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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 

22 เมษายน 2557 

   

เวลา และสถานที 

การประชุมจดัขนึเมือวนัท ี22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชนั 11 (อาคารจอดรถ) โรงแรมตวนันา     

เลขท ี80 ถนนสุรวงศ ์แขวงสพีระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

กรรมการทเีขา้ร่วมประชุม จาํนวน 6 ท่าน 

คุณชาล ีโสภณพนิช 

คุณจิระพงษ ์วนิิชบตุร 

คุณชาย วนิิชบตุร 

คุณเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

คุณตรขีวญั บนุนาค 

คุณวรีพนัธ ์พูลเกษ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายบรหิารทเีขา้ร่วมประชุม จาํนวน 7 ท่าน 

คุณลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์

คุณสามารถ รศัมโีรจนว์งศ์ 

คุณศิรพิร สมบตัิวฒันา 

คุณสทิธิศกัด ิธารรีชัต ์

คุณรุ่งทพิย ์ภยิโยดลิกชยั 

คุณพรพมิล ศุภวริชับญัชา 

คุณหทยักานต ์ดุษฐดนิทร 

ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายบญัช ีการเงนิ และสารสนเทศ และเลขานุการบริษทั 

ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายธุรการ 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมาย 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัช ี

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงนิ 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด 

ผูส้อบบญัชีทเีขา้ร่วมประชุม จาํนวน 3 ท่าน 

คุณรุง้นภา เลศิสุวรรณกลุ 

คุณนยัรตัน ์กวยอะไพ 

คุณศิรณีิ ภวเรืองจาํรูญ 

หุน้ส่วน บริษทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

กรรมการ บรษิทั บาลานซ ์ฟิกเกอร ์ออดทิ จาํกดั 

กจิการเบอืงตน้ 

คุณลลิตพนัธุ์ พิริยะพนัธุ์ (เลขานุการบริษทั) กล่าวต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้ถึงเหตุผลของการเปลียนแปลงสถานทีจ ัดประชุมในปีนีว่า 

เนืองจากบรษิทัมผูีถ้อืหุน้เพมิขนึจากเดมิมาก 

คุณลลติพนัธุ์ กล่าวว่ามีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบอาํนาจเขา้ร่วมประชุมทงัสิน 507 ราย รวมจํานวนหุน้ 477,468,011 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

52.33 ของหุน้ชาํระแลว้ (บรษิทัมผูีถ้อืหุน้ 7,311 ราย ซงึถอืหุน้รวม 912,396,032 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

คุณลลติพนัธุ์ แจง้ต่อทปีระชุมถงึวธิีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีทผูีถ้อืหุน้ตอ้งการออกเสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง    

ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทไีดแ้จกให ้โดย 1 หุน้มเีสยีงเทา่กบั 1 เสยีง 
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คุณลลติพนัธุ ์กลา่วขออาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้ร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนของบรษิทั (คุณไพกจิ เกรยีงเชยีวชาญ - อาสาสมคัร)  

คุณลลติพนัธุ ์กลา่วแนะนาํกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

คุณชาล ีโสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานทีประชุม ประธานไดก้ล่าวเปิดประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ 

ดงัต่อไปน ี

วาระท ี1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2556 ทจีดัขึนเมอืวนัท ี19 เมษายน 2556 

 ประธานกลา่ววา่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

2556 เนืองจากรายงานการประชมุดงักลา่วถกูบนัทกึอยา่งถกูตอ้ง และมรีายละเอยีดของมตทิปีระชมุครบถว้น 

 ประธานไดเ้สนอใหท้ปีระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี1 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 11 ทา่น ถอืหุน้รวม 52,675 หุน้ 

 ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงัน ี   

 ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 477,436,286           รอ้ยละ  100.00 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

477,436,286 

                     -  

          รอ้ยละ  100.00 

          รอ้ยละ     0.00  

  มต ิ :  ทปีระชมุใหก้ารรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

วาระท ี2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัท ประจาํปี 2556 

คุณวรีพนัธร์ายงานวา่ในปี 2556 บรษิทัมรีายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารจาํนวน 1,100 ลา้นบาท เพิมขนึประมาณรอ้ยละ 5 จากปี

ก่อนหนา้ และมีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยป์ระมาณ 5,500 ลา้นบาท ซึงบริษทัรบัรู ้

เป็นรายไดจ้ากการขายอาคารและทดีิน และอาคารตามสญัญาเช่าการเงนิ เป็นจํานวน 4,663 ลา้นบาท และส่วนทเีหลอืเป็น

การขายสทิธิการเช่าทดีนิททียอยรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามอายุสญัญาเช่าทดีนิ 30 ปี อกีประมาณ 900 ลา้นบาท 

บรษิทัมรีายไดค่้าบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH 153 ลา้นบาท เพมิขนึประมาณรอ้ยละ 45 จาก

ปีก่อนหนา้ และมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในกองทุนดงักล่าวจํานวน 217 ลา้นบาท ทงันี ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 

1,414 ลา้นบาท 

บริษทัมีสินทรพัยร์วม ณ สินปี 2556 เพิมขนึเป็น 26,451 ลา้นบาท จากการขยายการลงทุนในทดีินและอาคารโรงงาน/

คลงัสนิคา้ในหลายพนืท ีมหีนีสนิรวมเป็น 17,764 ลา้นบาท และส่วนของผูถ้อืหุน้รวมเป็น 8,688 ลา้นบาท   

ณ สนิปี 2556 กลุม่บรษิทัมอีตัราการเช่าโรงงานรอ้ยละ 77 ซงึเป็นอตัราเดยีวกบัไตรมาส 1/2557  

สาํหรบัอตัราการเช่าคลงัสนิคา้ ณ สนิไตรมาส 1/2557 อยู่ทรีอ้ยละ 75 ซึงอาคารคลงัสินคา้ทวี่างส่วนใหญ่เป็นอาคารทสีรา้ง

