รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชัน้ 3
ศูนย์การค้ าเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ก่อนเริ่ มประชุม พิธีกรได้ เปิ ดวีดีโอ ศูนย์การค้ าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างในปี 2561 ได้ แก่ ศูนย์การค้ า
มาร์ เก็ตเพลส ทองหล่อ ศูนย์การค้ ามาร์ เก็ตเพลส ดุสิต ศูนย์ การค้ ามาร์ เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 ศูนย์การค้ ามาร์ เก็ต นาง
ลิ ้นจี่ และส่วนขยายของศูนย์การค้ าเมกา บางนา
พิธีกรแถลงว่ามีผ้ ถู ือหุ้นที่มาด้ วยตนเองและรับมอบอานาจมาประชุม 433 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้
1,119,194,514 หุ้น คิดเป็ นจานวนร้ อยละ 63.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
1,776,607,541 หุ้น ซึ่งเกินจานวน
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ซึง่ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทที่กาหนดไว้ จึงครบองค์ประชุม หลังจากนัน้ พิธีกรได้
กล่าวแนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายอรณพ

จันทรประภา

ประธานกรรมการ

2. นายพงศ์กิจ

สุทธพงศ์

รองประธานกรรมการ

3. นายนพพร

วิฑรู ชาติ

กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร

4. นายสมนึก

พจน์เกษมสิน กรรมการและกรรมการผู้จดั การ (President)

5. นายกิตตินนั ท์ สารวจรวมผล กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน (CFO)
6. นายวิชา

พูลวรลักษณ์

กรรมการ

7. นายวีรวัฒน์

องค์วาสิฏฐ์

กรรมการ

8. นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ
9. นายชัย

จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ

10. นางนันทิยา มนตริ วตั

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

11. นางสไบทิพย์ สุนทรส

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พิธีกรได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ บริ ษัทขอเรี ยนชี ้แจงวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
1) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ นบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2) ในกรณีต้องการแก้ ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกากับ และการลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าว
มาข้ างต้ นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
3) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่ าหนึ่งช่อง หรื อ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
หรื อบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ รวมทังบั
้ ตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
จะถือเป็ นบัตรเสีย ถ้ าต้ องการแก้ ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับ การลงคะแนนที่แตกต่างไป
จากที่กล่าวข้ างต้ น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
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4) กรณีผ้ ถู ือหุ้นต่างประเทศ ซึง่ แต่งตัง้ คัสโตเดี ้ยนภายในประเทศเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถลงคะแนนเสียงเห็น
ด้ วย หรื อ ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับ
จานวนหุ้นที่ตนถือ
5) สาหรับวาระที่ 4 ซึง่ เป็ นวาระเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ เพื่อปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี บริ ษัทจะให้ มีการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการแต่
้
ละท่าน เป็ นรายบุคคล
6) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนันๆ
้ ท่าน
ที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุลของตนให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้ และ
ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่าง กระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็น
ที่ซ ้ากัน ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่นได้ ใช้ สทิ ธิในการซักถามข้ อมูลและให้ ข้อเสนอแนะ อย่างทัว่ ถึง และ
เพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยูใ่ นเวลาที่เหมาะสม
6) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามทีน่ อกเหนือหรื อไม่เกี่ยวข้ องกับวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานาไปสอบถาม หรื อ
ให้ ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดีตามลาดับวาระ
โดยในการประชุมครัง้ นี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการ หลังจากนันนายอรณพ
้
จันทรประภา
ประธานกรรมการซึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560

ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ทังนี
้ ้ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรื อ
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ ให้ ที่ประชุมลงมติ และพิธีกรสรุปมติการประชุม ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม

มีมติเอกฉันท์อนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
เห็นด้ วย
1,120,442,718 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,120,442,718 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจาปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจาปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิรายงานประจาปี 2560 งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริ ษัท ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
แล้ ว รายละเอียดตาม CD รายงานประจาปี 2560 (Annual Report) ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ทังนี
้ ้ประธาน ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การได้ นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานประจาปี และฐานะทางการเงินของบริ ษัท
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ผลประกอบการของปี 2560
หน้ า 2 / 11

