รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ 5
ชัน้ 3 ศูนย์การค้ าเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
พิธีกรแถลงว่ามีผ้ ถู ือหุ้นที่มาด้ วยตนเองและรับมอบอานาจมาประชุม 361 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้
1,135,402,641 หุ้น คิดเป็ นจานวนร้ อยละ 63.91 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
1,776,607,541 หุ้น ซึ่งเกินจานวน
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ซึง่ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทที่กาหนดไว้ จึงครบองค์ประชุม หลังจากนัน้ พิธีกรได้
กล่าวแนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายอรณพ

จันทรประภา

ประธานกรรมการ

2. นายพงศ์กิจ

สุทธพงศ์

รองประธานกรรมการ

3. นายนพพร

วิฑรู ชาติ

กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร

4. นายสมนึก

พจน์เกษมสิน

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

5. นายกิตตินนั ท์

สารวจรวมผล

กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน

6. นายวิชา

พูลวรลักษณ์

กรรมการ

7. นายวีรวัฒน์

องค์วาสิฏฐ์

กรรมการ

8. นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

กรรมการ

9. นายชัย

จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระ

10. นางนันทิยา

มนตริ วตั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

11. นางสไบทิพย์

สุนทรส

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

12. นายวรวิทย์

ชัยลิมปมนตรี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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 แสดงเจตนาขัดกัน หรื อ มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อ
กากับ หรื อลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยูจ่ ะถือเป็ นบัตรเสีย
4) กรณีผ้ ถู ือหุ้นต่างประเทศ ซึง่ แต่งตัง้ คัสโตเดี ้ยนภายในประเทศเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถลงคะแนนเสียงเห็น
ด้ วย หรื อ ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับ
จานวนหุ้นที่ตนถือ
5) สาหรับวาระที่ 7 บริ ษัทจะให้ มีการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการทดแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
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6) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ท่านที่
ต้ องการซักถาม กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุลของตนให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุก
7) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามทีน่ อกเหนือหรื อไม่เกี่ยวข้ องกับวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานาไปสอบถาม
ในช่วงท้ ายของการประชุม เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดีตามลาดับวาระ
โดยในการประชุมครัง้ นี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการ หลังจากนันนายอรณพ
้
จันทรประภา
ประธานกรรมการซึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561

ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 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 2561
เห็นด้ วย
1,135,569,806 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,135,569,806 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
งดออกเสียง
204,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ -

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจาปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจาปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิรายงานประจาปี 2561 งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษัท ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
แล้ ว รายละเอียดตาม CD รายงานประจาปี 2561 (Annual Report) ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ทังนี
้ ้ประธาน ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การได้ นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานประจาปี และฐานะทางการเงินของบริ ษัท
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ผลประกอบการของปี 2561
1. รายได้ ร วม ปี 2561 เท่ า กับ 2,685 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ นที่ มี ร ายได้ ร วม 2,872 ล้ า นบาท
เนื่องจาก ในปี 2560 เมกาบางนา มีการเปิ ด Mega Food Walk พื ้นที่ประมาณ 11,000 ตร.ม. ตามหลักการบัญชีจะมีการ
บันทึก มูลค่ายุติธรรมขึ ้นมาเมื่อมีการเปิ ดศูนย์ ใหม่ขึ ้น จึงทาให้ ร ายได้ นนรวมก
ั้
าไรจากการปรั บมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึน้
ประมาณ 172 ล้ านบาท นอกจากนัน้ ในปี 2561 เมกาบางนาได้ พยายามแก้ ปัญหาจราจร โดยในปั จจุบนั ลูกค้ าที่ออกจาก
ห้ างและต้ องการกลับไปทางชลบุรีหรื อบางปะอิน จะต้ องกลับรถที่สะพานกลับรถบริ เวณ บางนา-ตราด กม.5 จึงได้ ติดต่อ
ไปที่การทางพิเศษและกรมทางหลวงเพื่อขอทาที่กลับรถบริ เวณทางขึ ้นทางด่วนบูรพาวิถีบริ เวณ บางนา-ตราด กม.7 โดยมี
การลงทุน 95 ล้ านบาท ตามหลักการบัญชีให้ ลงเป็ นเงินบริ จาคซึ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายทังก้
้ อน จึงทาให้ สว่ นแบ่งกาไรจากเมกา
บางนาลดลงไป 47 ล้ านบาท
หน้ า 2 / 15

2. กาไรสุทธิ ปี 2561 เท่ากับ 1,653 ล้ านบาท ลดลงจาก 1,841 ล้ านบาทจากปี ก่อน เนื่องจาก ในปี
2560 มีกาไรจากการเปิ ด Mega Food Walk ในเมกาบางนา จานวน 175 ล้ านบาท สาหรับกาไรที่ไม่รวมมูลค่ายุติธรรมปี
2561 เท่ากับ 482 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจากปี ก่อนที่ 499 ล้ านบาท เนื่องจากเงินบริ จาคเพื่อสร้ างที่กลับรถจานวน 95
ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทฯรับรู้ 49% จากสัดส่วนการถือหุ้น จึงทาให้ กาไรลดลงประมาณ 47 ล้ านบาท
3. สินทรัพย์รวม เท่ากับ 19,375 ล้ านบาท เติบโตต่อเนื่อง หนี ้สินรวมเท่ากับ 6,783 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จาก 6,095 ล้ านบาทในปี ก่อน และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 12,592 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจาก 11,144 ล้ านบาทจาก จากกาไร
สุทธิของบริ ษัทฯ ที่เพิ่มขึ ้น
4. พื ้นที่ให้ เช่า 426,044 ตร.ม. เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยการก่อสร้ างโครงการมาร์ เก็ตเพลส นางลิ ้นจี่แล้ วเสร็ จ
ทัง้ 2 เฟส, มีการซื ้อโครงการ The Maze บริ เวณหน้ าโครงการมาร์ เก็ตเพลส ทองหล่อ ซอย 4 มาเพิ่ม และมีศนู ย์การค้ าที่
ครบสัญญาเช่าที่ดินไปแล้ วส่งคืนให้ เจ้ าของที่ดินเช่นโครงการ ปิ ยรมย์ เพลส
ทังนี
้ ้ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรื อ
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ ให้ ที่ประชุมลงมติ และพิธีกรสรุปมติการประชุม ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม มีมติเอกฉันท์ อนุมัติร ายงานประจ าปี 2561 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เห็นด้ วย
1,135,513,288 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,135,513,288 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
งดออกเสียง
590,245 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ มั ติ การตัง้ ส ารองตามกฎหมายส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานและการจ่ า ยปั น ผล
ประจาปี 2561

ประธานมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การได้ นาเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการตังส
้ ารองตามกฎหมาย
สาหรับผลการดาเนินงานและการจ่ายปั นผล ประจาปี 2561 ดังนี ้
ในปี 2561 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ รวม 1,653 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ ที่ไม่รวมการปรั บมูลค่ายุติธรรม
เท่ากับ 482 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น 0.27 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทเสนอพิจารณาอนุมตั ิจ่ายปั นผลในอัตรา
0.30 บาทต่อหุ้น โดยในการจ่ายปั นผลครัง้ นี ้ จะแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ
1) จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรื อคิดเป็ น 0.20 บาทต่อหุ้น
2) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น
คิดเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 533.00 ล้ านบาทคิด 111% ของกาไรสุทธิ โดยจะเป็ นเงินสดที่จ่ายออกไป
จานวน 177.7 ล้ านบาท และในปี นี ้คณะกรรมการขอเสนองดการตังส
้ ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริ ษัทฯ ได้
มีการตังเงิ
้ นสารองไว้ แล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท
เงินปั นผลและหุ้นปั นผลที่บริ ษัทฯ จะจ่ายในครั ง้ นี ้จะมีการกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้ รับปั นผลในวัน
อังคารที่ 2 เมษายน 2562 โดยขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 มีวนั กาหนดจ่ายปั นผลในวันพุธที่
17 เมษายน 2562 และหุ้นปั นผลที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับจะเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562
หลังจากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง มี
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
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นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุ ล ตัวแทนในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย อยู่ภายใต้ สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้
แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
ถ้ าผู้ถือหุ้นท่านอื่นซื ้อหุ้นในวันนี ้ ยังมีสทิ ธิได้ รับปั นผล ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเท่าเทียมกันทังผู
้ ้ ที่เข้ าประชุม หรื อ
ไม่ได้ เข้ าประชุมเพราะผู้ถือหุ้นจะได้ รับข้ อมูลว่าบริ ษัท จะขึ ้นเครื่ องหมาย XD เมื่อไร ซึ่งมีบางบริ ษัทที่กาหนดวัน XD และ
XM เป็ นวันเดียวกันและปรากฎว่าวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอลงมติ ที่ประชุมไม่อนุมตั ิจ่ายปั นผล แต่ห้ นุ ถูก dilute ไปแล้ ว
โดยเรื่ องนี ้สะท้ อนถึงจริ ยธรรมในการบริ หารงานของบริ ษัทจดทะเบียนที่ทางสมาคมผู้ถือหุ้นไทยมุ่งเน้ น จึงต้ องขอขอบคุณ
คณะกรรมการที่ดาเนินการด้ วยหลักจริ ยธรรม
ประธานได้ ให้ ที่ประชุมลงมติ และพิธีกรสรุปมติการประชุม ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ตามเสนอ

มีมติเอกฉันท์อนุมตั ิจ่ายปั นผลและงดตังส
้ ารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
เห็นด้ วย
1,136,810,281 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,136,810,281 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
งดออกเสียง
104,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ -

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ประธาน ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การนาเสนอ ดังนี ้

ในวาระนี ้จะเป็ นวาระที่พิจารณาต่อเนื่องจากการจ่ายหุ้นปั นผล เนื่องจากหลังจากอนุมตั ิจ่ายหุ้นปั นผล
บริ ษัทจะต้ องมีห้ นุ จดทะเบียนใหม่มารองรั บ โดยก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อไปรองรั บหุ้นปั นผลได้ บริ ษัทจะต้ อง
ด าเนิ น การลดทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใช้ อยู่ จ านวน 10,495 หุ้ น จึ ง ขออนุ มั ติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นลงจากเดิ ม
1,776,618,036 บาท เป็ น 1,776,607,541 บาท ที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการเพิ่มทุน จากการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นหุ้นสามัญ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
หัก ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว (ณ มกราคม 2562)
จานวนหุ้นที่เกิน

1,776,618,036 หุ้น
(1,776,607,541) หุ้น
10,495 หุ้น

หลังจากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง แต่
ไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหรื อไม่ ประธาน
สรุปมติการประชุมดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนเป็ น 1,776,607,541 บาท (หนึง่ พันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบหกล้ านหกแสนเจ็ดพัน
ห้ าร้ อยสีส่ บิ เอ็ดบาท) โดยวิธีตดั หุ้นสามัญจดทะเบียนจานวน 10,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ด้ วยคะแนนเสียงคิด
เป็ นร้ อยละ 99.99 เกินกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
1,136,810,584 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
104,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,136,914,684 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ ายปั นผลตามวาระที่ 3
ประธาน ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การนาเสนอ ดังนี ้

ในวาระนี ้จะเป็ นวาระที่พิจารณาต่อเนื่องจากการจ่ายหุ้นปั นผลเช่นกัน โดยหลังจากบริ ษัทได้ ลดทุนจด
ทะเบียนแล้ วจะต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับหุ้นปั นผลที่ประกาศจ่ายในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล คิดเป็ น หุ้น
สามัญจานวน 355,321,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยจะมีทนุ จดทะเบียนหลังการเพิ่มทุนเป็ น 2,131,929,050
หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นทุนจดทะเบียน 2,131,929,050 บาท
ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
1,776,618,036 บาท
หัก ลดทุนจดทะเบียน (ตามวาระที่ 4)
(10,495) บาท
ทุนจดทะเบียนคงเหลือ หลังการลดทุน
1,776,607,541 บาท
บวก เพิ่มทุนรองรับ หุ้นปั นผล (อัตรา 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล) 355,321,509 บาท
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯหลังการเพิ่มทุน
2,131,929,050 บาท
หลังจากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง มี
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอื หุ้น ได้ แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
จากการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผลนัน้ บริ ษัทมีความต้ องการใช้ เงิน
หรื อต้ องการให้ ผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้น เพราะถ้ าบริ ษัทต้ องการใช้ เงินทาไมบริ ษัทไม่ออกเป็ น Right offerings (RO)
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม เพราะสามารถขายหุ้นได้ ในราคาสูงกว่า Par ซึ่งในจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับเท่ากันจะมีจานวนหุ้นที่มา
Dilute ผู้ถือหุ้นเดิมที่น้อยกว่า จึงอยากถามว่าการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นเพื่อจ่ายคืนกาไรให้ กบั ผู้ถือหุ้นหรื อต้ องการใช้ เงินใน
การดาเนินกิจการเพื่อสร้ างกาไรในอนาคต
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าการจ่ายหุ้นปั นผลเป็ นทังการตอบแทนผู
้
้ ถือหุ้นและต้ องการใช้
เงิ น เนื่ อ งจากบริ ษัท ยัง สามารถสร้ างก าไรได้ ทุก ปี บริ ษัท จึ ง อยากจ่ า ยเงิ นปั น ผลให้ เ ป็ น ผลตอบแทนต่อ ผู้ ถื อ หุ้น ใน
ขณะเดียวกันต้ องคานึงถึงการขยายงานร่ วมด้ วย บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ายังมีศกั ยภาพเพียงพอในการจ่ายเงินปั นผล
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ บางส่วน ส่วนการระดมทุนโดยการใช้ วิธี RO บริ ษัทจะได้ รับเงินเข้ ามาจากผู้ถือหุ้น แต่บริ ษัทเองก็ไม่อยาก
รบกวนผู้ถือหุ้นเพราะว่าตัวบริ ษัทเองยังมีศกั ยภาพที่จะนาเงินจากบริ ษัทเองรวมกับเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการได้
ประธานได้ ให้ ที่ประชุมลงมติ และพิธีกรสรุปมติการประชุม ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 2,131,929,050 บาท (สองพันหนึง่ ร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านเก้ าแสนสอง
หมื่นเก้ าพันห้ าสิบบาท) และจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการหุ้นปั นผล จานวนไม่เกิน 355,321,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 เกินกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
1,139,234,683 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
104,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,139,338,783 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิให้ สอดคล้ องกับการลดทุนและเพิ่มทุน
ประธาน ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การนาเสนอ ดังนี ้