ขนึใหม่เพือรองรบัผูเ้ช่าทีเพิมขึน ขณะทอีาคารโรงงานทีว่างส่วนใหญ่อยู่ในพืนททีไีดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั     

ซงึพนืทดีงักลา่วเรมิมผูีเ้ช่าเพมิขนึ  
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อตัราการเช่ารวมของโรงงานและคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษทั ณ สินปี 2556 อยู่ทรีอ้ยละ 78 ขณะท ีณ สินไตรมาส 1/2557   

มอีตัราการเช่ารอ้ยละ 76 ทงันี ในช่วงไตรมาส 1/2557 บรษิทัปลอ่ยเช่าพนืทไีดเ้พมิขนึ ขณะเดยีวกนัอาคารว่างทสีรา้งขนึใหม่

ไดม้จีาํนวนเพมิขนึดว้ย จึงทาํใหอ้ตัราการเช่า ณ สนิไตรมาส 1/2557 ลดลง  

คุณวีรพ ันธ์กล่าวเพิมเติมเกียวกับผู เ้ ช่าว่าปัจจุบนัลูกคา้ผู เ้ ช่ าโรงงานทีเป็นกลุ่มยานยนต์มีอ ัตราส่วนรอ้ยละ 35             

กลุม่อเิลก็ทรอนิคสร์อ้ยละ 31 จากเดมิทลูีกคา้กลุ่มยานยนตม์ีอตัราส่วนไม่ถงึรอ้ยละ 20 กลุ่มอิเลก็ทรอนิคสป์ระมาณรอ้ย

ละ 50 อยา่งไรกต็าม ธุรกจิอเิลก็ทรอนิคสไ์ม่ไดห้ดตวัลง แต่ขยายตวัชา้กวา่การขยายตวัของธุรกิจยานยนต ์นอกจากนีลูกคา้

หลกัของบรษิทั และประมาณรอ้ยละ 70 ของลูกคา้รายใหม่ มาจากประเทศญีปุ่ น สาํหรบัช่วงไตรมาส 1/2557 สถานการณ์

ทางการเมอืงทยีงัไม่แน่นอน ทาํใหลู้กคา้หลายรายชะลอการตดัสนิใจเช่าโรงงานของบรษิทัออกไป 

สาํหรบัผูเ้ช่าคลงัสินคา้ส่วนใหญ่เป็นบริษทัผูใ้หบ้ริการโลจิสติกสค์ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42 กลุ่มยานยนตร์อ้ยละ 22 และ

รองลงมา คือกลุม่คา้ปลกี/คา้สง่ ซงึช่วงนีมกีารขยายตวัเพมิขนึ โดยเป็นลูกคา้จากประเทศญีปุ่ นมากทสีุด รองลงมาคือลูกคา้

จากยุโรปซงึส่วนใหญ่เป็นกลุม่ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) 

ทตีงัโรงงานของบริษทั ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวนัออก ตงัแต่จังหวดัพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงระยอง       

โดยภายหลงัจากเหตกุารณ์อุทกภยับริษทัไดซ้ือทดีินทางฝงัตะวนัออกเพิมขนึ เช่นในจงัหวดัปราจีนบุรี ตามการขยายตวัไป

ทางฝงัตะวนัออกของกลุม่ยานยนต ์ 

สาํหรบัทตีงัคลงัสนิคา้ เรมิจากทาํเลใกลก้บัโรงงานใหเ้ช่าของบริษทั ทงัในภาคกลางและภาคตะวนัออก เช่น อีสเทริน์ซีบอรด์ 

แหลมฉบงั ซงึเป็นทาํเลใหเ้ช่าทดี ีต่อมาเมอืเหตกุารณ์อทุกภยัผ่านพน้ไป มผูีใ้หบ้รกิารกระจายสินคา้ภายในประเทศหลายราย

เรมิกลบัมาดาํเนินธุรกจิในอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ทาํใหบ้ริษทัทาํการพฒันาโครงการใหม่ในพืนทดีงักล่าว 

นอกจากนี บรษิทัไดข้ยายการลงทนุไปตามภูมภิาค เนืองจากมีหลายจงัหวดัทมีีประชากรเพิมขนึ มีรายไดสู้งขนึ เช่นจงัหวดั

ขอนแก่น และสุราษฎรธ์านี ซึงเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ทางภาคอีสานและภาคใต ้และเมือเร็ว ๆ นี บริษทัไดล้งทุนซือทดีิน  

ทางภาคเหนือในจงัหวดัลาํพูน ซงึมรีะยะทางหา่งจากตวัเมอืงเชยีงใหม่ไม่เกนิ 20 กโิลเมตร 

ทปีระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัท 

วาระท ี3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิทตีรวจสอบแลว้ของบรษิัท สาํหรบัรอบปีบญัชีสนิสดุ 31 ธนัวาคม 2556 

 ประธานแจง้ต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุม ัติงบการเงินทตีรวจสอบแลว้  

ของบริษทั สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสุด 31 ธนัวาคม 2556 เนืองจากงบการเงนิดงักล่าวไดแ้สดงขอ้มูลทคีรบถว้น เชือถอืได ้

สมเหตสุมผล และสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีถีอืปฏบิตักินัทวัไป รวมทงักฎระเบยีบต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง  

 ประธานไดเ้สนอใหท้ปีระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิดงักลา่ว 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี2 และวาระท ี3 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชุมเพิมรวมจํานวน 15 ท่าน ถอืหุน้รวม 

400,017 หุน้  

 ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงันี 
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ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน             477,920,703            รอ้ยละ 100.00 

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

            477,920,703 

                             - 

           รอ้ยละ 100.00 

           รอ้ยละ    0.00 

  มติ : ทปีระชมุมมีติอนุมตังิบการเงนิดงักล่าวขา้งตน้ตามทปีระธานเสนอ  

วาระท ี4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลจากกาํไรสุทธิปี 2556 เป็นเงนิสด 

 ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล กําไรสุทธิประจําปี 2556 และกระแสเงนิสดของบริษทั 

คณะกรรมการเหน็สมควรใหเ้สนอต่อผูถ้อืหุน้เพือพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของปี 2556 

จาํนวน 1 บาทต่อหุน้  

คุณลลติพนัธุ ์กลา่ววา่ วนัขนึเครอืงหมาย XD คือวนัท ี28 เมษายน 2557 วนักาํหนดรายชอืผูถ้อืหุน้เพือรบัสิทธิในเงนิปนัผล 

(Record date) คือ วนัท ี30 เมษายน 2557 และวนัปิดสมุดทะเบยีนรวบรวมรายชือผูถ้อืหุน้ คือวนัท ี2 พฤษภาคม 2557 

โดยกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัท ี16 พฤษภาคม 2557  

คุณลลติพนัธุ ์ชแีจงเพมิเตมิวา่ เงนิปนัผล 1.00 บาทต่อหุน้ เป็นการจ่ายจากกาํไรสุทธิ 4 ประเภท ดงัน ี

1. เงนิปนัผลจาํนวน 0.6089 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาํไรสุทธิทเีสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 

2. เงนิปนัผลจาํนวน 0.0419 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาํไรสุทธิทเีสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 10 

3. เงนิปนัผลจาํนวน 0.0218 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาํไรสุทธิทไีดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล 

4. เงนิปนัผลจํานวน 0.3274 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาํไรสุทธิจากการขายทรพัยส์ินจํานวนหนึงตามสญัญาเช่าทางการเงนิ

ระยะเวลา 30 ปี ซงึเงนิปนัผลส่วนนี ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถนาํไปเครดติภาษไีด ้

คุณลลติพนัธุ ์กลา่วเพมิเตมิวา่ การจ่ายเงนิปนัผลในครงันี คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 64.61 ของกาํไรสุทธิของบริษทั ซึงจะไม่มี

การปรบัอตัราและราคาใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 เนืองจากการจ่ายเงนิปนัผลในครงันีไม่เกินรอ้ยละ 70 

ของกาํไรสุทธิ  

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี4 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 6 ทา่น ถอืหุน้รวม 20,973 หุน้ 

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงันี 

 ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน              477,941,676            รอ้ยละ 100.00 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

             477,941,676 

                         - 

           รอ้ยละ 100.00 

           รอ้ยละ    0.00 

  มติ : ทปีระชมุมมีติอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลตามทปีระธานเสนอ 



  หนา้ 5/13 

   
TICON  Industrial Connection Plc. 13th Floor, Sathorn  City  Tower, 175, South Sathorn Road 

Sathorn District, Bangkok 10120, Thailand.  Tel: +66(0)2679 6565 Fax: +66(0)2287 3153  www.ticon.co.th 
 

 

วาระท ี5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตงักรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานแจง้ต่อทปีระชมุวา่ขอ้บงัคบัของบริษทัไดร้ะบุว่าในการประชุมสามญัประจําปีทุกครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง

จํานวนหนึงในสาม ในปีนีมีกรรมการทตีอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน คือ คุณเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ 

คุณวรีพนัธ ์พูลเกษ และคุณชาย วนิิชบตุร คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิแต่งตงักรรมการทงั 

3 ทา่นเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง เนืองจากกรรมการทงั 3 ท่านมีคุณสมบตัิเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการของ

บรษิทั และกรรมการทงั 3 ทา่นไม่มตีาํแหน่งกรรมการในบรษิทัทดีาํเนินธุรกิจเดียวกนักบับริษทัทอีาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์ 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้วา่สาํหรบัวาระนีขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

คุณลลติพนัธุ ์กลา่วเสรมิวา่ คุณเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์เป็นกรรมการและปฏิบตัิหนา้ทเีป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

ของบรษิทัมาเป็นเวลา 13 ปี และไดเ้ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัปี 2556 ครบทงั 5 ครงั 

คุณวรีพนัธ์ พูลเกษ เป็นกรรมการของบริษทัมาเป็นเวลา 19 ปี ปจัจุบนัคุณวรีพนัธ์เป็นกรรมการของบริษทัย่อยอีกหลาย

บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จํากดั  Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.     

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จํากดั และบริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส จํากดั คุณวรีพนัธ์ไดเ้ขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการบรษิทัปี 2556 ครบทงั 5 ครงั 

คุณชาย วินิชบุตร เป็นกรรมการของบริษทัมาเป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบนัคุณชายเป็นกรรมการของบริษทัย่อย 2 แห่ง คือ   

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จํากดั และบริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส จํากดั และคุณชายไดเ้ขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการบรษิทัปี 2556 ครบทงั 5 ครงั 

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงันี 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 การเลอืกตงั นายเดวิด เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งนีมผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 3 ทา่น ถอืหุน้รวม 49,001 หุน้ 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน              477,973,177  รอ้ยละ 100.00 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

             477,973,177 

                         - 

 รอ้ยละ 100.00 

              รอ้ยละ    0.00 

การเลอืกตงั นายวีรพนัธ ์พูลเกษ 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งนีมผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 2 ทา่น ถอืหุน้รวม 9,037 หุน้ 

  จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน              477,982,214  รอ้ยละ 100.00 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

             477,982,214 

                         - 

 รอ้ยละ 100.00 

              รอ้ยละ    0.00 
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การเลอืกตงั นายชาย วินิชบตุร 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งนีมผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 1 ทา่น ถอืหุน้รวม 5,000 หุน้ 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน              477,987,214  รอ้ยละ 100.00 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

