รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4
ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
พิธีกรไดกลาวแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายอรณพ

จันทรประภา

ประธานกรรมการ

2. นายพงศกิจ

สุทธพงศ

รองประธานกรรมการ

3. นายนพพร

วิฑูรชาติ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

4. นายสมนึก

พจนเกษมสิน กรรมการและกรรมการผูจัดการ (President)

5. นายกิตตินันท สํารวจรวมผล กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO)
6. นายวิชา

พูลวรลักษณ

กรรมการ

7. นายวีรวัฒน

องควาสิฏฐ

กรรมการ

8. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการ
9. นายชัย

จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ

10. นางนันทิยา มนตริวัต

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

11. นายเดช

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บุลสุข

12. นางสไบทิพย สุนทรส

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พิธีกรไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้
1) ในการออกเสียง ลงคะแนน ใหนับ 1 หุนตอ 1 เสียง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ รวมทั้งบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยู
จะถือเปนบัตรเสีย ถาตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับ การลงคะแนนที่แตกตางไป
จากที่กลาวขางตน ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ
3) กรณีผูถือหุนตางประเทศ ซึ่งแตงตั้ง คัสโตเดี้ยนภายในประเทศเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถลงคะแนนเสียงเห็น
ดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแตละวาระได โดยแยกเสียงที่จะทําการลงคะแนนเทากับ
จํานวนหุนที่ตนถือ
4) ในการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระเพื่อพิจารณา บริษัทจะสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
หรือไม
4.1 หากวาระใดไมมีผูออกเสียงไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จะถือวาที่ประชุมมีมติเอกฉันทในวาระนั้นๆ
4.2 แตหากมีผูถือหุน ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไมเห็นดวย หรือ งดออก
เสียงกอน และบริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และ สวนที่เหลือ
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จะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย ซึ่งสําหรับผูที่ออกเสียง เห็นดวย นั้น บริษัทขอใหผูถือหุนเก็บบัตรลงคะแนนเอาไวกอน
และสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัทหลังการประชุม เพื่อใชประกอบเปนหลักฐานการประชุมตอไป
4.3 สําหรับวาระที่ 4 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ เพื่อปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี บริษัทจะใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแตละทาน เปนราย
บุคคล
5) กอนลงมติในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ ทาน
ที่ตองการซักถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุลของตนใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง และ
ขอความกรุณาทานผูถือหุนใหความเห็น หรือสอบถามอยาง กระชับ และงดเวนการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็น
ที่ซ้ํากัน ทั้งนี้ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนทานอื่นไดใชสิทธิในการซักถามขอมูลและใหขอเสนอแนะ อยางทั่วถึง และ
เพื่อเปนการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาที่เหมาะสม
6) ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามที่นอกเหนือหรือไมเกี่ยวของกับวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอความกรุณานําไปสอบถาม หรือ
ใหขอเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยดีตามลําดับวาระ
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม โดยประธานแถลงวามีผูถือหุน
ที่มาดวยตนเองและรับมอบอํานาจมาประชุม 320 ราย นับเปนจํานวนหุนได 1,007,932,677 หุน คิดเปนจํานวนรอยละ
56.73 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 1,776,607,541 หุน ซึ่งเกินจํานวนกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งเปนไป