ในวาระนีจ้ ะเป็ นวาระที่พิจารณาต่อเนื่องจากวาระที่ 4 และ 5 โดยในวาระที่ 4 เมื่อมีการลดทุนจด
ทะเบียนก็จะต้ องมีการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ และในวาระที่ 5 เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จะต้ องดาเนินการแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิให้ สอดคล้ องกันจึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ
4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนและเพิ่มทุน โดยยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่ดงั นี ้
"ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,776,607,541 บาท (หนึง่ พันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบหกล้ านหกแสนเจ็ดพันห้ าร้ อยสีส่ บิ เอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็ น 1,776,607,541 หุ้น (หนึง่ พันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบหกล้ านหกแสนเจ็ดพันห้ าร้ อยสีส่ บิ เอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
1,776,607,541 หุ้น (หนึง่ พันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบหกล้ านหกแสนเจ็ดพันห้ าร้ อยสีส่ บิ เอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น ( - )"
และขออนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้
ข้ อความใหม่ดงั นี ้
"ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน 2,131,929,050 บาท (สองพันหนึง่ ร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านเก้ าแสนสองหมื่นเก้ าพันห้ าสิบบาท)
แบ่งออกเป็ น 2,131,929,050 หุ้น (สองพันหนึง่ ร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านเก้ าแสนสองหมืน่ เก้ าพันห้ าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
2,131,929,050 หุ้น (สองพันหนึง่ ร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านเก้ าแสนสองหมื่นเก้ าพันห้ าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น ( - )"
ทังนี
้ ้ ประธาน ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรื อ
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหรื อไม่ ประธาน ได้ สรุ ปมติการ
ประชุมดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิให้ สอดคล้ องกับการลดทุนและเพิ่มทุน ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมาก คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 เกินกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
เห็นด้ วย
1,139,236,661 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
104,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,139,340,761 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทดแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
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ในปี 2562 มีกรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน จากทังหมด
้
12 ท่าน โดยมีรายชื่ อ
กรรมการดังนี ้
1. นางนันทิยา
มนตริ วตั ิ
2. นางสไบทิพย์
สุนทรส
3. นายสมนึก
พจน์เกษมสิน
4. นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ แต่งตังกรรมการ
้
4 ท่าน ได้ แก่ นางนันทิยา มนตริ วัติ นางสไบทิพย์
สุนทรส นายสมนึก พจน์ เกษมสิน และนางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ า ดารง
ตาแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระหนึง่
หลังจากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง แต่
ไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหรื อไม่ ประธาน
สรุปมติการประชุมดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
7.1 ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากให้ นางนันทิยา มนตริ วตั ิ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเช่นเดิม
เห็นด้ วย
1,112,788,189 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 97.68
ไม่เห็นด้ วย
26,448,620 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2.32
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,139,236,809 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
งดออกเสียง
104,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 7.2 ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากให้ นางสไบทิพย์ สุนทรส กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเช่นเดิม
เห็นด้ วย
1,112,788,189 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 97.68
ไม่เห็นด้ วย
26,448,620 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2.32
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,139,236,809 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
งดออกเสียง
104,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 7.3 ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากให้ นายสมนึก พจน์เกษมสิน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเช่นเดิม
เห็นด้ วย
1,106,871,509 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 97.16
ไม่เห็นด้ วย
32,365,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2.84
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,139,236,809 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
งดออกเสียง
104,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 7.4 ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากให้ นางสาวฐิ ตาภสร์ อิสราพรพัฒน์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเช่นเดิม
เห็นด้ วย
1,138,541,644 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.94
ไม่เห็นด้ วย
695,165 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.06
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,139,236,809 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
งดออกเสียง
104,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ หน้ า 7 / 15

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยประธานได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การขออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการทังคณะไม่
้
เกิน 7,500,000 บาท
ต่อปี ซงึ่ เท่ากับปี ก่อน ตามรายละเอียดที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
หลังจากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง มี
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอื หุ้น ได้ แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทังคณะไม่
้
เกิน 7,500,000 บาท เป็ นระยะเวลาหลายปี มาแล้ ว จึงมี
ความเห็นให้ เพิ่มค่าตอบแทนขึ ้นเป็ น 8,000,000 บาท
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสาหรับข้ อคิดเห็นและขอรับไว้ พิจารณา
ในปี ถดั ไป
ประธานได้ ให้ ที่ประชุมลงมติ และพิธีกรสรุปมติการประชุม ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการทังคณะไม่
้
เกิน 7.5 ล้ านบาทต่อปี ด้ วยเสียงเกินกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้ วย
893,078,689 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.96
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
329,140 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.04
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 893,407,829 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 9