             477,987,214 

                         - 

 รอ้ยละ 100.00 

              รอ้ยละ    0.00 

 มต ิ :  ทปีระชุมมีมติอนุมตัิให ้นายเดวดิ เดสมอนด์ แทรเ์รน้ท ์นายวรีพนัธ์ พูลเกษ และนายชาย วินิชบุตร เขา้ดํารง 

ตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึง 

วาระท ี6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการบรษิัทสาํหรบัปี 2557 

ประธานกลา่ววา่ คณะกรรมการเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2557 โดยค่าตอบแทนของกรรมการ

และกรรมการตรวจสอบรวมกนัทงัสนิไม่เกนิ 13,000,000 บาทต่อปี ซงึเป็นจาํนวนเทา่กบัปีทผี่านมา  

คุณลลติพนัธุ ์แจง้วา่วาระนกีรรมการซงึมสี่วนไดเ้สยีกบัการอนุมตัค่ิาตอบแทนจะงดออกเสยีงลงคะแนน 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี6 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 3 ทา่น ถอืหุน้รวม 610 หุน้ 

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงันี 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทงัหมดทเีขา้ประชุม 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ทงัหมดทเีขา้ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ทงัหมดทเีขา้ร่วมประชมุ              478,005,324  รอ้ยละ 100.00 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

             416,728,878 

                7,288,300 

               53,988,146 

 รอ้ยละ  87.18  

 รอ้ยละ    1.52 

 รอ้ยละ   11.30  

 มต ิ :  ทปีระชมุมมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2557 ตามทปีระธานเสนอ 

วาระท ี7 พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจาํปี 2557 

คุณลลติพนัธุ์ กล่าวว่า ปี 2557 บริษทัขอเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

(เดมิชอื บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั) ซึงไดแ้ก่ นายโสภณ เพิมศิริวลัลภ หรือนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

หรอืนางสาวรสพร เดชอาคม หรอืนางสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจําปี 2557 แทนนางสาวรุง้นภา 

เลศิสุวรรณกลุ ซึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกนั (ปี 2552-2556) และแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทั  

บาลานซ ์ฟิกเกอร ์ออดทิ จาํกดั ซงึไดแ้ก่ นางสาวศิรณีิ ภวเรอืงจาํรูญ หรอืนางชลกานต ์จิตตกูล เป็นผูส้อบบญัชีสาํหรบังาน

ตรวจสอบการปฏบิตัติามเงอืนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทนุประจาํปี 2557  

ประธานกลา่ววา่ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน  

อีวาย จํากดั ซึงมีรายชือตามทีคุณลลิตพนัธุ์ไดก้ล่าวมา เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจําปี 2557 โดยมีค่าตอบแทน       
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จากการสอบบญัชปีระจาํปี 2557 จาํนวนไม่เกิน 790,000 บาท และแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทั บาลานซ ์ฟิกเกอร ์ออดิท 

จําก ัด ซึงมีรายชือตามทีคุณลลิตพ ันธุ์ไดก้ล่าวมา เป็นผูส้อบบญัชีสําหร ับงานตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงือนไขของ          

บตัรส่งเสรมิการลงทนุประจาํปี 2557 โดยมค่ีาตอบแทนเป็นจาํนวนไม่เกนิ 250,000 บาท 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี7 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 2 ทา่น ถอืหุน้รวม 4,100 หุน้ 

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงันี 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน             477,988,924   รอ้ยละ 100.00 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

            477,988,924 

                         - 

            รอ้ยละ 100.00 

            รอ้ยละ    0.00 

 มต ิ : ทปีระชมุมมีตแิต่งตงันายโสภณ เพมิศิรวิลัลภ หรอืนางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ หรอืนางสาวรสพร เดชอาคม หรือ

นางสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจําปี 2557 และมีค่าตอบแทนประจําปี 2557 จํานวน   

ไม่เกนิ 790,000 บาท และแต่งตงันางสาวศิรณีิ ภวเรอืงจาํรูญ หรอืนางชลกานต ์จิตตกูล เป็นผูส้อบบญัชีสาํหรบังาน

ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงอืนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุนประจําปี 2557 และมีค่าตอบแทนเป็นจํานวนไม่เกิน 

250,000 บาท 

วาระท ี8   พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิัทโดยการยกเลกิหุน้สามญัทยีงัมไิดอ้อก 

คุณลลติพนัธุ์ กล่าวว่าปจัจุบนับริษทัมีหุน้สามญัส่วนทยีงัมิไดอ้อกจํานวน 331,060,404 หุน้ ซึงเป็นหุน้ทบีริษทัสาํรองเพือ

รองรบัการใชส้ทิธขิองหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพของบริษทั ซึงสินสุดโครงการแลว้และไม่ไดม้ีการใชส้ิทธิแปลงสภาพ ปจัจุบนั

บริษทัมีทุนจดทะเบยีนจํานวน 1,263,740,168 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจะลดทุนจากการไม่ไดอ้อก Taiwan 

Depository Receipts (TDRs) จาํนวน 80,000,000 หุน้ จากการไม่ไดใ้ชส้ิทธิของใบแสดงสิทธิในการซือหุน้เพิมทุนทโีอน

สิทธิได ้TICON-T1 จํานวน 1,161,019 หุน้ จากการไม่ไดใ้ชส้ิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 จํานวน 

214,659,308 หุน้ จากการไม่ไดใ้ชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W4 จํานวน 2,357,077 หุน้ และจากการยกเลิก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W5 จาํนวน 32,883,000 หุน้ ทาํใหท้นุจดทะเบยีนของบรษิทัภายหลงัจากการลดทุนตามทกีล่าว

ขา้งตน้เทา่กบั 932,679,764 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนจาก 1,263,740,168 บาท 

เป็น 932,679,764 บาท โดยการยกเลกิหุน้สามญัทยีงัมไิดอ้อกตามจาํนวนทคีุณลลติพนัธุก์ลา่วมา  

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี8 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 1 ทา่น ถอืหุน้รวม 2,000 หุน้ 

