รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชัน้ 3
ศูนย์การค้ าเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม โดยประธานฯ แถลงว่ามีผ้ ถู ือหุ้น
ที่มาด้ วยตนเองและรับมอบอํานาจมาประชุม 329 คน นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 702,483,437 หุ้น คิดเป็ นจํานวน 60.05%
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
1,169,862,645 หุ้น ซึง่ เกินจํานวนกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
ซึง่ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของบริษัทที่กําหนดไว้ จงึ ครบองค์ประชุม โดยมีกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ดังรายชื่อ
ต่อไปนี ้
1. นายอรณพ

จันทรประภา

ประธานกรรมการ

2. นายพงศ์กิจ

สุทธพงศ์

รองประธานกรรมการ

3. นายนพพร

วิฑรู ชาติ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

4. นายสมนึก

พจน์เกษมสิน กรรมการและกรรมการผู้จดั การ (President)

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

พูลวรลักษณ์

กรรมการ

7. นายวีรวัฒน์

องค์วาสิฏฐ์

กรรมการ

8. นายชัย

จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ

9. นางนันทิยา

มนตริวตั

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

10. นายเดช

บุลสุข

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

11. นางสไบทิพย์ สุนทรส

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จากนัน้ ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุม ทังนี
้ ป้ ระธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและเพื่อให้ การดําเนินการประชุมเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยดังนี ้
ในการ
เพื่อความรวดเร็วและผู้ถือหุ้นจะได้ มีเวลาในการซักถามคณะกรรมการและผู้บริหารได้
ลงคะแนนทุกวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเท่านัน้ ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานและวิธี
ปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียน
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 ตามรายละเอียดที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
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ทังนี
้ ้ประธานฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรื อ
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื อไม่ หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรื อไม่
ประธานฯ สรุปมติการประชุมดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม

มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
เห็นด้ วย
710,861,285 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
825 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 710,862,110 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําปี 2555 และพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
ประจําปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิรายงานประจําปี 2555 งบแสดงฐานะการเงินและงบ
กําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
แล้ ว ตามรายละเอียดที่ได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ทัง้ นี ป้ ระธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการ
ผู้จดั การได้ นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานประจําปี และฐานะทางการเงินของบริษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
งบกําไรขาดทุน
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ เปิ ดศูนย์การค้ าใหม่ 1 แห่ง คือ โครงการเมกา บางนา ทําให้ ยอดขายในปี 2555
เท่ากับ 2,442 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2554 จํานวน 876 ล้ านบาท เนื่องจาก การรับรู้ ส่วนแบ่งกําไรจากกิจการร่ วมค้ า
โครงการเมกา บางนา จํานวน 1,081 ล้ านบาท
กําไรสุทธิในปี 2555 เท่ากับ 1,401 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จํานวน 692 ล้ านบาท เนื่องจากการ
รับรู้ กําไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของโครงการเมกา บางนา โดยบริ ษัทรับรู้ 49% ตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวน
1,040 ล้ านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมในปี 2555 เท่ากับ 11,430 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 หนี ้สินรวม เท่ากับ 5,527 ล้ าน
บาท ลดลงจากปี 2554 ทําให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนีส้ ินที่มีดอกเบี ้ยต่อทุน เท่ากับ 0.33 สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ
5,903 ล้ านบาท
พื ้นที่ให้ เช่า
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีพื ้นที่ให้ เช่ารวม 409,600 ตร.ม. เพิ่มขึ ้นจากการเปิ ดดําเนินการศูนย์การค้ าแห่ง
ใหม่ 1 แห่ง คือ ศูนย์การค้ าเมกา บางนา
หลังจากนันประธานฯได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆดังนี ้
ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
ให้ อธิบายส่วนแบ่งกําไรจากกิจการร่วมค้ า
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
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ส่วนแบ่งกําไรจากกิจการร่วมค้ า จากโครงการเมกา บางนา จํานวน 1,081 ล้ านบาทนัน้ แบ่งเป็ นกําไร
ปกติ 41 ล้ านบาท และส่วนกําไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม 1,040 ล้ านบาท
ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
1. มูลค่าการลงทุนของโครงการเมกา บางนามีมลู ค่าเท่าไหร่
2. ธุรกิจศูนย์การค้ าในปี แรก กําไรจะน้ อยใช่หรื อไม่
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
1. มูลค่าเงินลงทุนในโครงการเมกา บางนามีมลู ค่าประมาณ 10,000 ล้ านบาท
2. ในปี แรกศูนย์การค้ าฯ จะมีกําไรน้ อย เนื่องจากเปิ ดไม่เต็มปี และมีคา่ ใช้ จ่ายในด้ านการตลาดเป็ น
จํานวนมาก และรายได้ จากค่าเช่าจะเพิ่มขึ ้นในปี ต่อๆไป ดังนันการมองธุ
้
รกิจศูนย์การค้ าฯ ต้ องมองในระยะยาว
ทังนี
้ ้ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถาม
หรื อข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดย
ประธานฯ ได้ สรุปมติการประชุมดังนี ้
มีมติอนุมตั ิรายงานประจําปี 2555 และ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี
มติท่ ปี ระชุม
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
เห็นด้ วย
710,861,285 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
825 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 710,862,110 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ มั ติก ารตั ง้ สํา รองตามกฎหมายสํา หรั บ ผลการดํา เนิ น งานและการจ่ า ยปั น ผล
ประจําปี 2555

ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ ก รรมการผู้จัด การได้ นํ า เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาการตัง้ สํ า รองตาม
กฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจ่ายปั นผล ประจําปี 2555 ดังนี ้
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 1,400 ล้ านบาท โดยหักกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม จํานวน 1,270
ล้ านบาท ทําให้ คงเหลือ กําไรสุทธิที่นํามาจ่ายปั นผล 130 ล้ านบาท ตามกฎหมายเมื่อบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทฯ
ั ้ ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก
ต้ องตังสํ
้ ารองตามกฎหมาย ซึ่งไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้ จึงขออนุมตั ิตงสํ
12,100,000 บาท
สําหรับการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555 ตามรายละเอียดที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม โดยกําหนดจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริษัทจํานวนไม่เกิน 146,242,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นใน อัตรา 8 หุ้นเดิม ต่ อ 1 หุ้นปั นผล หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 0.125 บาทต่อหุ้น (8 หุ้นเดิมได้ 1 หุ้น
ปั นผล ที่ราคาพาร์ 1 บาท ดังนัน้ 1 หุ้นเดิมจึงเปรี ยบเสมือนได้ รับเงินปั นผลเท่ากับ 1/8 บาทต่อหุ้น คิดเป็ น 0.125 บาทต่อ
หุ้น) ทังนี
้ ้บริษัทรับผิดชอบชําระค่าภาษี แทนผู้ถือหุ้นด้ วยในอัตรา 0.01389 บาทต่อหุ้น ซึง่ คํานวณแล้ วจะเป็ นการจ่ายเงิน
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สดปั นผลทังสิ
้ ้น 0.13889 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นปั นผลที่คํานวณออกมาเป็ นเศษของหุ้นจะไม่ได้ รับหุ้นปั นผล แต่จะได้ รับ
เงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.13889 บาทแทน (คิดเป็ นเงินสด 0.125 บาทต่อหุ้นหลังหักภาษี )
ทังนี
้ ้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 4 เมษายน 2556 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 5 เมษายน 2556
ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ ้นเครื่ องหมาย XD วันที่ 2 เมษายน 2556 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 เมษายน 2556
หลังจากนันประธานฯได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี ้
หากบริษัทฯ มีความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินสดในการขยายงาน ก็ไม่จําเป็ นต้ องจ่ายภาษี ให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เนื่องจากไม่สง่ ผลดีกบั ฝ่ ายใด และแนะนําให้ บริษัทฯ หาคูค่ ้ ารายใหญ่เพิ่มขึ ้นเพื่อความสะดวกในการขยายโครงการ
ประธานในที่ประชุม ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นมีบางส่วนต้ องการที่จะให้ บริษัทฯ จ่ายปั นผล ในขณะที่ผ้ ถู ือหุ้นอีกส่วนต้ องการให้ บริษัทฯ เก็บ
เงินสดไว้ เพื่อการขยายงาน ทางคณะกรรมการจะนําข้ อเสนอนี ้ไปพิจารณาและจะพยายามบริ หารงานเพื่อให้ เกิดประโยชน์
และผลดีกบั ทุกฝ่ าย
นายวินัย วิริยประสิทธิ์ชัย ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
สาเหตุที่กําไรลดลงในปี 2555 เทียบกับปี 2554 เนื่องมาจากสาเหตุใด
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
้ ่าตามนโยบายของรัฐบาล ทําให้ คา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น
เนื่องจากในปี 2555 มีการปรับค่าแรงขันตํ
ทังนี
้ ้ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรื อ
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน
ฯ ได้ สรุปมติการประชุมดังนี ้
มีมติอนุมตั ิจ่ายปั นผลและการตังสํ
้ ารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ด้ วย
มติท่ ปี ระชุม
คะแนนเสียงข้ างมาก ตามเสนอ
เห็นด้ วย
723,512,779 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
825 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 723,513,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเสนอขอให้ ที่ประชุมผุ้ถือหุ้นอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากเดิม 1,169,875,095 บาท เป็ น 1,169,862,645 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อ
รองรับการเพิ่มทุน (จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 จํานวน 12,450 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
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ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว ทังสิ
้ ้น (ณ มกราคม 2556)

1,169,875,095
1,169,862,645
12,450 หุ้น

จํานวนหุ้นที่เกิน

หลังจากนันประธานฯได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี ้
ทังนี
้ ้ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรื อ
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน
ฯ ได้ สรุปมติการประชุมดังนี ้
มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนเป็ น 1,169,862,645บาท (หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยหกสิบเก้ าล้ านแปดแสนหก
มติท่ ปี ระชุม
หมื่นสองพันหกร้ อยสี่สิบห้ าบาท) โดยวิธีตดั หุ้นสามัญจดทะเบียนจํานวน 12,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมาก คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 เกินกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ มีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
723,512,779 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
825 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 723,513,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรั บการจ่ ายปั นผลตามวาระที่ 3

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การนําเสนอรายละเอียดให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ตามรายละเอียดที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยออกหุ้นสามัญจํานวน
146,242,830 หุ้น (หนึง่ ร้ อยสี่สบิ หกล้ านสองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้ อยสามสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม
146,242,830 บาท (หนึง่ ร้ อยสี่สิบหกล้ านสองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้ อยสามสิบบาท)

