
 
 

 
ประ

บางกอกคอนเ
มีการลงทะเบี
www.cpn.co

กอน
การนับคะแนน
 
 กรรมกา

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

 
กรรมการทีล่

1. 

2. 
3. 
4. 

ผูบริหารที่เข
1. 

  
2. 

 

ประกอบก

ะชุมเม่ือวันพฤหั
เวนชันเซ็นเตอร
บียนดวยระบ
.th 
นเร่ิมวาระประช
นดังนี้ 

ารทีเ่ขาประชุม
นายสุทธิชัย 
นายไพฑูรย 
 
นายการุณ 
                    
นางโชติกา 
 
นายสุทธิเกียร
นายสุทธิศักด์ิ 
นายกอบชัย 
นายปรีชา 
 

ลาประชุม   
นางสุนันทา 
 
นายสุทธิชาติ 
นายสุทธิธรรม
นายปริญญ 
 
 
 
าประชุม   
นางสาวนภารั
 
นางสุวดี 

การพิจารณา

ราย

หัสบดีที่ 21 เมษ
ร เซ็นทรัลเวิลด 
บบารโคด (B

ชุม พิธีกรไดกล

ม   
จิราธิวฒั
ทวีผล 

กิตติสถา
                     

สวนานน
 

รติ จิราธิวฒั
์ จิราธิวฒั

จิราธิวฒั
เอกคุณา
 

ตุลยธัญ
 
จิราธิวฒั

ม จิราธิวฒั
จิราธิวฒั
 

รัตน   ศรีวรรณ
 
สิงหงาม

าในวาระที่ 

ยงานการประชุ
บริษัท เซ็นท

************

ษายน 2559 เว
เลขท่ี 999/99 ถ
arcode) และ

าวแนะนํากรรม

ฒน  (ประธ
 (กรรม
 ประธ

าพร  (กรรม
             กรรมก
นท  (กรรม

 กรรมก
ฒน (กรรม
ฒน  (กรรม
ฒน   (กรรม
ากูล (กรรม

 กรรมก

 (กรรม
 กรรมก

ฒน  (กรรม
ฒน (กรรม
ฒน  (กรรม

 ที่ปรึก

ณวิทย  (รองก
 และเล

  (ผูอําน

1 รับทราบ

1/19 

ชุมสามัญผูถือ
ทรลัพัฒนา จาํ
****************

วลา 14.00 น.
ถนนพระราม 1 
บันทึกภาพกา

มการ ผูบริหาร

ธานกรรมการ)
มการอิสระ ประ
านกรรมการนโ
มการอิสระ ประ
การตรวจสอบ)
มการอิสระ กรร
การสรรหาและ
มการ) 
มการ และท่ีปรึก
มการ และกรรม
มการ กรรมการ
การผูจัดการให

มการอิสระ กรร
การสรรหาและ
มการ)  
มการ และกรรม
มการ กรรมการ
กษาคณะกรรมก

กรรมการผูจัดก
ลขานุการบริษทั
นวยการอาวุโส

บรายงานกา

อหุนประจําป 2
ากัด (มหาชน)
************* 

ณ หองเวิลดบ
แขวงปทุมวัน 
ารประชุมผูถือ

 ผูสอบบัญชี แ

ะธานกรรมการต
โยบายความเส่ี
ะธานกรรมการส
) 
รมการตรวจสอบ
ะกําหนดคาตอบ

กษาคณะกรรม
มการนโยบายค
รนโยบายความ
หญ และประธา

รมการตรวจสอบ
ะกําหนดคาตอบ

มการสรรหาและ
รนโยบายความ
การสรรหาและ

ารใหญ สายงา
ท) 
ฝายบัญชีและบ

รประชุมสา

2559 

บอลรูม ชั้น 23 โ
เขตปทุมวัน กรุง
อหุนเพื่อเผยแ

และผูสังเกตการ

ตรวจสอบ และ
ยง) 
สรรหาและกําห

บ และ 
บแทน) 

การสรรหาและ
วามเส่ียง) 
เส่ียง 
นเจาหนาที่บริห

บ และ 
บแทน) 

ะกําหนดคาตอ
เส่ียง และ 
กําหนดคาตอบ

านการเงิน บัญชี

บริหารสํานักงา

ามัญผูถือหุน
(ส่ิงที

โรงแรมเซ็นทา
รงเทพมหานคร 
แพรบนเว็บไซ

รณการประชุม

ะ 

หนดคาตอบแท

ะกําหนดคาตอ

หาร) 

บแทน) 

บแทน) 

ชี และบริหารค

าน) 

นประจาํป 2
ที่สงมาดวย 2)

ราแกรนด และ
ซึ่งบริษัทจัดให
ตของบริษัทที่

และตรวจสอบ

น และ 

บแทน) 

วามเส่ียง 

2559 
) 

ะ
ห
ที ่

บ



 
ผูสอบบัญชี จ

1. 
2. 
3. 
4. 

ผูสังเกตการณ
1. 

 
นาย

(ประธานฯ) แจ
และผูรับมอบฉ
ทั้งหมด 4,488
ขอบังคับของบ
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2559 โดยบริษัท
เสียงลงคะแนนใ
เกษม ผูชวยผูอํ
ายงานใหที่ประ
ชุมสามัญผูถือห
และบริษัทไดเ
นาคม 2559
สารลวงหนากอ
ยวกับวาระปร
nt การชี้แจงรา

มีสิทธิออกเสียงล
วามเห็นวา เห็น

ustodian ในป
งทั้งหมดแลวต
ยงที่มี จะถือวา

ษัทจะเก็บบัตรล
บบจะนับคะแน
ติการแตงต้ังกรร
นวทางการกํากับ

ไชย สอบบัญชี

มหาชน) ทําหน
ทะ รวมจํานวน 1
215 หุน คิดเปน
ที่จําหนายไดทั้ง
ทยังคงเปดรับล
ในระเบียบวาระ
านวยการสํานัก
ะชุมทราบวา กา
หุนลวงหนา ต้ัง
ผยแพรเอกสาร
และจัดสงหนัง
นวันประชุมแล
ะชุม ซึ่งไมมีผูถื
ายละเอียดเก่ียว

ลงคะแนนได 1
นดวย ไมเห็นดว

ประเทศไทยเปน
ตองไมเกินจํานว
าสวนที่ขาดเปน

ลงคะแนนที่ระบ
นนเสียงเห็นดวย
รมการที่ออกตา
บดูแลกิจการที่

(ส่ิงที

ชี จํากัด   

นาที่เปนประธา
1,405 ราย ซึ่งมี
นรอยละ 75.48 
ังหมดครบเปนอ
ลงทะเบียนและใ
ะที่ยังไมไดพิจา
กเลขานุการบริษ
ารประชุมสามัญ
งแตวันที่ 30 กั
รเชิญประชุมผา
งสือเชิญประชุม
ละมีเวลาศึกษา
ถือหุนรายใดส
วกับสิทธิและวิ ี

 เสียง 
วย หรืองดออก

นผูรับฝากและ
วนสิทธิออกเสีย
นการงดออกเสีย

บุความเห็น ไม
ยไวแลว 
ามวาระ เจาหน
ดี 

ที่สงมาดวย 2)

านในที่ประชุม
จํานวนผูถือหุน
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ผูถือหุนที่มอบฉั
นมอบฉันทะมาท
ผูถือหุนหรือผูรับ
มรวมมือผูถือห
าหนาที่ เพื่อบัน
ทั้งนี้ ในกรณีที
กอนที่ประธาน
ณาวาระน้ันๆ 
ณทีี่ถือเปนบัตรเ
การลงคะแนนเ
stodian ในประ
การแกไข หรือขี
การขีดฆาบัตรท
บัตรลงคะแนนที
แสดงความคิด
ผูถือหุนที่ตองก
นามสกุล เพื่อป
ในการแสดงคว
ะชุมเปนไปอยา

บริษัทจะเปดเผ
วัน โดยจะครบ

บแบบสอบถามก
ะธานฯ เปดโอก
ะชุมพิจารณาระ

ทราบรายงาน
ะธานฯ ไดขอให
2558 โดยบริษ
องบริษัท ภายใ
รากฏตามเอกส
ะธานฯ เปดโอก
ะชุมพิจารณารับ
ระชุมรับทราบร
ะแนน) 

ฉันทะโดยระบุค
ทุกประการ  
บมอบฉันทะ ซึ่ง
หุนหรือผูรับมอบ
นทึกคะแนนเสีย
ที่ผูถือหุนหรือผู
นจะสรุปคะแนน

เสีย  
เสียงเกินกวาหนึ
เทศไทยเปนผูรับ
ขีดฆาความเห็น
ทั้งบัตร 
ที่ชํารุดอยูในสภ
เห็นหรือสอบถ
การแสดงความ
ระโยชนในการบ
วามคิดเห็นหรือ
างมีประสิทธิภา

ผยรายงานการป
บกําหนดในวัน
การจัดการประ
กาสใหผูถือหุนซ
ะเบียบวาระการ

นการประชุมส
หที่ประชุมพิจา
ษัทไดจัดทําแล
น 14 วัน ตั้งแต
สารประกอบกา
กาสใหผูถือหุนซ
บทราบรายงาน
รายงานการปร

วามเห็นแตละว

งลงทะเบียนแลว
บฉันทะใชสิทธิ
งแตละวาระกา
ผูรับมอบฉันทะ
นเสียงแตละวา

นึ่งประเภทความ
บฝากและดูแลห
โดยผูถือหุนหรื

ภาพที่ไมสามารถ
ามขอสงสัย 
มคิดเห็นหรือสอ
บันทึกรายงานก
อสอบถามขอสง
าพ ทั้งนี้ หากผูถื

ประชุมพรอมทั้
นที่ 4 พฤษภาค
ะชุม เพื่อประโย
ซักถามรายละเ
รประชุมดังตอไ

ามัญผูถือหุนป
ารณารับทราบ
ะนําสงรายงาน
ตวันที่ 8 พฤษภ
ารประชุม ส่ิงทีส่
ซักถามรายละเ
นการประชุมสาม
ะชุมสามัญผูถือ
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วาระมาเรียบรอ

วแตยังไมไดออ
ธิโดยการสงบัต
ารประชุม 
ะมิไดคืนบัตรล
าระการประชุม

มเห็น ยกเวน ก
หุนที่สามารถลง
รือผูรับมอบฉันท

ถอานผลได 

อบถามขอสงสั
การประชุม 
งสัย ขอใหเสน
ถือหุนประสงค

ทั้งระบุคะแนนเสี
คม 2559 นอกจ
ยชนในการปรับ
เอียดและเสนอ
ไปนี้ 

ประจําป 2558
บรายงานการป
นการประชุมดั
ภาคม 2558 ซึ
สงมาดวย 2 หน
เอียดและเสนอ
มัญผูถือหุนปร
อหุนประจําป 2

ยแลวต้ังแตขั้นต

อกเสียงลงคะแน
รลงคะแนนที่อ

ลงคะแนนที่ระบ
 ใหถือวาผูถือ

การลงคะแนนข
งคะแนนแบบแย
ทะมิไดลงนามกํ

ัยตอที่ประชุม 

นอเนื้อหาอยางก
จะแสดงความ

สียงในแตละวา
จากนี้ นางสาว
ปรุงการดําเนิน
อขอคิดเห็นตาง

8 
ประชุมสามัญผ
ังกลาวใหตลา
ซึ่งไมมีผูถือหุนร
นา 1/17-17/17
อขอคิดเห็นตาง
ะจําป 2558 
2558 ซึ่งประชุม