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงัน ี
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ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: ไม่นอ้ยกว่าสามในสขีองจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน              478,011,424    รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

         477,990,924 

                     - 

               20,500 

       รอ้ยละ  99.9957 

       รอ้ยละ   0.0000 

       รอ้ยละ   0.0043 

มติ   :  ทปีระชมุมมีติอนุมตัใิหบ้ริษทัลดทนุจดทะเบยีนจาก 1,263,740,168 บาท เป็น 932,679,764 บาท โดยการยกเลกิ 

หุน้สามญัทยีงัมไิดอ้อกจาํนวน 331,060,404 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 331,060,404 บาท  

วาระท ี9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัทในเรืองการเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนเพือใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลดทนุจดทะเบยีน 

คุณลลติพนัธุก์ลา่ววา่ เพอืใหห้นงัสอืบรคิณหส์นธิแสดงขอ้มูลทสีอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบริษทัตามทกีล่าวใน

วาระท ี8 การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษิทัเพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั เป็นดงัน ี

ขอ้ 4 

ทนุจดทะเบยีน จาํนวน 932,679,764 บาท (เกา้รอ้ยสามสิบสองลา้นหกแสนเจ็ดหมนืเกา้พนัเจ็ดรอ้ยหกสิบสีบาท) 

แบง่ออกเป็น  932,679,764 หุน้ (เกา้รอ้ยสามสิบสองลา้นหกแสนเจ็ดหมนืเกา้พนัเจ็ดรอ้ยหกสิบสหีุน้) 

มลูค่าหุน้ละ              1 บาท (หนึงบาท) 

             โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั            932,679,764 หุน้ (เกา้รอ้ยสามสิบสองลา้นหกแสนเจ็ดหมนืเกา้พนัเจ็ดรอ้ยหกสิบสหีุน้) 

หุน้บริุมสิทธิ              -  หุน้     (ศูนยห์ุน้) 

 ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหผู้ถ้ือหุน้อนุมตัิการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษ ัท     

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัตามทคีุณลลติพนัธุก์ลา่วมา  

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี9 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 1 ทา่น ถอืหุน้รวม 4 หุน้ 

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงัน ี

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: ไม่นอ้ยกว่าสามในสขีองจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน              478,011,428    รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

         477,990,928 

                      - 

               20,500 

         รอ้ยละ  99.9957 

         รอ้ยละ   0.0000 

         รอ้ยละ   0.0043 
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มติ   :  ทปีระชมุมมีติอนุมตัใิหบ้ริษทัแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษทัเพือใหส้อดคลอ้งกบัการการลดทนุจดทะเบยีนของ

บรษิทั  

วาระท ี10 พจิารณาอนุมตักิารออกใบแสดงสทิธใินการซอืหุน้เพมิทนุทโีอนสทิธไิด ้(TSRs) 

 คุณวรีพนัธ์อธิบายเหตุผลของการขออนุมตัิการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซือหุน้เพิมทุนทโีอนสิทธิได  ้(TSRs) 

ครงันีวา่ ความตอ้งการเพิมทุนของบริษทัในครงันีเกิดจาก การทบีริษทัลงทุนขยายพืนทคีลงัสินคา้ใหเ้ช่าจํานวนมากในช่วง  

2-3 ปีทผี่านมา จากทาํเลทตีงัเพยีง 5 แห่งเมือ 3 ปีก่อน เพิมขนึเป็น 30 แห่งในระยะเวลาอนัสนั ประกอบกบัทดีินทบีริษทั

ลงทนุอาจตอ้งใชเ้วลา 4-5 ปี ในการพฒันาคลงัสนิคา้ ทาํใหบ้ริษทัตอ้งใชเ้งนิทุนเพิมขนึเพือรองรบัการขยายธุรกิจของบริษทั 

แมป้จัจุบนัสถานการณ์ทางการเมอืงยงัไม่คลคีลาย แต่ธุรกิจคลงัสินคา้ใหเ้ช่ายงัสามารถขยายตวัไดด้ี บริษทัใหญ่หลายแห่ง

ยงัมีการขยายธุรกิจ ซึงปจัจุบนับริษทัมีการเจรจาสรา้งคลงัสินคา้ตามแบบทลูีกคา้ตอ้งการ (Built-to-suit warehouses)  

บนพืนทปีระมาณ 300,000 – 400,000 ตารางเมตร การทบีริษทัมีการซือทีดินไวก่้อนล่วงหนา้ในหลายทาํเลทีมีศกัยภาพ  

ช่วยสรา้งความมนัใจใหลู้กคา้ว่าจะไดท้าํเลทีดีเมือเช่าพืนทีจากบริษทั ซึงทผี่านมาบริษทัมีการขยายพืนททีงัในภาคเหนือ   

ภาคกลาง ภาคอสีาน และภาคใต ้บรษิทัจึงตอ้งขออนุมตักิารเพมิทนุในครงันี   

 คุณวรีพนัธก์ลา่วเพมิเตมิวา่ การออก TSRs มีลกัษณะคลา้ยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Warrant) แต่มีอายุทสีนักว่า สามารถซือ

ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในช่วงเวลาสนั ๆ ทงันี บริษทัคาดว่าจะไดร้บัเงนิจากการใชส้ิทธิ TSRs ภายในไตร

มาส 2/2557 ซงึหากมกีารแปลงสภาพ TSRs ทงัจาํนวน บรษิทัคาดวา่จะไดร้บัเงนิประมาณ 2,740 ลา้นบาท 

รายละเอยีดของการออกและเสนอขายใบแสดงสทิธิ TSRs ทขีออนุมตัมิดีงันี 

ประเภท : ใบแสดงสทิธิในการซอืหุน้เพมิทุนทโีอนสิทธิไดข้องบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) สาํหรบัผูถ้อืหุน้เดมิ (“TSRs”) 

