
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560
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วาระที่ 1 

รบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2559  

ทีจ่ดัขึ้นเมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2559

2



3

รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2559 วาระที่ 2 

สิ้นสุด ณ 31 ธนัวาคม 2559 โรงงาน คลงัสนิคา้

พื้นทีเ่ช่ารวม (ตร.ม.) 196,205 488,337

พื้นทีเ่ช่าเพิม่สุทธิระหว่างปี (ตร.ม.) 33,525 65,087

อตัราการเช่า 49% 72%

พื้นที่เช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้



วาระที่ 2 (ต่อ)
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ขอ้มูลทางการเงนิ (หน่วย : ลา้นบาท)ขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญั (หน่วย : ลา้นบาท) 2559 2558 เปลี่ยนแปลง

การใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง 1,172 1,049 +12%

สดัส่วนรายไดจ้ากการใหเ้ช่า เทยีบกบัรายไดร้วม 63% 22%

ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง 333 306 +9%

ก าไรข ัน้ตน้จากการใหเ้ช่า 72% 71%

การขายอสงัหารมิทรพัย ์

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 251 3,346 -92%

สดัส่วนรายไดจ้ากการขาย เทยีบกบัรายไดร้วม 13% 69%

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ 160 2,401 -93%

ก าไรข ัน้ตน้จากการขาย 36% 28%



วาระที่ 2 (ต่อ)
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ขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญั (หน่วย : ลา้นบาท) 2559 2558 เปลี่ยนแปลง

รายไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั Property funds และ REIT

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุใน PFunds/REIT 104 126 -17%

รายไดค่้าบรหิารจดัการจาก PFunds/REIT 201 204 -1%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุใน PFunds/REIT 252 248 +2%

ก าไรรบัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหาฯ ให ้PFunds/REIT 295 247 +19%



วาระที่ 2 (ต่อ)

(หน่วย : ลา้นบาท)
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ขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญั (หน่วย : ลา้นบาท) 2559 2558 เปลี่ยนแปลง

ค่าใชจ้า่ยที่ส าคญั

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 523 472 +11%

ค่าเสือ่มราคา 181 285 -36%

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 812 762 +7%

ก าไรสทุธิ 278 771 -64%

ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.25 0.70 -64%

สนิทรพัย์ 36,093 36,287 -1%

หน้ีสนิ 24,675 24,598 +0.3%

สว่นของผูถ้อืหุน้ 11,418 11,689 -2%
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วาระที่ 2 (ต่อ)

อตัราสว่นทางการเงนิ 2559 2558

Return on equity 2.38% 6.65%

Return on fixed assets 2.31% 4.63%

Debt to equity ratio (Total debt) 2.16 2.10

Net debt to equity ratio (Total debt) 2.13 2.01

Debt to equity ratio (Interest-baring debt) 1.95 1.88

Net debt to equity ratio (Interest-baring debt) 1.92 1.78
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วาระที่ 2 (ต่อ)

แผนการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทนุในเดอืนมกราคม 2560 จ านวน 13,230 ลา้นบาท

ช าระหนี้ เงนิกูย้มื 8,800 ลา้นบาท

พฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ 3,000 ลา้นบาท

เงนิทนุหมนุเวยีน 1,430 ลา้นบาท

รวม 13,230 ลา้นบาท

การเพิม่ทนุดงักลา่วจะท าให ้Net interest-baring debt to equity ratio ของบรษิทัลดลงเหลอื 0.35 เท่า
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การด าเนินการในเรื่องการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่

• ปี 2558   บริษทัร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏบิตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption or CAC)

• ปี 2558   คณะกรรมการบริษทัอนุมตั/ิประกาศใชน้โยบายต่อตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัช ัน่ (Anti-Corruption Policy)

• ปลายปี 2559   บรษิทัยืน่ขอรบัรองมาตรฐานการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่โดย CAC 

(ขณะนี้อยู่ในข ัน้ตอนการพจิารณารบัรอง)

วาระที่ 2 (ต่อ)



พจิารณาอนุมตังิบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของบรษิทั ส  าหรบัรอบปีบญัชี

สิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2559 

วาระที่ 3 
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พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสดจากก าไรสะสม และการตัง้

ส  ารองตามกฎหมาย

วาระที่ 4 
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เงนิปนัผลต่อหุน้ 0.08 บาท

วนัขึ้นเครื่องหมาย XD 2 พฤษภาคม 2560

วนัก าหนดรายชื่อผูร้บัสทิธิ (Record date) 4 พฤษภาคม 2560

วนัปิดสมดุทะเบยีน 5 พฤษภาคม 2560

วนัจ่ายเงนิปนัผล 19 พฤษภาคม 2560

ไม่มกีารต ัง้ส  ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทัมขีาดทนุสุทธิในปี 2559



พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทน

กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 

1) นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม

2) นายปณต สริวิฒันภกัดี

3) นายชาย วนิิชบตุร
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1) นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ (อาย ุ66 ปี)

   ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /

      กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี

การศึกษา ปรญิญาโทการบรหิาร 

สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศินทร์

แห่งจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ประสบการณ์

2558 - ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. ทปิโกแ้อสฟลัท์

2556 - ปจัจบุนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่

2555 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 บมจ.แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท์