ตอนการลงทะเบี

นน และไมสามา
ออกเสียงลงคะ

บุความเห็น ไม
อหุนหรือผูรับมอ

องผูรับมอบฉัน
ยกความเห็นได 
กํากับ 

ขอใหยกมือขึ้น

กระชับและตรง
เห็นหรือคําถาม

าระผานเว็บไซต
อัมพาวีร ชมภู
นการของบริษัท
งๆ แตไมมีผูถือ

ผูถือหุนประจํา
ดหลักทรัพยแห
รายใดแจงแกไข
7 ซึ่งไดสงใหผูถื
งๆ แตไมมีผูถือ

มเม่ือวันที่ 24 

(ส่ิงที

บียน ระบบจะนั

ารถอยูรวมประช
แนนลวงหนาว

มเห็นดวย หรือ
อบฉันทะออก

นทะจากผูลงทุน
 

น เม่ือประธานฯ

งประเด็นกับวา
มเร่ืองอื่น ขอให

ตของบริษัท (ww
พงษเกษม ได
ตอไป 
อหุนรายใดซักถ

าป 2558 ซึ่งป
หงประเทศไทย
ขรายงานการป
ถือหุนพิจารณาล
อหุนรายใดซักถ

4 เมษายน 255

ที่สงมาดวย 2)

นบัคะแนนเสียง

ชุมจนแลวเสร็จ
วาระท่ีเหลืออยู

องดออกเสียง
เสียง เห็นดวย

นตางประเทศที่

ฯ อนุญาตแลว 

าระการประชุม 
หเสนอในวาระ

ww.cpn.co.th)
แจงใหผูถือหุน

ถาม ประธานฯ

ระชุมเมื่อวันที่
ย และเผยแพร
ประชุมดังกลาว
ลวงหนาแลว 
ถาม ประธานฯ

58 ตามท่ีเสนอ

) 

) 
น

ฯ 

ที่ 
ร
ว 

ฯ 

อ 



 
วาระที่ 2  รบั
 ประ
ผลการดําเนนิ

 แ
อ
เ
ล
บ
เ

 น

 ก
ค
แ

บทราบผลการ
ะธานฯ ไดมอบ
นงานของบริษัท
แมวาภาวะเศร
อยางตอเนื่องแ
เซ็นทรัลพลาซา
ลูกคาและผูมา
บริษัทมีศูนยกา
เซ็นทรัลเฟสติวั
นอกจากนี้ บริษ
- เซ็นทรัล

2558 กา
แบรนดแ
จะแลวเส

- เซ็นทรัลพ
หลากหล
ซึ่งเปดให
แลวเสร็จ

การพัฒนาและ
ความตองการข
แขงขัน โดยมีรา
- การออก

ไมเปนเพี
สําหรับเด
ความสุข

- การมีจุด
ลิฟทสําห

- การมี Te
ผูประกอบ

- การพัฒน
เพื่อนําเส
เลือกเนื้อ
การพักผ

- การจัดกิ
มาก โดย
กิจกรรมจ
 

รดําเนินงานขอ
บหมายให นาย
ในรอบป 2558
รษฐกิจโดยรวม
และสามารถขย
า ระยอง เซ็นท
ใชบริการ และไ
ารคาภายใตกา
ัล โดยแบงเปน
ษัทไดปรับปรุงศู
พลาซา ปนเก
ารดําเนินการน
แฟชั่นชั้นนําแล
สร็จในเดือนพฤ
พลาซา บางนา
ลายตรงกับควา
หบริการเม่ือเดือ
จในชวงกลางป
ะการบริหารศูน
ของลูกคาที่หล
ายละเอียดดังนี้
แบบและสรางบ
พียงแคที่ที่มาจับ
ด็ก ลูวิ่งบนดาด
 
บริการลูกคาต
หรับรถเข็นผูสูงอ
enant Mix 
บการรายใหมๆ
นา Digital Plat
สนอเร่ืองราวกา
อหาตรงกับคว
อนหยอนใจ แล
จกรรมตางๆ ที
ยศูนยการคาแ
จํานวนมากในแ

องบริษัทในรอ
ยปรีชา เอกคุณ
8 เพื่อใหที่ประชุ
มในป 2558 จะ
ายธุรกิจไดตาม
รัลพลาซา เวส
ไดเขาลงทุนใน
ารบริหารงานท
นศูนยการคาใน
ศูนยการคา 2 แ
กลา ปรับปรุงง
อกจากปรับปรุ
ละรานคารายใ
ฤษภาคม 2559
า ปรับปรุงทั้งภ
ามตองการของ
อนพฤศจิกายน
 2559 นี้ 
นยการคา บริษัท
ากหลายและเข
นี ้
บรรยากาศศูนย
ับจายใชสอย แ
ดฟา มุมสัตวเลี

างๆ เชน จุดบ ิ
อายุและผูพิการ
ที่ครบถวนและ
ๆ ที่มีศักยภาพไ
tform เพื่อเขาถึ
ารใชชีวิตคนรุน
วามตองการได
ละสิทธิประโยช
ที่นาสนใจและห
ตละแหงจะมีกิ
แตละงาน 
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อบป 2558 
ณากูล กรรมก
ชุมรับทราบดังนี้
ะเติบโตแบบชะ
มแผนที่วางไว
ตเกต และเซ็นท
นทรัพยสินของศู
ทั้งหมด 29 โค
กรุงเทพฯ และป
แหง ไดแก 
งานเฟสที่ 1 แ
รุงใหศูนยการค
หมอื่นๆ อีกหล
9 
ภายนอกและภ
งลูกคา และได
น 2558 โดยกา

ัทมุงเนนการนํา
ขากับ Life St

ยการคาแตละ
แตเปนที่มาใชชี
ล้ียง เพื่อใหลูก

ริการขอมูลนัก
ร 
ะหลากหลาย โ
ไดเขามาเปดบริ
ถึงกลุมเปาหมา
นใหมที่สรางสร
ดตลอดเวลา ทั้
ชนตางๆ 
หลากหลาย ซึ่ง
กิจกรรมท่ีเปนส

ารผูจัดการให
นี ้
ะลอตัว แตบริษ
โดยบริษัทเปด
ทรัลเฟสติวัล อี
ศูนยการคาเซ็น
รงการ ภายใต
ปริมณฑล 13 แ

แลวเสร็จตามแ
คามีภาพลักษณ
ลายราน ปจจุบ

ภายใน ปรับเป ี
ปรับปรุงสวนน้ํ
รปรับปรุงในส

าเสนอประสบก
tyle ของลูกคา

แหงใหมีความ
ชีวิตของทุกคน
กคาใชชีวิตทํากิ

กทองเท่ียว จุดช

โดยไมจํากัดเฉ
ริการภายในศูน
ยไดโดยตรง ดว
รค เร่ืองราวท่ีอ
ทั้งการเลือกซื้อ

งชวยเพิ่มจํานว
สัญลักษณ (Si

ญและประธา

ษัทยังคงรักษา
ดใหบริการศูนย
สตวิลล ซึ่งไดรั

นทรัลเฟสติวัล ภู
แบรนดเซ็นทรั
แหง และตางจัง

แผนและเปดใ
ณที่ทันสมัยแล
บันอยูระหวางป

ลี่ยนรานคาแล
น้ําบริเวณชั้น 6
วนศูนยการคา

การณที่แปลกใ
า ตลอดจนเพื่อ

แปลกใหมและ
นในครอบครัว เ
กิจกรรมตางๆ ภ

ชารจโทรศัพทมื

ฉพาะแบรนดชั้น
นยการคา 
วยการเปดเพจ 
อยูในกระแสสัง
อสินคาและบริ

วนผูมาใชบริกา
gnature) ที

(ส่ิงที

นเจาหนาที่บริ

อัตราการเติบโ
การคาใหม 3 โ
รับการตอบรับเ
ภูเก็ต สงผลให
รัลเวิลด เซ็นทรั
ังหวัด 16 แหง 

ใหบริการเมื่อเ
ละสวยงามและ
ปรับปรุงเฟสที่

ละเพิ่มแบรนดใ
6 เปน “Pororo 
าจะดําเนินการ

ใหมทันสมัยเพื่อ
อเพิ่มขีดความส

ะแตกตางจากศู
เชน การมีมุมเด
ภายในศูนยกา

มือถือ ที่จอดรถ

นนําเทานั้น แต

 “CPN Life” ผ
งคม ใหผูบริโภค
รการ การรับป

ารและจับจายใ
ที่ลูกคาใหความ

ที่สงมาดวย 2)

ริหาร รายงาน

โตของธุรกิจได
โครงการ ไดแก
เปนอยางดีจาก
 ณ ส้ินป 2558
รัลพลาซา และ

ดือนธันวาคม
ะไดเพิ่มรานคา
 2 โดยคาดวา

ใหมใหมีความ
Aqua Park”
ตอเนื่อง ซึ่งจะ

อตอบสนองตอ
สามารถในการ

ศูนยการคาเดิม
ด็กเลน หองน้ํา
ารคาไดอยางมี

ถจักรยาน และ

ตเปดโอกาสให

าน Facebook
คยุคดิจิตอลได
ระทานอาหาร

ใชสอยไดอยาง
มสนใจมารวม
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น

ด
ก 
ก
8 
ะ
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า
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ม
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ในป 2558 บริษ
เพิ่มขึ้นรอยละ 
- รายไดที่เ
- การเปดใ
- ผลประก
- ผลประก
- การบริหา
หากพิจารณาต
และกําไรสุทธิเพ
การทยอยปดป
หากไมนับรวม
ลดลงช่ัวคราวใ
สําหรับอัตราผล
เม่ือพิจารณาภ
■   ธุรกิจศูนยก

- อัตรา
ซึ่งเปน

- อัตรา
Grow
ชวยเ
ยังคง

■ ธุรกิจอาคาร
มีอัตราการ

■   ธุรกิจโรงแร
เทากับป 25
แอนด คอน
การจัดสัมม

เงินลงทุนที่ใชไป
- การล
- การซื้

อัตราหนี้สินที่มี
โครงการระหวา
 โครงการศูน

- เซ็นท
- เซ็นท
- เซ็นท

ษัทยังคงรักษาอั
9 เม่ือเทียบกับ
เพิ่มขึ้นจากศูน
ใหบริการเต็มป
อบการที่ดีขึ้นข
อบการที่ดีของ
ารตนทุนและค
ตามงบการเงิน
พิ่มขึ้นรอยละ 8
รับปรุงเปนระย
มผลกระทบจาก
ในป 2558 บริษั
ลตอบแทนของ
าพรวมผลการด
การคา: บริษัทมี
าการเชาพื้นที่เฉ
นผลมาจากพื้น
าคาเชาเฉล่ียสุท
wth) ซึ่งเติบ
เหลือรานคาโด
งสามารถเติบโต
รสํานักงาน: พื้น
เชาพื้นที่เฉล่ียร
รม: ซึ่งเปนธุรกิ
557 โดยมีอัตรา
นเวนชัน เซ็นเตอ
มนาของหนวยงา
ป (Capital Exp
ลงทุนเพื่อปรับป
้อที่ดิน ซื้อกิจก
ภาระดอกเบี้ยส
างพัฒนาและปร
นยการคาในปร
ทรัลพลาซา นคร
ทรัลพลาซา นคร
ทรัลเฟสติวัล ภูเ