หัก
บวก

ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ลดทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนคงเหลือ หลังการลดทุน
เพิ่มหุ้นปั นผล (อัตรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล)
ทุนจดทะเบียนของบริษัทหลังการเพิ่มทุน

1,169,875,095
(12,450)
1,169,862,645
146,242,830
1,316,105,475

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทังนี
้ ้ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรื อ
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน
ฯ ได้ สรุปมติการประชุมดังนี ้
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มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 1,316,105,475 บาท (หนึง่ พันสามร้ อยสิบหกล้ านหนึง่ แสนห้ าพันสี่
มติท่ ปี ระชุม
ร้ อยเจ็ดสิบห้ าบาท) และจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปั นผล จํานวน 146,242,830 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 เกินกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
723,512,779 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
825 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 723,513,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิให้ สอดคล้ องกับการลดทุนและเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนและเพิ่มทุน จึงขอแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงการลดทุน
จดทะเบียน โดยยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่ดงั นี ้
"ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,169,862,645 บาท(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยหกสิบเก้ าล้ านแปดแสนหกหมื่นสองพันหกร้ อยสี่สิบ
ห้ าบาท)
แบ่งออกเป็ น
1,169,862,645 หุ้น (หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยหกสิบเก้ าล้ านแปดแสนหกหมื่นสองพันหกร้ อยสี่สิบ
ห้ าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
1,169,862,645 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้ อยหกสิบเก้ าล้ านแปดแสนหกหมื่นสองพันหกร้ อยสี่
สิบห้ าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น ( - )"
และขออนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้
ข้ อความใหม่ดงั นี ้
"ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,316,105,475 บาท (หนึง่ พันสามร้ อยสิบหกล้ านหนึง่ แสนห้ าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ าบาท)
1,316,105,475 หุ้น (หนึง่ พันสามร้ อยสิบหกล้ านหนึง่ แสนห้ าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแยกออกเป็ น
1,316,105,475 หุ้น (หนึง่ พันสามร้ อยสิบหกล้ านหนึง่ แสนห้ าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
- หุ้น ( - )"

ทังนี
้ ้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถาม
หรื อข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดย
ประธานฯ ได้ สรุปมติการประชุมดังนี ้
หน้ า 6 / 16

มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้ สอดคล้ องกับการลดทุน/เพิ่มทุน ด้ วยคะแนนเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ข้ างมาก คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 เกินกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ มีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
เห็นด้ วย
723,512,779 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
825 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 723,513,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทดแทนผู้ท่ ีออกจากตําแหน่ งตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการ

้
่ออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทดแทนกรรมการที
และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าในปี นี ้
มีกรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี ้
1. นางนันทิยา มนตริวตั
2. นางสไบทิพย์ สุนทรส
3. นายสมนึก พจน์เกษมสิน
4. นายวิเชฐ
ตันติวานิช
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ แต่งตังกรรมการ
้
3 ท่าน ได้ แก่ นางนันทิยา มนตริวตั , นางสไบทิพย์
สุนทรส และนายสมนึก พจน์เกษมสิน ที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระหนึง่
และเสนอแต่งตังกรรมใหม่
้
1 ท่าน คือ นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เป็ นกรรมการ ทดแทน นายวิเชฐ ตันติวานิช
เกิน 6,000,000 บาท ต่อปี เท่ากับปี 2549อีกทัง้ ขออนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทังคณะไม่
้
2555 ที่ผา่ นมา ตามรายละเอียดที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
หลังจากนันประธานฯได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายสุธี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
ให้ อธิบายถึงสาเหตุในการเปลี่ยนกรรมการ
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
นายวิเชฐ ตันติวานิช ได้ ติดภารกิจจึงขอลาออกจากตําแหน่ง ที่ประชุมจึงขอเสนอนางสาวฐิ ตาภัสร์
อิสราพรพัฒน์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีของบมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป มาทดแทน ซึ่งมีความเหมาะสมทังด้
้ านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
ทังนี
้ ้ ประธานฯ จึงได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื อไม่ หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดงดออกเสียง
หรื อไม่ เพื่อนับคะแนน และได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรื อ
ข้ อคิดเห็น เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดคัดค้ านและงดออกเสียง ประธานฯ จึงให้ เก็บบัตรลงคะแนนเสียง และสรุ ปมติการ
ประชุมดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
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7.1
ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมตั ิให้ นางนันทิยา มนตริวตั กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการเช่นเดิม
เห็นด้ วย
723,512,779 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
825 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 723,513,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
7.2

ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากให้ นางสไบทิพย์ สุนทรส กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง

กรรมการเช่นเดิม
เห็นด้ วย
723,512,779 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
825 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
งดออกเสียง
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 723,513,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
7.3

ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากให้ นายสมนึก พจน์เกษมสิน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง

กรรมการเช่นเดิม
เห็นด้ วย
723,512,779 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
825 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 723,513,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
7.4
ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากให้ นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เป็ นกรรมการ
ใหม่ทดแทน นายวิเชฐ ตันติวานิช
723,512,779 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
825 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 723,513,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
7.5

มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการทังคณะไม่
้
เกิน 6 ล้ านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2555 ด้ วย