ตามขอบังคับของบริษัทที่กําหนดไวจึงครบองคประชุม ประธานจึงกลาวเปดประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ทั้งนี้ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แตไมมีขอซักถามหรือ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานไดใหที่ประชุมลงมติ มีดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
เห็นดวย
1,007,084,007 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.92
ไมเห็นดวย
807,600 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.08
งดออกเสียง
85,000 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,007,976,607 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําป 2559 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานประจําป 2559 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
แลว รายละเอียดตาม CD รายงานประจําป 2559 (Annual Report) ที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุม
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ทั้งนี้ประธาน ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานประจําปและฐานะทางการเงินของบริษัท
ใหผูถือหุนทราบ
ผลประกอบการของป 2559
1.
รายไดรวม ป 2559 เทากับ 2,006 ลานบาท ลดลงจากปกอน เนื่องจากมีผูเชาหลักโครงการ
เพชรเกษม และ โครงการพัทยาขอคืนพื้นที่ บริษัทจึงรับพื้นที่คืนมา โดยนํามาใหผูเชาอื่นที่มีรายไดดีกวา อีกทั้งในชวงไตร
มาส 4 อยูในชวงไวทุกข รัฐบาลขอความรวมมือใหงดการจัดกิจกรรม จึงทําใหรายไดสวนนี้ลดลง
2.
กําไรสุทธิที่รวมการปรับมูลคายุติธรรมเทากับ 964 ลานบาท ลดลงจากปกอน เนื่องจากป
กอนมีรายการพิเศษจากการประเมินราคาที่ดินของโครงการรัชโยธินเพิ่มขึ้น จากการที่รถไฟฟาผาน
3.
กําไรที่ไมรวมการปรับมูลคายุติธรรมเทากับ 424 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28% จากปกอน
4.
สินทรัพยรวม เทากับ 14,920 ลานบาท และหนี้สินรวมเทากับ 5,289 ลานบาท ลดลงจากป
กอน เนื่องจากมีการคืนหุนกู จํานวน 400 ลานบาท สําหรับสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 9,632 ลานบาท จากกําไรสุทธิ
964 ลานบาท หักเงินปนผล 267 ลานบาท
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ โดย
มีผูถือหุนมีขอซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
นายอดิเรก พิพัฒนปทมา อาสาพิทักษสิทธิ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถาม ดังนี้
กําไรสุทธิที่รวมมูลคายุติธรรม จาก 1,408 ลานบาทของป 2558 เปน 964 ลานบาทของป 2559 ลดลง
จากสาเหตุหลักอะไร เหตุใดมูลคาที่ดินของโครงการรัชโยธินถึงลดลง
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
ในป 2559 ราคาประเมิน ที่ ดิน โครงการรัชโยธิน ยัง คงเดิม ไมไ ดลดลงแตไ มไดเพิ่มขึ้นจากป 2558
รวมทั้งรายไดของโครงการอื่นๆ ก็ไมไดเพิ่มขึ้นมาก
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
1.
ในรายงานประจําป 2559 หนา 69 งบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุนระยะสั้นลดลงจาก 568
ลานบาท เปน 171 ลานบาท เนื่องจากสาเหตุอะไร
2.
ในงบกําไรขาดทุน เงินปนผลรับในงบเฉพาะกิจการ หนา 72 จํานวน 53 ลานบาทลดลงจากป
2558 จํานวน 398 ลานบาท จากสาเหตุใด และมาจากกิจการใด
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง เนื่องจากนํามาชําระคืนหุนกูจํานวน 400 ลานบาท
1.
2.
บริษัทยอยจายเงินปนผลนอยลง เปนเรื่องของการบริหารเงินสดของแตละบริษัท สวนกําไรให
ดูที่งบการเงินรวมโดยปนี้ มีกําไรรวมมากกวาปที่แลว
นายอดิเรก พิพัฒนปทมา สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถาม ดังนี้
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ไดมอบหมายใหกรรมการทานใดดูแลหรือไม หรือดูเปนองค
รวม โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการที่ไมไดตอสัญญาเชาที่ดิน และบริษัทมีการจัดการกับโครงการที่ไมไดตอสัญญาเชาที่ดิน
เชน โครงการแจงวัฒนะ และโครงการปยรมย หรือ โอกาสที่จะไดตอสัญญาเชาแตมีการปรับขึ้นคาเชา
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
1.
คณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการบริ ษัท ทํ า หนา ที่ดูแ ลบริห ารจัด การความเสี่ย ง
รวมกัน
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2.
สําหรับการตอสัญญาเชาที่ดิน โดยปกติเจาของที่ดินจะไมใหระบุในสัญญาเชาวาจะใหบริษัท