ชนิดของ TSRs : ระบชุอืผูถ้อื และสามารถโอนเปลยีนมอืได ้

จาํนวน : ไม่เกนิ 183,262,047 หน่วย  

จาํนวนหุน้สามญัรองรบั : ไม่เกิน 183,262,047 หุน้ (มูลค่าทีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท) ซึงคิดเป็นรอ้ยละ 

20.09 ของหุน้ทไีดร้บัการชาํระค่าหุน้แลว้ ณ วนัท ี26 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 

วิธกีารจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right offering) ในอตัราหุน้

สามญัเดมิ 5 หุน้ ไดร้บัการจดัสรร TSRs 1 หน่วย 

ราคาเสนอขาย : จดัสรรใหโ้ดยไม่คิดมูลค่า 

หุน้รองรบั TSRs  : ในกรณีทมีหีุน้รองรบัเหลอืจาก TSRs ทไีม่ไดใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพ หุน้รองรบัท ี

ทไีม่ไดใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพ เหลือดงักล่าวอาจถูกจัดสรรในครงัเดียวหรือมากกว่าใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั 

(Private Placement) 

อายุของ TSRs : ไม่เกนิ 2 เดอืน นบัจากวนัทอีอก TSRs 

ราคาการใชส้ทิธ ิ : 15.00 บาทต่อหุน้ 

อตัราการใชส้ทิธ ิ : TSRs จาํนวน 1 หน่วย ใชส้ทิธิซอืหุน้สามญัของบรษิทัได ้1 หุน้ 

วนัใชส้ทิธ ิ : วนัใชส้ทิธิจะถกูกาํหนดภายหลงั   
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วนัทอีอกและเสนอขาย : ภายในเดอืนพฤษภาคม 2557 

วนักาํหนดรายชือผูม้สีทิธไิดร้บัจดัสรร :  30 เมษายน 2557 

ตลาดรองของ TSRs : บริษทัจะนํา TSRs ทงัหมดเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัทเีกดิจาก : บรษิทัจะนาํหุน้สามญัทเีกดิจากการใชส้ทิธิแปลงสภาพตาม TSRs เขา้จดทะเบยีน           

การใชส้ทิธแิปลงสภาพ  เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

นายทะเบยีนของ TSRs :  บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

และหุน้สามญัทเีกิดจากการ 

ใชส้ทิธแิปลงสภาพ  

สถานทีตดิต่อใชส้ทิธิ : บรษิทัจะกาํหนดภายหลงัไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ 

เงอืนไขอนื ๆ : มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ และ/หรอื กรรมการผูอ้าํนวยการ และ/หรือ 

กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้อีาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดทเีกยีวกบัการออก 

TSRs ดงักลา่ว 

คุณลลติพนัธุ ์กลา่วเพมิเตมิวา่ วนัทขีนึเครอืงหมาย XT คือวนัท ี28 เมษายน 2557 วนักาํหนดรายชือผูถ้อืหุน้ทมีีสิทธิไดร้บั

จดัสรร TSRs คือวนัท ี30 เมษายน 2557 และวนัปิดสมุดทะเบยีนรวบรวมรายชือผูถ้อืหุน้ คือวนัที 2 พฤษภาคม 2557    

ในเบอืงตน้บรษิทัคาดวา่จะออกและเสนอขาย TSRs ช่วงตน้เดือนพฤษภาคม TSRs จะเขา้ซือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยช่วงปลายเดอืนพฤษภาคม ช่วงเวลาใชส้ทิธิประมาณกลางถงึปลายเดอืนมถินุายน ทงันี บริษทัจะแจง้รายละเอียด

ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยต่อไป 

ประธานแจง้ต่อทปีระชุมว่าจากเหตุผลทคีุณวรีพนัธ์กล่าวมา คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิการ

ออกและเสนอขายใบแสดงสทิธิในการซือหุน้เพิมทุนทโีอนสิทธิได ้(TSRs) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right 

Offering) ตามรายละเอยีดทคีุณวรีพนัธ ์และคุณลลติพนัธุ ์ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ 

คุณลลติพนัธุ ์กลา่วเพมิเตมิวา่ เนืองจากการออก TSRs ในครงันีมรีาคาแปลงสภาพ (Exercise price) ทมีีส่วนลดจากราคา

ตลาดเกินกว่ารอ้ยละ 10 ทาํใหบ้ริษ ัทตอ้งมีการปรบัอตัราและราคาการใชส้ิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W6    

อย่างไรก็ตาม การคํานวณอตัราและราคาการใชส้ิทธิใหม่ตอ้งใชข้อ้มูลราคาตลาดเฉลียของหุน้ TICON ก่อนวนัขึน

เครอืงหมาย XT ทงันี บรษิทัจะมกีารประกาศทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยต่อไป 

คุณวรีพนัธ ์ตอบคาํถามคุณจิณพกัตร ์พรพบูิลย ์ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ เกียวกบัทมีาของราคาการใชส้ิทธิ TSRs ท ี15.00 บาทต่อ

หุน้วา่ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดราคาดงักลา่วโดยใชร้าคาตลาดเฉลยีของหุน้สามญัหกัดว้ยเงนิปนัผล 1 บาทต่อ

หุน้และมสี่วนลดอกีประมาณรอ้ยละ 10   

คุณลลติพนัธุ ์ตอบคาํถามคุณจิณพกัตร ์เกียวกบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ TSRs ว่าผูถ้อืหุน้จะสามารถใชส้ิทธิแปลงเป็นหุน้

สามญัไดต้ามจํานวน TSRs ทไีดร้บัจดัสรร โดยหุน้สามญัเดิม 5 หุน้ จะไดร้บัการจัดสรร TSRs 1 หน่วย หลงัจากนัน      

ผูถ้อืหุน้สามารถซือ ขาย TSRs ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึงมีระยะเวลาซือขายประมาณ 7 วนัทาํการ และ     