เสียงข้ างมาก
เห็นด้ วย
559,750,863 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
825
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 559,751,688 เสียง ซึง่ หักจํานวนเสียงของกรรมการทังคณะแล้
้
ว คิดเป็ น
ร้ อยละ 100.00
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วาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 และกําหนดค่ าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจําปี 2556 และกําหนดค่าสอบบัญชี
โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การนําเสนอ ดังนี ้
ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั ง้ นางสาวสกุ ณ า แย้ มสกุ ล ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
เลขที่ 4906 นายพิสฐิ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3760 ในนามบริ ษัทไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทโดยให้ คนใดคนหนึ่ง
เป็ น ผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัท ประจําปี 2556 ทังนี
้ ้ ผู้สอบ
บัญชีที่ได้ รับการแต่งตังดั
้ งกล่าวไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริษัทและเสนอค่าสอบบัญชี ดังนี ้
สําหรับงบการเงินประจําปี 2556 กําหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 745,000 บาทต่อปี โดยขึ ้นค่า
สอบบัญชี 25,000 บาท จากปี 2555 หรื อ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ตามรายละเอียดที่ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุม
หลังจากนันประธานฯได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี ้
ทัง้ นี ป้ ระธานฯ จึงได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื อไม่ หรื อมีผ้ ูถือหุ้นท่านใดงดออกเสียง
หรื อไม่ เพื่อนับคะแนน และได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรื อ
ข้ อคิดเห็น เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ านและงดออกเสียง ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก นางสาวสกุณา แย้ มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นาย
พิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ใน
นามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2556 โดยกําหนดค่าสอบ
บัญชี 745,000 บาทต่อปี โดยขึ ้นค่าสอบบัญชี 25,000 บาท จากปี 2555 หรื อ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ตามเสนอ
เห็นด้ วย
728,794,646 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
825
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 728,795,471 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ จํานวน 400,000,000 บาท
(สี่ร้อยล้ านบาท) ตามรายละเอียดที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน นําเสนอดังนี ้
หุ้นกู้ที่ขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี ที่แล้ ว จํานวน 1,200 ล้ านบาทนัน้ เพียงพอกับการรี ไฟแนนซ์ห้ นุ กู้
ที่จะครบกํ าหนดปี นี เ้ ท่านัน้ แต่เนื่ องจากในปี 2556 บริ ษัทฯ มี ความจํ าเป็ นต้ องจัดหาแหล่งเงิ นทุนเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนและเงินทุนสําหรับการขยายโครงการในอนาคต คณะกรรมการจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้
ใหม่ จํานวน 400,000,000 บาท
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หลังจากนันประธานฯได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี ้
ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ มีอตั ราเท่าใด
นายกิตตินันท์ สํารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
หากดูจากอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่มีการออกจําหน่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 นี ้ มีอตั ราดอกเบี ้ยอยู่ที่
4.70%
นายสามารถ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
หุ้นกู้ที่จะขออนุมตั ิ 400 ล้ านบาทนี ้ เป็ นหุ้นกู้ที่จะเสนอเป็ นชุดสุดท้ ายแล้ วใช่หรื อไม่ และการจําหน่าย
หุ้นกู้เป็ นการจําหน่ายกับผู้ถือหุ้นเฉพาะเจาะจงหรื อให้ บคุ คลทัว่ ไป ผู้ถือหุ้นจะมีสทิ ธิจองซื ้อก่อนหรื อไม่
นายกิตตินันท์ สํารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
เป็ นหุ้นกู้ชดุ สุดท้ ายสําหรับปี 2556 โดยปี หน้ าจะมีเสนอขายหุ้นกู้ใหม่อีกประมาณ 500 ล้ านบาท โดย
ในส่วนของการออกจําหน่ายหุ้นกู้ ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาซึง่ ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาด โดยหุ้นกู้ที่ออกจะเป็ นหุ้นกู้ด้อย