เชาตอเปน 30+30 ป จะตองดูราคาที่ดิน ณ วันนั้น จึงจะพิจารณาได และหากเจาของที่ดินใหตออายุสัญญาเชา แตปรับ
ขึ้นราคาที่ดินมาแพง บริษัทก็ตองพิจารณาวา สามารถไปปลอยเชาตอไดราคาหรือไม สําหรับโครงการแจงวัฒนะ เจาของ
ที่ดินยังไมไดยืนยันวาจะใหตอสัญญาหรือไม และโครงการปยรมย เจาของที่ดินไดขายที่ดินให Developer รายใหม ซึ่งจะ
พัฒนาเปนคอนโดมิเนียม ออฟฟศ และศูนยการคา ดังนั้นรานคาเดิมก็จะยายไปอยูตึกศูนยการคาใหมได ดังนั้นเจาของ
ที่ดินไมตออายุสัญญาเชาที่ดินให
3.
หากไมไดตออายุสัญญาเชาที่ดิน บริษัทก็ตองหาที่ดินแหงใหม พัฒนาเปนศูนยการคาตอไป
เพื่อชดเชยรายไดที่หายไป
นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
1. โครงการเมกา รังสิต จะมีสัดสวนรายไดเปนเทาใด
2. โครงการติดขัดอะไรหรือไม เหตุใดยังไมสรางโครงการ มาจากผลกระทบดานเศรษฐกิจหรือไม
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคําถาม ดังนี้
1.
โครงการเมกา รังสิต อยูระหวางการจัดทํา Master Plan และการปรับปรุงที่ดิน คงตองใช
เวลาศึกษาโครงการอยูอีกสักระยะหนึ่ง สัดสวนรายไดและเงินลงทุนจะใกลเคียงกับโครงการเมกา บางนา
2.
อยูระหวางการรอประกาศผังเมืองใหม ซึ่งคาดวาจะประกาศภายในปนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ในรายงานประจําป หนา 72 งบกําไรขาดทุน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ติดลบ 930 ลานบาท เหตุ
ใดในป 2559 จึงบันทึกเปนกําไร 60 ลานบาท
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนตัวติดลบนั้น แตอยูในหมวดของคาใชจาย ดังนั้นจึงเปนกําไร การ
บันทึกบัญชีแบบอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จะไมมีการตัดคาเสื่อมราคา ซึ่งจะทําใหวิเคราะหงบคอนขางยาก ผูสอบ
บัญชีจึงทํางบการเงินวิธีราคาทุน ในหมายเหตุประกอบงบขอ 32 ในหนา 122 จะเห็นวากําไรจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้น
จากปกอน รวมทั้งการประเมินอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนก็เพิ่มขึ้นดวย
นายเศรษฐวุฒิ หรรษาศิริพงษ ผูรับมอบอํานาจ ไดสอบถามดังนี้
การบริหารความเสี่ยงของศูนยการคาที่เกิดจากการอัคคีภัย ทําใหตองปดศูนยการคา และรายไดของ
บริษัทหายไป บริษัทไดทําประกันอะไรไวหรือไม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
บริษัทไดทําประกัน All risk, Business Interruption และการกอการราย หากศูนยการคาปดตาม
จํานวนวันที่กําหนด บริษัทประกันก็จะชดเชยรายไดให
นายอนุวงศ สารกิจ ผูถือหุน ไดสอบถามดังนี้
1. ในงบการเงิน ไดรวมการทําคําเสนอซื้อหุนของเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไวดวยหรือไม และทําใหบริษัทมี
synergy เพิ่มขึ้นหรือไม
2. บริษัทจะรวมกับอิเกีย สรางศูนยการคาเมกา รังสิตหรือไม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
1. การซื้อหุนเพิ่มของเมเจอร ซีนีเพล็กซไมไดเกี่ยวกับงบการเงิน เมเจอรฯ มี synergy กับบริษัทตั้งแต
การเขามาถือหุนครั้งแรกในป 2546 โดยเมเจอรฯ เปนผูเชาหลักของโครงการดวย
2. สําหรับโครงการเมกา รังสิต เปนการซื้อที่ดินรวมกับอิเกีย และอยูระหวางรอการพัฒนาตามที่นาย
นพพ วิฑูรชาติ กลาวขางตน
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นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
รายไดคาเชาและคาบริการใกลเคียงกับป 2558 บริษัทไดใชเต็มพื้นที่เชาแลวหรือไม จะสามารถเพิ่มขึ้น
ไดหรือไม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
บริษัทยังใชพื้นที่เชายังไมเต็มที่ เนื่องจากมีผูเชาหลักของโครงการเพชรเกษม และพัทยา คืนพื้นที่เชามา
บริษัทก็ตองหาผูเชารายใหมมาทดแทน อีกทั้งรายไดพื้นที่ Event ก็ลดลงเนื่องจากเปนชวงเหตุการณ 13 ตุลาคม 2559 อยู
ในชวงไวทุกข จึงงดการจัดกิจกรรม สําหรับการปรับขึ้นคาเชามีการปรับขึ้น 15% ทุก 3 ป
ประธานไดใหที่ประชุมลงมติ ดังนี้
มีมติอนุมัติรายงานประจําป 2559 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
มติที่ประชุม
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
เห็นดวย
1,008,000,898 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.92
ไมเห็นดวย
807,600 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.08
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,008,808,498 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล
ประจําป 2559

ประธานไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการตั้งสํารองตามกฎหมาย
สําหรับผลการดําเนินงานและการจายปนผล ประจําป 2559 ดังนี้
ในป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิ 964 ลานบาท หัก กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม จึงเทากับ 424 ลาน
บาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.24 บาทตอหุน บริษัทเสนอพิจารณาอนุมัติเงินปนผลในอัตรา 0.20 บาทตอหุน คิดเปนเงินปน
ผล 355.32 ลานบาท ตามกฎหมายเมื่อบริษัทจะจายเงินปนผล บริษัทตองตั้งสํารองตามกฎหมาย 5%ของกําไรสุทธิ และ
ตั้งสํารองใหครบ 10% ของทุนจดทะเบียน ปจจุบันบริษัทไดตั้งสํารองครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแลว เทากับ 177.67
ลานบาท จึงเห็นสมควรงดการตั้งสํารองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ กําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม
2560 ซึ่งตลาดหลักทรัพยฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันจันทรที่ 27 มีนาคม 2560 และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคาร
ที่ 18 เมษายน 2560
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ มี
ผูถือหุนมีขอซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
นายฮั่งใช อัคควัสกุล ตัวแทนชมรมผูถือหุนไทย ไดชี้แจง ดังนี้
ชมรมผูถือหุนไทยไดรณรงคใหบริษัทกําหนดวัน XD หลังจากไดมติที่ประชุมผูถือหุนแลว เพื่อไมให
กระทบกับผูถือหุน และทําใหราคาหุน dilute ไปแลว ทั้งนี้ SF ไดกําหนดวัน XD หลังจากวันประชุมผูถือหุนและเปนไปตาม
หลักกํากับกิจการที่ดี
ประธานไดใหที่ประชุมลงมติ มีดังนี้
หนา 5 / 10

มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติจายปนผลและงดตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 ตาม
เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก
เห็นดวย
1,008,000,898 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.92
ไมเห็นดวย
807,600 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.08
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,008,808,498 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
โดยประธานไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ในปนี้มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ 4 ทาน จากทั้งหมด 12 ทาน โดยมีรายชื่อกรรมการ
ดังนี้
1. นายอรณพ จันทรประภา
2. นายพงศกิจ สุทธพงศ
3. นายนพพร วิฑูรชาติ
4. นายเดช บุลสุข
คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน ไดแก นายอรณพ จันทรประภา นายพงศกิจ
สุทธพงศ นายนพพร วิฑูรชาติ และนายเดช บุลสุข ที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
อีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ประธานไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดย
ประธาน ไดสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
4.1 ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายอรณพ จันทรประภา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
965,670,853 เสียง
คิดเปนรอยละ 95.73
ไมเห็นดวย
43,052,645 เสียง
คิดเปนรอยละ 4.27
งดออกเสียง
85,000 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,008,808,498 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
4.2 ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายพงศกิจ สุทธพงศ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
965,670,853 เสียง
คิดเปนรอยละ 95.73
ไมเห็นดวย
43,052,645 เสียง
คิดเปนรอยละ 4.27
งดออกเสียง
85,000 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,008,808,498 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
4.3 ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายนพพร วิฑูรชาติ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
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เห็นดวย
967,018,419 เสียง
คิดเปนรอยละ 95.87
ไมเห็นดวย
41,705,079 เสียง
คิดเปนรอยละ 4.13
งดออกเสียง
85,000 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,008,808,498 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
4.4 ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายเดช บุลสุข กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
966,152,404 เสียง
คิดเปนรอยละ 95.78
42,571,094 เสียง
คิดเปนรอยละ 4.22
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
85,000 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,008,808,498 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยประธานไดมอบหมายให
กรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา คาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7,500,000 บาท ตอปซึ่งเทากับป
กอน ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธาน ไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม ประธาน จึง
สรุปมติการประชุมดังนี้
มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป ดวยเสียงเกินกวาสองในสามของ
มติที่ประชุม
จํานวนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุม
เห็นดวย
759,737,525 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.88
ไมเห็นดวย
892,610 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.12
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
จํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดในวาระนี้ 760,630,135 เสี ย ง ซึ่ ง หั ก จํ า นวนเสี ย งของผู มี ส ว นได เ สี ย จํ า นวน
248,178,363 ลานหุนแลว คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 6