อัตราการเติบโต
บปกอน และมีกํ
ยการคาใหม 4
ปในป 2558 ขอ
ของศูนยการคา
งธุรกิจโรงแรม โ
คาใชจายอยางมี
น ณ วันที่ 31 ธัน
8 เม่ือเทียบกับป
ยะเวลาประมาณ
กการปดพื้นที่บ
ษทัจะมีรายไดรว
สินทรัพย เทากั
ดําเนินงานของ
มีศูนยการคาภา
ฉล่ีย (Occupa
นที่บางสวนของ
ทธิ (Average 
บโตนอยกวารอ
ดยการใหสวนล
ตไดเฉล่ียรอยละ
นที่เชาอาคารสํา
อยละ 97 
จสนับสนุนธุรกิ
าการเชาหองพัก
อร อุดรธานี มีอั
านภาครัฐและเอ
penditure) ใน 
ปรุงและเพิ่มมูลค
ารและการพฒั
สุทธิตอสวนของ
รับปรุง 
ระเทศ ประกอบ
รศรีธรรมราช ค
รราชสีมา คาดว
เก็ต 2 คาดวาจ
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ตของผลประกอ
กําไรสุทธิเทากับ
4 แหง 
องศูนยการคาเซ็
าเดิม โดยเฉพา
โดยเฉพาะโรงแ
มีประสิทธิภาพ
ันวาคม 2558 
ปกอน แมวารา
ณ 6 เดือน 
บางสวนเพ่ือป
วมและกําไรสุท
กับรอยละ 8 แล
งแตละธุรกิจ ปร
ายใตการบริหา
ancy Rate) 
งเซ็นทรัลพลาซ

Rental Rate
อยละ 5 เนื่องจ
ลดคาเชาชั่วคร
ะ 5 ตอป 
านักงานภายใต

กิจหลักของบริ
กโรงแรมฮิลตัน 
อัตราการเชาหอ
เอกชนนอยกวาป
นป 2558 เทากับ
คาโครงการที่มี

ฒนาโครงการให
งผูถือหุนเทากับ

บดวย  
คาดวาจะเปดให
วาจะเปดใหบริ
ะเปดใหบริการ

อบการไดอยาง
บ 7,746 ลานบา

ซ็นทรัลเฟสติวัล
าะที่เซ็นทรัลเวิล
แรมฮิลตัน พัทย
พและประสิทธิผ
ซึ่งรวมรายการ
ยไดจากศูนยก

รับปรุงโครงกา
ทธิเติบโตรอยละ
ละอัตราผลตอบ
ระกอบดวย 
รงาน 29 แหง พ
ป 2558 เทา

า ปนเกลา และ
e) เพิ่มขึ้นจาก
จากภาวะเศรษ
ราวในศูนยการ

การบริหารงาน

ษัท ณ ส้ินป 2
พัทยาคอนขาง
งพักเทากับรอย
ป 2557 
บ 16,973 ลานบ
อยูเดิม 2,118 
หม 14,855 ลาน
บ 0.39 เทา เพิม่

หบริการปลายเ
ริการในป 2560
รในป 2560 

ตอเนื่อง โดยมี
าท เพิ่มขึ้นรอย

ล สมุย และเซ็น
ลด 
ยา 
ผล ตนทุนทางก
รที่มิไดเกิดขึ้นป
ารคาเซ็นทรัลพ

ารเซ็นทรัลพลา
ะ 10 และรอยล
บแทนของผูถือห

พื้นที่ใหเชารวม
กับรอยละ 94 
ะเซ็นทรัลพลาซ
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ดังนี้  

สังหาริมทรัพย

ขึ้นของเงินกูยืม

การดําเนินงาน

ศาลายา ที่เปด

ซ็นทรัลเฟสติวัล

7 และป 2558

ตัน พัทยา และ
วมชะลอตัวลง
เนื่องจากงาน

) 

ญ 

น

8 
ด

ย

ม

น

ด

ล 

8 

ะ
ง
น



 

 ค
กําไรสุทธิ  ป 2
มิไดเกิดขึ้นปร

ประ
ขอเสนอแนะดั

 น
และสอบถาม
รอยละ 100 ห
ผลประกอบกา
 น
ประกอบการที

น
ยกเวนบริษัท 
เปดศูนยอาหา
กําไรกอนหักด
เปนบวกและ
ประกอบการที

เม่ือไ
สําหรับปส้ินสุด

 

เห็
ไม
งด
บั

 
หมา

สิทธิออกเสียง
มติ 

ลงคะแนน อ
ตามที่เสนอทุ
 
วาระที่ 4  พิจ
 ประ
เพื่อใหที่ประชุ

บริษั
พิจารณาอนุม

คาเส่ือมราคาข
2558 บริษัทมีกํ
ระจํา กําไรสุทธิ
ะธานฯ เปดโอก
ดังนี้ 
นางศจีรัตน  เม
มขอมูลในราย
หรือใกลเคียง ซึ่
ารของบริษัทยอ
นายสุทธิชัย จิ
ที่ดีหรือไมดีบาง
นางสาวนภารั
เซ็นทรัลฟูดอเ
ารในศูนยการค
ดอกเบี้ย ภาษี 
ะกอใหเกิดกระ
ที่ดีขึ้น มีความค
ไมมีผูถือหุนราย
ดวันที่ 31 ธันวา

มติ 

หน็ดวย 
มเห็นดวย 
ดออกเสียง 
ัตรเสีย 

ายเหตุ: ในวาร
งลงคะแนน 3,66
ที่ประชุมมีมติ
นุมัติงบการเงิ
ทกุประการ  

จารณาอนุมัตกิ
ะธานฯ ไดมอบ
ชมพิจารณาอนมุ
ษัทมีกําไรสุทธิใ
มัติการจายเงิน

ของศูนยการคาใ
กําไรสุทธิเทากับ
ของบริษัทในป
กาสใหผูถือหุน

มธีสุวภาพ ผูถือ
งานประป 25
ซึ่งมีจํานวน 30 
อยในรายงานป
ราธิวัฒน กลา
ง แตโดยรวมขอ
ัตน  ศรีวรรณวิ
เวนิว จํากัด ซึ่ง
คาใหม จึงมีกา
และคาเสื่อมรา
ะแสเงินสดหมุ
คลองตัวทางกา
ยใดซักถามและ
าคม 2558 โดยป

จํ
(1 หุน

ระนี้ มีผูเขารวม
63,501,578 หุน
ติดวยคะแนนเสี
งนิของบริษัทสํ

การจายเงินป
หมายให นาง
มัติดังนี้ 
ในป 2558 จําน
นปนผลในอัตร

ใหม 
บ 7,880 ลานบ
 2558 เติบโตเพ
นซักถามรายล

หุนรายยอย กล
58 หนา 162 
กวาบริษัทนั้น 

ประจําปวามีบริษ
าวขอบคุณผูถือ
องบริษัทในปนีมี้
วิทย ชี้แจงเพิ่ม
งเปนบริษัทที่บ
รตัดคาเส่ือมรา
าคา (EBITDA
นเวียนภายใน
ารเงิน และสาม
ะเสนอขอคิดเห็น
ปรากฏผลของค

จํานวนเสียงที่ลง
น ลงคะแนนได 

3,652

10

มประชุมเพิ่มขึ้น
น ของจํานวนหุน
สียงขางมากขอ
สําหรับปส้ินสุด

นผลจากผลก
สาวนภารัตน ศ

นวน 7,880,30
าหุนละ 0.70 บ
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าท เพิ่มขึ้น 57
พิ่มขึ้นรอยละ 7
ะเอียดและเส

ลาวช่ืนชมคณะ
เก่ียวกับบริษัท
มีบริษัทใดบาง
ษัทใดกําไรหรือ
อหุนและช้ีแจง
มีผลประกอบก
เติมวา ผลประ
บริหารงานศูนย
าคาของสินทรัพ

A) ผลประกอบ
นบริษัท ซึ่งตอไ
มารถสรางกําไร
นเพิ่มเติม ประธ
คะแนนเสียงดังนี

งมติ 
 1 เสียง) 

2,817,110
-

0,508,368
176,100

นจากตอนเปดป
นทั้งหมด 4,488
องจํานวนเสีย
ดวันที่ 31 ธันว

การดําเนินงาน
ศรีวรรณวิทย ร

09,769 บาท ค
บาท แกผูถือหุ

3 ลานบาท คิด
7 จากปกอน (ร
นอขอคิดเห็นต

ะกรรมการบริษั
ทยอยที่บริษัท
งที่ผลประกอบ
อขาดทุนบาง เพื
งวา โดยปกติข
ารที่ดี 
ะกอบการของบ
ยอาหารที่มีผลป
พย ทั้งนี้หากไม
การของบริษัท
ไปในอนาคตบ
รไดในที่สุด 
ธานฯ จึงขอใหที
นี ้

รอยละของจํา
มีสิทธิ

ประชุม จํานวน
8,000,000 หุน
ยงทั้งหมดของผู
วาคม 2558 ซึ่ง

นป 2558 
รายงานการจา

คณะกรรมการบ
หุน จํานวน 4,4

ดเปนรอยละ 8 ท
รายละเอียดตาม
ตางๆ ปรากฏว

ษัทสําหรับผลกา
ถือหุนทั้งทาง
การขาดทุน แล
พื่อใหผูถือหุนรา
ของการประกอ

บริษัทยอยในป
ประกอบการข
มคิดคาเส่ือมรา
 เซ็นทรัลฟูดอเ
บริษัท เซ็นทรัล

ที่ประชุมพิจารณ

านวนหุนที่เขาร
ธอิอกเสียงลงค

น 276,004,36

ผูถือหุนทีม่าป
งผานการตรวจ

ายเงินปนผลจา

บริษัทพิจารณา
488,000,000 หุ

(ส่ิงที

ทั้งนี้ หากไมนับ
มที่ไดรายงานใ
วามีผูถือหุนสอ

ารดําเนินงานที่ ี
ตรงและทางอ
ละเสนอแนะให
ายยอยไดรับทร
อบธุรกิจของบ

ป 2558 สวนให
ขาดทุน เนื่องจา
าคา โดยพิจารณ
เวนิว จํากัด ยัง
ลฟูดอเวนิว จํา

ณาอนุมัติงบกา

รวมประชุมและ
คะแนน 

99.70

0.28
0.00

63 หุน รวมเปน

ประชุมและมีสิท
จสอบจากผูสอ

ากผลการดําเนิ

าแลวเห็นควรเส
หุน รวมเปนเงิน

ที่สงมาดวย 2)

บรวมรายการที่
ในวาระท่ี 2) 
อบถามและให

ดีในปที่ผานมา
ออมในสัดสวน
หเปดเผยขอมูล
ราบ 
บริษัทอาจมีผล

หญมีกําไรสุทธิ
ากมีการลงทุน
ณาในสวนของ
งอยูในเกณฑที่
ากัด อาจมีผล

รเงินของบริษัท

ะ 

084
-

868
048

นจํานวนหุนที่มี

ทธิออกเสียง
อบบัญชีแลว

นินงานป 2558

สนอใหผูถือหุน
นปนผลทั้งสิ้น

) 

ที่

ห

า 
น 
ล

ล

ธิ 
น
ง
ที่
ล

ท

มี

8 

น
น 



 
3,141,600,00
นโยบายการจ

โดย
2559 วันกําห
รายชื่อตามม
เมษายน  255

ประ
จึงขอใหที่ประ

 