สิทธิ์ และคาดว่าเงินจากการจําหน่ายหุ้นกู้จะเข้ ามาในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2556
นายสุรสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
บริษัทมีโครงการที่จะออกกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรื อไม่
นายกิตตินันท์ สํารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
บริษัทยังไม่มีโครงการที่จะออกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทังนี
้ ้ในส่วนของคู่ค้า คือ อิเกีย ก็ยงั ไม่มีนโยบาย
นี ้เช่นกัน
ทัง้ นี ป้ ระธานฯ จึงได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื อไม่ หรื อมี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดงดออกเสียง
หรื อไม่ เพื่อนับคะแนน และได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรื อ
ข้ อคิดเห็น เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ านและงดออกเสียง ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ จํานวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้ านบาท) ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมาก คิดเป็ นร้ อยละ 90.85 เกินกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ มีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
662,107,858 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 90.85
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
66,687,613 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 9.15
จํานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 728,795,471เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ โดยประธานฯ ได้
มอบหมายให้ นายกิตตินนั ท์ สํารวจรวมผล ตอบคําถามเกี่ยวกับโครงการเมกา บางนา ซึง่ ร่วมทุนกับ อิเกีย (IKEA) และให้
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นายสมนึก พจน์เกษมสิน ตอบคําถามทัว่ ไปเกี่ยวกับบริ ษัทฯ และให้ นายนพพร วิฑรู ชาติ ตอบคําถามเกี่ยวกับ การขยาย
งาน ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี ้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
ในรายงานประจําปี หน้ า 52 ในงบการเงินเฉพาะบริษัท หัวข้ อเงินปั นผลรับ เหตุใดในปี 2555 จึงไม่มี
รายได้ จากเงินปั นผลรับ ในขณะที่ปี 2554 มีเงินปั นผลรับอยูท่ ี่ 219 ล้ านบาท
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
เงินปั นผลรับปี 2554 เป็ นการรับเงินปั นผลจากการขายเมเจอร์ รัชโยธินเข้ ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดย
เป็ นการแบ่งครึ่งรายได้ ระหว่างบริษัทและบมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป แต่ในปี 2555 ไม่มีรายการในลักษณะเดียวกันนี ้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ได้ สอบถาม ดังนี ้
โครงการเมกา 2 มีความคืบหน้ าอย่างไร
นายกิตตินันท์ สํารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
โครงการเมกา 2 ยังอยูใ่ นช่วงศึกษาโครงการ และอยูใ่ นช่วงการซื ้อที่ โดยทางผู้ร่วมทุนมีความประสงค์ที่
จะให้ เปิ ดบริ การให้ เร็วที่สดุ
นายบรรเจิด ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
เงินปั นผลจากโครงการ เมกา บางนา จะได้ รับปั นผลเมื่อใด
นายกิตตินันท์ สํารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
คาดว่าจะได้ รับในปลายปี นี ้
นายกิตติพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
ในปี 2555 บริ ษัทได้ ออกข่าวเกี่ยวกับโครงการเมกา 2 ว่าอยูร่ ะหว่างการซื ้อและวางมัดจําที่ดินอยู่ เหตุ
ใดในปี 2556 ความคืบหน้ าของโครงการจึงยังอยูใ่ นช่วงการจัดหาที่ดิน เช่นเดิม
ประธานฯ ที่ประชุม ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
บริษัทฯ ใช้ เวลาในการรวบรวมที่ดินของโครงการเมกา 1 ประมาณ 2 ปี เนื่องจากที่ดินมีจํานวนและ
เจ้ าของที่หลายท่าน จึงทําให้ ต้องใช้ เวลาในการรวบรวมที่ดิน ซึง่ โครงการเมกา 2 คาดว่าจะใช้ เวลาใกล้ เคียงกันโดยคาดว่า
ปลายปี 2556 นี ้ เรื่ องการซื ้อที่โครงการเมกา 2 จะมีความชัดเจนมากขึ ้น
นางประภาพร หาญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
ขอทรายรายละเอียด ความคืบหน้ า และแผนการร่วมทุนกับบริ ษัทอิออน และบริษัท แอล.พี.เอ็น
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
บริษัทต้ องการที่จะทําศูนย์การค้ าชุมชนกับคูค่ ้ า โดยแบ่งเป็ น 2 ด้ าน
1) คูค่ ้ าที่เป็ นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่นที่อยูอ่ าศัย, อาคารสํานักงาน เป็ นต้ น โดยหากทําเล
ของคูค่ ้ าเป็ นทําเลที่ดี บริษัทก็มีความสนใจที่จะเข้ าไปร่วมลงทุนด้ วย โดยทําเป็ น โครงการ Mixed use ในส่วนของบริษัท