1.
รายได้ รวม ปี 2560 เท่ากับ 2,872 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 43% จากปี ก่อน เนื่องจากมีการเปิ ด
พื ้นที่ขายเพิ่มเติมของศูนย์การค้ าเมกา บางนา 11,000 ตร.ม. จึงทาให้ มีกาไรสุทธิจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ ้น และมี
กาไร Recurring เพิ่มขึ ้นด้ วย
2.
กาไรสุทธิปี 2560 เท่ากับ 1,841 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 91% จากปี ก่อน จากการเปิ ดพื ้นที่ขาย
เพิ่มเติมของศูนย์การค้ าเมกา บางนา สาหรับกาไรสุทธิที่ไม่รวมการปรับมูลค่ายุติธรรม เท่ากับ 499 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18%
จากปี ก่อน
3.
สินทรัพย์รวม เท่ากับ 17,240 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของโครงการเมกา
บางนาและมีสว่ นขยายโครงการเมกา บางนา และศูนย์การค้ านางลิ ้นจี่ และหนี ้สินรวมเท่ากับ 6,095 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ปี ก่อน เนื่องจากมีการออกหุ้นกู้ จานวน 500 ล้ านบาท สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ น 11,144 ล้ านบาท จากกาไรสุทธิ
1,841 ล้ านบาท
4.
พื ้นที่ให้ เช่า 423,558 ตร.ม. เพิ่มขึ ้น 15,000 ตร.ม. จากส่วนขยายศูนย์การค้ าเมกา บางนา
และศูนย์การค้ านางลิ ้นจี่
หลังจากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดย
มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายอนุวงศ์ สาณะกิจ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
อัตราค่าเช่า มีการปรับเพิ่มขึ ้นอย่างไร
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
โดยปกติอตั ราค่าเช่าเพิ่มขึ ้น 15% ทุก 3 ปี สาหรับโครงการเมกา บางนาปรับขึ ้นเฉลีย่ 5% ทุกปี
นายอภิชัย โชคชุลีกร ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
1. กาไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้น ไม่รวมการปรับมูลค่ายุติธรรม เพิ่มขึ ้นเท่าใด
2. สาหรับกาไรรวมมูลค่ายุติธรรม เป็ นเพียงกาไรทางบัญชี ใช่หรื อไม่
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
1. กาไรสุทธิที่ไม่รวมการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ ้น 18% จากปี ก่อน
2. กาไรจากมูลค่ายุติธรรมเป็ นกาไรทางบัญชี
ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
ที่ดินบางใหญ่มีการปรับมูลค่ายุติธรรมหรื อไม่ เนื่องจากอิเกีย บางใหญ่เปิ ดดาเนินการแล้ ว น่าจะทาให้
ที่ดินปรับราคาขึ ้น
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
เนื่องจากอิเกีย บางใหญ่ไม่ได้ อยู่บนที่ดินของเรา จึงไม่ได้ มีการปรับมูลค่ายุติธรรม แต่หากราคาที่ดิน
ปรับเพิ่มขึ ้น ก็จะเป็ นเพราะสภาวะเศรษฐกิจบริ เวณนันด้
้ วย
นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
ปั จจุบนั บริ ษัทมีแผนจะขายหรื อพัฒนาที่ดินบางใหญ่ตอ่
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
บริ ษัทอยูร่ ะหว่างศึกษาหลายทาง เช่น ขายที่ดินหรื อหา partner อื่นเพื่อพัฒนาโครงการเป็ นแบบอื่นซึ่ง
ไม่ใช่ศนู ย์การค้ า
ประธานได้ ให้ ที่ประชุมลงมติ และพิธีกรสรุปมติการประชุม ดังนี ้
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มติท่ ปี ระชุม
มีมติเอกฉันท์ อนุมัติรายงานประจาปี 2560 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เห็นด้ วย
1,120,716,946 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,120,716,946 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการตัง้ สารองตามกฎหมายสาหรั บผลการดาเนิ นงานและการจ่ ายเงินปั นผล
ประจาปี 2560

ประธานมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การได้ นาเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการตังส
้ ารองตามกฎหมาย
สาหรับผลการดาเนินงานและการจ่ายปั นผล ประจาปี 2560 ดังนี ้
ในปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิที่ไม่รวมการปรับมูลค่ายุติธรรม เท่ากับ 499 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น
0.28 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทเสนอพิจารณาอนุมตั ิเงินปั นผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น
444.15 ล้ านบาท คิดเป็ น 89% ของกาไรสุทธิ ตามกฎหมายเมื่อบริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทต้ องตังส
้ ารองตามกฎหมาย
5%ของกาไรสุทธิ และตังส
้ ารองให้ ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ตงส
ั ้ ารองครบ 10% ของทุนจดทะเบียน
แล้ ว เท่ากับ 177.67 ล้ านบาท จึงเห็นสมควรงดการตังส
้ ารองตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ กาหนดปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวัน ศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561
ซึ่ง ตลาดหลักทรั พย์ ฯ จะขึน้ เครื่ องหมาย XD ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวัน พุธที่ 18
เมษายน 2561
ประธานได้ แจ้ งว่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายสมเงิน รวมก้ อนทอง ผู้ถือหุ้น เสนอให้ จ่ายเป็ นหุ้นปั น
ผล ซึง่ นายสมเงินถือหุ้นน้ อยกว่า 5% คณะกรรมการจึงไม่ได้ บรรจุเป็ นวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
หลังจากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง มี
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นต้ องถือหุ้นจานวนเท่าใด จึงจะเสนอให้ บรรจุเป็ นวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้
2. อัตราเครดิตภาษี ของเงินปั นผลเป็ นเท่าใด
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคาถามดังนี ้
1.
ผู้ถือหุ้นต้ องถือหุ้นมากกว่า 5% ซึง่ เท่ากับ 89 ล้ านหุ้น ทังนี
้ ้ประธานฯ รับไว้ พิจารณา การจ่าย
เป็ นหุ้นปั นผล หรื อ ผสมทังเงิ
้ นปั นผลและหุ้นปั นผลในปี ถดั ไป
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
2. อัตราเครดิตภาษี ของเงินปั นผลเท่ากับ 20%
ประธานได้ ให้ ที่ประชุมลงมติ และพิธีกรสรุปมติการประชุม ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
มีมติอนุมตั ิจ่ายปั นผลและงดตัง้ สารองตามกฎหมายสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ตาม
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
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เห็นด้ วย
1,120,819,055 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
150,094 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,120,969,149 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทดแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในปี 2561 มีกรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน จากทัง้ หมด 12 ท่าน โดยมีรายชื่ อ

กรรมการดังนี ้
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล
4. นายกิตตินนั ท์ สารวจรวมผล
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ แต่งตังกรรมการ
้
4 ท่าน ได้ แก่ นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์
วาสิฏฐ์ นายชัย จรุ งธนาภิบาล และนายกิตตินนั ท์ สารวจรวมผล ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ า ดารงตาแหน่ง
กรรมการเช่นเดิมอีกวาระหนึง่
หลังจากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง มี
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
นายเดช บุลสุข ซึง่ เป็ นกรรมการบริ ษัท ได้ เสียชีวิต บริ ษัทหากรรมการทดแทนอย่างไร
นายอรณพ จันทรประภา ประธานฯ ตอบคาถามดังนี ้
เนื่องจากนายเดช บุลสุข เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จึงทาให้ ตาแหน่งกรรมการว่างลง แต่ที่
ประชุมคณะกรรมการยังไม่ได้ จดั ประชุมเพื่อหากรรมการทดแทนได้ ทนั ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัท จึงขอสงวนสิทธิการ
แต่งตังกรรมการทดแทนต
้
าแหน่งนายเดชไว้ และจะเสนอเป็ นวาระในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ต่อไป
ทังนี
้ ้ ประธานได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม พิธีกรได้
สรุปมติการประชุมดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
4.1 ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากให้ นายวิชา พูลวรลักษณ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเช่นเดิม
เห็นด้ วย
1,085,229,201 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 96.81
ไม่เห็นด้ วย
35,748,798 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 3.19
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,120,977,999 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
4.2 ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากให้ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเช่นเดิม
เห็นด้ วย
1,085,229,201 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 96.81
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ไม่เห็นด้ วย
35,748,798 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 3.19
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,120,977,999 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