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่ าสอบบัญชี

ประธานได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี
2562 และกาหนดค่าสอบบัญชี ดังนี ้
คณะกรรมการขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2562 โดยเสนอให้
แต่งตังนายขจรเกี
้
ยรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรื อ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3760 หรื อ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัท ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการแต่งตังดั
้ งกล่าวไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท ฯ และเสนอค่าสอบ
บัญชี เป็ นจานวนเงิน 855,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 5 จากปี ก่อน โดยผู้สอบบัญชีได้ คงอัตราค่าสอบบัญชี
เป็ นระยะเวลา 3 ปี ประกอบกับบริ ษัทมีโครงการใหม่เปิ ดให้ บริ การเพิ่มเติม โดยมี ตามรายละเอียดที่ได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
พิจารณาพร้ 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
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นามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด โดยให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัท เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ประจาปี 2560 และ กาหนดค่าสอบบัญชี เป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 855,000 บาท ตามเสนอ
เห็นด้ วย
1,139,034,436 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
จานวนเสียงทังหมดในวาระนี
้
้ 1,139,034,436 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
งดออกเสียง
329,140 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
และแสดงข้ อคิดเห็น ดังนี ้
นายอภิชัย โชคชุลีกร ผู้ถอื หุ้น แสดงข้ อคิดเห็น ดังนี ้
ผมและสมาชิก WE Fitness หลายท่านโดยได้ มาใช้ บริ การและจอดรถที่ศูนย์การค้ าเอสพละนาด
รัชดาภิเษก โดยมาใช้ บริ การช่วง 6.00-10.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่ศนู ย์การค้ ายังไม่ได้ เปิ ดให้ บริ การ แต่ยงั ต้ องชาระค่าจอด
รถในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเห็นว่าค่าจอดรถช่วงก่อนศูนย์การค้ าเปิ ดควรจะเป็ นการบริ การของ WE Fitness เพราะสมาชิก
ต้ องจ่ายค่ารายปี 20,000 – 30,000 บาท จึงฝากเรี ยกกรรมการให้ พิจารณาครับ
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
ขอรับข้ อคิดเห็นไว้ พิจารณาครับ
นายสุรเชษฐ์ วิริยะกูล ตัวแทนสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถาม ดังนี ้
ในวาระที่ 2 กรรมการยังไม่ได้ อธิบายถึงเรื่ องกลยุทธ์ ของบริ ษัท เนื่องจากการะประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี มีเพียงปี ละ 1 ครัง้ ประกอบกับภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็ วมากและมีสภาวะการแข่งขันที่สงู จึงอยาก
ทราบกลยุทธ์ของบริ ษัทว่าปี นี ้จะมีกลยุทธอะไรที่จะทาให้ บริ ษัทสามารถรักษาสถานภาพเดิม สร้ างกาไรที่มีอย่างต่อเนื่อง
หรื อว่าจะทาให้ กาไรเติบโตขึ ้นได้
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถามดังนี ้
ในส่วนของศูนย์การค้ าเมกาบางนาซึง่ เป็ นธุรกิจ ที่ใหญ่ที่สดุ ของบริ ษัท โดยในวันที่ 2 เมษายน 2562 นี ้
จะมีการเปิ ดให้ บริ การ 2 ส่วนใหม่นนั่ คือ 1.Plot A ที่อยู่ติดกับ Marvels Experience และ 2.Plot D ซึ่งมี Harborland ซึ่ง
เป็ น Anchor tenant และมีโรงเรี ยนเพิ่มอีก 7 โรงเรี ยน นี่คือกลยุทธ์ ในปี นี ้ของเมกาบางนา นอกจากนันเมกาบางนาจะมี
้
แผนการใช้ เงินลงทุนอีกประมาณหนึ่งร้ อยกว่าล้ านบาทเพื่อจะ Renovate ส่วนที่เป็ น Food Walk เดิมให้ เสร็ จภายใน 1218 เดือนข้ างหน้ า และยังมีการวางแผนที่จะเพิ่ม Retail เข้ าไปภายหลัง Renovate Food Walk เสร็ จ ในบริ เวณด้ านหน้ า
ของ IKEA และน่าจะมีที่จอดรถเพิ่มขึ ้นด้ วย ดังนันภาพรวมของกลยุ
้
ทธ์ของเมกาบางนาก็คือการพัฒนา Infrastructure ให้
มีที่จอดรถที่สะดวกสบายมากขึ ้น รวมถึงการสร้ างสะพานกลับรถที่ได้ เรี ยนไปข้ างต้ น และจะปรับถนนข้ างนอกโครงการเพื่อ
ป้องกันเหตุการณ์น ้าท่วม
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ ตอบคาถามดังนี ้
ในธุรกิจศูนย์การค้ าแนวโน้ มการเติบโตจะดูที่อตั ราการเติบโตของค่าเช่าพื ้นที่ โดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ
5% ทุกปี หรื อ 15% ทุก 3 ปี บริ ษัทเรายังสามารถขึ ้นค่าเช่าได้ อยู่ และภาพรวมของทัว่ โลกก็ยงั สามารถขึ ้นค่าเช่าได้
สาหรับมุมมองของตลาด Online – Offline นัน้ บริ ษัทจึงจะต้ องมียทุ ธศาสตร์ ที่จะปรับตัวอยูต่ ลอด เช่น
การทา Omni channel marketing โดยร่ วมมือกับผู้ค้าปลีกที่เป็ นผู้เช่าในศูนย์การค้ า , Trend ของศูนย์การค้ าใหม่ๆ จะมี
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สัดส่วนร้ านอาหารมากขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นที่พบปะกัน โดยศูนย์การค้ าของเราก็มี การปรับตาม เช่น เมกาบางนาได้ เปิ ดส่วน
Mega Food Walk เพิ่มในปี ที่แล้ ว, นอกจากนัน้ Trend ของศูนย์การค้ าจะพัฒนาเป็ นรู ปแบบของ Mixed-use project