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2560 และกําหนดคาสอบบัญชี

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2560 และกําหนดคาสอบบัญชี โดย
มอบหมายใหกรรมการผูจัดการนําเสนอ ดังนี้
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 โดยเสนอใหแตงตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพ
โรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นาย
ไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัท ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ และเสนอคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน
813,000 บาทตอป เทากับปกอน ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
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ประธานไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม ประธาน จึง
สรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก แตงตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3445 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ
และแสดงความเห็ น ต อ งบการเงิน รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริษั ท เป น ผู สอบบั ญ ชีข องบริ ษั ท ประจํ า ป 2560 และ
กําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 813,000 บาท ตามเสนอ
เห็นดวย
1,007,916,026 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.91
คิดเปนรอยละ 0.09
ไมเห็นดวย
892,610 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,008,808,636 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู โดยมอบหมายใหประธาน
เจาหนาที่การเงินนําเสนอ ดังนี้
เนื่องจากบริษัทมีหุนกูที่จะครบกําหนดในเดือนก.ค.60 จํานวน 700 ลานบาท โดยบริษัทจะออกและ
เสนอขายหุนกูใหม และอยูระหวางพิจารณาจะออกเพิ่มอีก 300-400 ลานบาท สําหรับโครงการใหม ดังนั้นจึงขอพิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 1,200 ลานบาท มีอายุไมเกิน 10 ป ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุน
พิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุม
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ มี
ผูถือหุนมีขอซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
นายฮั่งใช อัคควัสกุล ตัวแทนชมรมผูถือหุนไทย สอบถาม ดังนี้
บริษัทจะออกหุนกูในคราวเดียว หรือออกเมื่อจําเปน อัตราดอกเบี้ยและ Credit rating ของบริษัท เปน
อยางไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
ในเดือ นก.ค. 60 จึง จะเห็ นชัดเจนวา บริษัท จะต อ งกูเงินจํา นวนเทา ใด และตอ งเปรียบเทียบอัตรา
ดอกเบี้ยกับการกู Project finance คาดการณวาตนทุนดอกเบี้ยไมสูงกวาปจจุบันมากนัก สําหรับ Credit rating จะมีการ
ประเมินชวงกลางป คาดวา Rating จะใกลเคียงเดิม
นายฮั่งใช อัคควัสกุล ตัวแทนชมรมผูถือหุนไทย ใหความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
จากการเกิดวิกฤตการณตั๋วแลกเงิน (B/E) บริษัทควรออกหุนกูระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยง และควร
ชําระคืนเมื่อมีเงินสดเพียงพอ
นายธีธัช วณิชเสถียร ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
1. ป จ จุ บั น มีอั ต ราส ว นหนี้สิ น ตอ ทุ น (D:E) ค อ นข า งต่ํ า บริ ษัท มี แ ผนทํา โครงการเมกา ต อ งใชเ งิ น
พอสมควร บริษัทจะหาแหลงเงินทุนจากทางใด
2. หากบริษัทตองกูเงินเพิ่ม อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D:E) ที่เหมาะสมควรเปนเทาใด
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
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1.