คุณวรีพนัธก์ลา่วเสรมิวา่ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพนอ้ยกวา่จาํนวนสทิธิทไีดร้บัจดัสรร  
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คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี10 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 4 ทา่น ถอืหุน้รวม 108,912 หุน้ 

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงันี 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน              478,033,640    รอ้ยละ   100.00 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

          478,033,640 

                      - 

          รอ้ยละ   100.00 

          รอ้ยละ      0.00 

 มต ิ : ทปีระชมุมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซือหุน้เพิมทุนทโีอนสิทธิได ้(TSRs) ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ตามทปีระธานเสนอ  

วาระท ี11 พจิารณาอนุมตักิารเพมิทนุจดทะเบยีนของบริษัท โดยการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน เพือรองรบัการใชส้ทิธิแปลง

สภาพ TSRs 

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิการเพิมทุนจดทะเบยีนจาก 932,679,764 บาท  

เป็น 1,115,941,811 บาท โดยการออกและจดัสรรหุน้สามญัจํานวนรวม 183,262,047 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

สาํหรบัรองรบัการใชส้ทิธิของ TSRs 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี11 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 1 ทา่น ถอืหุน้รวม 4,100 หุน้ 

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงัน ี

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: ไม่นอ้ยกว่าสามในสขีองจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน              478,124,440 รอ้ยละ 100.00 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

         478,047,740 

                     - 

               76,700 

         รอ้ยละ  99.98 

         รอ้ยละ   0.00 

         รอ้ยละ   0.02 

มต ิ :  ทปีระชุมมีมติอนุมตัิใหเ้พิมทุนจดทะเบียนจาก 932,679,764 บาท เป็น 1,115,941,811 บาท โดยการออกและ

จดัสรรหุน้สามญัจาํนวนรวม 183,262,047 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท สาํหรบัการใชส้ทิธิของ TSRs  

วาระท ี12 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัทในเรืองการเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนเพือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพมิทนุจดทะเบยีน 

คุณลลติพนัธุก์ลา่ววา่ เพอืใหห้นงัสอืบรคิณหส์นธิแสดงขอ้มูลทสีอดคลอ้งกบัการเพมิทนุจดทะเบยีนของบริษทัตามทกีล่าวใน

วาระท ี11 การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษิทัเพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทนุจดทะเบยีนของบรษิทั เป็นดงัน ี

ขอ้ 4 

ทนุจดทะเบยีน    จาํนวน  1,115,941,811 บาท (หนึงพนัหนึงรอ้ยสบิหา้ลา้นเกา้แสนสหีมนืหนึงพนัแปดรอ้ยสบิเอด็บาท) 
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แบง่ออกเป็น  1,115,941,811 หุน้ (หนึงพนัหนึงรอ้ยสบิหา้ลา้นเกา้แสนสหีมนืหนึงพนัแปดรอ้ยสบิเอด็หุน้) 

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึงบาท) 

   โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 1,115,941,811 หุน้ (หนึงพนัหนึงรอ้ยสบิหา้ลา้นเกา้แสนสหีมนืหนึงพนัแปดรอ้ยสบิเอด็หุน้) 

หุน้บริุมสิทธิ - หุน้ (ศูนยห์ุน้) 

ประธานกลา่ววา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั เพือให ้

สอดคลอ้งกบัการเพมิทนุจดทะเบยีนของบรษิทั ตามทคีุณลลติพนัธุก์ลา่วมา 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี12 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 2 ทา่น ถอืหุน้รวม 200 หุน้ 

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงันี 

 ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: ไม่นอ้ยกว่าสามในสขีองจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน              478,124,640 รอ้ยละ 100.00 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

         478,047,940 

                      - 

               76,700 

         รอ้ยละ  99.98 

         รอ้ยละ   0.00 

         รอ้ยละ   0.02 

 มต ิ : ทปีระชมุมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทั เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทั  

วาระท ี13  พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี 

 ไม่มผูีใ้ดเสนอใหม้ีการพจิารณาเรอืงอนื ๆ 

คาํถามและคาํตอบ 

คุณลลติพนัธุ ์ตอบขอ้ซกัถามคุณจิณพกัตร ์ในเรือง TSRs ว่าชือย่อหลกัทรพัยข์อง TSRs ทจีะซือขายในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยคือ TICON-T2 โดยจะซือขายช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2557 และจะเปิดใหใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้

สามญัไม่เกนิปลายเดอืนมถินุายน 2557 ทงันี บริษทัจะแจง้กาํหนดการทแีน่นอนใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยต่อไป 

คุณวีรพ ันธ์ ตอบขอ้ซ ักถามคุณจิณพักตร์ เรืองวิส ัยทศัน์ของบริษ ัทในการดําเนินธุรกิจในอนาคต คู่แข่งขนั และ           

การเตรียมความพรอ้มสําหรบัการจัดตงัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)          

ทกีาํลงัจะมาถงึวา่ ปจัจุบนัธุรกจิหลกัของบรษิทัแบง่ออกเป็น 2 ธุรกจิ คือ โรงงานใหเ้ช่า และคลงัสินคา้ใหเ้ช่า สาํหรบัโรงงาน

ใหเ้ช่า ผูเ้ช่าส่วนใหญ่ คือบริษทัขนาดกลางและเลก็ (Small and Medium Enterprise : SME) จากต่างประเทศซึง            

เป็น ผู ผ้ลิตชินส่วน เพือส่ งต่อใหผู้ ผ้ลิตรายใหญ่ (Supply chain) โรงงานของบริษ ัทส่วนใหญ่ตังอยู่ในนิคม                  

อุตสาหกรรม บริษทัพรอ้มทจีะขยายการลงทุนไปทางฝงัตะวนัออกตามการขยายการผลติของผูป้ระกอบการรายใหญ่และ        