4.3 ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากให้ นายชัย จรุงธนาภิบาล กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเช่นเดิม
เห็นด้ วย
1,115,195,279 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.48
ไม่เห็นด้ วย
5,782,720 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.52
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,120,977,999 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
4.4 ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากให้ นายกิตตินนั ท์ สารวจรวมผล กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเช่นเดิม
เห็นด้ วย
1,085,273,301 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 96.81
ไม่เห็นด้ วย
35,704,698 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 3.19
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,120,977,999 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานได้ มอบหมายให้
กรรมการผู้จดั การแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ค่าตอบแทนกรรมการทังคณะไม่
้
เกิน 7,500,000 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากับปี
ก่อน ตามรายละเอียดที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธาน ได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม พิธีกรสรุ ปมติ
การประชุมดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการทังคณะไม่
้
เกิน 7.5 ล้ านบาทต่อปี ด้ วยเสียงเกินกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้ วย
875,383,772 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.98
ไม่เห็นด้ วย
150,094 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.02
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสีย งทัง้ หมดในวาระนี ้ 875,533,866 เสีย ง ซึ่ง หัก จานวนเสียงของผู้มีส่ว นได้ เสีย จ านวน
245,444,613 ล้ านหุ้นแล้ ว คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 และกาหนดค่ าสอบบัญชี

ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2561 และกาหนดค่าสอบบัญชี โดย
มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การนาเสนอ ดังนี ้
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พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ของบริ ษัทประจาปี 2561 โดยเสนอให้ แต่งตัง้ นายขจรเกี ยรติ อรุ ณไพ
โรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรื อ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรื อ นาย
ไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทโดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการแต่งตังดั
้ งกล่าวไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ฯ และเสนอค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิ น
813,000 บาทต่อปี เท่ากับปี ก่อน ตามรายละเอียดที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม พิธีกรสรุ ปมติ
การประชุมดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
มีมติเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตังนายขจรเกี
้
ยรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรื อ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรื อ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ใน
นามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด โดยให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัท เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2560 และ กาหนดค่าสอบบัญชีเป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 813,000 บาท ตามเสนอ
เห็นด้ วย
1,120,979,272 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,120,979,272 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
และแสดงข้ อคิดเห็น ดังนี ้
นายภูมิ สารกิจ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
จากการเปิ ดวีดีโอ ศูนย์การค้ าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างในปี 2561ของบริ ษัท ขอให้ กรรมการอธิ บาย
สภาวะการลงทุนของบริ ษัทอีกครัง้
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ ตอบคาถามดังนี ้
โครงการที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้ างของบริ ษัท เป็ นทังศู
้ นย์การค้ าที่มีอยูแ่ ล้ ว และศูนย์การค้ าใหม่ ได้ แก่
1.
ส่ วนขยายของศูนย์ การค้ าเมกา บางนา ซึง่ บริ ษัทมีที่ดิน 300 ไร่ พัฒนาเป็ นศูนย์การค้ าเม
กา บางนาแล้ ว 200 ไร่ คงเหลือเป็ น Landbank 100 ไร่ โดยจะพัฒนาเป็ น โครงการเมกา ซิตี ้ ซึ่งพัฒนา 7-8 เฟส ในระยะ
อีก 10 ปี ข้างหน้ า ซึ่งจะทาให้ มลู ค่าโครงการสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัว สาหรับเฟสที่จะเปิ ดดาเนินการเดือน พฤษภาคม
2561 ได้ แก่ Marvel Experience เพื่อรองรับกลุม่ นักท่องเที่ยว และโรงเรี ยนนานาชาติ รวมทังสวนเพื
้
่อพักผ่อนหย่อนใจ อีก
ทังยั
้ งมีสว่ นขยายของอาคาร HomePro อีก 10,000 ตร.ม. มูลค่าโครงการ 400-500 ล้ านบาท โดยมี Harborland เป็ นผู้
เช่าหลัก และมีโรงเรี ยนเพิ่มขึ ้น เพื่อรองรับกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นวัยรุ่นมากขึ ้น
2.
ศูนย์ การค้ ามาร์ เก็ตเพลส ทองหล่ อ บริ ษัทได้ ต่อสัญญาเช่าที่ดินใหม่ โดยมีแผนจะรื อ้ ทา
โครงการใหม่ มูลค่าโครงการ 1,000 ล้ านบาท คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการปลายปี 2562 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการย้ ายผู้เช่าเดิม
ไปอยูท่ ี่ชวั่ คราวในที่ดินที่ติดกัน จึงทาให้ รายได้ หายไปบางส่วน