แอล.พี.เอ็น ถือว่าเป็ นบริษัทที่มีความน่าสนใจเนื่องจากเป็ นบริษัทที่มีประสบการณ์ มีการทํางานอย่างรวดเร็ว โดยโครงการ
้
50 ตึกและมีผ้ ใู ช้ บริการ
ที่ร่วมทํากับบริษัท แอล.พี.เอ็น เป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่คาดว่าจะมีการก่อสร้ างตึกทังหมด
ประมาณ 25,000 คน หลังจากที่โครงการเสร็จสิ ้นแล้ ว
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2) คูค่ ้ าที่เป็ นผู้ประกอบการค้ าปลีก เช่น ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต เป็ นต้ น ซึง่ หากบริษัทได้ คคู่ ้ าในลักษณะนี ้จะ
ทําให้ การสร้ างโครงการใหม่เป็ นไปได้ ง่ายขึ ้น เนื่องจากจะได้ ผ้ เู ช่าหลักที่มีคณ
ุ ภาพ โดยปั จจุบนั ทางบริษัทได้ คยุ กับ
ผู้ประกอบการค้ าปลีกหลายราย ในส่วนของบริษัทอิออนยังอยู่ในขันตอนการเจรจา
้
โดยคาดว่าจะมีการเปิ ดสาขาใหม่
เพิ่มขึ ้นปี ละ 5 สาขา โดยมีพื ้นที่แต่ละสาขาประมาณ 10,000-20,000 ตารางเมตร
นายนิธิ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
1.บริษัทฯ เข้ าไปบริหารศูนย์การค้ าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพจริ งหรื อไม่ และหากจริงขอทราบความ
คืบหน้ า
2. บริษัทฯ มีโครงการที่จะขยายโครงการในต่างจังหวัด หรื อประเทศเพื่อนบ้ านหรื อไม่
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
1.บริษัทฯ รับบริหาร,ควบคุมงานก่อสร้ าง และจัดหาผู้เช่าให้ กบั ศูนย์การค้ าในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โดยจะมีการเปิ ดอย่างไม่เป็ นทางการในเดือนเมษายน และอย่างเป็ นทางการในเดือนพฤษภาคม 2556 โดยชื่อ “Imagine
Village Mall” โดยร้ านค้ าจะเน้ นนวัตกรรมใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ร้ าน MK สุกี ้ ก็จะใช้ ระบบหุน่ ยนต์ในการเสิร์ฟอาหาร
2. ในระยะสันบริ
้ ษัทฯ ยังไม่มีโครางการขยายไปยังต่างประเทศ ส่วนในต่างจังหวัดยังอยูใ่ นช่วงศึกษา
ความเป็ นไปได้ ตามจังหวัดใหญ่อยู่ ซึง่ ยังไม่ได้ มีการตัดสินใจ
ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
ขอทราบความคืบหน้ าของโครงการที่จงั หวัดเชียงใหม่
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหารได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
หลังจากศึกษาความเป็ นไปได้ และผลตอบแทนของโครงการ คณะกรรมการได้ มีมติให้ ชะลอโครงการที่
จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภา วัฒนพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
1. LPN และ SF มีการตกลงหุ้นส่วนกันอย่างไร สําหรับโครงการใหม่
2. ให้ อธิบายกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 1,270 ล้ านบาท
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ ตอบคําถาม ข้ อ 1 ดังนี ้
1. LPN จะเป็ นผู้ลงทุนทังที
้ ่ดินและอาคาร และ SF เป็ นผู้เช่าโครงการและบริหารศูนย์การค้ า
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคําถาม ข้ อ 2 ดังนี ้
2. กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม จะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กบั การประเมินมูลค่ายุติธรรม แล้ วหัก เงิน
ลงทุนเพื่อการปรับปรุ งศูนย์การค้ าด้ วย ในปี ต่อๆ ไปจะไม่มากเหมือนปี ที่มีการเปิ ดโครงการใหม่
การประเมินมูลค่ายุติธรรมนี ้ เป็ นมูลค่าของโครงการใน 30 ปี ข้ างหน้ า โดยใช้ Discount rate ที่
12%
นายสุรสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
ในงบการเงินปี 2555 บริ ษัทฯ มีเงินสด 60 ล้ านบาท และหากบริ ษัทฯ มีโครงการที่จะลงทุนโครงการที่มี
ขนาด 500 ล้ านบาท อยากทราบกลยุทธ์ในการจัดหาเงินเพื่อการลงทุน
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
สามารถทําได้ หลายทาง
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1) การออกหุ้นกู้ เช่นที่เราเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 400 ล้ านบาท
2) เงินที่กันจากเงินปั นผลไว้ ปีนีแ้ ละปี ก่อน โดยออกเป็ นหุ้นปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อเก็บเงินสดไว้ สําหรับ
การขยายงาน
ประธานในที่ประชุม ได้ กล่ าวเพิ่มเติม ดังนี ้
ทางเลือกหนึ่งคือการร่วมทุนในลักษณะที่คล้ ายกับการร่วมทุนกับบริษัท แอล.พี.เอ็น โดยให้ ค่คู ้ าเป็ นผู้
ลงทุน และบริษัทฯ รับหน้ าที่ในการบริหารงาน และหาผู้เช่า ซึง่ จะทําให้ บริษัทฯ ไม่ต้องใช้ เงินลงทุนจํานวนมาก
นายชัยพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในโครงการเมกา บางนาเป็ นเท่าใด และระยะเวลาในการคืนทุนกี่ปี
นายกิตตินันท์ สํารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