ผู ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และหากในอนาคตผูป้ระกอบการขยายการลงทุนไปทางตอนเหนื อ                                
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ของกรุงเทพมหานครในบริเวณทเีคยเกิดอุทกภยั ซึงส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร หรือบรรจุภณัฑท์ี

จาํเป็นตอ้งใชน้าํในการผลติเป็นปรมิาณมาก บรษิทัยงัมพีนืทรีองรบัความตอ้งการดงักล่าวไดอ้ีกมาก สาํหรบัคู่แข่งของบริษทั 

ไม่มีคู่แข่งทเีป็นรายหลกั มีเพียงผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมบางรายทมีีการพฒันาโรงงานใหเ้ช่าดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษทั

ยงัคงมสี่วนแบง่การตลาดมากกวา่รอ้ยละ 60    ในธุรกจิโรงงานใหเ้ช่า  

สาํหรบัธุรกิจคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ทเีป็นคลงัสินคา้สาํเร็จรูป (Ready-built warehouses) จะมีพืนทปีระมาณ 1,000 - 5,000 

ตารางเมตรต่ออาคาร ซงึผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นบรษิทัทตีอ้งการขยายพืนทคีลงัสินคา้ โดยปจัจยัสาํคญัในการเลอืกเช่าคลงัสินคา้ 

คือ ทาํเลทตีงั ซึงบริษทัมีการเพิมทาํเลทหีลากหลายเพือเป็นทางเลอืกใหแ้ก่ผูเ้ช่า นอกจากนีทาํเลทตีงัของบริษทัเป็นทาํเลที

สะดวกสําหรบัการเดินทาง ติดเสน้ทางหลวง ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม หรือใกลต้วัเมือง เช่น อําเภอวงันอ้ย จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา เป็นทาํเลทเีหมาะสาํหรบัการกระจายสินคา้สู่ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ นอกจากนีจ ังหวดั

สุราษฎธ์านีเหมาะสาํหรบัเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ในภาคใต ้ปจัจุบนั บรษิทัขยายพนืทเีช่าคลงัสนิคา้ภายในประเทศถงึ 30 แห่ง 

รวมเป็นพืนทีใชส้อยประมาณ 1,700,000 ตารางเมตร ในขณะเดียวกนับริษทัมีความพรอ้มในการกา้วเขา้สู่ AEC       

บรษิทัไดม้กีารศึกษาขอ้มูลและพบวา่ประเทศไทยยงัคงเป็นฐานการผลติหลกัสาํหรบัภูมภิาคอาเซียน เนืองจากความไดเ้ปรียบ

ในเรืองสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า และประปา จึงส่งผลใหผู้ป้ระกอบการเลอืกทจีะตงัฐานการผลติในประเทศไทย เช่น  

กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์และสนิคา้อปุโภคบรโิภค อาจมีเพียงการนําสินคา้มาบรรจุใหม่ (Repackaging) ทสี่งกลบัไปทาํ

ในประเทศพม่า เป็นตน้ บริษทัไดม้ีการขยายทําเลทีต ังไปใกลบ้ริเวณชายแดนดา้นทีติดกบัประเทศลาวและพม่า           

ตามการขยายตวัของศูนยก์ระจายสนิคา้ของธุรกิจคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) นอกจากนี บริษทัไดเ้ริมพิจารณาการ

ขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า และเวยีดนาม อย่างไรก็ตาม บริษทัจะลงทุนซือทดีินในต่างประเทศต่อเมือ

บรษิทัสามารถหาผูเ้ช่าไดแ้ลว้เทา่นนั 

คุณวรีพนัธต์อบคาํถามคุณจิณพกัตร ์เพิมเติมเกียวกบัความเสียงของบริษทั และแนวโนม้ของธุรกิจโลจิสติกส ์ว่าความไม่

แน่นอนทางการเมืองส่งผลใหผู้เ้ช่าชะลอการตดัสินใจเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ในไตรมาส 1/2557 อย่างไรก็ตาม ปจัจุบนั

ผูป้ระกอบการเริมตดัสินใจกลบัเขา้มาลงทุน เนืองจากการประกาศยกเลิกการใชพ้ระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน และหน่วยงานราชการ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สามารถปฏิบตัิงานไดต้ามปกติซึง

ช่วยสรา้งความมนัใจใหก้บันกัลงทุนต่างประเทศ นอกจากนีอุทกภยัถอืว่าเป็นความเสียงอย่างหนึงของบริษทั ดงัจะเหน็ได ้

จากอุทกภยัครงัใหญ่ในปี 2554 ไดส้่งผลกระทบต่อบริษทัค่อนขา้งมาก ซึงบริษทัไดร้บัการชดเชยค่าเสียหายจากบริษทั

ประกนัภยัแลว้ แต่ทาํใหม้ผูีเ้ช่าหลายรายยกเลกิการเช่า ส่งผลใหโ้รงงานจํานวนหนึงในพืนทดีงักล่าวยงัคงว่างอยู่ ซึงบริษทั

ตอ้งใชเ้วลาในการหาผูเ้ช่ารายใหม่มาทดแทน สาํหรบัธุรกิจโลจิสติกสท์บีริษทัไดม้ีการศึกษาขอ้มูลพบว่าผูล้งทุนจากประเทศ

ญีปุ่ นซึงเป็นผูล้งทุนหลกัของประเทศไทย ยงัคงมีความเหน็ว่าประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางในภูมิภาคอาเซียน ในการจัด

จําหน่ายและกระจายสินคา้ไปยงัประเทศเพือนบา้น เช่น พม่า เวียดนาม ลาว และกมัพูชา เนืองจากประเทศไทยมีความ

ไดเ้ปรยีบดา้นภูมศิาสตร ์ซงึเป็นผลดกีบัธุรกจิโลจิสตกิสข์องประเทศไทยรวมถงึธุรกจิของบรษิทั 
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