เพิ่มขึ ้น โดยไม่ได้ มีแต่ร้านค้ าปลีกอย่างเดียว แต่จะมีสานักงานและโรงแรมมาเป็ นส่วนประกอบ โดยในศูนย์การค้ าใหม่ๆที่
จะพัฒนาก็จะพิจารณาถึงรูปแบบ Mixed-use เพราะเมืองมีการขยายตัวจนกลายเป็ น prime area เช่นที่ทองหล่อ ส่วนที่
เมกาบางนาเอง ในเฟสถัดไปก็จะมีสว่ นประกอบของสานักงานและโรงแรมเข้ ามาเพิ่มขึ ้นด้ วย
นายวีระวัฒน์ จิระทรัพย์ อนันต์ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
1. การนาเสนอในวาระผลการดาเนินงาน อยากจะเห็นถึงแผน 3 ปี หรื อ แผน 5 ปี เพราะจะได้ เห็นถึง
Timeline ว่าบริ ษัทจะทาอะไรบ้ างในอนาคต
2. จะมีห้างขนาดใหญ่มาพัฒนาในบริ เวณถนนบางนา-ตราด จะมีผลกระทบอะไรต่อเมกาบางนา
3. ผลกระทบจาก Online – Offline จะมีผลกระทบอะไรในปั จจุบนั
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถาม ดังนี ้
ตอบคาถามข้ อที่ 2 ศูนย์การค้ า Bangkok Mall เป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่มาก คาดว่าจะแล้ วเสร็ จ
ภายใน 3-4 ปี ข้างหน้ า ตัวศูนย์การค้ าเมกาบางนาเองเป็ นศูนย์การค้ าที่มีความแข็งแกร่ ง โดยยุทธศาสตร์ ที่เมกาบางนาจะ
รับมือกับคู่แข่งจะเกิดขึ ้นในอนาคต คือ การสร้ าง infrastructure ให้ พร้ อม รวมทังเนื
้ ่องจากการมีพื ้นที่ขนาดใหญ่จึง
สามารถพัฒนาได้ อีกมาก และยังมีพื ้นที่ที่สามารถต่อยอดเป็ น Mixed-use ได้ อีก โดยใน 3-5 ปี ข้างหน้ าจะเห็นเมกาบางนา
มีโครงการเหล่านี ้ทยอยเปิ ดให้ บริ การ ซึ่งคาดว่าภายในปลายปี 2562 นี ้จะเริ่ มเห็นโครงการ Mixed-use ที่เป็ นรู ปเป็ นร่ าง
มากขึ ้น
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคาถาม ดังนี ้
1. ตอบคาถามข้ อที่ 1 สาหรับเรื่ อง Timeline หรื อแผน 3-5 ปี นันการคาดการณ์
้
ว่าใน 3-5 ปี จะมี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ ้นบ้ างเป็ นเรื่ องยาก แต่ฝ่ายบริ หารเองมีการจัดทาแผน 3-5 ปี เพื่อพิจารณาว่าธุรกิจของบริ ษัทจะเป็ น
อย่างไร สภาพธุรกิจของประเทศไทยจะเป็ นอย่างไร ซึง่ จะเป็ นภาพกว้ าง และจะมีแผนย่อยต่อเนื่องที่ต้องทาในแต่ละปี ซึ่ง
แผนภาพใหญ่นี ้สามารถให้ ข้อมูลได้ บ้างแต่อาจจะไม่เหมาะที่จะนาเสนอ เพราะอาจจะส่งผลต่อการแข่งขันได้
2. ตอบคาถามข้ อที่ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นประเทศที่มีพื ้นที่ค้าปลีกสูงที่สดุ ในโลก คิดเป็ น
2.8 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งมากกว่ายุโรปและญี่ปนประมาณ
ุ่
5 เท่า ส่วนของประเทศไทยมีพื ้นที่น้อยกว่าสหรัฐอเมริ กา
ประมาณ 5 เท่า ขณะเดียวกันในสหรัฐอเมริ กาสัดส่วน online คิดเป็ น 10% แบ่งออกเป็ น purely online 5% และ onlineoffline 5% เช่น ค้ นหาของบน onlineและไปรับของ offline หรื อดูสินค้ าจริ ง offline แล้ วค่อยสัง่ ซื ้อผ่าน online ส่วนของ
ประเทศไทยน่าจะมีสดั ส่วนน้ อยกว่านี ้ ดังนัน้ offline และ online จะต้ องพึ่งพากัน และการเติบโตของ online น่าจะไม่สงู
ไปกว่านี ้มาก ยกเว้ นบางประเภทธุรกิจ เช่น การจองโรงแรมหรื อการจองตัว๋ เครื่ องบินที่จะเป็ น online เกือบทังหมด
้
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผู้ถอื หุ้น แสดงข้ อคิดเห็น ดังนี ้
ขอนาเสนอให้ บริ ษัทโฆษณาพื ้นที่เช่าในศูนย์การค้ าผ่านสือ่ ในอินเตอร์ เน็ต
นายธาริน อนันต์ โรจน์ วงศ์ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
1. สอบถามเรื่ องการหาผู้เช่าแทน Marvel Experience ที่ปิดตัวลง
2. ความเสีย่ งที่คา่ เช่าที่ดินที่ Marvel Experience จะกลายเป็ นหนี ้เสีย
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถามข้ อที่ 2 ดังนี ้
ปั ญหาในการดาเนินธุรกิจของ Marvel Experience มาจากรู ปแบบของ Content ที่ใช้ ในการดาเนิน
ธุรกิจ สาหรับเรื่ องค่าเช่าที่ดินนันทาง
้
Marvel Experience ไม่ได้ จ่ายค่าเช่ามาแล้ วประมาณ 2-3 เดือนแต่บริ ษัทฯ ยังมีเงิน
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มัด จ าอยู่ 6 เดื อ น เรายัง มี เ วลาอยู่จ นถึ ง เดื อ นมิ ถุน ายน 2562 โดยล่า สุด ทาง Marvel Experience ได้ ช าระค่ า
สาธารณูปโภคมาแล้ ว แสดงให้ เห็นว่าทางผู้เช่ายังสู้ตอ่ ซึง่ บริ ษัทได้ เจรจาและติดตามอยู่ตลอด สาหรับเหตุการณ์นี ้จะมีทงั ้
ข้ อดีและข้ อเสีย ข้ อดีคือ Facility ที่ทางผู้เช่าลงทุนไปหลายร้ อยล้ านบาท ได้ ใช้ งานไปแค่ 1 ปี โดยอาคาร Reception
ด้ านหน้ ามีขนาดประมาณ 8,000 ตารางเมตร ส่วนโดมด้ านในที่ใหญ่ที่สดุ มีขนาด 1,200 ตารางเมตร ซึ่งสามารถปรั บ
รูปแบบการใช้ ไปทาธุรกิจอื่นได้ หลากหลาย ปั จจุบนั ทางผู้เช่าได้ ไปติด ต่อกับ Operator ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับ Exhibition hall
หรื อ Event hall ซึ่ง operator ตอบกลับมาว่าน่าสนใจ ขอนาไปศึกษาเพิ่มเติม โดยทางบริ ษัทมองว่าสถานการณ์นี ้เป็ น
opportunity มากกว่า threat เพราะด้ วย facility ขนาดนี ้ ถ้ าบริ ษัทสามารถ turnaround ได้ ดีจะเป็ น opportunity ที่ดีของ
เมกาบางนามาก สาหรับ Worst case scenario หากเมกาบางนาต้ องเอาไป take facility Marvel Experience ด้ วยราคา