2553 - ปจัจบุนั  กรรมการ บมจ.เนช ัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย
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2) นายปณต สริวิฒันภกัดี (อาย ุ39 ปี) 

กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /

      กรรมการก าหนดค่าตอบแทน

การศึกษา ปรญิญาโท ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 

มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ

ประสบการณ์

2556 - ปจัจบุนั กรรมการบรษิทั เฟรเซอร ์เซน็เตอรพ์อยต ์ลมิเิตด็

2555 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท์

2550 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์

2550 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

2550 - ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร บมจ. อาหารสยาม

2548 - ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร บมจ. เบอรล์ี ่ยุคเกอร์
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3) นายชาย วนิิชบตุร อาย ุ43 ปี 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร

การศึกษา ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ 

Boston University

ประสบการณ์

2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 

2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4

2550 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 

2550 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร์

2547 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. โรจนะ พรอ็พเพอรต์ี้
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พจิารณาเพิม่จ านวนกรรมการบรษิทัเป็น 9 ท่าน

 วาระที่ 6 
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พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบรษิทัท่านใหม่วาระที่ 7 
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รองศาสตราจารยธ์ติพินัธุ ์ เช้ือบญุชยั (อาย ุ64 ปี)

การศึกษา     พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑติ (บรหิารธุรกจิ) 

                มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

                Master of Laws (LL.M.), Harvard Law School, U.S.A

ประสบการณ์

2559 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนเิวนเจอร์

2559 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี

2553 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ซ ีแอนด ์ซ ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล เวนเจอร์

2552 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกัทรพัยเ์พือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์

2538 - ปจัจบุนั ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยักฎหมายและการพฒันา คณะนติศิาสตร์



พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการบรษิทัส าหรบัปี 2560

วาระที่ 8 

• ค่าตอบแทนรวมไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท
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พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 

2560

วาระที่ 9 

1) นายโสภณ เพิม่สริวิลัลภ EY Office Limited 

2) นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกลุ EY Office Limited 

3) นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ EY Office Limited

4) นางสาวรสพร เดชอาคม EY Office Limited

5) นางสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์ EY Office Limited

ค่าตอบแทนประจ าปี 2560 รวมท ัง้สิ้นไมเ่กิน 1,050,000 บาท  
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พจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษทัแบบมอบอ านาจท ัว่ไป 

และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ

วาระที่ 10 

เพิม่ทนุจดทะเบยีนเพือ่ออกหุน้เพิม่ทนุใหแ้ก่

1) ผูถ้อืหุน้เดมิ ไมเ่กิน 30% 550,242,712 หุน้ และ/หรอื

2) ประชาชนท ัว่ไป ไมเ่กิน 20% 366,828,475 หุน้

โดย 1)+2) ไมเ่กิน 30% หรอืไมเ่กิน 550,242,712 หุน้
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วาระที่ 10 (ต่อ)

ขัน้ตอนการออก/จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ

• ประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนุมตักิารออก/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ

• แจง้ขา่วการออก/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ (วธิกีารจดัสรร/จ านวนหุน้ทีอ่อก/ราคา)

• ขออนุญาตออก/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุต่อ ก.ล.ต. (ประมาณ 1-2 เดอืน)

• จดทะเบยีนหุน้ช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย์

• ขออนุญาตน าหุน้เพิม่ทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัย์
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วาระที่ 10 (ต่อ)

การเพิ่มทนุจดทะเบยีน

ทนุจดทะเบยีนเดมิ 1,834,142,375 บาท

เพิม่ทนุจดทะเบยีน 917,071,187 บาท

รวมเป็นทนุจดทะเบยีน 2,751,213,562 บาท



วาระที่ 10 (ต่อ)

หนงัสอืบรคิณหส์นธิ

ขอ้ 4

ทนุจดทะเบยีน 2,751,213,562 บาท

แบง่ออกเป็น 2,751,213,562 บาท

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุน้สามญั 2,751,213,562 หุน้

หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้



พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั แบบมอบ

อ านาจท ัว่ไป (General Mandate)

วาระที่ 11 

• ผูถ้อืหุน้เดมิ ไมเ่กิน 550,242,712 หุน้  และ/หรอื

• ประชาชนท ัว่ไป ไมเ่กิน 366,828,475 หุน้

ทนุช าระแลว้ในส่วนเพิม่เตมิ รวมท ัง้สิ้นตอ้งไมเ่กิน 30% ของทนุช าระแลว้ ณ วนัที่

คณะกรรมการมมีติใหเ้พิ่มทุน ซึ่งหมายถงึออกหุน้ไดร้วมกนัท ัง้สิ้นเป็นจ านวนไม่

เกิน 550,242,712 หุน้
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วาระที่ 11 (ต่อ)

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี  านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ

ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายหุน้ใหก้ลุม่บคุคลใดก่อน

หรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้และใหม้อี  านาจรวมถึงการ

ก าหนดราคาเสนอขาย วนั และเวลาเสนอขาย รวมท ัง้รายละเอยีดและเงือ่นไข

ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว
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วาระที่ 12 อืน่ๆ
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Q & A 
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ขอขอบคุณ
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