เห็
ไม
งด
บั

 
หมา

ลงคะแนน 3,6
มติ 

ลงคะแนน อ
จายเงินปนผล
ในวันที่ 28 เ
โดยวิธีปดสมุ

  
วาระที่ 5  พิจ
 เพื่อ
พิจารณาวาระ
รายละเอียดเพื
 ตาม
ซึ่งในป 2559 

1) น
2) น
3) น
4) น
บริษั

รายละเอียดผา
แตไมมีผูถือหุน

00 บาท อัตราก
จายเงินปนผลป
กําหนดการตา
หนดรายชื่อผูถื
าตรา 225 ขอ

59 และบริษัทจ
ะธานฯ เปดโอก
ะชุมพิจารณาอน

มติ 

หน็ดวย 
มเห็นดวย 
ดออกเสียง 
ัตรเสีย 

ายเหตุ: ในวาร
663,528,618 หุน
ที่ประชุมมีมติ
นุมัติใหบริษัท
ลในวันที่ 18 พ
เมษายน 2559
มดุทะเบียนพัก

จารณาอนุมัติ
ปฏิบัติตามแน
ะนี้ โดยประธาน
พื่อใหที่ประชุมพิ
มขอบังคับบริษั
มีกรรมการที่ค
นางสุนันทา 
นายสุทธิชาติ 
นายสุทธิศักด์ิ 
นายกอบชัย 
ษัทเปดโอกาสใ
านเว็บไซตของบ
นเสนอรายชื่อบ

การจายเงินปน
ประมาณรอยล
างๆ ที่เกี่ยวกับ
อหุน (Record
องพระราชบัญ
ะจายเงินปนผล
กาสใหผูถือหุนซ
นุมัติการจายเงิ

จํ
(1 หุน

ระนี้ มีผูเขารวม
น ของจํานวนหุ
ติดวยคะแนนเ
ทจายเงินปนผล
พฤษภาคม 25
9 และรวบรว
กการโอนหุนใ

การแตงตั้งกร
นวทางการกํากั
นฯ ไดมอบหม
พิจารณาอนุมัติ
ษัท ขอ 20. กําห
รบกําหนดออก
ตุลยธัญ 
จิราธิวัฒน 
จิราธิวัฒน 
จิราธิวัฒน 

ใหผูถือหุนเสนอ
บริษัทและระบบ
บุคคลเพื่อรับคัด

นผลดังกลาวคิด
ะ 0.13 เพื่อสํา
การจายเงินปน

d Date) เพื่
ญัติหลักทรัพย
ลใหแกผูถือหุนใ
ซักถามรายละเ
นปนผลจากผล

จํานวนเสียงที่ลง
น ลงคะแนนได 

3,580
72
10

มประชุมเพิ่มขึ้น
นทั้งหมด 4,488
สียงขางมากข
ลจากผลการดํ
59 ซึ่งบริษัทกํ
มรายชื่อตาม
ในวันที่ 29 เมษ

รรมการแทนก
ับดูแลกิจการที
ายให นายการุ
ติดังนี้  
หนดใหในการป
กตามวาระท้ังส้ิน

 
 
  

อรายชื่อบุคคล
บขาวของตลาดห
ดเลือกเปนกรรม
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ดเปนรอยละ 3
รองเงินไวใชใน
นผล ประกอบ
พื่อสิทธิในการรั
ยและตลาดหลัก
ในวันที่ 18 พฤ
เอียดและเสนอ
ลการดําเนินงาน

งมติ 
 1 เสียง) 

0,516,900
2,788,450
0,047,168

176,100

นจากวาระท่ี 3 จ
8,000,000 หุน
ของจํานวนเสีย
ดําเนินงานป 2
ําหนดรายช่ือ

มมาตรา 225 
ษายน 2559 ต

กรรมการที่ออ
ที่ดี กรรมการที่
รุณ  กิตติสถาพ

ประชุมสามัญป
น 4 ทาน ไดแก

ลเพื่อรับการพิจ
หลักทรัพยแหงป
มการบริษัท 

9.87 ของกําไร
นการขยายธุรกิ
ดวย วันที่ไมได
รับเงินปนผลคื
กทรัพย โดยวิธี
ษภาคม 2559
อขอคิดเห็นตาง
นป 2558 โดยป

รอยละของจํา
มีสิทธิ

จํานวน 27,04

ยงทั้งหมดของ
2558 แกผูถือหุ
ผูถือหุน (Rec
ของพระราชบ
ตามที่เสนอทุก

อกตามวาระปร
ที่ครบกําหนดอ
พร ประธานกรร

ประจําปทุกครั้ง
ก  

จารณาคัดเลือก
ประเทศไทย ต้ัง

รสุทธิจากการดํ
กิจตามแผนงาน
ดรับสิทธิปนผล
อวันที่ 28 เมษ
ปดสมุดทะเบีย

งๆ แตไมมีผูถือ
ปรากฏผลของค

านวนหุนที่เขาร
ธอิอกเสียงลงค

40 หุน รวมเปน

งผูถือหุนที่มาป
หุนในอัตราหุน
cord Date) เพ่ื
บัญญัติหลักท
กประการ 

ระจําป 2559 
อกตามวาระจึง
รมการสรรหาแล

ง ใหกรรมการอ

กเปนกรรมการ
แตวันที่ 30 กันย

(ส่ิงที

ดําเนินงานป 2
นของบริษัท 
ล (XD) คือวันที
ษายน 2559 แ
ยนพักการโอนห

อหุนรายใดซักถ
คะแนนเสียงดัง

รวมประชุมและ
คะแนน 

97.73
1.98
0.27
0.00

นจํานวนหุนที่มี

ประชุมและมีสิ
นละ 0.70 บาท 
อสิทธิในการ
ทรัพยและตลา

งออกจากหอง
ละกําหนดคาต

ออกจากตําแห

รบริษัทลวงหน
ยายน 2558-15

ที่สงมาดวย 2)

558 ซึ่งตํ่ากวา

ที่ 26 เมษายน
ละวันรวบรวม
หุนคือ วันที่ 29

ถาม ประธานฯ
งนี้ 

ะ 

341
868
742
048

มีสิทธิออกเสียง

สิทธิออกเสียง
โดยมีกําหนด

รรับเงินปนผล
าดหลักทรัพย

งประชุมในการ
ตอบแทน ชี้แจง

นงหนึ่งในสาม

นา โดยเผยแพร
มกราคม 2559

) 

า

น 
ม
9 

ฯ 

ง

ง
ด
ล
ย 

ร
ง

ม

ร
9 



เห

ไม

ง

บั

 

คณ
กําหนดคาตอ
ไดแก  

1) น
2) น

 
3) น
4) น

 สําห
เสนอแตงต้ังก
วาระการดํารง

กรร
คณะกรรมการ
ความสามารถ
อุทิศเวลาและ
บริษัท ทั้งนี้ ขอ

ประ
จึงขอใหที่ประ
ทุกคนสงบัตรล

 

มติ 

ห็นดวย 

มเห็นดวย 

ดออกเสียง 

บัตรเสีย 

1 รอ
 

หมา
ลงคะแนน 3,6

- ช
- ช

ะกรรมการบริษ
อบแทน โดยเห็

นายสุทธิชาติ 
นายสุทธิศักด์ิ 

นายกอบชัย 
นายวีรวัฒน 
หรับการเสนอแ
กรรมการในลํา
งตําแหนงกรรม
รมการทุกทาน
รกํากับหลักทรัพ
ถอันหลากหลาย
ะความสามารถเ
อมูลของผูไดรับ
ะธานฯ เปดโอก
ะชุมพิจารณาอน
ลงคะแนนเสียง 

นายสุทธิชาติ
จํานวนเสี

(1 หุน ลงคะแ
(รอย

3,

ยละของจํานวน

ายเหตุ: ในวา
663,580,959 หุน
ชวงการลงคะแน
ชวงการลงคะแน

ษัทโดยไมรวมก
ห็นสมควรเสนอ

จิราธิวัฒน 
จิราธิวัฒน 
 
จิราธิวัฒน   
ชุติเชษฐพงศ

แตงต้ังกรรมกา
ดับที่ 4) นายวี
การอิสระในกา
นมีคุณสมบัติเ
ัพยและตลาดห
ย และมีประสบ
เพื่อประโยชนสู
บการเสนอใหดํา
กาสใหผูถือหุนซ
นุมัติการแตงต้ัง
เพื่อตรวจนับคะ

ติ  จิราธิวัฒน 
สียงที่ลงมติ 
แนนได 1 เสียง) 
ยละ) 1 
,618,467,765 

(98.7686) 
18,906,726 

(0.5161) 
10,090,368 

(0.2754) 
16,116,100 

(0.4399) 
นหุนที่เขารวมป

ระนี้ มีผูเขารวม
น ของจํานวนหุ
นนเสียงพิจารณ
นนเสียงพิจารณ

กรรมการที่มีสว
อใหผูถือหุนพิจ

: กรรมก
: กรรมก
 คาตอ

 : กรรมก
ศ : กรรมก
รในลําดับที่ 1)
วีรวัฒน  ชุติเชษ
ารประชุมสามัญ
หมาะสมตาม
หลักทรัพย และ
บการณในการบ
สูงสุดแกบริษัท 
ารงตําแหนงกรร
ซักถามรายละเ
งกรรมการแทน
ะแนนไมวาเหน็

นายสุทธิศัก
จํานวนเสี

(1 หุน ลงคะ
(รอ

3

 

ประชุมและมีสิท

มประชุมเพิ่มขึ้น
นทั้งหมด 4,488
ณาอนุมัติแตงต้ัง
ณาอนุมัติแตงต้ัง
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นไดเสียพิจารณ
จารณาแตงตั้ง

การที่ไมเปนผูบ
การที่ไมเปนผูบ
อบแทน 
การที่ไมเปนผูบ
การอิสระ 
)-3) เปนการกล
ษฐพงศ นั้น เป
ญผูถือหุนคร้ังนี้
มพระราชบัญญ
ะตลาดหลักทรัพ
บริหารธุรกิจศูน
ผูถือหุน และผูมี
รมการ ปรากฏรา
เอียดและเสนอ
นกรรมการที่ออก
นดวย ไมเห็นดว

กด์ิ  จิราธิวัฒน
สียงที่ลงมติ 
แนนได 1 เสียง)
ยละ) 1 

3,575,919,254
(97.6072)

61,455,237
(1.6775)

10,090,368
(0.2754)

16,116,100
(0.4399)

ทธิออกเสียงลง

นจากวาระท่ี 4
8,000,000 หุน
งนายสุทธิชาติ 
งนายสุทธิศักด์ิ

ณาแลวเห็นชอบ
งกรรมการแทน

บริหาร 
บริหาร / ที่ปรึกษ

บริหาร / กรรมก

ลับมาดํารงตํา
ปนการแตงต้ังก
น ้ 
ญัติบริษัทมหา
พยแหงประเทศ
นยการคา และธุ
มีสวนไดเสียทุก
ายละเอียดตาม
อขอคิดเห็นตาง
กตามวาระประ
ย หรืองดออกเสี

นายกอบช

) 
จํานวน

(1 หุน ลงคะ
(รอ

4 
)
7 
)
8 
)
0 
)
คะแนน 

จํานวน 52,34
โดยปรากฏราย
 จิราธิวัฒน จํา
 จิราธิวัฒน ไม

บกับขอเสนอข
นกรรมการที่อ

ษาคณะกรรมกา

ารนโยบายควา

แหนงกรรมการ
กรรมการแทนน

าชนจํากัด แล
ศไทย โดยกรรม
ธุรกิจอื่นๆ ที่เปน
กฝาย เหมาะสม
มเอกสารประกอ
งๆ แตไมมีผูถือ
ะจําป 2559 เปน
สียง โดยปรากฏ