ที่เหมาะสม โดยค่าเช่าที่บริ ษัทได้ รับจาก Marvel Experience ประมาณเดือนละ 2 ล้ านบาท หากบริ ษัทได้ อาคารขนาด
8,000 ตารางเมตรมา แล้ วปล่อยเช่าในอัตรา 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ก็สามารถ recover รายได้ กลับมาได้ แล้ ว
ดังนันในแง่
้
ของ opportunity loss บริ ษัทมีเวลาถึงเดือนมิถนุ ายน 2562 ที่จะตัดสินใจ และเนื่องจาก facility ที่ใหม่และ
ค่อนข้ างจะดี หาก turnaround ได้ ก็จะเป็ น upside ให้ กบั บริ ษัท
นายธีรวัตร พึ่งรัศมี ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
1. ต้ นทุนค่าก่อสร้ างเมกาบางนาคิดเป็ นเท่าไร ค่าตกแต่งและค่าโครงสร้ างพื ้นฐานจะนามาคิดรวมกัน
หรื อแยกกัน
2. การขึ ้นค่าเช่าปกติจะขึ ้น 3 ปี 15%จะครบกาหนด 3 ปี อีกครัง้ เมือไร
3. จากสถานการณ์ฝนุ่ PM 2.5 ในปั จจุบนั ในศูนย์การค้ าได้ มีการแสดงตัวเลขใน Airvisual หรื อไม่
หรื อมีวิธีปรับอากาศที่สร้ างคุณภาพอากาศที่ดี และสือ่ สารให้ กบั ลูกค้ ารับทราบ
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถาม ดังนี ้
1. เงินลงทุนโครงการเมกาบางนาทังที
้ ่ดินและค่าก่อสร้ างรวมประมาณ 10,000 ล้ านบาท
2. การครบกาหนดสัญญาเช่าของผู้เช่าได้ ครบกาหนด 2 ครัง้ โดยล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่
ผ่านมา โดยภาพรวมในปี นี ้ที่เมกาบางนาได้ ตอ่ สัญญาไปแล้ วน่าจะเห็นค่าเช่าขึ ้นได้ ประมาณ 5-8%
3. เรื่ องสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เป็ นเรื่ องที่เรา concern อยู่ตลอด โดยเราได้ ศึกษาอยู่ว่าหาก
สถานการณ์ฝนุ่ ยังไม่ดีขึ ้น จะทาอย่างไรเพิ่มเติมในระบบปรับอากาศของเราเพื่อให้ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น
นายอมร ทัพพะกุล ณ อยุธยา ผู้ถอื หุ้น แสดงข้ อคิดเห็น ดังนี ้
สาหรับลูกค้ าที่ไม่ได้ ไปใช้ บริ การเมกาบางนาบ่อย อยากให้ ปรับปรุงเจ้ าหน้ าที่ที่ แนะนาจุดจอดรถให้ ใกล้
ร้ านค้ าที่ลกู ค้ าต้ องการไปใช้ บริ การ เนื่องจากผมได้ ไป Marvel Experience แต่เจ้ าหน้ าที่แนะนาจุดจอดรถที่ไกลจาก
Marvel Experience จึงเป็ นอุปสรรคที่ทาให้ เข้ าใช้ บริ การได้ ไม่สะดวกนัก จึงอยากแนะนาให้ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง
ภายในจากฝั่งหนึง่ ไปยังอีกฝั่งหนึง่ หรื อคาแนะนาในการจอดรถเพื่อให้ มีความสะดวกมากขึ ้น
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถาม ดังนี ้
ขอรับไว้ พิจารณาครับ เรามีแผนการพัฒนาเรื่ อง Traffic อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็ นศูนย์การค้ าที่มี
ขนาดใหญ่จึงอาจทาให้ เกิดความสับสนแก่ลกู ค้ าผู้ใช้ บริ การ
ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
กาไรสุทธิในปี นี ้มีความเป็ นไปได้ กี่เปอร์ เซ็นต์ที่จะเป็ นไปตามแผนที่ผ้ บู ริ หารวางไว้
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นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคาถาม ดังนี ้
เนื่องจากไม่สามารถตอบเป็ นตัวเลขได้ วา่ ปี นี ้จะมีกาไรสุทธิเท่าไร ผมจึงขอให้ ข้อมูลว่า ในช่วง 2 เดือนที่
ผ่านมาจานวนคนเข้ าศูนย์การค้ าเอสพละนาดและเมกาบางนาเพิ่มขึ ้นประมาณ 14% สาหรับเอสพละนาดมีคนที่จะมา
ตลาดนัดรถไฟและผ่านเข้ ามาใช้ จ่ายในศูนย์การค้ าเป็ นจานวนมากโดยเฉพาะช่วงหัวค่า
ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
รายได้ ในปี นี ้จะเพิ่มขึ ้นเป็ นไปตามเป้าที่ผ้ บู ริ หารวางไว้ หรื อไม่
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคาถาม ดังนี ้
คาดว่าจะสามารถสร้ างรายได้ ได้ ตามที่วางไว้
นายวีระวัฒน์ จิระทรัพย์ อนันต์ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
1. ปี นี ้ไม่เห็นตารางที่บริ ษัทไปร่ วมงาน Opportunity day ที่ตลาดหลักทรัพย์เพราะมีผ้ ถู ือหุ้นสนใจรับ
ฟั งและอยากให้ มีอย่างต่อเนื่องเพราะจะได้ ซกั ถามหรื อบริ ษัทได้ รายงานความคืบหน้ ากับนักลงทุน
2. บริ ษัทดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยในการขยายงานจะต้ องรู้ ลว่ งหน้ าเพราะต้ องใช้ เวลา
ในการก่อสร้ างโครงการ ดังนัน้ โครงการในอนาคตน่าจะพอรู้ ลว่ งหน้ าก่อนเริ่ มโครงการ รวมทัง้ Mixed use ที่เมกาบางนา
จะพัฒนาโครงการอะไรบ้ างแต่ละปี
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถาม ดังนี ้
1. บริ ษัทได้ เข้ าร่วมงาน Opportunity day ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
2. แผนพัฒนาโครงการ Mixed use เมกาบางนา ยังไม่ลงตัวแต่บริ ษัทมีความตังใจที
้ ่จะพัฒนาโดยมี
Timeline คร่าวๆ คือ ในช่วงกลางปี นี ้ จะเห็นการเริ่ ม Renovate Food Walk ตัวเก่า โดยกาลังพิจารณาว่าจะมี Retail แบบ
ใหม่เพิ่มเติมได้ หรื อไม่ พร้ อมกับการศึกษาการสร้ างอาคารจอดรถเพิ่ม ต่อจากนันจะเริ
้
่ มพิจารณาแผนการพัฒนาโรงแรม
และออฟฟิ ศ โดยเราจะไม่สร้ างมาโดยยังไม่มี demand ดังนัน้ สิ่งที่จะใช้ เวลาคือการหา investor และ operator ที่จะเข้ า
มาพัฒนาร่วมกับเรา โดยสรุปคือภายใน 2-3 ปี ข้างหน้ าจะเห็นตามภาพที่นาเสนอครับ
นายธีรวัฒน์ พึ่งรัศมี ผู้ถอื หุ้น แสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ในปั จจุบนั คนส่วนใหญ่มกั จะตรวจสอบคุณภาพอากาศผ่าน Application ชื่อ Airvisual โดยเป็ น