หน้ า 7 / 11

3.
ศูนย์ การค้ ามาร์ เก็ตเพลส นางลิน้ จี่ บริ ษัทรื อ้ ทาโครงการใหม่ โดยมีพื ้นที่ให้ เช่าเพิ่ม 3 เท่า
ทาให้ บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้น
4.
ศูนย์ ก ารค้ ามาร์ เก็ ตเพลส สุ ขาภิบาล 3 บริ ษัทได้ ต่อ สัญญาเช่ าที่ดิ นไปอีก 20 ปี แล้ ว
บริ ษัทจึงมีแผนปรับปรุงโครงการ โดยมี Foodhall และร้ านค้ าใหม่ๆ เพื่อรองรับตลาดที่เปลีย่ นแปลงไป
5.
ศูนย์ การค้ ามาร์ เก็ตเพลส ดุสิต เป็ นโครงการใหม่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
นอกจากนี ้ยังมีโครงการอื่นๆ ที่อยูร่ ะหว่างเจรจา ซึง่ หากมีความคืบหน้ าจะเรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป
นายฮั่งใช้ อัคควัสกุล ตัวแทนชมรมผู้ถอื หุ้นไทย อยู่ภายใต้ สมาคมผู้ถอื หุ้นไทย ได้ ชีแ้ จง ดังนี ้
1.
ชมรมผู้ถือหุ้นไทยได้ รณรงค์ให้ บริ ษัทกาหนดวัน XD หลังจากได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว ทังนี
้ ้
SF ได้ กาหนดวัน XD หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเป็ นไปตามหลักกากับกิจการที่ดี
2.
สาหรั บการลงทุนในปี นี ้ บริ ษัทใช้ เงิ นทุนอย่างไร และมีการคานวณรายได้ ที่จะได้ รับจาก
Partner และ Partner ได้ ยืนยันการเช่าแล้ วหรื อไม่
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถามดังนี ้
สาหรับเงินลงทุนของโครงการนางลิ ้นจี่ 220 ล้ านบาท โครงการดุสิต 300 ล้ านบาท และโครงการทอง
หล่อ จะเริ่ มลงทุนในไตรมาส 3-4 สาหรั บ เงิ นลงทุน ของเมกา บางนา ทัง้ หมด 500 ล้ านบาท เป็ น สวนและส่วนของ
Harborland อีก 350 ล้ านบาท ซึง่ จะเปิ ดดาเนินการได้ ในไตรมาส 1 ปี 2562
รายได้ ที่จะเข้ ามาได้ รับการยืนยันการเช่าจากผู้เช่าแล้ ว ได้ แก่ Marvel Experience, Harborland และ
HomePro สาหรับ Marvel Experience เป็ นเอนเตอร์ เทนเมนท์ ซึ่งมี ซุปเปอร์ ฮีโร่ ในเครื อดิสนีย์ Harborland เป็ น
Edutainment เป็ นผู้ประกอบการจากศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มีเครื่ องเล่นสาหรับเด็กอายุ 5-15 ปี และมีกิจกรรมที่ให้ ทงั ้
ครอบครัวสามารถเล่นด้ วยกันได้
นายอภิชัย โชคชุลีกร ผู้ถอื หุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี ้
ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การศูนย์การค้ าเอสพละนาด และเป็ นสมาชิก WE Fitness ควรมีที่จอดรถด้ านล่างเพื่อ
ความสะดวกของสมาชิก
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ได้ รับไว้ พิจารณาเพื่อปรับปรุง
ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
ให้ รายงานความคืบหน้ า โครงการเมกา รังสิต ร่วมกับอิเกีย
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ ตอบคาถามดังนี ้