ชัย  จิราธิวัฒน 
เสียงที่ลงมติ 
ะแนนได 1 เสียง
อยละ) 1 
3,579,566,354

(97.7068
57,811,13

(1.5780
10,087,368

(0.2753
16,116,100

(0.4399

1 หุน รวมเปน
ยละเอียดดังนี้  
นวนหุนเพิ่มขึ้น
มีจํานวนหุนเพิ่

(ส่ิงที

องคณะกรรมก
อกตามวาระป

ารสรรหาและกํ

ามเส่ียง 

รตอไปอีกหนึ่ง
นางสุนันทา  ตุ

ละขอกําหนดข
มการแตละทาน
นประโยชนตอบ
มที่จะดํารงตําแ
อบการประชุม สิ
อหุนรายใดซักถ
นรายบุคคล โด
ฏผลของคะแน

    นายวีรวัฒ

ง) 
จํานวน

(1 หุน ลงค
(ร

4 
8) 
7 

0) 
8 

3) 
0 

9) 

นจํานวนหุนที่มี

น 52,341 หุน  
พิ่มขึ้น 

ที่สงมาดวย 2)

การสรรหาและ
ประจําป 2559

กําหนด 

วาระ สวนการ
ลยธัญ ซึ่งครบ

ของสํานักงาน
นเปนผูมีความรู
บริษัท สามารถ
แหนงกรรมการ
ส่ิงที่สงมาดวย 4
ถาม ประธานฯ
ยขอใหผูถือหุน
นเสียงดังนี้ 

ฒน  ชุติเชษฐพง
นเสียงที่ลงมติ
คะแนนได 1 เสีย
รอยละ) 1 

3,637,417,09
(99.285

60
(0.000

10,047,16
(0.274

16,116,10
(0.439

มีสิทธิออกเสียง

) 

ะ
9 

ร
บ

น
รู
ถ
ร
4  
ฯ 
น

งศ 

ยง) 

91 
8)
00 
0)
68 
2)
00 
9)

ง



 
- ช
- ช
มติ 

ลงคะแนน อ
ทุกประการ 
 
วาระที่ 6  พิจ

ประ
ที่ประชุมพิจา

คณ
กรรมการใหใก
ในการปฏิบัติ
คาตอบแทนข
ขอเสนอของค
กรรมการประจ
วันที่ผูถือหุนอ

 

1. ค
(
-
-
-
-

2. ค
-
-

3. ค
(
-
-

4. ค
ก
(

5. ค
(

6. สิ

ชวงการลงคะแน
ชวงการลงคะแน
ที่ประชุมมีมติ

อนุมัติแตงตั้งก

จารณาอนุมัติ
ะธานฯ ไดมอบ
รณาอนุมัติดังน
ะกรรมการสร
กลเคียงกับบริษ
ติงานที่เชื่อมโย
ของบริษัทอื่นที
คณะกรรมการส
จําป 2559 โดย
นุมัติเปนตนไป

ป

คาตอบแทนปร
(บาท/ไตรมาส)
- ประธานกร
- ประธานกร
- กรรมการต
- กรรมการ 
คาเบี้ยประชุมก
- ประธานกร
- กรรมการ 
คาเบี้ยประชุมก
(บาท/คร้ัง) 
- ประธานกร
- กรรมการต
คาเบี้ยประชุมก
กําหนดคาตอบ
(บาท/คร้ัง)  
คาเบี้ยประชุมก
(บาท/คร้ัง) 
สิทธิประโยชนอื

วงเงินที่ข

นนเสียงพิจารณ
นนเสียงพิจารณ
ติดวยคะแนนเ
กรรมการเปนร

การกําหนดคา
หมายให นาย
นี้ 
รหาและกําหน
ษัทจดทะเบียนอื
ยงกับผลประก
ที่อยูในอุตสาห
สรรหาและกําห
ยมีวงเงินคาตอบ
ป รายละเอียดดั

ประเภทคาตอบ

ะจําไตรมาส  
 
รรมการ 
รรมการตรวจสอ
รวจสอบ 

กรรมการบริษัท
รรมการ 

กรรมการตรวจส

รรมการตรวจสอ
รวจสอบ 
กรรมการสรรหา
แทนรวมท่ีปรึก

กรรมการนโยบา

อื่นๆ 

ออนุมัติจากผูถื

ณาอนุมัติแตงต้ัง
ณาอนุมัติแตงต้ัง
สียงขางมากข
รายบุคคลทั้ง 

าตอบแทนกร
การุณ  กิตติสถ

นดคาตอบแทน
อื่นในตลาดหลั
กอบการ และป
กรรมเดียวกัน
หนดคาตอบแท
บแทนรวมไมเกิ
ดังนี้ 

แทน 

อบ 

 (บาท/คร้ัง)

สอบ  

อบ 

าและ 
กษา  

ายความเส่ียง 

ถือหุน (บาท) 
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งนายกอบชัย  จิ
งนายวีรวัฒน  ช
ของจํานวนเสีย
4 ทาน แทน

รรมการประจาํ
ถาพร รายงาน

นไดนําเสนอต
ลักทรัพยแหงปร
ปจจัยแวดลอม
นหรือใกลเคียง
ทน โดยเห็นสมค
กิน 13,500,000

ป 2

13
12

9
8

5
4

6
5
2

2

ไ

12,0

จิราธิวัฒน ไมมี
ชุติเชษฐพงศ ไม
ยงทั้งหมดของ
กรรมการที่ออ

าป 2559 
นการกําหนดคา

ตอคณะกรรมก
ระเทศไทย โดย
มอื่นที่เก่ียวขอ
กับบริษัท คณ
ควรเสนอใหผูถื
0 บาท เพิ่มขึ้น 

2558 

 

38,000
27,000
98,000
81,000

57,500
40,000

65,000
50,000
23,000 

23,000 

ไมมี 

00,000 

มีจํานวนหุนเพิ่ม
มมีจํานวนหุนเพิ
งผูถือหุนที่มาป
อกตามวาระป

าตอบแทนกรร

การบริษัทเพื่อพิ
ยพิจารณาหนาที
อง ตลอดจนพิจ
ณะกรรมการบริ
ถือหุนพิจารณา

1,500,000 บา

ป 2559 

 

152,000 
133,000 
103,000 
85,000

60,000 
42,000 

65,000 
50,000 
25,000 

25,000 

ไมมี 

13,500,000 

(ส่ิงที

มขึ้น 
พิ่มขึ้น  
ประชุมและมีสิ
ประจําป 2559

รมการประจําป

พิจารณากําหน
ที่ความรับผิดช
จารณาเปรียบ
ริษัทพิจารณาแ
อนุมัติการกําห
าท จากป 2558

เปล่ียนแป
เพิ่มขึ้น / (ล

 

14,00
6,00
5,00
4,00

 
2,50
2,00

 
- 
- 

2,00

2,00

- 
1,500,0

ที่สงมาดวย 2)

สิทธิออกเสียง
9 ตามที่เสนอ

ป 2559 เพื่อให

นดคาตอบแท
ชอบ ความสําเร็
บเทียบกับอัตร
แลวเห็นชอบกั
หนดคาตอบแท
8 โดยมีผลต้ังแ

ปลง 
ลดลง)

00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 

00 

000 

) 

ง
อ

ห

น
ร็จ
รา
ับ
น
แต



 
ทั้งนี้

ในคณะกรรมก
ประ

จึงขอใหที่ประ
 

เห็
ไม
งด
บั

 
หมา

ลงคะแนน 3,6
มติ 

มีสิทธิออกเสี
ตามที่เสนอท

 
วาระที่ 7 พิจ
 ประ
กําหนดคาสอ

คณะ
จากบริษัท เค
ความเห็นตอง

1) น
2) น
3) น

ทั้งนี้
เปนบริษัทที่ได
ประสบการณใ
รายใหญ หรือ
ขออนุมัติมีจํา
ภูมิไชย สอบบั

นอก
จํานวน 8 บริษั
อาจเปนผูสอบ

นี้ กรรมการที่เป
การชุดยอย  
ะธานฯ เปดโอก
ะชุมพิจารณาอน

มติ 

หน็ดวย 
มเห็นดวย 
ดออกเสียง 
ัตรเสีย 

ายเหตุ: ในวา
663,582,103 ห
ที่ประชุมมีมติ
สียงลงคะแนน
ทุกประการ  

จารณาอนุมัตกิ
ะธานฯ ไดมอบห
บบัญชีประจําป
ะกรรมการบริษั
พีเอ็มจี ภูมิไชย
บการเงนิของบ ิ

ราย
นางสาวบงกช  อ
นางวิไล  บูรณกิ
นางสาวพรทิพย

นี้  บริษัท เคพีเอ็
ดรับความเห็นช
ในการสอบบญั
ผูที่เก่ียวของ ใน
านวนเงินไมเกิน
บัญชี จํากัด เปน
กจากนี้ เห็นสมค
ษัท ประมาณกา
บบัญชีหลักหรือ

ปนผูบริหาร (Ex

กาสใหผูถือหุนซ
นุมัติการกําหน

จํ
(1 หุน

าระนี้ มีผูเขารว
หุน ของจํานวน
ติดวยคะแนน
น อนุมัติการกํ

การแตงตั้งผูส
หมายใหนายไพ
ป 2559 เพื่อให
ษัทพิจารณาแล
ย สอบบัญชี จํา
ริษัทและบริษทั
นาม 
อ่ําเสงี่ยม 
ตติโสภณ 
  ริมดุสิต 

อ็มจี ภูมิไชย สอ
ชอบจากสํานัก
ญชีเปนอยางดี ไ
นลักษณะท่ีจะมี
น 6,550,000 
นผูสอบบัญชีขอ
ควรเสนอใหผูถือ
ารจํานวน 437,3
อผูสอบบัญชีอื่น

xecutive Direc

ซักถามรายละเ
ดคาตอบแทนก

จํานวนเสียงที่ลง
น ลงคะแนนได 

3,642
11
10

มประชุมเพิ่มขึ้
นหุนทั้งหมด 4,4
เสียงไมนอยก
กําหนดคาตอบ

อบบัญชีและก
พฑูรย ทวีผล ป
หที่ประชุมพิจา
วเห็นชอบกับข
ากัด (“ผูสอบบั
ทยอยประจําป 

เลขที

อบบัญชี จํากัด
กงานคณะกรรม
ไมเปนผูถือหุน 
มีผลกระทบตอ
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
องบริษัทและบ ิ
อหุนพิจารณาอน
350 บาท โดยผู
น (“ผูสอบบัญชี
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ctor) และผูบริ

เอียดและเสนอ
กรรมการประจาํ

งมติ 
 1 เสียง) 

2,329,385
,028,450

0,048,168
176,100

ขึ้นจากวาระที่ 
488,000,000 ห
กวา 2 ใน 3 ข
บแทนกรรมกา

กําหนดคาสอ
ประธานกรรมกา
รณาอนุมัติดังนี
ขอเสนอของคณ
บัญชีหลัก”) ดัง
2559  
ที่ใบอนุญาต 

3684 
3920 
5565 

ด และผูสอบบัญ
มการกํากับหลั
ไมมีความสัมพั
อการปฏิบัติหนา
นจากป 2558 
ริษัทยอย จํานว
นุมัติคาสอบบัญ
ผูสอบบัญชีของ
ชีรอง”) และมอ