การปั กหมุดเป็ น station โดยใช้ เงินประมาณ1 หมื่นบาท ทาให้ คนที่อยู่โดยรอบจะเห็นสถานะของสภาพอากาศในบริ เวณ
นัน้ เช่น หากเอสพละนาดซื ้อ Airvisual ขึ ้นมาจะมี station ตรวจวัดที่เอสพละนาดขึ ้นมาโดยจะเป็ นการโฆษณาไปในตัว
2. ผมไปใช้ บริ การเมกาบางนาบ่อยสัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ โดยรู้สกึ ว่าเวลาที่ไปใช้ บริ การเมกาบางนาจะ
มีอาการภูมิแพ้ เกิดขึน้ โดยเฉพาะช่วงที่สถานการณ์ ฝุ่นยังไม่ดี บริ เวณเมกาบางนาก็เป็ นบริ เวณหนึ่งที่มีฝนสู
ุ่ งมากใน
กรุงเทพ
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถาม ดังนี ้
รับทราบครับ ขอบคุณครับ
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน 860 ล้ านบาทที่มีกาหนดชาระในปี 2562 ไม่ทราบว่า
บริ ษัทมีแผนเตรี ยมแผนการชาระคืนไว้ อย่างไร
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถาม ดังนี ้
บริ ษัทตังใจใช้
้
เงินกู้ยืมระยะสันโดยออกเป็
้
นตัว๋ สัญญาใช้ เงินและตัว๋ แลกเงินจากสถาบันการเงินเพื่อลด
อัตราดอกเบี ้ยลงเพราะอัตราดอกเบี ้ยของเงินกู้ระยะยาวกับระยะสันแตกต่
้
างกันอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งบริ ษัทมี Credit line
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จากสถาบันการเงินมารองรับและมีเหลือไว้ เพื่อ roll over ต่อไป นอกจากนัน้ หากมีสถาบันการเงินใดแจ้ งมาว่าจะไม่
สนับสนุน Credit line บริ ษัทก็ยงั มี Credit line จากสถาบันอื่นรองรับอยู่ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทใช้ บริ การอยู่ 4-5 สถาบัน
การเงิน
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถามเพิ่มเติม ดังนี ้
บริ ษัทใช้ เงินกู้ยืมระยะสันโดย
้
Roll over อยู่ตลอดเพื่อลงทุนในการก่อสร้ างโครงการ หากโครงการ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จจะดาเนินการแปลงเป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวในรูป Project finance
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
1. รายได้ รวมของปี 2561 เท่ากับ 2,685 ล้ านบาท ลดลงจาก 2,872 ล้ านบาทในปี 2560 ในขณะที่
พื ้นที่ให้ เช่าเพิ่มขึ ้นในปี 2561 เท่ากับ 426,044 ตารางเมตร เพิ่มขึ ้นจาก 423,558 ตารางเมตรในปี 2560
2. ในรายงานประจาปี ทาไมรายได้ รวมในหน้ าที่ 10 เท่ากับ 2,685 ล้ านบาท ถึงไม่เท่ากับรายได้ รวม
ในหน้ าที่ 12 เท่ากับ 1,849 ล้ านบาท
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
1. ในปี 2560 เมกาบางนาได้ เปิ ดส่วนขยาย Mega Food Walk โดยมีพื ้นที่เช่าประมาณ 10,000
ตารางเมตร โดยเมื่อมีการเปิ ดศูนย์การค้ าใหม่จะมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ ้น โดยมีมลู ค่ายุติธรรมเพิ่มขึ ้นประมาณ
172 ล้ านบาท จึงทาให้ ปี 2560 มีรายได้ ที่สงู กว่า นอกจากนัน้ ในปี 2561 ในทางตรงกันข้ าม เราไม่มีการเปิ ดโซนใหม่ขึ ้น
และยังมีคา่ ใช้ จ่ายบริ จาคการสร้ างสะพานกลับรถไปอีก 95 ล้ านบาท
2. สาเหตุที่รายได้ ในหน้ าที่ 10 และหน้ าที่ 12 ไม่เท่ากันเนื่องจากในหน้ าที่ 12 เป็ นตัวเลขรายได้ ที่ไม่
รวมมูลค่ายุติธรรมเพราะส่วนแบ่งกาไรของเมกาบางนาจะรวมมูลค่ายุติธรรมเข้ าไปด้ วย
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
กาไรสะสมของบริ ษั ท ในปี ถัด ๆไปจะมี มูลค่า เกื อบ 10,000 ล้ านบาทแล้ ว อยากทราบว่า บริ ษั ทจะ
ดาเนินการย่างไรกับกาไรสะสม เพราะมีบางบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปั นผลทิ ้งทวนครัง้ เดียวแล้ วทาให้ ห้ นุ เกิด
ความเสียหาย
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคาถาม ดังนี ้
ส่วนใหญ่บริ ษัทที่จ่ายทิ ้งทวนจะเป็ นบริ ษัทที่มีปัญหา เจ้ าของเดิมอาจจะเอาเงินปั นผลออก แล้ วค่อย
ขายหุ้นให้ คนอื่นต่อไป
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถามเพิ่มเติม ดังนี ้
กาไรที่นามาจ่ายปั นผลจะเป็ นกาไรที่ไม่รวมมูลค่ายุติธรรม ซึง่ กาไรสะสมนี ้ได้ รวมกาไรจากการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมเข้ ามา โดยกาไรสะสมนี ้ถือเป็ น Non cash profit จึงยังไม่จ่ายจนกว่าจะถึงเวลา เพราะในระยะเวลา
โครงการ 30 ปี ในช่วงแรกกาไรจากมูลค่ายุติธรรมจะสูง แต่พอในช่วงปี หลังกาไรปกติจะสูงกว่ากาไรจากมูลค่ายุติธรรม
เมื่อถึงเวลานันจะน
้ ากาไรสะสมมาจ่ายปั นผลได้
นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
โครงการเมกาบางนาจะมีแผนที่จะขยายจนถึงปี ไหน
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถาม ดังนี ้
โครงการเมกาบางนาจะยังมีแผนขยายต่อไปเรื่ อยๆ โดยยังมีพื ้นที่เหลืออยู่ Land bank ประมาณ 50 ไร่
รวมถึงยังมีบริ เวณที่จอดรถกลางแจ้ งที่เป็ น Freehold ถือว่าเป็ นที่ดินที่สามารถพัฒนาได้ อีก ซึง่ แผนการขยายจะสอดคล้ อง
กัน Demand ของตลาดในบริ เวณนัน้
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ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
บริ ษัทมีแผนการขยายโครงการไปยังต่างจังหวัดหรื อไม่
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
การตัดสินใจขยายโครงการในกรุงเทพหรื อต่างจังหวัดจะต้ องพิจารณาในหลายด้ าน ทังด้
