาคมและหน่วยงานของรฐัภายใตข้อบเขตการใหบ้ริการ
ของบรษัิท 

 

5.  ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าปี 2562   
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายกลยุทธ์ และ

ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่ายการเงิน เป็นผูชี้แ้จงค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าปี 2562 ต่อที่
ประชมุ 

คณุไกรลกัขณ ์อศัวฉตัรโรจน ์ไดชี้แ้จงค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2562  
ดงันี ้

 รายไดร้วมส่วนแบ่งก าไรฯ จากขอ้มลูตามงบการเงินในปี 2562 จ านวน 13,386 ลา้นบาท  เพิ่ม
ขีน้จาก 11,622 ลา้นบาท ในปี 2561 คิดเป็นการเติบโตรอ้ยละ 15  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
โดยไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน และการขาดทุนจากรายการพิเศษ รายไดร้วมส่วน
แบง่ก าไรฯ จากการด าเนินงานตามปกติในปี 2562 เทา่กบั 13,059 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 
10,882 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโตรอ้ยละ 20  ส าหรบัขอ้แตกต่างระหวา่งขอ้มลูตามงบการเงิน
กบัขอ้มลูจากการด าเนินงานตามปกติมี 2 เรื่อง คือ 1) gain loss ของ FX ของบรษัิททัง้หมดเป็น
ค่าใชจ้่ายทางบญัชีเท่านัน้ มิได้เป็นตวัเลขก าไรหรือขาดทุนที่แทจ้ริง จึงไดถ้อดตวัเลขดงักล่าว
ออกเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นตวัเลขที่แทจ้ริงจากผลการด าเนินงาน และ 2) ในทกุๆ ปีสภาวิชาชีพ
บญัชีจะมีการออกมาตรฐานทางบญัชีใหม่ ซึ่งบริษัทไดม้ีการปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ทางบัญชีฉบบัล่าสดุ รวมถึงไดม้ีการปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกับปีก่อนใหเ้ป็นมาตรฐานทางบญัชี
ฉบบัลา่สดุดว้ยเช่นกนั  

 ก าไรสทุธิจากขอ้มลูตามงบการเงินในปี 2562 จ านวน 3,229 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 2,907 ลา้น
บาท ในปี 2561 คิดเป็นการเติบโตรอ้ยละ 11 โดยมีอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 24 ทัง้นีห้ากพิจารณา  
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามปกติ โดยไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และการ
ขาดทุนจากรายการพิเศษในปี 2562 จะเท่ากับจ านวน 2,933 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 2,423 
ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 คิดเป็นการเติบโตรอ้ยละ 21  โดยมีอัตราก าไรสุทธิ          
รอ้ยละ 22  
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 รายไดร้วมส่วนแบ่งก าไรฯ จากการด าเนินงานตามปกติในปี 2562 เท่ากับ 13,059 ลา้นบาท 
ประกอบด้วย รายได้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย์เพื่อรายไดค้่าเช่าและบริการ (ข้อมูลจำก
normalized revenue) 951 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 6  เป็นก าไรขัน้ตน้ 590 ลา้นบาท และคิด
เป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 59  รายไดธุ้รกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการจ าหนา่ย (ขอ้มูลจำก
normalized revenue and share of profit) ประกอบดว้ย 1) รายไดจ้ากการขายที่ดินของนิคม
อุตสาหกรรม และ 2) รายไดจ้ากการขายสินทรพัยเ์ขา้กอง REIT  รวมรายได ้7,396 ลา้นบาท 
เติบโตรอ้ยละ 32 เป็นก าไรขัน้ตน้ 2,580 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 49  รายได้
ธุรกิจให้บริการสาธรณูปโภค (ขอ้มูลจำก normalized revenue and share of profit) 2,245 
ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 7  เป็นก าไรขัน้ตน้ 955 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 42  
รายไดธุ้รกิจใหบ้ริการพลงังาน (ขอ้มูลจำก normalized share of profit) 1,422 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 5  สาเหตหุลกัที่ลดลงเล็กนอ้ยเนื่องจากโรงไฟฟ้าทัง้ 3 โรงไดซ้่อมบ ารุงตามแผน ส าหรบั
รายไดอ้ื่นๆ 1,015 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 31 สาเหตุที่เพิ่มขึน้มาจากเงินปันผล ดอกเบีย้รบั 
คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการ และรายไดพ้ิเศษอื่นๆ  

 ตน้ทนุทางการเงินปกติ จ านวน 1,092 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13 สาเหตทุี่ลดลงเนื่องจากมีการ
บรหิารจดัการทางการเงินอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง เพื่อใหต้น้ทนุทางการเงินลดลง 

 สินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2562 เพิ่มขึน้เป็น 82,264 ลา้นบาท จากปี 2561 ที่มีสินทรพัย ์78,345 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3,919 ลา้นบาท ถึงแมว้า่จะมีการปรบัลดลงของสนิทรพัยใ์นโรงไฟฟา้ Gheco-
1 จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ฉบบัที่ 15 ซึ่งการเพิ่มขึน้สนิทรพัยด์งักลา่วเกิด
จากผลประกอบการท่ีดี  มลูค่าการลงทนุของกอง REIT ทกุกองเติบโตค่อนขา้งมาก  หนีส้ินรวม 
ณ สิน้ปี 2562 เพิ่มขึน้เป็น 49,163 ลา้นบาท จากปี 2561 ที่มีหนีส้ิน 47,331 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
1,822 ลา้นบาท เกิดจากการขยายตวัของธุรกิจ และสว่นของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2562 เพิ่มขึน้เป็น 
33,101 ลา้นบาท จากปี 2561 ที่มีส่วนของผูถื้อหุน้ 31,014 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,087 ลา้นบาท 
หลงัจากที่จ่ายเงินปันผลแลว้ อัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ( IBD/E) 
1.19 เทา่ แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทมีเสถียรภาพทางการเงินสงู 

 
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดร้ายงานความคืบหนา้เรื่องการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ ให้

ทราบว่า ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อตา้นการทจุริตและ
คอรร์ปัชั่น ซึง่ไดข้ยายใหค้รอบคลมุไปถึงบรษัิทยอ่ย และไดส้นบัสนนุใหบ้รษัิทรว่มทนุ บรษัิทคูค่า้เขา้รว่มเป็นภาคีเครอืขา่ย
กับบริษัทฯ ในการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่นอีกดว้ย นอกจากนีป้ระธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ผลการต่ออายุ
ใบรบัรองโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ หรือ Thai CAC ของบริษัทจากเดิมที่จะครบ
ก าหนดในปี 2563 ไดร้บัการรบัรองตอ่ไปอีก 3 ปี เป็นครบก าหนดในปี 2566 