สําหรับโครงการเมกา บางนา บริษัทไมตองใสเงินทุน เนื่องจากเมกา บางนามีอัตราสวน

หนี้สินตอทุนที่ต่ํา ดังนั้นสามารถกูเพิ่มได สําหรับโครงการเมกา รังสิต ยังอยูในชวงตนของการศึกษาโครงการ ดังนั้น บริษัท
ยังไมมีแผนทางการเงิน
2.

บริษัทมี Covenant อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D:E) เทากับ 1.5 เทา หากบริษัทตองออกหุนกู

1,200 ลานบาท อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D:E) ก็ไมเกิน 0.5 เทา
มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 1,200,000,000 บาทตามเสนอ ดวย
มติที่ประชุม
คะแนนเสียงขางมาก
เห็นดวย
967,118,782 เสียง
คิดเปนรอยละ 95.86
ไมเห็นดวย
41,790,079 เสียง
คิดเปนรอยละ 4.14
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,008,908,861 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม
และแสดงขอคิดเห็น ดังนี้
นายสุพัฒน ผูถือหุน มีความคิดเห็นดังนี้
กําไรของบริษัทมาจากเมกา บางนาเปนสวนใหญ แสดงใหเห็นวาโครงการแบบนี้ใหผลตอบแทนดี
ดังนั้นแนะนําวาควรเก็บเงินไวทําโครงการเมกา 2 ซึ่งเปนที่ดินที่ซื้อจะดีกวาการไปเชาที่ดิน
ผูถือหุน มีความคิดเห็น ดังนี้
ขอใหแสดงผลการลงคะแนนขึ้นจอใหผูถือหุนไดรับทราบดวย
ประธานฯ รับไวพิจารณาและจะดําเนินการในการประชุมครั้งตอไป
ผูถือหุน สอบถามดังนี้
กรุณารายงานความคืบหนาของที่ดินบางใหญ
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถามดังนี้
อยูระหวางการเสนอขาย มีการเจรจากับผูซื้ออยู
นายนคร พระประเสริฐ ผูถือหุน มีคําถาม ดังนี้
โครงการเมกา บางนาที่มีการกอสรางอาคาร 7 ชั้น คาดวาจะแลวเสร็จปลายปนี้ และสําหรับโครงการ
Mixed use อื่นๆ กําหนดแลวเสร็จเมื่อใด และจะทําเองหรือหา Partner เขามารวม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถามดังนี้
โครงการเมกา ซิตี้ เปนการพัฒนาที่ดิน Land bank 50 ไร และ ที่ดินที่เปนลานจอดรถอีก 50 ไร รวม
เปน 100 ไร สามารถแบงเปนการพัฒนาได 17 แปลง โดยบริษัทเริ่มกอสรางอาคารจอดรถและพื้นที่เชา 7 ชั้นกอน จะแลว
เสร็จปลายป และอยูระหวางการศึกษาอีก 3 แปลง คาดวาจะแลวเสร็จกลางป 2561 ซึ่งเปนแปลงที่ติดกับ HomePro จะ
ขยายเปน Education zone เพิ่มเติม รวมทั้ง Sport Entertainment และรร.นานาชาติ คาดวาจะใหเวลาพัฒนาทั้งโครงการ
10-15 ป สําหรับสวนอื่นๆ ที่เปนโรงแรม ที่อยูอาศัย โดยจะหา Partner เขามารวม
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน มีขอเสนอแนะดังนี้
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รายงานประจําป ที่เปน CD Rom นั้น ผูถือหุนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรอาน ซึ่งทําไดยาก ดังนั้น
แนะนําวา ขอใหมีหนังสือใบตอบรับแนบในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่ใหผูถือหุนไดแจงขอรายงานประจําปแบบรูปเลม
และใหสงกอนวันที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษารายงานประจําปกอนมาประชุม
ประธานฯ รับไวพิจารณาและจะดําเนินการในการประชุมครั้งตอไป
นายจิรัฎฐ ธราเพชรสวัสดิ์ ผูถือหุน สอบถามดังนี้
1. ผลการเสนอซื้อหุนของเมเจอรฯ เปนอยางไร
2. ในป 2560 การเติบโตของ SF จะเปนอยางไร
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
1.
ผลการซื้อหุนของเมเจอรฯ เปนดังนี้ จากเดิมที่เมเจอรถือหุนอยู 24.89% หลังจากมีการทําคํา
เสนอซื้อ ซื้อหุนไดเพิ่ม 5.4 ลานหุน ทําใหเมเจอรถือหุนเปน 25.19% เมเจอรฯ เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทมาเกิน 10 ป
แลว อีกทั้งเปนผูเชาหลักของศูนยการคาอยูแลวดวย
สําหรับการเติบโตของ SF นั้น หากมีที่ดินที่เหมาะสมกับการลงทุน จะสงใหผูเชาหลักพิจาณา
2.
และศึกษาผลตอบแทน หากผลตอบแทนดี ก็สามารถขยายได รวมทั้งมีแผนจะปรับปรุงศูนยการคาเดิม โดยในปกอน
บริษัทไดตอสัญญาเชาที่ดิน ไดแก โครงการนางลิ้นจี่ ตออายุสัญญาเชาอีก 30 ป และโครงการทองหลอ 4 ตออายุสัญญา
เชาอีก 20 ป ทําใหมีโอกาสที่จะขยายพื้นที่เชาใหมากขึ้นได
นายสุพัฒน ผูถือหุน มีขอเสนอแนะ ดังนี้
ที่ดินบางใหญ หากพัฒนาได ควรจะพัฒนาเอง ไมควรขาย เชน เมเจอรฯ อาจจะทําคอนโดได
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคําถาม ดังนี้
ที่ดินบางใหญ เปนการรวมลงทุนกับอิเกีย ซึ่งไดประชุมรวมกันแลวเห็นสมควรขาย เนื่องจากบริษัทมี
ความถนัดการทําศูนยการคา อีกทั้งที่ดินดังกลาวอยูตรงขามกับเซ็นทรัล เวสตเกต ทําใหมีการแขงขันสูง และขอชี้แจง
เกี่ยวกับการเชาที่ดินที่ตองเชาในกรณีตอสัญญา เชน โครงการนางลิ้นจี่ และโครงการทองหลอ 4 ที่ดินทั้ง 2 แปลงเปน
ที่ดินของกองมรดก เจาของที่ดินไมประสงคที่จะขาย เนื่องจากตองการคงความเปนเจาของในที่ดินซึ่งไดมาจากบรรพบุรุษ
นายพรนริศร ลีลาอาภรณ ผูถือหุน มีคําถาม ดังนี้
กรุณารายงานความคืบหนาของเมกา บางนาสวนขยาย
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน และประธานกรรมการบริษัทรวมทุน
ตอบคําถาม ดังนี้
ปจจุบันงานกอสรางประมาณ 21% และสามารถใหเชาพื้นที่เชาได 80% แลว
เมื่อผูถือหุนไดรับคําชี้แจงจนเปนที่พอใจและไมมีผูใดซักถามอีก ประธานฯ จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุน
ทุกทานที่สละเวลามาประชุมและกลาวปดประชุม
ปดการประชุม

เวลา 16:00 น.

ลงลายมือชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายอรณพ จันทรประภา)

หนา 10 / 10