บริ ษัทอิเกีย มี 2 ส่วน คือ บริ ษัท อิคาโน่ จากัด ที่ดแู ลด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ร่วม
ทุนกับบริ ษัทที่ บางนา และรังสิต และ บริ ษัท อิเกีย ที่ดแู ลการเปิ ดสาขา อิเกีย สโตร์ โดยเช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ า อิเกียมี
แผนขยายสาขาปี ละ 1 แห่ง ปี ก่อนเปิ ดสาขาที่ กัวลาลัมเปอร์ (KL) ในศูนย์การค้ าชื่อ MY Town ปี นี ้เปิ ดสาขาที่ บางใหญ่
สาหรั บ แผนขยายงานในอนาคตนัน้ ยัง อยู่ร ะหว่า งพูด คุย กัน ส าหรั บ โครงการเมกา รั ง สิ ต ในปี นี ค้ าดว่ า จะมี ก าร
เปลีย่ นแปลงผังเมือง ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างทา Master plan และวางคอนเซปต์ ซึ่งบริ ษัทได้ ซื ้อที่ดินซึ่งมากกว่าที่เมกา
บางนา เพื่อรองรับการขยายงานอีก 10 ปี ข้างหน้ า ในส่วนของโครงการเมกา บางนา ก็อยูร่ ะหว่างพัฒนาเป็ นเมกา ซิตี ้
ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
โครงการบางใหญ่ ที่ต้องยกเลิกการทาโครงการไปเนื่องจากได้ ที่ดินไม่ได้ ขนาดตามที่ต้องการ สาหรับ
โครงการรังสิต ได้ ที่ดินครบแล้ วหรื อไม่
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ ตอบคาถามดังนี ้
โครงการรังสิต ได้ ที่ดินครบแล้ ว 900 ไร่ ซึง่ ใหญ่กว่าเมกา บางนา ถึง 3 เท่า
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ผู้ถอื หุ้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
ขอเสนอให้ ใส่รูปคณะกรรมการในรายงานประจาปี ด้วย
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ได้ รับไว้ พิจารณาเพื่อปรับปรุง
ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
ศูนย์การค้ าเมกา บางนา จะเติบโตได้ มากขึ ้นอีกหรื อไม่ เนื่องจากพื ้นที่ขายมีขนาดใหญ่ขึ ้นแล้ ว
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน และประธานบริ ษัทร่ วมทุน ตอบ
คาถามดังนี ้
ศูนย์การค้ าเมกา บางนา คาดว่าจะเติบโต double digit growth ได้ อีก 2-3 ปี จากส่วนขยายที่ได้ กล่าว
ข้ างต้ น สาหรับปี นี ้ ส่วนที่เป็ น Marvel Experience เปิ ดดาเนินการ และมีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าร้ านค้ า 500 ร้ านค้ าในช่วง
กลางปี นี ้ คาดว่าจะปรับค่าเช่าได้ 5% ซึ่งจะกระทบงบกาไรขาดทุนเต็มปี ในปี 2562 อีกทังในปี
้ หน้ า มีสว่ นขยายที่เป็ น
Harborland เปิ ดดาเนินการด้ วย ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างหาโครงการที่จะพัฒนาอีก 1-2 โครงการเพื่อให้ เมกา บางนาสามารถ
เติบโตต่อไปได้ อีก
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
1.
รายได้ คา่ เช่าไม่เติบโต เนื่องมาจากสาเหตุใด
2.

ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้ า หมายถึงกิจการอะไร

3.

โครงการบางใหญ่ เนื่องจากที่ดินได้ ไม่ครบ ปั จจุบนั มีแผนจะทาอย่างไร ได้ มีการบันทึกบัญชี

การขายที่ดินแล้ วหรื อไม่
4.

ที่ดินคลอง 5 ยังมีแผนพัฒนาหรื อไม่

5.
ตามประกาศของ คสช. ที่ให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นได้ นนั ้ เหตุใดบริ ษัทไม่มี
วาระการขอเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับบริ ษัท ตามประกาศของคสช.ในการประชุมครัง้ นี ้
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
1.
สาหรับศูนย์การค้ าเมกา บางนา มีการปรับขึ ้นค่าเช่า 5% ทุกปี สาหรับศูนย์การค้ าอื่นๆ ใน
เครื อ ปรับขึ ้นค่าเช่า 15% ทุก 3 ปี ทังนี
้ ้อยูร่ ะหว่างการปรับอัตราการปรับขึ ้นให้ เหมือนศูนย์การค้ าเมกา บางนา
2.

ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้ า มาจากศูนย์การค้ าเมกา บางนา

3.

ที่ดินบางใหญ่ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ ขาย เนื่องจากราคายังไม่ได้ ตามที่ตงไว้
ั ้ ปั จจุบนั อยู่ในขันตอน
้

การเจรจากับ Partner
4.
5.

ที่ดินเมกา รังสิตมีแผนที่จะพัฒนาตามที่นายนพพรได้ เรี ยนชี ้แจงข้ างต้ น
บริ ษัทขอรับไว้ พิจารณาเป็ นวาระการประชุมในปี หน้ า

นายสุทัศน์ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
ที่ดินบางใหญ่ มีมลู ค่าการลงทุนเท่าใด ที่ดินทังหมดกี
้
่ไร่ และจะเสนอขายราคาเท่าใด
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคาถาม ดังนี ้
ที่ดินบางใหญ่ มีทงหมด
ั้
50 ไร่ คาดว่าจะขายราคา 100,000 บาทต่อตร.วา สาหรับต้ นทุน ขอสงวนเป็ น
ความลับทางการค้ า ไม่สามารถเปิ ดเผยได้
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นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
ศูนย์การค้ า ปิ ยรมย์ สุขมุ วิท 101/1 บริ ษัทไม่ได้ ตอ่ สัญญาเช่า จะทาให้ กระทบรายได้ มากหรื อไม่
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
เนื่องจากเจ้ าของที่ดินได้ ขายที่ดินให้ บริ ษัท แมคโนเลีย เพื่อนาไปพัฒนาเป็ นโครงการ Mixed use โดย
มีทงคอนโด
ั้
ออฟฟิ ศ และ retail ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่ได้ ตอ่ สัญญาเช่าที่ดิน โดยแมคโนเลียจะขอซื ้อพื ้นที่คืนก่อนครบกาหนด
ประมาณ 1 ปี โดยจะคืนพื ้นที่ในเดือนกันยายน 2561ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทรับรู้กาไร 12 ล้ านบาทในปี นี ้
นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
ปั จจุบนั พฤติกรรมคนเปลีย่ นไป คนช้ อปปิ ง้ น้ อยลง มี trend ที่ offline ไปสู่ online ห้ างสรรพสินค้ าใหญ่
มีการปรับตัวแล้ ว ในอีก 5-10 ปี ข้างหน้ า เพื่อเตรี ยมตัวรับความเปลีย่ นแปลง บริ ษัทมีแผนปรับตัวอย่างไร
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคาถาม ดังนี ้
การช้ อปปิ ง้ ในปั จจุบนั มีทงั ้ online และ offline โดยในยุโรปและอเมริ กา online คิดเป็ น 10% ของ
ยอดขายค้ าปลีกทังหมด
้
โดยแบ่งเป็ น online อย่างเดียว 5% และ online+offline อีก 5% เช่น การซื ้อของ online แล้ วไป
รับของที่ร้าน เป็ นต้ น สาหรับประเทศไทย online คิดเป็ น 0.8% ของยอดขายค้ าปลีก ซึ่งในปั จจุบนั ตลาด online ยังมี
ปั ญหาหลายอย่าง เช่น สีของสินค้ าไม่เหมือนอย่างที่คิด material ไม่ได้ อย่างที่คิด มีปัญหาเรื่ องคืนของ และปั ญหาถูก
ฉ้ อโกง ส่วนภาพรวมของตลาดค้ าปลีกนัน้ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา มีศูนย์การค้ า 2.8 ตร.ม ต่อจานวนประชากร ซึ่ง
มากกว่าญี่ปนุ อังกฤษ 5 เท่า และมากกว่าไทย 10 เท่า ในประเทศไทย มีศนู ย์การค้ า 0.28 ตร.ม.ต่อจานวนประชากร โดย
ศูนย์การค้ าของประเทศไทยจะกระจุกตัวอยูใ่ นกรุงเทพฯ เท่านัน้ จากศูนย์การค้ ามาบุญครอง ถึง เอ็มโพเรี ยม มีศนู ย์การค้ า
ถึง 17 แห่งบนถนนเส้ นเดียวกัน อีกทังในอนาคตจะมี
้
ศูนย์การค้ าใหม่ๆ เกิดขึ ้นในบริ เวณใกล้ เคียง ได้ แก่ สามย่าน มิตร
ทาวน์ เซ็นทรัลดุสิต One Bangkok ส่วนศูนย์การค้ าใหม่บริ เวณสี่แยกบางนา ก็ชะลอการลงทุนแล้ ว ดังนันโดยรวมแล้
้
ว
ปั ญหาเรื่ อง Online-offline ยังไม่นา่ เป็ นห่วงมากนัก อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ติดตามดูเรื่ องนี ้อย่างใกล้ ชิด
นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
อิเกีย ได้ ให้ ข้อมูลหรื อไม่วา่ มีลกู ค้ าซื ้อ online เติบโตเท่าใด
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน และประธานบริ ษัทร่ วมทุน ตอบ
คาถามดังนี ้
ไม่มีข้อมูล แต่คาดว่าจะน้ อยมาก เนื่องจากคนซื ้อของ อิเกียอยากจับต้ องสินค้ า
ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
1. ปั จจุบน
ั มีการแข่งขันด้ านศูนย์การค้ าเยอะ บริ ษัทมีอตั ราการเช่าพื ้นที่เท่าใด และตังเป้
้ าไว้ อย่างไร
2.