ผลการดําเนินงานของโครงการเมกาบางนา ในปี 2555 ระยะเวลา 8 เดือน มีกําไรสุทธิ ประมาณ 90
ล้ านบาท และคาดการณ์ กําไรสุทธิในปี 2556 สูงกว่าปี 2555 เนื่องจากเปิ ดดําเนินการครบเต็มปี โดยการดูผลตอบแทน
สําหรับธุรกิจที่เป็ นศูนย์การค้ าฯ ต้ องดูระยะยาว ใช้ วิธี EBITDA/เงินลงทุนรวม จะได้ ผลตอบแทนประมาณ 12-15% และมี
ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 12 ปี
ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
แหล่งเงินทุนของโครงการเมกา 2 ได้ มาจากที่ใด
นายกิตตินันท์ สํารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
เรื่ องโครงสร้ างเงินทุนยังไม่ได้ ทําการสรุป ยังอยู่ในระหว่างการซื ้อที่ดิน โดยทางอิเกียจะออกเงินกู้ก่อน
ประมาณ 80%
ประธานในที่ประชุม ได้ ตอบคําถามเพิ่มเติม ดังนี ้
โครงการเมกา บางนา บริ ษัทฯ กู้เงินจากอิเกียส่วนหนึ่ง โดยจ่ายดอกเบี ้ยให้ อิเกียในอัตราที่ยตุ ิธรรมทัง้
2 ฝ่ าย และบริ ษัทฯได้ ใส่เงินลงทุนเองส่วนหนึง่
นายณัฐภัทร ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
ขอทราบแผนในการร่ วมทุนกับบริ ษัทอิออน เนื่องจากเห็นว่าเป็ นโครงการที่มีพื ้นที่ขนาดใหญ่ 10,00020,000 ตารางเมตร และการขยายงาน 5 สาขาต่อปี
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
โครงสร้ างจะเป็ นการร่วมทุนระหว่างบริ ษัทฯและบริ ษัทอิออน ทาวน์ ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทอิออน
ดูแลในส่วนการทําศูนย์การค้ าชุมชน โดยผู้เช่าจะเป็ นบริ ษัทอิออน รี เทล
นายวีระ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
ขอทราบแนวทางในการขยายงานไปต่างจังหวัดและต่างประเทศของบริ ษัทฯ และเหตุใดไม่ออกกองทุน
อสังหาริมทรพัย์
ประธานในที่ประชุม ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
1) ธุรกิจการสร้ างศูนย์การค้ า เป็ นธุรกิจที่ใช้ เงินลงทุนมาก ปั จจัยในการขยายงานที่สําคัญที่สดุ คือ
แหล่งเงินทุน ซึง่ ที่ดินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นที่ดินเช่า ทําให้ การทํากองทุนอสังหาริ มทรัพย์ทําได้ ยาก และหากจะใช้ แหล่ง
เงินทุนจากการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นบางส่วนอาจจะยังไม่มีความพร้ อม
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2) บริ ษัทฯ ค่อนข้ างมีความระมัดระวังในการขยายงานไปต่างประเทศเนื่องจากมีข้อจํากัดหลายข้ อ เช่น
การบริหารจัดการทําได้ ยาก และข้ อจํากัดในด้ านการกีดกันการเข้ าไปลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เป็ นต้ น
3) แนวทางการขยายงานของบริ ษัทฯ คือการเป็ นพันธมิตรกับอิเกียเพื่อให้ อิเกียช่วยเหลือในด้ านเงิน
ลงทุน และหากโครงการเมกา 2 และโครงการเมกา3 มีความชัดเจนมากขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทต้ องนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนที่
ทัง้ 2 โครงการดังกล่าว แนวทางในการขยายงานไปต่างประเทศในช่วง 5-6 ปี หลังจากนี ้จึงคาดว่าจะยังไม่มี
นายภัลลพ ได้ สอบถาม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ กําไรจากการร้ านอิเกีย หรื อไม่
2. กําไรที่ได้ จากโครงการเมกาบางนา คาดว่าจะเป็ นเท่าไหร่
ประธานในที่ประชุม ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
1. ไม่ได้
2. กําไรปกติของโครงการเมกาบางนา คาดว่าจะประมาณ 100 ล้ านบาท
นายวิชยะ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
1. ทราบข่าวมาว่าบริ ษัทเซ็นทรั ล พัฒนาฯ จะมีการเปิ ดศูนย์ การค้ าที่อ.บางใหญ่ ซึ่งมีพืน้ ที่ใกล้ กับ
โครงการเมกา 2 อยากทราบแนวทางในการรับมือของบริษัทฯ
2. บริษัทฯสามารถเป็ นร่วมทุนกับคูค่ ้ าได้ หลายรายหรื อไม่ มีข้อจํากัดใดหรื อไม่
3. บริ ษัทฯจะมีการเพิ่มทุนหรื อไม่ในปี นี ้
4. ขอสอบถามคุณวิชา บริ ษัทเมเจอร์ ฯ เคยแถลงว่าจะถือหุ้นบริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่า 20% เหตุใดจึงมีการ
ขายหุ้นออกจนจํานวนหุ้นตํ่าว่า 20%
นายกิตตินันท์ สํารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ได้ ตอบคําถาม ข้ อที่ 1 และ 3 ดังนี ้
1. การเปิ ดศูนย์การค้ าใกล้ กบั คู่แข่ง อาจจะเป็ นเรื่ องที่ดีเนื่องจากจะสามารถดึงดูดผู้ใช้ บริ การให้ มาใช้
้
าเนินงานคือบริ ษัทฯ ต้ องสร้ าง
บริการได้ มากขึ ้น และบริษัทอิเกียมีจดุ เด่นของร้ านค้ าเป็ นของตัวเอง ดังนันแนวทางในการดํ
จุดเด่นให้ แตกต่างจากรายอื่น
3. หากโครงการเมกา 2 เกิดขึ ้น ต้ องมีการเพิ่มทุนประมาณ 1,000 ล้ านบาท
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ ตอบคําถามข้ อ 2 ดังนี ้
2. บริ ษัทอิออนได้ มีบริ ษัทลูกหลายบริ ษัท ซึ่งบางบริ ษัทอาจจะเป็ นผู้เช่าหลัก บางบริ ษัทอาจจะเป็ นผู้