หารจะไมไดรับ

อขอคิดเห็นตาง
าป 2559 โดยป

รอยละของจํา
มีสิทธิ

5 จํานวน 1,14
หุน 
ของจํานวนเสี
ารประจําป 25

บบัญชีประจํา
ารตรวจสอบ รา
นี้ 
ณะกรรมการตรว
งมีรายนามตอไ

จํานวนป

ญชีที่เสนอแตงต
ักทรัพยและตล
พันธ หรือสวนได
าที่อยางเปนอิส
เนื่องจากการเ
วนรวม 26 บริษ
ญชีสําหรับบริษั
บริษัทยอยที่จัด
อบอํานาจใหฝา

บคาตอบแทนสํา

งๆ แตไมมีผูถือ
ปรากฏผลของค

านวนหุนที่เขาร
ธอิอกเสียงลงค

44 หุน รวมเปน

ยงทั้งหมดขอ
559 ในวงเงินร

าป 2559 
ายงานการแตง

วจสอบ โดยเห็น
ไปนี้ คนใดคนห

ปที่เปนผูสอบบ
- 
- 
- 

ต้ังเปนผูสอบบัญ
ลาดหลักทรัพย
ดเสียกับบริษัท 
สระ โดยคาสอบ
เพิ่มขึ้นของบริษ
ษัท  
ษัทยอยที่จัดต้ังแ
ดต้ังและจดทะเบี
ายจัดการเปนผูอ

(ส่ิงที

าหรับการดํารง

อหุนรายใดซักถ
คะแนนเสียงดัง

รวมประชุมและ
คะแนน 

99.41
0.30
0.27
0.00

นจํานวนหุนที่มี

องผูถือหุนที่ม
รวมไมเกิน 13

งต้ังผูสอบบัญชี

นควรเสนอแตง
หนึ่งเปนผูสอบบ

บัญชีของบริษั

ัญชีของบริษัทแ
 (ก.ล.ต.) แล
 บริษัทยอย ผูบ
บบัญชีประจําป
ษัทยอย โดยบริ

และจดทะเบียน
บียนในตางประ
อนุมัติแตงต้ังผู

ที่สงมาดวย 2)

งตําแหนงตางๆ

ถาม ประธานฯ
นี้ 

ะ 

99
010
743
048

มีสิทธิออกเสียง

มาประชุมและ
,500,000 บาท

ชของบริษัทและ

งต้ังผูสอบบัญชี
บัญชีและแสดง

ษัท 

และบริษัทยอย
ะมีความรูและ
บริหาร ผูถือหุน
ป 2559 ที่เสนอ
ริษัท เคพีเอ็มจี

นในตางประเทศ
ะเทศบางบริษัท
ผูสอบบัญชีและ

) 

ๆ 

ฯ 

ง

ะ
ท 

ะ

ชี
ง

ย 
ะ
น
อ
จี 

ศ 
ท
ะ



 
กําหนดคาสอ
ปรากฏตามเอ

ประ
 M

บริษัทไมจําเป
นาย

การส่ือสาร ขอ
เม่ือไ

บัญชีและกําห
 

เห็
ไม
งด
บั

 
หมา

ลงคะแนน 3,6
มติ 

เสียงลงคะแ
บงกช อํ่าเสงี
3) นางสาวพ
ประจําป 255
จดทะเบียนใ
และจดทะเบี
เปนผูอนุมัติ
ที่อาจเปลี่ยน
 
วาระที่ 8 พิจ

ประ
ไมเกิน 10,00

เพื่อ
เพื่อความคล
อนุมัติวงเงินอ
สําหรับเงื่อนไข

 ประ

บทานงบการเงิ
อกสารประกอบ
ะธานฯ เปดโอก
Mr. Basant K
ปนตองแตงต้ังผู
ยสุทธิชัย  จิราธิ
อความกรุณาผู
ไมมีผูถือหุนรา
หนดคาสอบบัญ

มติ 

หน็ดวย 
มเห็นดวย 
ดออกเสียง 
ัตรเสีย 

ายเหตุ: ในวาร
663,583,103 หุน
 ที่ประชุมมีม
นน อนุมัติให
งี่ยม ผูสอบบัญ
รทิพย  ริมดสิุ
59 และอนุมัติ
ในตางประเทศ
บียนในตางปร
แตงตั้งผูสอบ
นแปลงระหวาง

จารณาอนุมัตวิ
ะธานฯ ไดมอบห
0 ลานบาทเพื่อ
เปนการสนับ
ลองตัวในการร
ออกและเสนอข
ขเบื้องตนของห
ะเภท : 

งินของบริษัทยอ
บการประชุม ส่ิ
กาสใหผูถือหุนซ
Kumar Duga
สอบบัญชีรอง 
ธิวัฒน กลาวข
ผูถือหุนเขียนคํ
ยใดซักถามแล
ชีประจําป 255

จํ
(1 หุน

ระนี้ มีผูเขารวม
น ของจํานวนหุ
มติดวยคะแนน
หแตงตั้ง บริษั
ญชีรับอนุญาต
สิต ผูสอบบัญชี
ติคาสอบบัญชี
ศ จํานวน 8 บ ิ
ระเทศบางบริษ
บัญชีและกําห
งปตามที่เสนอ

วงเงินออกและ
หมายใหนางส
อใหที่ประชุมพิ
สนุนแผนการ
ระดมทุนจากแ
ขายหุนกูจํานว
หุนกูที่ขออนุมัติ
หุนกูมีประกัน
กําหนด และ/

อย บริษัทรวม 
งที่สงมาดวย 6
ซักถามรายละเ
r ผูถือหุนรายย
เนื่องจากมีการ
ขอบคุณผูถือหุ
าถามเปนลาย
ะเสนอขอคิดเห็
9 โดยปรากฏผล

จํานวนเสียงที่ลง
น ลงคะแนนได 

3,653

10

มประชุมเพิ่มขึ้น
นทั้งหมด 4,48
นเสียงขางมา
ษัท เคพีเอ็มจี 
ตเลขที่ 3684, 
ชีรับอนุญาตเ
ชีจํานวนรวม 
ริษัท ประมาณ
ษัทอาจเปนผูส
หนดคาสอบท
อทุกประการ

ะเสนอขายหุน
าวนภารัตน  ศ
จารณาอนุมัติด
ลงทุนในการพ
แหลงเงินทุนภ
วนไมเกิน 10,0
ติมีดังนี้ 
น และ/หรือ หุน
หรือ ไมมีสิทธิไ
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กิจการรวมคา
6 
เอียดและเสนอ
ยอย เสนอแนะ
รแตงต้ังผูสอบบ
นสําหรับขอเส
ยลักษณอักษรแ
ห็นเพิ่มเติม ปร
ลของคะแนนเสี

งมติ 
 1 เสียง) 

3,349,435
7,000

0,050,568
176,100

นจากวาระท่ี 6 
88,000,000 หุน
กของจํานวน
 ภูมิไชย สอบ
 2) นางวิไล 
ลขที่ 5565 คน
6,550,000 บ
ณการจํานวน 
สอบบัญชีหลั
ทานงบการเงิน

นกูจํานวนไมเ
ศรีวรรณวิทย รา
ดังนี้ 
พัฒนาโครงกา
ภายนอก คณะ
000 ลานบาท

นกูไมมีประกัน
ไถถอนกอนกําห

 และอื่นๆ ที่อา

อขอคิดเห็นตาง
ะเปนภาษาอังก
บัญชีหลักแลวเ
สนอแนะ และแ
และสงใหคณะ
ะธานฯ จึงขอใ
สียงดังนี้ 

รอยละของจํา
มีสิทธิ

จํานวน 1,000
น 
เสียงทั้งหมดข
บบัญชี จํากัด
 บูรณกิตติโส
นใดคนหนึ่งเป
บาท และคาส
437,350 บาท
ักหรือผูสอบบ
นของบริษัทย

กนิ 10,000 ลา
ายงานการขออ

ารใหมและกา
ะกรรมการบริษ

น ชนิดไมดอยสิ
หนด มีสิทธิแป

าจเปลี่ยนแปลง

ๆ ปรากฏวามีผ
ฤษเกี่ยวกับกา
พื่อจะไดไมเกิด
แจงผูถือหุนวา
กรรมการพิจา
ใหที่ประชุมพิจา

านวนหุนที่เขาร
ธอิอกเสียงลงค

0 หุน รวมเปน

ของผูถือหุนที
 (“ผูสอบบัญชี
ภณ ผูสอบบัญ
ปนผูสอบบัญชี
สอบบัญชีสําห
ท โดยผูสอบบั
บัญชีรอง โดย
อย บริษัทรวม

านบาท 
อนุมัติวงเงินออ

รขยายธุรกิจใ
ษัทจึงพิจารณ

สิทธิ และ/หรือ 
ปลงสภาพ และ

(ส่ิงที

งระหวางปดวย

ผูถือหุนเสนอแ
ารแตงต้ังผูสอบ
ดคาใชจายเพิ่ม
าเพื่อความเขา
รณาอีกครั้ง  
ารณาอนุมัติกา

รวมประชุมและ
คะแนน 

99.72
0.00
0.27
0.00

นจํานวนหุนที่มี

ที่มาประชุมแล
ชีหลัก”) โดยมี
ัญชีรับอนุญา
ชีของบริษัทแล
หรับบริษัทยอ
บัญชีของบริษัท
ยมอบอํานาจใ
ม กิจการรวม

อกและเสนอขา

ในอนาคตของ
ณาเสนอใหผูถือ

ดอยสิทธิ มีสิท
ะ/หรือ ไมมีสิทธิ

ที่สงมาดวย 2)

ย รายละเอียด

แนะดังนี้ 
บบัญชีบริษัทวา
เติม 
ใจที่ตรงกันใน

ารแตงต้ังผูสอบ

ะ 

207
002
743
048

มีสิทธิออกเสียง

ละมีสิทธิออก
มี 1) นางสาว
ตเลขที่ 3920,
ละบริษัทยอย
ยที่จัดตั้งและ
ัทยอยที่จัดตั้ง
ใหฝายจัดการ
มคา และอื่นๆ

ายหุนกูจํานวน

งบริษัท ดังนั้น
อหุนพิจารณา

ทธิไถถอนกอน
ธิแปลงสภาพ 

) 

ด

า

น

บ

ง

ก
ว
, 
ย
ะ 
ง
ร
ๆ 

น

น 
า

น



 
 วงเงิ
 อายุ

 การ

 โดย
คณะกรรมกา
ดังกลาว ราย
อันจําเปนและ

ประ
 M

การพิจารณาอ
นาเช่ือถือ (Cr

 น
เม่ือไ

เสนอขายหุนก
 

เห็
ไม
งด
บั

 
หมา

เสียงลงคะแน
มติ 

มีสิทธิออกเสี
ขางตน 
 
วาระที่ 9 พิจ

ประ
และ/หรือ หุนกู

งินรวม : 
ยุ : 

เสนอขาย : 

ยเห็นสมควรเส
ารบริษัทเปนผู
ยละเอียด และ
ะสมควรเก่ียวเนื
ะธานฯ เปดโอก
Mr. Basant Ku
ออกตราสารหนี
redit Rating) ที
นางสาวนภารัต
ไมมีผูถือหุนรา
กูจํานวนไมเกิน

มติ 

หน็ดวย 
มเห็นดวย 
ดออกเสียง 
ัตรเสีย 

ายเหตุ: ในวาร
นน 3,663,844
ที่ประชุมมีมติ
สียงลงคะแนน

จารณาอนุมัตวิ
ธานฯ ไดมอบห
กูระยะส้ันจํานว

ไมเกิน 10,0
มีกําหนดระ
คณะกรรมก
ตลาดหลักท
เสนอขายให
ขอบังคับขอ
กําก ับหลัก
เปล่ียนแปลง