 
 
 



 

 

 

 

12 
 

หลงัจากนัน้ พิธีกรจึงไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ 
 

คณุอมร โควานิชเจรญิ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่  
1) ในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 บรษัิทไดว้างแผนรบัมืออยา่งไรกบัรายไดจ้ากการขายที่ดินและรายไดส้ว่น

สาธารณปูโภคและพลงังานท่ีลดลง 
2) บรษัิทมีแผนจะขายกองทนุอสงัหารมิทรพัย ์และกองทรสัตเ์พิ่มเติมหรอืไม ่ 
3) ลกูคา้ตา่งประเทศที่จะมาซือ้ที่ดินเพิ่ม จะมาหลงัโควิด-19 มากนอ้ยเพียงใด 
 

ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ 
1) รายไดจ้ากการขายที่ดิน จากสถานการณโ์ควิด-19 สง่ผลกระทบตอ่การเดินทางเขา้มาในประเทศไมไ่ด ้

แต่ความตอ้งการของลกูคา้ไมไ่ดห้ายไป กลบัมีความตอ้งการมากขึน้  สาเหตเุกิดจากกระแสการเคลื่อนยา้ยเงินทนุตัง้แต่
รอบแรกที่เห็นว่าตอ้งมีการกระจายความเสีย่งเพิ่มมากขึน้ ขณะเดียวกนัสถานการณโ์ควิด-19 ที่เกิดขึน้เป็นการย า้ใหเ้ห็น
วา่ หากมีซพัพลายเชนอยูเ่พียงที่ใดที่หนึ่งในประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะเกิดผลกระทบหนกัมากดงัเช่นกรณีเมืองอู่ฮั่นปิด 
สง่ผลใหซ้พัพลายเชนทั่วโลกเกิดการชะงกั  ซึ่งท าใหเ้กิด China Plus One ขึน้มา ภาพรวมรายไดจ้ากการขายที่ดินครึง่ปี
แรกจะไดร้บัผลกระทบแน่นอนเนื่องจากเดินทางเขา้มาในประเทศไม่ได้ แต่ในระหว่างนีบ้ริษัทไดม้ีการติดต่อสื่อสารกับ
ลกูคา้อยา่งตอ่เนื่องผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์และมีการประชมุ online รว่มกนั ส าหรบัรายไดจ้ากการขายที่ดินครึง่ปีหลงัจะ
กลบัมาเท่าใดนัน้ บริษัทอยู่ระหว่างประเมินตัวเลข เนื่องจากยงัไม่ทราบว่าภาครฐัจะคลายล็อกดาวนใ์หน้กัลงทุนเดิน
ทางเขา้ประเทศไดเ้มื่อไร คาดวา่ภายในเดือนกรกฎาคมนีจ้ะไดค้  าตอบชดัเจนจากภาครฐั และในปีนีอ้าจจะมีการพิจารณา
ปรบัเปา้หมายหลงัจากทีไ่ดค้  าตอบที่ชดัเจนจากภาครฐัแลว้ ทัง้นีป้ระเมินวา่ความตอ้งการของลกูคา้ยงัมีอยู่คอ่นขา้งมาก 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารสาธารณปูโภค  ครึง่ปีแรกธุรกิจน า้ไดร้บัผลกระทบที่เกิดจากภยัแลง้ โดยภาครฐั
ไดข้อรอ้งใหบ้ริษัทไปขอรอ้งผูป้ระกอบการในนิคมอตสุาหกรรมลดการใชน้ า้ลงรอ้ยละ 10  แต่ผลใหก้ารใชน้ า้ลดลงรอ้ยละ 
5 ในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากระยะที่ผ่านมาบริษัทมีการขายที่ดินไปค่อนขา้งมาก และโรงงานใหม่เริม่ทยอยเปิดด าเนินการ 
ประกอบกบัลกูคา้ที่อู่ฮั่นปิดเมืองท าใหม้ียอดขายในกลุม่อิเล็กทรอนิกส ์และกลุม่เหล็กทะลกัเขา้มาในประเทศเป็นจ านวน
มาก ท าใหล้กูคา้บางรายตอ้งเพิ่มก าลงัการผลติกวา่ 3 เทา่ ส าหรบัไตรมาสที่ 2 จะกระทบมากกวา่เลก็นอ้ย เนื่องจากปกติ
เทศกาลสงกรานตล์กูคา้จะหยดุ 1-2 สปัดาห ์แตจ่ากสถานการณโ์ควดิ-19 สง่ผลใหล้กูคา้กลุม่ยานยนตไ์ดร้บัผลกระทบ ท า
ใหล้กูคา้ประมาณ 80 กวา่ราย ไดข้ยายระยะเวลาการหยดุจากเดิม 1-2 สปัดาห ์เป็น 2-8 สปัดาห ์ซึง่ปัจจบุนัลกูคา้กลบัมา
ท างานตามปกติแลว้ คาดวา่ธุรกิจน า้ในครึง่ปีหลงัน่าจะดีขึน้ ส  าหรบัธุรกิจสาธารณปูโภคในประเทศเวียดนามในโครงการ 
Duong River ก็ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 เช่นกนั ท าใหห้ยดุชะงกัการก่อสรา้งทอ่สง่น า้ คาดวา่ครึง่ปีหลงั
นา่จะดีขึน้ 

รายได้จากธุรกิจพลังงาน โดยรวมธุรกิจพลังงานเติบโตค่อนข้างมากในปีนี ้ ดังจะเห็นได้จากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 1 ที่ผา่นมา 

2) ประมาณไตรมาสที่ 4 บริษัทจะด าเนินการขายสินทรพัยเ์ขา้กองทรพัยส์ิน เป็นจ านวน 2 กอง โดยมี
พืน้ที่จ  านวน 180,000 ตารางเมตร มลูค่าประมาณ 5,000 ลา้นบาท โดยทัง้ 2 กองไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้
เรยีบรอ้ยแลว้ 
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3) บรษัิทคาดการณว์า่ภายหลงัสถานการณโ์ควิด-19 ธุรกิจนิคมอตุสาหกรรมจะไดร้บัความสนใจจากกลุม่
ลกูคา้เป็นอยา่งมาก   
 

คณุวิวฒัน ์เวทยานกุูล และคณุประสงค ์โอวาทศกัดิ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า จากผลกระทบ
โควิด-19 บรษัิทตอ้งลดคา่เช่าหรอืไม ่และลกูคา้ชะลอการซือ้ที่ดินและเช่าโกดงัอยา่งไร 

 

ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า โดยสินทรพัยข์องบริษัท สว่นหนึ่งที่อยู่กองทรพัยส์ิน และอีกสว่นหนึ่งอยู่ที่
บริษัท โดยบรษัิทไดล้ดค่าเช่าใหแ้ก่ลกูคา้เป็นบางรายและเป็นจ านวนที่นอ้ยมาก โดยสว่นมากเป็นการยืดระยะเวลาช าระ
เงินคา่เช่า ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ  

ส าหรบัผลกระทบที่ลกูคา้ชะลอการซือ้ที่ดินในครึง่ปีแรก สาเหตเุนื่องจากลกูคา้ไมส่ามารถเดินทางเขา้มาใน
ประเทศได ้ขณะนีบ้ริษัทไดม้ีการเตรียม  MOU ไวก้่อน ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปลี่ยนเป็นสญัญา ส่วนเรื่องการเช่าในสว่นของธุรกิจ     
โลจิสติกส ์Ready-Built-Factory และ Ready-Built-Warehouse ยงัเป็นไปไดด้ว้ยดี 

นายสมคิด วงศภ์ากร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ สถานการณใ์นปัจจุบนับรษัิทไดร้บัผลดีผลเสีย
อยา่งไรบา้ง การด าเนินงานในปีนีจ้ะต ่ากวา่เดิมมากนอ้ยเพียงใด และมีกิจการที่ปิดไปแลว้ก่ีบรษัิทและคิดเป็นพืน้ท่ีเทา่ไร 

ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า สถานการณใ์นปัจจุบนัในสว่นของธุรกิจโลจิสติกสม์ีผลการด าเนินงานที่ดี        
สว่นธุรกิจนิคมอตุสาหกรรมก็ดี แตร่อใหล้กูคา้สามารถเขา้มาในประเทศไดก้่อน ธุรกิจน า้รอสถานการณภ์ยัแลง้คลีค่ลายก็
จะดีขึน้ และธุรกิจพลงังานนัน้ดีอยู่แลว้ สว่นของการด าเนินงานในปีนีบ้ริษัทยงัไม่สามารถใหค้  าตอบได ้เนื่องจากตอ้งรอ
มาตรการคลายลอ็กดาวนจ์ากภาครฐัก่อน ส าหรบัลกูคา้ในนิคมอตุสาหกรรมไมม่ีการปิดกิจการแมแ้ตร่ายเดียว 

คณุริญดา กระจ่างธิมาพร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า East Water Group เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ
ของบรษัิทหรอืไม ่บรษัิทมีจดุที่เหนือกวา่และจดุที่ดอ้ยกวา่คืออะไร และจะพฒันาอยา่งไร 

ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ East Water Group ไมใ่ช่คูแ่ขง่ทางธุรกิจของบรษัิท แตเ่ป็นหนึง่ในคูค่า้ของ
บริษัทที่จัดหาน ้าให้กับบริษัท โดยบริษัทจัดหาน ้าจาก 3 แหล่ง คือบ่อน ้าของบริษัท  East Water Group และกรม
ชลประทาน  

พิธีกรที่ประชุมไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ชักถาม คุณศิริศกัดิ์ กิจรกัษา 
ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ จึงขอประธานฯ ด าเนินการในวาระตอ่ไป 

วาระที่  3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายกลยุทธ์ และ
ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุ 

คณุไกรลกัขณ ์อศัวฉตัรโรจน ์ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบ
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บญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 
ในรูปแบบ QR Code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุล าดบัท่ี 2 แลว้ 

ขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรบัรอบปีบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมสามารถสรุปไดด้งันี ้

 

งบฐานะทางการเงนิและผลด าเนินการ  ปี 2562  ปี 2561 การเปลี่ยนแปลง 

(ลา้นบาท) 
   

สนิทรพัยร์วม 82,264 78,345 5.00 % 

หน้ีสนิรวม  49,163 47,331   3.87 %                

สว่นของผูถ้อืหุน้  33,101 31,014 6.73 % 

รายไดร้วม  11,440 9,080 26.00 %   

รายไดร้วมสว่นแบ่งก าไร  13,386 11,622 15.17 % 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 3,229 2,907 11.09 %   

ก าไรต่อหุน้  0.2220 0.2029 9.41 % 

 

พิธีกรที่ประชมุไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ 

คณุสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่  

1) จากรายงานของผูส้อบบญัชี โดยเฉพาะการพิจารณาจากความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรบังบการเงิน
รวม ซึง่ระบไุวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท หนา้ 177-178  ระบจุ านวนเงิน 217 ลา้นบาท และก าหนดรอ้ยละ 5 ของก าไร 
รวมทัง้ระบวุา่ไดต้กลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิ ซึง่มีจ านวนมากกวา่ 21.7 ลา้น
บาท โดยขอค าอธิบายและตวัเลขดงักลา่วจะเปลีย่นแปลงหรอืไมอ่ยา่งไร  

2) อา้งถึงหมายเหตขุอ้ 2.2 ในงบการเงินการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบบัที่ 15 มาใช้
ท าใหเ้กิดรายการปรบัปรุงบญัชีนัน้ เกิดจากความแตกต่างในสญัญาเรื่องอะไร และช่วยอธิบายถึงผลกระทบต่อรายการ
บญัชีตา่งๆ เช่น investment in associate, retained earning ที่ลดลงอยา่งมากเป็นตน้ 

3) ค่าความนิยมจ านวน 17,575 ลา้นบาท มีวิธีตรวจสอบอย่างไร วา่มลูคา่ดงักลา่วยงัน่าเช่ือถืออยู ่ไม่เกิด
การดอ้ยคา่ลงและการเกิดขึน้ในมลูคา่ดงักลา่วเกิดจากอะไรในอดีต เนื่องจากทัง้ 2 ปียงัเป็นตวัเลขเดียวกนั 

4) หมายเหตทุี่ 21 หุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 9,534 ลา้นบาท และหุน้กู ้27,379 ลา้นบาท rating 
ระดบัอะไร และอตัราดอกเบีย้เทา่ไหร ่การช าระหุน้กูม้ีปัญหาอะไรหรอืไมอ่ยา่งไรดว้ยเฉพาะสภาพคลอ่งของบรษัิท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอ
เอส จ ากดั ตอบขอ้ซกัถามตอ่ที่ประชมุ 
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คณุชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่  