ศูนย์การค้ าเมกา บางนา เนื่องจากมีแผนขยายและจัดการการจราจรอย่างไร

นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
1.
ปั จจุบนั บริ ษัทมีอตั ราการเช่าพื ้นที่ 93% และตังเป้
้ าไว้ ที่ 95% อัตราการเช่าลดลงเนื่องจากมีผ้ ู
เช่ารายใหญ่ออกจากพื ้นที่ 10,000 ตร.ม. ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าชัว่ คราวอยู่
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน และประธานบริ ษัทร่ วมทุน ตอบ
คาถามดังนี ้
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2.

ที่ศนู ย์การค้ าเมกา บางนา ได้ ลงทุนสร้ างถนนเส้ นใหม่ มูลค่า 100 ล้ านบาท เพื่อระบายรถไป

ที่ถนนกาญจนาภิเษกได้ ดีขึ ้น และเพิ่มอาคารจอดรถอีก 1,000 คัน และได้ ห้ามจอดซ้ อนคัน อีกทังยั
้ งได้ เจรจากับการทาง
พิเศษฯ เพื่อสร้ างสะพานกลับรถด้ านหน้ าศูนย์การค้ าเมกา บางนา ซึง่ ปั จจุบันอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของการทางพิเศษ
ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
ในงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริ หารแจ้ งว่าโครงการรังสิตจะขยายในอีก 4-5 ปี แต่
หากแผนของอิเกียจะขยายปี หน้ า บริ ษัทจะจัดการเงินอย่างไร ต้ องเพิ่มทุนหรื อไม่
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถาม ดังนี ้
โดยปกติ อิเกียจะมีแผนขยายโครงการใช้ เวลา 3 ปี เมื่อโครงการ mature ปั จจุบนั สถานการณ์ของอิเกีย
ทีป่ ระเทศมาเลเซียอาจมีการเปลีย่ นแปลง ยังไม่สามารถรู้แผนขยายที่แน่ชดั ได้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เหตุใดจานวนหุ้นรวมจึงไม่เท่ากับวาระอื่นๆ
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
เนื่องจากในวาระค่าตอบแทนกรรมการ มีกรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียอยู่ จึงต้ องตัดจานวนหุ้น
ที่กรรมการถือออกในวาระนี ้
เมื่อผู้ถือหุ้นได้ รับคาชี ้แจงจนเป็ นที่พอใจและไม่มีผ้ ใู ดซักถามอีก ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่สละเวลามาประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดการประชุม

เวลา 16:00 น.

ลงลายมือชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายอรณพ จันทรประภา)
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