สนอใหผู ถ ือหุ 
มีอํานาจพิจาร
เงื่อนไขอื่นๆ ที
นื่องกับการออก
กาสใหผูถือหุนซ
umar Dugar ผู
นี้ที่ไมกําหนดวัน
ที่ดีขึ้นและชวยล
ตน  ศรีวรรณวิท
ยใดซักถามแล
น 10,000 ลาน

จํ
(1 หุน

ระนี้ มีผูเขารวม
,137 หุน ของจ
ติดวยคะแนนเ
น อนุมัติวงเงิ

วงเงินออกและ
หมายให นางสา
วนไมเกิน 6,000

00 ลานบาท ห
ยะเวลา และ/ห
การกํากับหลักท
ทรัพยประกาศ ก
หแกประชาชน
องประกาศคณ
ทรัพยและตล
งในภายหนา 
หุ นพิจารณาม
รณากําหนดป
ที่เกี่ยวของ รวม
กและเสนอขาย
ซักถามรายละเ
ผูถือหุนรายยอย
ันไถถอน (Perp
ลดตนทุนในการ
ทย รับทราบขอ
ะเสนอขอคิดเห็
นบาท โดยปราก

จํานวนเสียงที่ลง
น ลงคะแนนได 

3,653

10

มประชุมเพิ่มขึ้
จํานวนหุนทั้งห
เสียงไมนอยก
นออกและเส

ะเสนอขายตั๋ว
าวนภารัตน  ศรี
0 ลานบาทเพื่อ
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หรือในสกุลอื่นใ
หรือ ไมมีกําหน
ทรัพยและตลา
กําหนดหรือแก
นทั่วไป และ/ห
ณะกรรมการกําก
ลาดหลักทร ัพ

อบอํานาจให
ระเภทและจํา
มทั้งเขาเจรจา
ยหุนกูดังกลาว
เอียดและเสนอ
ย เสนอแนะให
petual Bond) 
รออกและเสนอ
อเสนอแนะดังก
ห็นเพิ่มเติม ประ
กฏผลของคะแน

งมติ 
 1 เสียง) 

3,617,469
400

0,050,168
176,100

ขึ้นจากวาระที่ 
หมด 4,488,00
กวา 3 ใน 4 
นอขายหุนกูจ

วเงินระยะส้ัน 
รีวรรณวิทย ราย
อใหที่ประชุมพจิ

ในจํานวนเทียบ
นดระยะเวลา (
าดหลักทรัพย 
กไขเปล่ียนแปล
หรือ ผูลงทุนสถ
กับหลักทรัพย
พย และตลาดห

หคณะกรรมก
นวนของหุนกู
ทําความตกล
 
อขอคิดเห็นตาง
บริษัทเพิ่มควา
หรือตราสารหนี
อขายหุนกูได 
กลาวและจะนาํ
ะธานฯ จึงขอใ
นนเสียงดังนี้ 

รอยละของจํา
มีสิทธิ

7 จํานวน 261
0,000 หุน 
ของจํานวนเ

จํานวนไมเกิน

และ/หรือ หุน
ยงานการขออน
จารณาอนุมัติดั

บเทา 
(Perpetual) ภ
หรือที่คณะกร
ลงในภายหนา 
ถาบัน และ/หรื
และตลาดหลัก
หลักทร ัพย ปร

ารบริษ ัท  หรือ
ที่จะออกในแต
ง ลงนามในเอ

ๆ ปรากฏวามีผ
มหลากหลายใ
นี้ประเภทอื่นเพื

าไปพิจารณา 
ใหที่ประชุมพิจ

านวนหุนที่เขาร
ธอิอกเสียงลงค

1,034 หุน รวม

สียงทั้งหมดขอ
น 10,000 ลาน

นกูระยะส้ันจําน
นุมัติวงเงินออก
ังนี้ 

(ส่ิงที

ภายใตขอบังคั
รรมการกํากับห

รือ ผูลงทุนราย
กทรัพย หรือที่ค
ระกาศ  กําหน

อผู ที ่ได ร ับมอ
ตละคราว ภาย
อกสาร และดํา

ผูถือหุนเสนอแ
ในการจัดหาแห
พื่อชวยใหบริษัท

จารณาอนุมัติว

รวมประชุมและ
คะแนน 

99.72

0.27
0.00

มเปนจํานวนหุ

องผูถือหุนที่ม
นบาทตามที่เส

นวนไมเกิน 6
กและเสนอขายต

ที่สงมาดวย 2)

ับของประกาศ
หลักทรัพยและ

ยใหญ ภายใต
คณะกรรมการ
นด  หร ือแก ไข

บอํานาจจาก
ยใตวงเงินรวม
าเนินการตางๆ

แนะดังนี้ 
หลงเงินทุน เชน
ทมีอันดับความ

วงเงินออกและ

ะ 

209
-

743
048

หุนที่มีสิทธิออก

มาประชุมและ
สนอขออนุมัติ

,000 ลานบาท
ต๋ัวเงินระยะส้ัน

) 

ศ
ะ

ต
ร
ข

ก
ม
ๆ 

น 
ม

ะ

ก

ะ    
ติ

ท 
น 



 
เพื่อ

ทางเลือกและเ
เสนอใหผูถือหุ

ประ
 วงเงิ

อายุ
 การเ

 เงื่อน
 โดย
บริษัทเปนผูมี
หุนกูระยะส้ัน
คณะกรรมการ
จากสํานักงาน

ประ
ขอเสนอแนะดั

 M
บริษัทควรพิจ

 น
อนุมัติของผูถื

 น
เสนอขายหุนกู
อยางเดียว จะ
ลงคะแนน 

น
ประเภทของนั
หุนกูระยะส้ันจ
ประเภทไปพร
ดําเนินการใน

เม่ือไ
เสนอขายต๋ัวเงิ

 
 

 
 

 

เปนการสนับส
เพิ่มความคลอง
หุนพิจารณาอนมุ
เภท : 
นรวม : 
 : 
เสนอขาย : 

นไข : 
เห็นสมควรเสน
อํานาจพิจารณ
นดังกลาวในแต
รกํากับหลักทรัพ
นคณะกรรมการ
ะธานฯ เปดโอก
ดังนี้ 
Mr. Basant K
ารณากูยืมเงิน
นางสาวนภารัต
อหุนอยูแลว  
นายสวาง  ทั่งว
กูระยะส้ันมีควา
ะไดไมตองขออ

นางสาวนภารั
นกัลงทุนที่เขาไป
จะชวยใหตนทนุ
รอมกันเพื่อควา
แตละชวงเวลา
ไมมีผูถือหุนรา
งินระยะส้ัน แล

นุนแผนการลง
งตัวในการหมุน
มัติวงเงินออกแ

ต๋ัวเงินระย
ไมเกิน 6,0
ไมเกิน 270
เสนอขาย
ขอบังคับข
กํากับหลัก
สามารถหม

นอใหผูถือหุนพจิ
ณากําหนดเงื่อน
ตละคร้ัง ทั้งนี้ 
ัพยและตลาดห
รกํากับหลักทรัพ
กาสใหผูถือหุน

Kumar Dugar 
นระยะส้ันประเภ
ตน  ศรีวรรณวิท

วัฒโนทัย ผูรับ
ามแตกตางกันอ
นุมัติจากผูถือห

รัตน  ศรีวรรณวิ
ปเสนอขาย ขั้น
นของเงินทุนตํ่า
มยืดหยุนและค
 
ยใดซักถามแล
ะ/หรือ หุนกูระย

งทุนในการพัฒ
นเวียนเงินทุนใน
ละเสนอขายตั๋ว
ะส้ัน และ/หรือ 

000 ลานบาท 
0 วัน 
ใหแกประชาช
ของประกาศคณ
กทรัพยและตลา
มุนเวียนเสนอข
จารณามอบอํา
นไขวิธีการเสน
หากการออกต
หลักทรัพย ใหดํา
พยและตลาดห
นซักถามรายล

ผูถือหุนรายยอ
ภทอื่นหรือกูยืม
ทย ชี้แจงวา ขอ

มอบฉันทะจาก
อยางไร และเหต
หุนดวยมติ 3 ใน

วิทย ชี้แจงวา 
ตอนในการออก
ากวาการออกต๋ั
คลองตัวในการ

ะเสนอขอคิดเห็
ยะส้ันจํานวนไม
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นาโครงการให
นการดําเนินงาน
วเงินระยะส้ัน แ
หุนกูระยะส้ัน

ชนทั่วไป และ/ห
ณะกรรมการกํ
าดหลักทรัพยปร
ายไดภายในวง
านาจใหคณะกร
นอขาย และราย
ต๋ัวเงินระยะส้ัน
าเนินการตามก
หลักทรัพย 
ะเอียดและเส

อย เสนอแนะว
มเงินจากตลาด
อเสนอแนะจาก

กผูถือหุน ถาม
ตุใดในวาระน้ีจึ
น 4 ของจํานวน

เคร่ืองมือทาง
กและเสนอขาย
ั๋วเงินระยะส้ัน จึ
รดําเนินการ โดย

ห็นเพิ่มเติม ปร
มเกิน 6,000 ลา

มและการขยา
นโครงการตางๆ
และ/หรือ หุนกูระ

หรือ ผูลงทุนส
ากับหลักทรัพ
ระกาศ กําหนด
งเงินที่อนุมัติดัง
รรมการบริษัท ห
ยละเอียดที่เก่ีย
น และ/หรือ หุน
กฎหมายกอนก

นอขอคิดเห็นต

วา นอกจากกา
เงิน (Money M
กผูถือหุนบริษัท

วาการออกแล
จึงไมขออนุมัติว
นเสียงทั้งหมดข

การเงินทั้ง 2 ป
ยหุนกูอาจมีมาก
จึงขอใหที่ประชุ
ยในทางปฏิบัติ

ระธานฯ จึงขอใ
านบาท โดยปร

ยธุรกิจในอนาค
ๆของบริษัท คณ
ะยะส้ันจํานวนไ

ถาบัน และ/ห ื
ยและตลาดหล
หรือแกไขเปล่ีย
กลาว 
หรือผูที่ไดรับมอ
ยวของกับการอ
นกูระยะส้ันตอ
ารออกเสนอขา

ตางๆ ปรากฏว

รออกหุนกูระย
Market) ดวย 
ทสามารถดําเนิ

ะเสนอขายต๋ัว
งเงินออกและเส
ของผูถือหุนที่ม

ประเภทมีควา
กกวาต๋ัวเงินระ
ชุมพิจารณาอนุ
บริษัทจะพิจาร

ใหที่ประชุมพิจ
รากฏผลของคะ

(ส่ิงที

คตของบริษัท 
ณะกรรมการบริษ
ไมเกิน 6,000 ล

รือ ผูลงทุนราย
ลักทรัพย หรือค
ยนแปลงในภาย

อบอํานาจจาก
ออกต๋ัวเงินระย
องขออนุญาตจ
ายไดหลังจากที

วามีผูถือหุนสอ

ยะสั้นและตั๋วเงิ

นินการไดภายใต

วเงินระยะส้ันกั
เสนอขายต๋ัวเงิน
มาประชุมและมี

ามแตกตางกัน
ะยะส้ัน แตในบา
นมัติเคร่ืองมือทา
รณาถึงความเห

จารณาอนุมัติว
ะแนนเสียงดังนี้ 

ที่สงมาดวย 2)