1) ผูส้อบบญัชีใชว้ิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล โดยหากพบว่ามีขอ้ผิดพลาดที่มีตวัเลขมากกว่า 
217 ลา้นบาท และฝ่ายบริหารไม่ด าเนินการปรบัปรุง ผูส้อบบญัชีจะตอ้งแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินว่า   
งบการเงินอาจไม่ถกูตอ้งหรือผูส้อบบญัชีไม่รบัรองงบการเงิน ดงันัน้ถา้ผูส้อบออกความเห็น (clean opinion) หมายความ
วา่ไมเ่จอขอ้บกพรอ่งหรอืขอ้ผิดพลาดที่เกินกวา่ระดบั materiality 217 ลา้นบาท แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งการตรวจสอบ
ก็ไดพ้บว่ามีขอ้บกพรอ่งและขอ้ผิดพลาดบา้งเป็นบางรายการ ซึ่งสว่นใหญ่แลว้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบก็
เห็นและยอมรบัแลว้ท าการปรบัปรุงบญัชีใหถ้กูตอ้ง ซึ่งการตรวจสอบดงักลา่วเป็นวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลที่
ถือปฏิบตัิโดยทั่วไป หากสงัเกตในรายงานผูส้อบบญัชีบริษัทในประเทศไทยจะมีอยู่เพียงไม่ก่ีบริษัทที่มีการเปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมวา่ใชร้ะดบัสาระส าคญัในการตรวจสอบเทา่ไร หากดจูากบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจะ
มีการเปิดเผยขอ้มูลเรื่องนีไ้ม่ถึง 10 บริษัท และในสหรฐัอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ก็มีบริษัทที่เปิดเผยขอ้มูลนีเ้พื่อ
ความโปรง่ใส ซึง่เป็นบรษัิทชัน้น าในระดบัโลก 

ประธานไดม้อบหมายใหค้ณุสมศกัดิ ์บญุช่วยเรอืงชยั ตอบขอ้ซกัถามตอ่ที่ประชมุ 

คณุสมศกัดิ ์บญุช่วยเรอืงชยั ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่  

2) ในเรือ่งการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบบัท่ี 15 เรือ่งการรบัรูร้ายได ้โดยในเรือ่ง
นีเ้ป็นเรื่องของการปรบัปรุงของธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าเดิมรบัรูร้ายไดต้ามใบแจง้หนีท้ี่ขาย แต่เมื่อ TFRS ฉบบัที่ 
15 ไดป้ระกาศใชบ้รษัิทรว่มทนุของบรษัิทจึงไดพ้ิจารณารบัรูร้ายไดใ้หม่ เนื่องจากว่ามีองคป์ระกอบน าเรื่องนีเ้ขา้เกณฑใ์น
เรือ่งเก่ียวกบั TFRS ฉบบัท่ี 15 จึงเป็นท่ีมาของการปรบัปรุงการรบัรูร้ายได ้

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ตอบขอ้ซกัถามตอ่ที่ประชมุ 

คณุชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่  

3) ค่าความนิยม จ านวน 17,575 ลา้นบาท เกิดจากอดีตที่บริษัทเขา้ซือ้กิจการของบริษัท เหมราชพฒันา
ที่ดิน จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจพลงังานและน า้ในขณะนัน้ วิธีการทางบญัชีตอ้งบนัทึกตาม fair market value ซึ่งเมื่อ
เทียบกบัราคาที่จ่ายจะมีสว่นต่างซึ่งเรียกว่าค่าความนิยม (Good will) เนื่องจากเป็นบริษัทที่เปิดมานานจึงไม่มีทางที่จะ
สามารถซือ้ไดต้ามราคาทนุเดิม  ซึ่งการเกิดค่าความนิยมดงักลา่ว ดบับลิวเอชเอไดว้่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญโดยเฉพาะเพื่อมาตี
ราคาว่าค่าความนิยมควรเป็นจ านวนเท่าไหร ่และอยู่ในการก ากบัดแูลและตรวจสอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จึงเป็นท่ีมั่นใจไดว้า่ตวัเลขคา่ความนิยมดงักลา่วเป็นตวัเลขที่มีความเหมาะสม   

อย่างไรก็ตาม ในนโยบายการบญัชีซึ่งถือปฏิบตัิทั่วโลก (IFRS) ค่านิยมที่เกิดจากการซือ้กิจการจะไม่มีการ
ตดัจ าหน่าย (amortization) แต่จะใหม้ีการสอบทานทกุปี ในกรณีเช่นนีไ้ดม้ีการเปิดเผยไวใ้นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
(key audit matter) ปกติก่อนท่ีผูส้อบบญัชีจะพิจารณาการดอ้ยค่า (impairment) จะตอ้งมีปัจจยับง่ชีวา่ธุรกิจที่ไปซือ้มามี
การดอ้ยคา่หรอืไม ่แตจ่ากการพิจารณาแลว้จากผลประกอบการในรอบ 2-3 ปี ธุรกิจยงัมีผลก าไรท่ีดีอยู ่ประกอบกบับรษัิท
มีแผนการด าเนินธุรกิจตามที่ประธานฯ น าเสนอ  จึงยงัไมม่ีปัจจยัที่บง่ชีวา่จะมีการดอ้ยค่าความนิยม ดงันัน้ การพิจารณา
ดอ้ยคา่ความนิยมจึงยงัไมเ่กิดขึน้ 
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ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุไกรลกัขณ ์อศัวฉตัรโรจน ์ตอบขอ้ซกัถามตอ่ที่ประชมุ 

คณุไกรลกัขณ ์อศัวฉตัรโรจน ์ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่  

4) หุน้กูท้ัง้หมดมีตน้ทุนเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 3.6  หุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในปีนี ้9,534 ลา้นบาท โดยได้
ออกหุน้กูเ้พื่อรีไฟแนนซไ์ปแลว้บางสว่น แบ่งเป็นการออกหุน้กูข้องบริษัท จ านวน 4,000 ลา้นบาท และการออกหุน้กูข้อง
บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ( WHAUP) จ านวน 3,000 ลา้นบาท ในสว่นที่เหลือบริษัท
ไดใ้ช ้Bank Facilities ที่มีอยู่เพื่อรีไฟแนนซท์ัง้หมด ส าหรบัตน้ทุนการรีไฟแนนซท์ี่ต  ่าลง ณ สิน้ปี  2562 อยู่ที่รอ้ยละ 3.4 
ลดลงจากรอ้ยละ 3.8  ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 3.18  ดงันัน้บริษัทจึงไม่มีปัญหาในเรือ่งของการรีไฟแนนซ ์
ซึ่งบริษัทมีการปรับสมดุลย์ในหลายๆ ส่วน รวมทั้งบริษัทมีวงเงินกับธนาคารเมื่อปลายปีที่แล้ว 18,000 ล้านบาท 
เพราะฉะนัน้ถา้หากมีการผนัผวนในตลาดเงินหรอืตลาดทนุ บรษัิทสามารถรบัมือกบัสถานการณด์งักลา่วได ้

พิธีกรที่ประชมุไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ชกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอใหท้ี่
ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษัิทส าหรบั
รอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