เช่ารอง หรื อหากบริ ษัทอิออนเห็นว่าบริ ษัทลูกมีความไม่เหมาะสมต่อพื ้นที่เช่านัน้ อาจจะให้ ผ้ เู ช่ารายอื่นมาเช่าได้ ในส่วน
การเจรจากับบิ๊กซี ยังอยูร่ ะหว่างการดําเนินการยังไม่มีข้อสรุป
นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ ได้ ตอบคําถามข้ อ 4 ดังนี ้
4. ปั จจุบนั บริ ษัทเมเจอร์ ฯ ได้ ถือหุ้นบริ ษัทสยามฟิ วเจอร์ ฯ เกินกว่า 20% โดยบริ ษัทเมเจอร์ ฯ ยังคงมอง
บริษัทสยามฟิ วเจอร์ ฯ เป็ นพันธมิตรระยะยาว
ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
ส่วนแบ่งรายได้ ระหว่างบริษัทฯและบริษัทอิเกีย มีสดั ส่วนอย่างไร
ประธานในที่ประชุม ได้ ตอบคําถามดังนี ้
กําไรจากโครงการเมกาบางนา (ส่วนศูนย์การค้ า) แบ่งสัดส่วนระหว่างบริ ษัทฯกับบริ ษัทอิเกียที่ 49:49
สําหรับส่วนอิเกีย จ่ายเป็ นค่าเช่ามาให้ บริษัทร่วมทุน
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นายนพคุณ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
อยากทราบเครดิต เรทติ ้งของหุ้นกู้บริษัทฯ
นายกิตตินันท์ สํารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
หุ้นกู้ที่ออกในเดือนกุมภาพันธ์ 750 ล้ านบาทในปี 2556 มีการเครดิต เรทติ ้งที่ BBB ซึ่งอยู่ในระดับที่
ความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนี ้อยูใ่ นระดับปานกลาง
นายพิศาล ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
บริ ษัทฯ มีการสร้ างศูนย์การค้ าหลายรูปแบบ แบบไหนมีผลตอบแทนที่ดีที่สดุ โดยส่วนตัวคิดว่ารูปแบบ
การสร้ างแบบศูนย์เอนเตอร์ เทนเมนท์ (Urban Entertainment Center) คาดว่าจะมีผลตอบแทนที่ดีที่สดุ เหตุใดจึงไม่มีการ
ขยายงาน
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
การสร้ างศูนย์การค้ ารู ปแบบศูนย์เอนเตอร์ เทนเมนท์และศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ได้ ผลตอบแทนดีที่สดุ
แต่ปัจจัยสําคัญอยู่ที่ทําเล โดยศูนย์เอนเตอร์ เทนเมนท์จําเป็ นต้ องอยู่บนที่ดินที่ติดถนนใหญ่ มีการคมนาคมสาธารณะที่
สะดวก ซึง่ ปั จจุบนั ยังหาทําเลที่เหมาะสมไม่ได้
นายฉัตรชัย ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
1. ขอทราบแผนการขยายงานของศูนย์การค้ าแต่ละรูปแบบ
2. แต่ละโครงการที่เปิ ดดําเนินงาน มีโครงการไหนบ้ างที่ขาดทุน
3. งบลงทุนในช่วง 5 ปี นี ้ของบริษัทฯ มีจํานวนเท่าใด
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคําถาม ข้ อ1 และ ข้ อ2 ดังนี ้
1. การสร้ างแต่ละโครงการขึ ้นอยู่กบั ทําเล และโอกาสในการลงทุน
2. โดยทัว่ ไปศูนย์ฯ ที่เปิ ดปี แรกจะมีกําไรทังหมด
้
แต่อาจจะมีบางศูนย์ เช่น ที่พทั ยาเมื่อเปิ ดดําเนินการ
ไประยะหนึง่ จึงเห็นว่าร้ านค้ าที่อยูใ่ นศูนย์ฯ มีความไม่เหมาะสมกับทําเล จึงมีการเปลี่ยนผู้เช่า โดยช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนผู้
เช่าทางบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รายได้ ไปช่วงนึง แต่เมื่อรวมรายได้ ทกุ ศูนย์ฯ ของบริษัทแล้ ว บริษัทฯ มีกําไร
ประธานในที่ประชุม ได้ ตอบคําถามข้ อ 2 เพิ่มเติม และตอบคําถามข้ อ 3 ดังนี ้
2. โครงการที่มียอดขาดทุนเป็ นนัยสําคัญ เช่น โครงการพัทยา ซึง่ ผู้เช่า คือ แคลิฟอร์ เนีย ฟิ ตเนส มีปัญหา
ทางการเงิน แต่จะสามารถหาผู้เช่าทดแทนได้ ภายในปี นี ้
3. งบลงทุนทังหมดส่
้
วนใหญ่จะอยู่ที่โครงการเมกา 2และโครงการเมกา 3 ส่วนโครงการอื่นอาจจะคล้ าย
กับที่การขยายโครงการร่วมกับบริษัท แอล.พี.เอ็น
นายประภัส เหลืองสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในด้ านเจ้ าของที่ดินหรื อผู้เช่าหรื อไม่ และอายุสญ
ั ญาเช่าที่ทํามีระยะเวลากี่ปี
ประธานในที่ประชุม ได้ ตอบคําถาม ดังนี ้
ความเสี่ยงในด้ านการต่อสัญญาเช่าที่กบั เจ้ าของที่ถือเป็ นความเสี่ยงของธุรกิจนี ้อย่างหนึ่ง เจ้ าของที่ดิน
เองก็มีความเสี่ยงที่ผ้ เู ช่าจะไม่ต่อสัญญาเช่า แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ สามารถต่อสัญญากับเจ้ าของที่ได้ ทกุ
ราย
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคําถาม เพิ่มเติม ดังนี ้
สัญญาเช่าที่ดินส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 30 ปี
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เมื่อผู้ถือหุ้นได้ รับคําชี ้แจงจนเป็ นที่พอใจและไม่มีผ้ ใู ดซักถามอีก ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่สละเวลามาประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดการประชุม

เวลา 16:30 น.

ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ
(นายอรณพ จันทรประภา)
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