ดังนั้น เพื่อเปน
ษัทจึงพิจารณา
ลานบาท 

ยใหญ ภายใต
คณะกรรมการ
ยหนา 

คณะกรรมการ
ะส้ัน และ/หรือ
จากสํานักงาน
ที่ไดรับอนุญาต

อบถามและให

นระยะสั้นแลว

ตการพิจารณา

ับการออกและ
นระยะส้ันเพียง
มีสิทธิออกเสียง

 โดยขึ้นอยูกับ
างคร้ังการออก
างการเงินทั้ง 2
หมาะสมในการ

วงเงินออกและ

) 

น
า

ต
ร

ร
อ 
น
ต

ห

ว 

า

ะ
ง
ง

บ
ก
2 
ร

ะ



 

เห็
ไม
งด
บั

 
หมา

ลงคะแนน 3,6
มติ 

มีสิทธิออกเสี
ลานบาทตาม
 
วาระที่ 10 พิ

ประ
ดังนี้ 

 น
1

ผูถือหุนรายยอ
2
3

ระยะเวลาการใ
4
5

ในทรัพยสินบา
ดําเนินการประ

 น
1

พิจารณา 
2
3

ขอเสนอแนะนี้
4

รณรงคขอควา
ขอเสนอแนะไป

5
ทวีผลเปนผูตอ

มติ 

หน็ดวย 
มเห็นดวย 
ดออกเสียง 
ัตรเสีย 

ายเหตุ: ในวา
663,845,637 ห
ที่ประชุมมีมติ
สียงลงคะแนน
มที่เสนอขออน

จารณาเรื่องอื
ธานฯ เปดโอกา

นางศจีรัตน  เม ี
1) เสนอใหจัด
อย 
2) เสนอใหพิจ
3) เสนอใหการ
ใช Cash Vouc
4) เสนอใหมีก
5) ในเอกสารก
างสวนของโครง
ะชุมในวันนี้ (อา
นายสุทธิชัย  จิร
1) มอบหมาย

2) ในกรณีที่บริ
3) เก่ียวกับเร่ือ
นีไ้ปยังหนวยงาน
4) ในปที่ผานม
ามรวมมือจากห
ปพิจารณา 
5) วาระการพิ
อบขอซักถามดั

จํ
(1 หุน

าระนี้ มีผูเขารว
หุน ของจํานวน
ติดวยคะแนนเ
น อนุมัติวงเงิน
นุมัติขางตน 

อ่ืนๆ (ถามี)  
าสใหผูถือหุนซกั

ธีสุวภาพ ผูถือห
ดกิจกรรมใหผูถื

ารณาใหผูถือหุ
รซื้อ Cash Vou

cher ใหนานขึ้น 
ารแจกของชํารว
การประชุมผูถือห
งการเซ็นทรัลเฟ
างอิงเอกสารกา
ราธิวัฒน กลาว
ยใหฝายจัดการ

ริษัทออกและเส
อง Cash Vouc
นที่เก่ียวของเพือ่
มา บริษัทแจกข
หนวยงานกํากับ

จารณาอนุมัติก
ังกลาว 

จํานวนเสียงที่ลง
น ลงคะแนนได 

3,641
11
10

วมประชุมเพิ่มขึ้
นหุนทั้งหมด 4,4
เสียงไมนอยก
นออกและเสน

กถามรายละเอยี

หุนรายยอย เสน
ถือหุนเขาเย่ียม

นรายยอยของบ
ucher ของหาง

วยแกผูถือหุนที่
หุนที่นําสงใหผูถื
ฟสติวัล ภูเก็ต 1
รประชุมสามัญ
ขอบคุณผูถือหุน
รนําขอเสนอแน

สนอขายหุนกูแก
cher เนื่องจาก
อพิจารณาตอไป
ของชํารวยแกผูถื
ดูแลตางๆ เพื่อใ

การลงทุนในทรั
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งมติ 
 1 เสียง) 
,622,969
,988,400

0,058,168
176,100

ขึ้นจากวาระที่ 
488,000,000 ห
กวา 3 ใน 4 
นอขายตั๋วเงินร

ยดและเสนอขอคิ

นอแนะและสอบ
มชมโครงการใ

บริษัทมีสิทธิจอง
งสรรพสินคาเซ็น

เขารวมประชุม
ถือหุนลวงหนา
 จากบุคคลที่เกี

ญผูถือหุนประจาํ
นสําหรับขอเสน
นะเร่ืองการจัด

กประชาชนทั่วไป
กเก่ียวของกับธุร
ป 
ถือหุนที่เขารวม
ใหเกิดแนวทางป

รัพยสินบางสว

รอยละของจํา
มีสิทธิ

8 จํานวน 1,50
หุน 
ของจํานวนเ
ระยะส้ัน และ

คิดเห็นอื่นๆ ปรา

บถามดังนี้ 
ใหมของบริษัท

งซื้อหุนกูกอนบุ
นทรัลถือเปนยอ

 
 ระบุวาระการป
ก่ียวโยงกัน และ
าป 2559 ในส่ิงที
นอแนะและช้ีแจ
กิจกรรมใหผูถื

ป ผูถือหุนสามา
รกิจในกลุมเซ็น

มประชุมสามัญ
ปฏบิัติที่ดีในกา

นของโครงการ

านวนหุนที่เขาร
ธอิอกเสียงลงค

00 หุน รวมเปน

สียงทั้งหมดขอ
/หรือ หุนกูระ

ากฏวามีผูถือหุน

ทเพื่อเชื่อมควา

คคลทั่วไป 
อดซื้อที่สามารถ

ประชุมวาระท่ี 8
ะวาระที่ 9 พิจา
ที่สงมาดวย 2 ห
จงดังนี้ 
อหุนเขาเย่ียม

ารถจองซ้ือไดอยู
นทรัล ไมใชธุรกิจ

ญผูถือหุนมาโดย
รจัดประชุมผูถือ

เซ็นทรัลเฟสติวั

(ส่ิงที

รวมประชุมและ
คะแนน 

99.39
0.32
0.27
0.00

นจํานวนหุนที่มี

องผูถือหุนที่ม
ะยะส้ันจํานวน

นสอบถามและใ

ามสัมพันธระห

ถเก็บสะสมคะแ

8 เร่ืองพิจารณา
ารณาเร่ืองอื่นๆ 
หนาที่ 13/17 ถึง

มชมโครงการให

ยูแลว 
จของบริษัท ดัง

ยตลอด แตในระ
อหุน อยางไรก็ต

วัล ภูเก็ต 1ฯ ข

ที่สงมาดวย 2)

ะ 

935
272
745
048

มีสิทธิออกเสียง

มาประชุมและ
นไมเกิน 6,000

ใหขอเสนอแนะ

หวางบริษัทแล

แนนได และขยา

อนุมัติการลงทุ
ซึ่งไมตรงกับกา
หนาที่ 16/17)

หมของบริษัทไ

งนั้น บริษัทจะส

ะยะหลังไดมีกา
ตาม บริษัทขอนํ

อใหนายไพฑูร

) 

ง

ะ    
0 

ะ

ละ 

าย

น
าร

ป

สง

าร
นาํ

รย  



 
น

ภูเก็ต 1ฯ เปน
 น
ประชาชนท่ัวไ
สถาบันเปนหล
ระดมทุนจํานว

 น
เซ็นทรัลเฟสติว

น
ตองการของกล

1
ใหญ เปนศูนย
ครอบครัว โคร

2
บรรยากาศผอ

3
ตอบโจทยกลุม

 น
1

สามารถนั่งเลน
2

 น
1

เวสตเกตและศ
รถเด็กเลน เป
โดยบริษัทขอน

2
 น

Corporate B
เหลานี้มาจาก
ผลักดันองคกร

น
กิจกรรมดานค
เหตุการณควา

น
ขอสังเกตเก่ียว
การดําเนินงาน

นายไพฑูรย  ท
นรายงานการปร
นางสาวนภารัต
ไป ผูถือหุนมีสิท
ลัก และหุนกูทีเ่
วนมากขึ้น อาจ
นายสวาง  ทั่งวั
วัล แตละโครงก
นายปรีชา  เอก
ลุมลูกคาเปาหม
1) เซ็นทรัลพล
ยการคาที่มีควา
รงการเซ็นทรัลพ
2) เซ็นทรัลเฟ
อนคลาย สนุกส
3) เซ็นทรัลเวิล
มลูกคาที่ตองก
นางสาวนันทนา
1) ศูนยการคา
นของเลนทํากิจ
2) ขอใหบริษัท
นายปรีชา  เอกค
1) บริษัทจัดให
ศูนยการคาเซ็น
นตน ทั้งนี้ อาจ
นําขอเสนอแนะ
2) เร่ืองอาหาร
นางสาวเจนจิร
Brands และได
กความมุงม่ันใน
รใหกาวไปขางห
นอกจากนี้ ผูถือ
ความรับผิดชอบ
ามไมสงบใหมีร
นายสุทธิชัย  จิ
วกับผลสําเร็จข
นของบริษัท ดัง

ทวีผล ชี้แจงวา 
ระชุมสามัญผูถื
ตน  ศรีวรรณวทิ
ทธิจองซื้อหุนกู
เสนอขายมีจําน
จจะพิจารณาเส
วัฒโนทัย ผูรับม
การมีรูปแบบแต
กคุณากูล ชี้แจ
มายไดหลากหล
าซา เปนศูนยก
ามสะดวกและค
ลาซาจัดเปนรูป
สติวัล เปนศูนย
สนาน และตอบ
ลด ปจจุบันใน
าร Lifestyle ส
า  ภูวดากร ผูถือ
าของบริษัทคว
จกรรมตางๆ 
ทจัดอาหารในป ิ
คุณากูล ชี้แจงด
หมีส่ิงอํานวยค
นทรัลเฟสติวัล ี
จจะยกเวนที่ศูน
ะดังกลาวไปพิจ
รรับรองผูถือหุน 
รา  สมบัติเจริญ
รับคัดเลือกใหอ
นการวางกลยุทธ
หนาอยางม่ันค
อหุนไดชี้แจงเก่ีย
บตอสังคมและ
รายไดจากการเ
ราธิวัฒน กลา
ของกิจกรรมดา
งนั้น บริษัทจะนํ

วาระการพิจา
ถือหุนประจําป
ทย ชี้แจงเพิ่มเติ
กูของบริษัทไดต
นวนไมมาก จึงไ
สนอขายหุนกูแก
มอบอํานาจ ถาม
กตางกันอยางไ
งวา บริษัทพัฒ
ลายทุกกลุม โดย
ารคารูปแบบป
ครบถวน สามา
ปแบบของศูนยก
ยการคาที่มีพื้น
โจทยเฉพาะกล
ประเทศไทยมี
มัยใหม เปนศูน
อหุนรายยอย เส
รจัดใหมีสถาน

ริมาณท่ีเหมาะส
ดังนี้ 
วามสะดวกสํา
อีสตวิลล โดยจั
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ลุมลูกคา เชน ใ
แหงเดียว เปน
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องเพื่อพิจารณา

พยสินบางสวนข
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แผนงานอยาง

2
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ปที่มีศูนยการคา
มเพียง 1 โค
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ศรษฐกิจและคว
ะสมในการเปดศ

ัทระบุผลประกอ
ที่มีผลขาดทุน เ
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บการโดยรวมทีดี่

ที่สงมาดวย 2)

ารเกิดประชาค

รเดียวที่ประเท
กับการลงทุนใ

ารคาใหมเพียง 
ครงการ บริษัท

ะไร หรือบริษัท

บางปอาจเติบโ
แมวาในป 255
บโตของบริษัทไ
มีโครงการพัฒน

ขยายการลงทุ

ณะนี้ หลังจาก
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