- เห็นดว้ย 10,515,370,204 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

          3,655,300 
                    - 

เสยีง 
เสยีง 

     * 
     * 

 
 

ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                              หมำยเหต ุ*ไม่ค ำนวณรอ้ยละเนือ่งจำกนบัฐำนเสยีงเฉพำะผูท้ีอ่อกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และการจัดสรรส ารอง
ตามกฎหมาย 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายกลยุทธ์ และ
ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุ 

คณุไกรลกัขณ ์อศัวฉตัรโรจน ์ไดชี้แ้จงต่อที่ประชมุวา่ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 40              
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลงัหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย              
ในแตล่ะปี ทัง้นี ้บรษัิทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ เช่น 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบรษัิท แผนการลงทนุในแตล่ะช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรอืเหมาะสมของ
คณะกรรมการบรษัิท และการจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั โดย
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มติคณะกรรมการบรษัิทท่ีอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่ป็นการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชมุตอ่ไป 

 จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 
2562 เป็นจ านวนเงิน 1,856,676,937 บาท และมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 จ านวน 
2,646,038,084 บาท ซึ่งบริษัทไดม้ีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้จ านวน 2 ครัง้ รวมเป็นอัตราหุน้ละ 
0.1350 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ประมาณ 1,998 ลา้นบาท เทียบเท่ากบับริษัทจ่ายเงินปันผล คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 108 
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย หรือ
เทียบเทา่อตัรารอ้ยละ 62 ของก าไรสทุธิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ซึง่มากกวา่นโยบายจ่ายเงินปันผลของบรษัิท 

โดยรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวน 2 ครัง้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ 
เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ ดงันี ้

 ครัง้ที่ 1 จ านวน 0.0815 บาทตอ่หุน้ จ่ายไปแลว้เมื่อวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 

 ครัง้ที่ 2 จ านวน 0.0535 บาทตอ่หุน้ จ่ายไปแลว้เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

เนื่องจากบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดที่น  าเสนอไปแลว้ จึงได้ เสนอใหท้ี่ประชุม
รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและพิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 เพิ่มเติม 
ส าหรบัการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย บริษัทไดม้ีการส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ
เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

พิธีกรท่ีประชมุไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่  

ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยไมต่อ้งจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากไดม้ีการ
จดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดแลว้ และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นดว้ย 10,519,025,504 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

- 
- 

เสยีง 
เสยีง 

     * 
     * 

 
 

                              ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                         หมำยเหต ุ *ไม่ค ำนวณรอ้ยละเนือ่งจำกนบัฐำนเสยีงเฉพำะผูท้ีอ่อกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณไกรลกัขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ กรรมการ ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่ายกลยุทธ์ และ
ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุ 
 คณุไกรลกัขณ ์อศัวฉตัรโรจน ์ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลในการออกและเสนอขายหุน้กู ้
เพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม ่เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิท และเพื่อการช าระคืนหนีเ้ดิมของ
บรษัิท รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นทนุเวียนของบรษัิท โดยรายละเอียดมีดงันี ้
 

ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่
ดอ้ยสทิธิ ซึง่อาจมีหรอืไมม่ีประกนั และอาจมีหรอืไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 

สกลุเงิน : เงินบาท หรอืเงินเหรยีญสหรฐั และ/หรอืเงินสกลุตา่งประเทศอื่นๆ 
 

จ านวนเงินรวมของ
หุน้กูท้ัง้หมด 

: ไม่เกิน 30,000 ลา้นบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยน  
ในวนัที่ออกหุน้กู ้(issue date) ในแตล่ะคราว 
 

จ านวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครัง้นี ้ ไม่เกิน 
30,000 ลา้นบาท (หรอืจ ำนวนเทียบเท่ำในสกลุเงินอืน่ โดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น
ในวนัทีอ่อกหุน้กู ้(issue date) ในแต่ละครำว) โดยเมื่อค านวณรวมกบัหุน้กูข้อง
บรษัิท (ตามมลูคา่ที่ตราไว)้ ที่ยงัไมไ่ดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึง่ตอ้งมี
จ านวนรวมกันไม่เกิน 30,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) 
ทัง้นี ้วงเงินของหุน้กูท้ี่ไถ่ถอนแลว้หรอืที่บรษัิทไดท้ าการซือ้คืน จะน ามานบัเป็น
วงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถท าการออกและเสนอขายได้ (Revolving 
Principal Basis) 
 

ในกรณีการออกหุน้กู้เพื่อการ Refinancing หุน้กู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อ
ช าระ และ/หรือ ทดแทนหุน้กูเ้ดิม) จ านวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซึ่งจะถกูไถ่ถอน
ในวนัเดียวกันกับวนัที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้หม่เพื่อการ Refinancing หุน้กู้
เดิมนัน้จะไมน่บัเป็นสว่นหนึง่ของมลูคา่รวมของเงินตน้ของหุน้กูท้ี่ยงัมิไดไ้ถ่ถอน
ในกาค านวณวงเงินของหุน้กูท้ี่บรษัิทสามารถท าการออกและเสนอขายได ้
 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 
 

อาย ุ : ไม่ เกิน 15 ปี  เว้นแต่กรณี การออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่ อ เลิกบริษั ท 
(Perpetual Debentures) ซึง่การก าหนดอายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอนจะตอ้ง
เป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยห์รอื หนว่ยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
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วิธีการจดัสรร : บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้เดียวเต็มจ านวนวงเงิน หรือเป็น
คราวๆ โดยท าการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศใหแ้ก่ผูล้งทนุ
ทั่วไป และ/หรือผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ   
ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เก่ียวขอ้งของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยค์ณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
หนว่ยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งมีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออกเสนอขายหุน้กู ้
 

การช าระคืนเงินตน้ : ทยอยคืนเงินตน้หรอืช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนด ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ในหุน้กู ้
 

การไถ่ ถอนก่ อน
ครบก าหนดอาย ุ

: ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสทิธิหรอืไมม่ีสทิธิขอใหบ้รษัิทไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด และ/
หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบ ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุน้กู้
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงการขอ
อนญุาตจากหนว่ยงานราชการใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 

การขึ ้นทะ เบี ยน   
ตราสารหนี ้

: บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุน้กูก้ับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือศนูยซ์ือ้
ขายตราสารหนีอ้ื่นใด 
 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุน้กูท้ี่ไดอ้อกภายในวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัินี ้
บรษัิทสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมไดอ้ีกตามจ านวนที่ไดไ้ถ่ถอนหรอืช าระคืน 
 