้ านที่ดิน ผู้เช่า
หลักที่จะขยายไปด้ วยกัน ซึ่งบริ ษัทจะต้ องศึกษาเพื่อดูว่าที่ดินในแต่ละผืนมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็ นศูนย์การค้ า
หรื อไม่ รวมทังศึ
้ กษาร่วมกับผู้เช่าทีจ่ ะขยายโครงการไปบริ ษัท
นายวีระวัฒน์ จิระทรัพย์ อนันต์ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
บริ ษัทมี Good governance อยู่ในระดับ 3 ดาว บริ ษัทมีแผนที่จะพัฒนาให้ ไปถึงระดับ 5 ดาวหรื อไม่
เพื่อจูงใจให้ นกั ลงทุนต่างชาติหรื อนักลงทุนสถาบันเข้ ามาลงทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ กบั หุ้นบริ ษัท
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
ในแต่ละบริ ษัทน่าจะพยายามปรับปรุ งให้ ได้ rating ที่ดีขึ ้นซึ่งบริ ษัทก็ จะดาเนินการแก้ ไขตามแต่ละ
หัวข้ อ โดยข้ อไหนที่ด้อยก็จะเสริ มให้ ดีขึ ้น ซึง่ จะพิจารณาถึงกาลังคนรวมถึงค่าใช้ จ่ายที่จะต้ องใช้ ในการปรับปรุงให้ ดขี ึ ้นด้ วย
นายสุรเชษฐ์ วิริยะกูล ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
อยากทราบแผนเกี่ยวกับด้ านธรรมาภิบาล เรื่ องของแผน CAC ขอการรับรองโครงการต่อต้ านธุรกิจ
คอรัปชัน่ เพราะเรื่ อง Good governance เป็ นสิง่ สาคัญมากับธุรกิจในปั จจุบนั
นายสมนึก พจน์ เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคาถาม ดังนี ้
บริ ษัทเป็ นสมาชิกของหอการค้ า ซึ่งเป็ นองค์กรที่ต่อต้ านการคอรัปชั่นอยู่แล้ ว และบริ ษัทได้ สมัครเป็ น
สมาชิกของไทยพัฒน์ และเป็ นสมาชิกของ PAT Network โดยในทางปฏิบตั ินนบริ
ั ้ ษัทขอยกตัวอย่างหลักการดาเนินงาน
ดังนี ้ โครงการเมกาบางนาที่บริ ษัทร่วมทุนกับกลุม่ อิเกีย ซึ่งอิเกียได้ ใช้ บริ ษัทที่สิงคโปร์ มาร่ วมทุนกับ บริ ษัท โดยที่สิงคโปร์ มี
กฎหมายบังคับจริ ยธรรมและมีความเข้ มงวดมาก ดังนัน้ หากมีรายการจ่ายค่าดาเนินงานต่อราชการทางผู้ร่วมทุนจะไม่
ยอมให้ เกิดรายการได้ เลย ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2554-2555 ที่อิเกียสโตร์ เริ่ มเปิ ดให้ บริ การ ช่วงที่อิเกียนาเข้ าสินค้ ามาขาย
ในประเทศจะติดอยูท่ กี่ รมศุลกากร ซึง่ มีขนตอนในการน
ั้
าสินค้ าออกที่ยากมาก ซึง่ ทางอิเกียเองก็ยอมให้ สนิ ค้ าค้ างอยูท่ ี่กรม
ศุลกากรเป็ นระยะเวลาประมาณ 3 เดือนและถ้ ามีรายการไหนเข้ าข่ายจะเป็ นเงินใต้ โต๊ ะทางอิเกียจะไม่จ่าย โดยทางอิเกีย
ให้ ทตู เป็ นคนเจรจากับกรมศุลกากรเพื่อให้ เป็ นแบบอย่างในการดาเนินงานต่อไป ดังนัน้ เรื่ อง good governance ของ
บริ ษัทผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็ นห่วงเพราะค่อนข้ างจะเข้ มงวด
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
งบลงทุนในปี นี ้เป็ นเท่าไร และจะลงทุนอะไรบ้ าง
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถาม ดังนี ้
งบลงทุนของเมกาบางนาประมาณ 400 ล้ านบาทประกอบด้ วย Food Walk Renovation รวมถึงงาน
ก่อสร้ างต่อเนื่องของ Plot A และ Plot D ที่จะแล้ วเสร็ จในปี นี ้ ในส่วนของ SF เองคาดว่าจะใช้ เงินประมาณ 360 ล้ านบาท
โดยเป็ นค่าที่ดินเป็ นส่วนใหญ่เพื่อเตรี ยมพัฒนาโครงการในอนาคต
นายอภิชัย โชคชุลีกร ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
เนื่องจากโครงการเมกาบางนาจะมี Bangkok Mall เข้ ามาแข่งขัน ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้
หลักจากเมกาบางนา อยากทราบว่าจะมีการกระจายความเสี่ยงอย่างไร หรื อจะมีแหล่งรายได้ อื่นที่จะลดการพึ่งพิงเมกา
บางนาหากได้ รับผลกระทบจากการแข่งขัน
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคาถาม ดังนี ้
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ศูนย์การค้ าเมกาบางนาเป็ นบริ ษัทย่อยที่ตงขึ
ั ้ ้นมาโดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 49 กลุม่ อิเกียถือหุ้นร้ อยละ
49 และมีบริ ษัทไทยถือหุ้นอีกร้ อยละ 2 โดยกาไรที่มาจากเมกาบางนามีสดั ส่วนพอสมควรเพราะเป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุ ของบริ ษัท แต่ในขณะเดียวกันบริ ษัทมีโครงการที่พัฒนาในทองหล่อ ซอย 4 ซึงจะพัฒนาเป็ น Mixed-use โดย
ประกอบด้ วย Retail, Office, Hotel ซึง่ จะเป็ นการกระจายความเสีย่ งเพื่อลดการพึง่ พาเมกาบางนาได้ ในอนาคต
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
งบลงทุน 400 ล้ านบาท และงบลงทุนที่ดินอีก 360 ล้ านบาทจะสร้ างผลลัพธ์ออกมาในอีก 2-3 ข้ างหน้ า
หรื อในช่วงปี นี ้
นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถาม ดังนี ้
งบลงทุนของเมกาบางนาประมาณ 400 ล้ านบาทน่าจะแสดงผลในปี นี ้ถึงปี หน้ า ส่วน 360 ล้ านบาท
ของบริ ษัทเนื่องจากเป็ นการลงทุนในที่ดินจึงจะใช้ เวลาในการพัฒนาอีก 2-3 ปี
เมื่อผู้ถือหุ้นได้ รับคาชี ้แจงจนเป็ นที่พอใจและไม่มีผ้ ใู ดซักถามอีก ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่สละเวลามาประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดการประชุม

เวลา 16:30 น.

ลงลายมือชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายอรณพ จันทรประภา)
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