วตัถปุระสงค ์ : 1) เพื่อช าระคืนหนีเ้ดิม ซึง่จะเป็นการลดภาระตน้ทนุทางการเงินของบรษัิท 
2) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม ่

และรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิท 
 

นอกจากนี ้ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจดงัตอ่ไปนี ้
(1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น การก าหนดช่ือ 

ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกัน ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 
 (2) การแต่งตัง้ ท่ีปรกึษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรือสถาบันจัดอนัดับความ
นา่เช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
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 (3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ 
ตามที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้รวมถึงการน าหุน้กูด้งักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) 
หรอืตลาดรองอื่นๆ 

 จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการระดมทนุ โดยการออกหุน้กูใ้นวงเงินสงูสดุไม่เกิน 30,000 ลา้นบาท 
ณ ขณะใดขณะหนึง่ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 

พิธีกรท่ีประชมุไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ 

คณุอไุรวรรณ อติวฒันชยั ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดข้อทราบหลกัการและเหตผุล จ านวนวงเงินท่ีออกหุน้กู ้30,000 
ซึ่งเป็นจ านวนที่สงูมากกว่าที่ผ่านอย่างมีนยัส าคญั ความสามารถในการช าระคืน บริษัทมีแผนที่จะช าระหนีค้ืนอย่างไร 
และอื่นๆ ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายกลยุทธ์ และ
ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม  

คณุไกรลกัขณ ์อศัวฉตัรโรจน ์ไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชุมว่า การขอวงเงินนีไ้ดม้ีการพิจารณาจากหลกัการหลายๆ 
สว่น อาทิเช่น ความตอ้งในการใชเ้งินทนุ ความยืดยุน่ในการบรหิารเงินทนุ อีกทัง้ บรษัิทไดม้ีการใชเ้ครือ่งมือทางการเงิน ไม่
วา่จะเป็นหุน้กูแ้ละอื่นๆ ในแต่ละช่วงเวลาบริษัทจะด าเนินการขอวงเงินเพื่อรองรบัสถานการณท์ี่ไม่คาดหมายที่จะเกิดขึน้    
โดยในปัจจบุนั บริษัทมีหุน้กูแ้ละเงินกูท้ัง้สิน้ประมาณ 28,000 ลา้นบาท ดงันัน้ ในการออก 30,000 ลา้น นัน้ ไม่ไดเ้ป็นการ
ที่ออกมากเกินไป แต่เป็นการออกเพื่อ balance ระหว่างเงินกูธ้นาคาร และหุน้กู ้โดยปัจจุบนับริษัทไดบ้ริหารอตัราหนีส้ิน
ตอ่ทนุอยู่ในอตัรา 1.2 เทา่ ซึ่งถา้มีการออกเพื่อน ามาใชร้องรบัสถานการณต์า่งๆ อตัราสว่นดงักลา่วจะไมเ่กิน 1.3 เทา่ หรือ 
1.4 เทา่ ซึง่เป็นอตัราที่สามารถบรหิารจดัการได ้ 

ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ใดชกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ โดยมีมติอนมุตัิการระดมทนุ โดยการออกหุน้กูใ้นวงเงินสงูสดุไม่เกิน 30,000 ลา้น
บาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นดว้ย 10,518,945,504 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9992 
- ไมเ่ห็นดว้ย 50,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0004 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

30,000 
- 

เสยีง 
เสยีง 

   คิดเป็นรอ้ยละ 
    คิดเป็นรอ้ยละ 

0.0002 
0.0000 

              ดว้ยจ ำนวนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่  6   พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายใหค้ณุอภิชยั บญุธีรวร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

คุณอภิชัย บุญธีรวร ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคับของบริษัท ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้
ออกจากต าแหนง่ 

โดยในปีนี ้มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ คุณจรีพร จารุกรสกุล           
ดร. กฤษณา สขุบญุญสถิตย ์และดร. สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ 

ส าหรบัคุณจรีพร จารุกรสกุล ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ ในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล
เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการ
เช่าดบับลิวเอช พรีเมี่ยม โกรท ซึ่งเขา้ข่ายประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บรษัิท จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ไดท้ราบถึงการด ารงต าแหนง่ของคณุจรีพร จารุกรสกุล ในบรษัิท ดบับลิว
เอชเอ เรยีลเอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ตามที่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดัไดก้ าหนดไว ้

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไดห้ารือรวมทัง้พิจารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพและคณุสมบตัิดา้นอื่นๆ ที่
เหมาะสม อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิทเป็นรายบคุคลตามกระบวนการสรรหาครบถว้นแลว้ 

ส าหรบักรรมการอิสระ ไดแ้ก่ ดร. กฤษณา สขุบญุญสถิตย ์และดร. สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ คณะกรรมการ
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลทัง้ 2 ท่านไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระนัน้ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้บริษัทไดแ้จง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่องมติ
แตง่ตัง้กรรมการบรษัิทแทนต าแหนง่กรรมการบรษัิทเดิมที่ลาออกจากต าแหนง่ จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

1) คณุอญัชล ีชวนิชย ์  โดยด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
2) พลโท ดร. ปรชัญา เฉลมิวฒัน ์  โดยด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง   
ทั้งนี  ้กรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์ อีกทั้งมีคุณสมบัติในการเป็น

กรรมการอิสระตามเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และมีคณุวฒุิที่เหมาะสม และจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

แมค้ณุอญัชลี ชวนิชย ์ ปัจจุบนัจะด ารงต าแหนง่เป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของ 
บรษัิท บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ซึ่งอาจเขา้ข่ายประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และอาจเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบรษัิทยอ่ยของบรษัิท กลา่วคือ บรษัิท ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) แตก่ารด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบเช่นว่านัน้ มิใช่ต  าแหน่งกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของ
บริษัทดงักล่าว คุณอญัชลีจึงยงัคงมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทไดต้ามเกณฑข์องส านกังาน  ก.ล.ต. 
อยา่งครบถว้น 



 

 

 

 

22 
 

อนึง่ บรษัิทไดป้ระกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิท www.wha-group.com เพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคล
ที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษัิท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการลว่งหนา้และสง่
ค าถามที่จะใหต้อบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามหลกัเกณทท์ี่บรษัิทก าหนด ตัง้แต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และไดก้ าหนดใหม้ีการสง่ค าถามเพิ่มเติมตัง้แตว่นัท่ี 8 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ปรากฏ
วา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ หรอืเสนอวาระการประชมุเขา้มายงับรษัิท 
รวมถึงการสง่ค าถามลว่งหนา้เพื่อใหต้อบในท่ีประชมุ 

จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลอืกกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ คณุจรพีร จารุกรสกลุ ดร. กฤษณา 
สขุบญุญสถิตย ์และดร. สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ  ที่พน้จากต าแหนง่กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

  เพื่อความเป็นอิสระแก่ผูถื้อหุน้ในการลงคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้ ขอเรียนเชิญคุณจรีพร จารุกรสกุล                                                         
ดร. กฤษณา สขุบญุญสถิตย ์และดร. สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ ออกนอกหอ้งประชมุในระหวา่งการลงคะแนนเสยีง 

พิธีกรที่ประชมุไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ 

ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. แตง่ตัง้ คณุจรพีร จารุกรสกลุ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่ดว้ย 
คะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นดว้ย 10,275,161,332 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 97.6821 
- ไมเ่ห็นดว้ย 243,814,172 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 2.3178 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

50,000 
- 

เสยีง 
เสยีง 

     * 
     * 

 
 

ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                            หมำยเหต ุ *ไม่ค ำนวณรอ้ยละเนือ่งจำกนบัฐำนเสยีงเฉพำะผูท้ีอ่อกเสยีงลงคะแนน 
 

2. แตง่ตัง้ ดร. กฤษณา สขุบญุญสถิตย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทอีกวาระหนึง่
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นดว้ย 10,308,282,457 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 97.9970 
- ไมเ่ห็นดว้ย 210,693,047 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 2.0029 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

50,000 
- 

เสยีง 
เสยีง 

     * 
     * 

 
 

ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                            หมำยเหต ุ *ไม่ค ำนวณรอ้ยละเนือ่งจำกนบัฐำนเสยีงเฉพำะผูท้ีอ่อกเสยีงลงคะแนน 
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3. แต่งตัง้ ดร. สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
- เห็นดว้ย 10,308,282,457 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 97.9970 
- ไมเ่ห็นดว้ย 210,693,047 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 2.0029 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

50,000 
- 

เสยีง 
เสยีง 

     * 
     * 

 
 

ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                            หมำยเหต ุ *ไม่ค ำนวณรอ้ยละเนือ่งจำกนบัฐำนเสยีงเฉพำะผูท้ีอ่อกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร. อภิชยั บญุธีรวร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้
ชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ ตอ่ที่ประชมุ 

ดร. อภิชยั บญุธีรวร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 22 ก าหนดวา่  
“กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 

โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติ
เปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษัิทมีสทิธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบรษัิท  

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือ
ลกูจา้งของบรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท” 

โดยที่ประชมุสามญัประจ าปี 2562 ไดม้ีมติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้
1. เบีย้ประชมุและเงินประจ าต าแหนง่ ตามอตัราที่ปรากฏรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาดว้ย 4 
2. โบนัส ในอตัรารอ้ยละ 0.17 ของรายไดร้วมของงบการเงินรวม และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและ

กิจการรว่มคา้ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
จากมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ในปี 2562 ดังกล่าว บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบีย้

ประชุมและเงินประจ าต าแหน่งกรรมการรวมจ านวนทัง้สิน้ 7,141,063 บาท ในส่วนของโบนัสประจ าปี 2562 บริษัทมี
รายไดร้วมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทรว่มและกิจการรว่มคา้ ในปี 2562 จ านวน 13,385,808,242 
บาท บรษัิทจึงจ่ายโบนสัแก่กรรมการเป็นจ านวน 22,750,000 บาท 

ส าหรบัปี 2563 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และ
คณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยประเมินตามอัตรา
ผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึง
เปรยีบเทียบกบัขอ้มลูตลาดและขอ้มลูอา้งอิงตา่งๆ จึงขอเสนออตัราเดียวกบัปี 2562 ตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาดงันี ้
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1) เงินประจ าต าแหนง่คณะกรรมการบรษัิทดงันี ้

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

           หมำยเหต ุ *ใหแ้บ่งจ่ำยเป็นรำยเดอืน 
 

2) เบีย้ประชมุกรรมการคณะกรรมการบรษัิท จ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเทา่นัน้ 
ต าแหน่ง จ านวนเบีย้ประชุมตอ่คร้ัง 

ประธานกรรมการบรษัิท 40,000 บาทตอ่ครัง้ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการ 30,000 บาทตอ่ครัง้ 
 

3) เบีย้ประชมุกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ จ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการชดุยอ่ยที่เขา้รว่มประชมุเทา่นัน้ 
ต าแหน่ง จ านวนเบีย้ประชุมตอ่คร้ัง 

ประธานกรรมการชดุยอ่ย 25,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการชดุยอ่ย 15,000 บาทตอ่ครัง้ 

 

  

4) โบนสั ในอตัรารอ้ยละ 0.17 ของรายไดร้วมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและ
กิจการรว่มคา้ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 5) สทิธิประโยชนอ์ื่นๆ   -ไม่มี- 

จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และอนมุตัิการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ 

พิธีกรที่ประชมุไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ 

ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติรบัทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และอนุมัติการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นดว้ย 10,306,581,930 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 97.9803 
- ไมเ่ห็นดว้ย 212,443,574 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 2.0196 
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- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

- 
- 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นรอ้ยละ 
คิดเป็นรอ้ยละ 

0.0000 
0.0000 

ดว้ยจ ำนวนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอนแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายบญัชี เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุ 

 คณุสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบัญชีไดด้  าเนินการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้          
จึงน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน   

โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากผลการปฏิบตัิงานมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญ
ในการสอบบญัชี และความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีที่มีความเหมาะสม  โดยเสนอให้
บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยประจ าปี 2563 

1. นายชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3760  
     (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทมาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี คือ  
    ปี 2559 - 2562) หรอื  

2. นายไพบลู  ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท  ล าดบัที่ 2 ในปี 
25262) หรอื  

3. นายบญุเรอืง  เลศิวิเศษวิทย ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 6552 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ล าดบัที่ 3 ในปี        
2562) 

โดยใหบุ้คคลดงักลา่วขา้งตน้คนใดคนหนึ่ง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่บุคคลดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์    
เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ท าหนา้ที่แทนได้ 

ส าหรบับริษัทย่อยของบริษัท ผูส้อบบญัชีจากบริษัทไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดร้บัการ
แตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบรษัิทยอ่ยของบรษัิทดว้ยเช่นกนั 

โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชีส าหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
คณะกรรมการบรษัิทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,557,500 บาท (ปี 2562 ค่าตอบแทน
ของผูต้รวจสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาท)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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รายการ ค่าสอบบัญชี ปี 2563 
(บาท) 

คา่สอบบัญชี ปี 
2562 (บาท) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
(บาท) 

คา่ตรวจสอบและคา่สอบทาน
งบการเงิน  
- บรษัิท 
- บรษัิทและบรษัิทยอ่ย 
- คา่บรกิารอื่น ๆ 

 
 

2,557,500 
16,134,816 

ไมม่ี 

 
 

2,500,000 
15,632,000 

ไมม่ี 

 
 

57,500 
502,816 

ไมม่ี 
 

ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีทกุทา่นตามรายละเอียดขา้งตน้ ไมม่ีความสมัพนัธห์รอืมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท / บรษัิทยอ่ย / 
ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และไดป้ฏิบัติหนา้ที่ในฐานะผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา  

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563   ตาม
รายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

พิธีกรที่ประชมุไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ 

คุณสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบว่า บริษัท Duong River Surface Water Joint 
Stock Company ที่ประเทศเวียดนามใครเป็นผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชีเท่าไหร ่และเมื่อน ามาจดัท างบการเงินรวม หรือ
รบัรูส้ว่นไดเ้สยีมีการสอบทานอยา่งไร นอกจากการสอบบญัชีแลว้ไดใ้หบ้รกิารอื่นหรอืไม ่

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุสมศกัดิ ์บญุช่วยเรอืงชยั ตอบขอ้ซกัถามตอ่ที่ประชมุ 

คณุสมศกัดิ์ บุญช่วยเรืองชยั ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า ผูส้อบบญัชีของ บริษัท Duong River Surface Water 
Joint Stock Company คือบริษัท Ernst & Young (EY) บริการอื่นของผู้สอบบัญชีคือเรื่องการให้ค าแนะน าในการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชี TFRS ฉบบัท่ี 9 เป็นบรกิารอื่นที่มีเพียงอยา่งเดียว 

คณุสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ผูท้ี่หุน้มาดว้ยตวัเอง ไดส้อบถามว่า บริษัทที่ประเทศเวียดนามหากใช ้EY จะมี
ผลกระทบจากกรณีบรษัิท Wirecard หรอืไม ่ 

ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า EY เป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่ Wirecard โดย EY ไม่เซ็นตร์บัรองความถกูตอ้ง
ในงบการเงิน หาก EY เกิดปัญหา ทางบรษัิทท่ีประเทศเวียดนามอาจด านเนินการเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชี 

พิธีกรที่ประชมุไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่  

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ชกัถาม พิธีกรที่ประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ตาม
รายละเอียดตามที่น  าเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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- เห็นดว้ย 10,518,995,504 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

30,000 
- 

เสยีง 
เสยีง 

     * 
     * 

 
 

ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
                              หมำยเหต ุ *ไม่ค ำนวณรอ้ยละเนือ่งจำกนบัฐำนเสยีงเฉพำะผูท้ีอ่อกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 25/1 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ ข้อ 32/1 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุณรงค ์กรชิชาญชยั กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย
กฎหมาย เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุ 

คณุณรงค ์กริชชาญชยั ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ตามที่มีการประกาศใชพ้ระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ซึง่มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2563 นัน้ เพื่อใหก้ารประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ
การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปโดยสอดคลอ้งกับพระราชก าหนดดังกล่าว จึงเสนอแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 25 และขอ้ 25/1 และเพิ่มเติมขอ้บงัคบัใหม ่ขอ้ 32/1 โดยมีรายละเอียดขอ้บงัคบัของบริษัทที่เสนอ
ขอแกเ้พิ่มเติมดงันี ้

 
 

 

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน 
 

 

ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 

แกไ้ขขอ้บงัคบั 
ข้อ 25   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซึ่งไดร้บัมอบหมาย ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวัน
ประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิ
และประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนัดประชุมโดย
วิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้ใน
กรณีท่ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การส่ง
หนงัสือนดัประชมุจะส่งผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ 

 

            ในกรณี ท่ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
หนังสือประชุมจะต้องระบุ โดยชัดแจ้งว่าการ
ด า เนิ น ก า รป ระ ชุ ม จ ะก ร ะ ท า โด ย ผ่ า น ส่ื อ
อิ เล็ กทรอ นิกส์  และระบุ ส่ื ออิ เล็ กท รอ นิกส์ ท่ี
กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพ่ือการเข้า
ประชมุได ้

 
ข้อ 25  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมาย ส่งหนงัสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษา
สิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันประชุมให้เร็ว
กวา่นัน้ก็ได ้ 
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ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน 
 

ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 

  ข้ อ  25/1  ก า รป ระ ชุ ม คณ ะก รรม ก ารผ่ าน ส่ื อ
อิ เล็ กท รอ นิ กส์     จ ะต้อ งเป็ น ไปตาม
หลกัเกณฑด์งันี ้

(1) กรรมการท่ีเขา้ประชุมอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม
ขององค์ประชุมต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่ง
เดียวกัน และกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม
ทัง้หมดจะตอ้งอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มี
การประชมุ 

(2) กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งสามารถ
ประชุมปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหวา่งกนัไดผ้่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(3) ประธานท่ีประชุมจะต้องจัดใหก้รรมการท่ี
เขา้รว่มประชมุแสดงตน เพ่ือเขา้รว่มประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์่อนรว่มการประชมุ 

(4) ประธาน ท่ีป ระชุม จะต้อ งจัด ให้ มี ก าร
บันทึกเสียง หรือทั้ง เสียงและภาพของ
กรรมการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุคนตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการประชมุ 

(5) การประชมุจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการ
รกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุม
ผ่านส่ือ 

 
เพิ่มขอ้บงัคบัใหม ่
ขอ้ 32/1                    
                               -ไม่มี- 

ขอ้ 25/1  การประชุมคณะกรรมการจะจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได ้โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ขอ้ 32/1  การประชุมผูถื้อหุน้จะจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้
โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 

 
จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 25 และขอ้ 25/1 และเพิ่มเติมขอ้บงัคบั

ใหม ่ขอ้ 32/1  
มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 25/1 และเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบั 32/1 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นดว้ย 10,510,546,169 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9193 
- ไมเ่ห็นดว้ย 8,479,335 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0806 
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- 
- 

งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

- 
- 

เสยีง 
เสยีง 

    คิดเป็นรอ้ยละ 
    คิดเป็นรอ้ยละ 

0.0000 
0.0000 

ดว้ยจ ำนวนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  10 เร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการน าเสนอวาระใด หรอืมีขอ้ซกัถามใด เพิ่มเติมหรอืไม ่      
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอหรือซกัถามเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุม  ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อ        
เวลา 16.00 น. 

 
         ลงช่ือ …...………………………………….... ประธานท่ีประชมุ 
                                                                  (นางสาวจรพีร จารุกรสกลุ)  


