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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด ( มหาชน ) 

********************************************************** 
 
 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  28 เมษายน 2549  เวลา 14.10 น. โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมจํานวน  
179 ราย นับจํานวนหุนได 1,874,704,759 หุน คิดเปนรอยละ 86 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท นายวันชัย จิราธิวัฒน ประธานกรรมการ ทําหนาที่
เปนประธานในที่ประชุมตามขอบังคับของบริษัท และนายนริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการทําหนาที่จดบันทึกการประชุม 
 โดยมีกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุมจํานวน 11 ทาน จากจํานวนกรรมการ 13 ทาน คือ  

1. นายวันชัย จิราธิวัฒน (ประธานกรรมการ)    
2. นายเอนก  สิทธิประศาสน    (รองประธานกรรมการ) 
3. นายไพฑูรย ทวีผล (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)     
4. นายจักกชัย  พานิชพัฒน     (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
   และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
5. นางสุนันทา ตุลยธัญ           (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
6. นายครรชิต  บุนะจินดา        (กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน)  
7. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน       (กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร) 
8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน      (กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
9. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน    (กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
10. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน       (กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ) 
11. นายปริญญ   จิราธิวัฒน       (กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
 

 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุมและมอบหมายให  นายเอนก   สิทธิประศาสน  (รองประธานกรรมการ)   เปนผูดําเนิน
การประชุม และเพื่อใหการประชุมมีความชัดเจน  โปรงใส เปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นายเอนก  สิทธิประศาสน จึงไดเชิญ
ให นายนริศ  เชยกลิ่น (เลขานุการคณะกรรมการ) เปนผูชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ พรอมเชิญผูถือหุนจํานวน  
1 ทาน ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง  ในที่ประชุมดวย เมื่อผูถือหุนเขาใจ  และ รับทราบวิธีการออกเสียง 
ลงคะแนนตรงกันแลว รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้  
 
วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2548 
 นายเอนก  สิทธิประศาสน รองประธานกรรมการ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ตามที่ไดสงใหผูถือหุนแลว 
 ไมมีผูถือหุนในหองประชุมซักถาม ทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  
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เห็นดวย 1,870,739,359 เสียง 
ไมเห็นดวย ไมมี เสียง 
งดออกเสียง 3,965,400  เสียง 

 มติ รองประธานฯ จึงสรุปวา  ท่ีประชุมมีมติเสียงขางมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ตามที่รองประธานฯ เสนอ 
 
วาระที่  2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548 
 รองประธานฯ ไดมอบหมายให นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการผูจัดการใหญ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป 2548 ใหผูถือหุนทราบ นายกอบชัย  จิราธิวัฒน จึงไดรายงานเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

• บริษัทไดรับรางวัล  “Asia’s Best Under A Billion” เปน 1 ใน 200 บริษัท ชั้นนําของเอเชีย ที่มีรายไดตอปไมเกิน  
1 พันลานเหรียญสหรัฐ ประจําป 2548 ซึ่งเปนการจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes Asia  

• บริษัทไดทําการ Re-branding โดยมุงเนนที่การสราง Brand ใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น ภายใตสัญลักษณใหมที่
ใชคําวา “CPN”  ซ่ึงจะทําใหภาพลักษณของบริษัทมีความทันสมัยมากขึ้น และเปนการตอกย้ําจุดยืนที่ชัดเจนใน
ความเปนผูนําในการพัฒนาธุรกิจศูนยการคาดวยมาตรฐานระดับโลกที่มุงสูการขยายธุรกิจใหครอบคลุมภาคพื้น 
เอเชีย 

• เพื่อให Product Brand ของบริษัทมีความชัดเจนตอลูกคาและผูบริโภคยิ่งขึ้น บริษัทไดแบงศูนยการคาออกเปน  
4 รูปแบบ ประกอบดวย 

1. เซ็นทรัลเวิลด  เปนศูนยการคาขนาดใหญ ในเมืองหลักของแตละประเทศ พื้นที่คาปลีกประมาณ 200,000 
ตารางเมตร โดยกําหนดรูปแบบใหเปน “Best of the Best” 

2. เซ็นทรัล พลาซา เปนศูนยการคาที่มีความหลากหลายของสินคา และบริการ รวมถึงมีความเปน life style  
รองรับลูกคาทุกรูปแบบ มีพื้นที่คาปลีกประมาณ 100,000 ตารางเมตร 

3. เซ็นทรัล ทาวน เปนศูนยการคาในชุมชนยานชานเมือง มีพื้นที่คาปลีกประมาณ 50,000 ตารางเมตร 
4. เซ็นทรัล เฟสติวัล เปนศูนยการคาที่อยูในเมืองทองเที่ยวมีพื้นที่คาปลีกประมาณ 50,000 ตารางเมตร 

• บริษัทไดรับการจัดใหเปนหนึ่งในบริษัทที่มีผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําป 
2548 ดีเดน เปนปที่ 2 ติดตอกัน 

• นอกจากนี้  หลักทรัพยของบริษัทได รับการคัด เลือกใหอยู ใน  50 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย ที่ถูกนําไปคํานวณดัชนี SET 50 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 ซ่ึงเปนผลจากขนาด มูลคากิจการ  
การกระจายหุน และสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทอยูในเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ 

 - ผูถือหุน ไดซักถามเพิ่มเติมวา บริษัทมีนโยบายการหาแหลงเงินลงทุนอยางไร 
 - นายกอบชัย จิราธิวัฒน ช้ีแจงวา แหลงเงินลงทุนของบริษัทจะมาจากรายไดการประกอบกิจการของบริษัท เงินกูยืม และ
การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรพย เปนตน 

ทั้งนี้รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจําปที่สงใหแกผูถือหุนแลว 
ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบ และรับรองรายงานผลการ 

ดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548 ดังกลาว  
มติ รองประธานฯ จึงสรุปวา  ที่ประชุมรับทราบ และรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 

2548 ตามที่ นายกอบชัย  จิราธิวัฒน รายงาน 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 รองประธานฯ ไดขอใหนายนริศ  เชยกลิ่น รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี รายงานงบดุลและ  
งบกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  ตามรายละเอียด
งบการเงินในรายงานประจําปที่จัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว โดยในรอบป 2548 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 3,294.5 ลานบาท 
ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกวาผลการดําเนินงานในรอบป 2547 จํานวน 1,946.8 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได 
คาเชาและคาบริการของอาคารสํานักงานหรือศูนยการคาตางๆ ซึ่งอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท  และกําไรจาก 
การทําสัญญาเชาทางการเงิน อาคารและงานระบบศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 และพระราม 3 ใหแกกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (CPNRF)  

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  ดังกลาว โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,872,910,059 เสียง 
ไมเห็นดวย ไมมี เสียง 
งดออกเสียง 1,794,700  เสียง 
มติ รองประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ดังกลาว 
 
วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานป 2548 
 รองประธานฯ ไดขอใหนายนริศ  เชยกลิ่น รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี  แถลงตอที่ประชุมวา ใน
ป 2548 บริษัทมีผลกําไรสุทธิ จํานวน 3,294,544,580 บาท (สามพันสองรอยเกาสิบสี่ลานหาแสนสี่หมื่นสี่พันหารอยแปดสิบบาท) 
และเพื่อเปนการตอบแทนแกผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทจึงไดเสนอใหจัดสรรเงินกําไรโดยจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.40 บาท 
(สี่สิบสตางค) หรือคิดเปนประมาณรอยละ 26 (ยี่สิบหก) ของกําไรสุทธิ ใหแกผูถือหุนตามทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ  วันที่  
9 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. โดยมีจํานวนเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสามัญที่จดทะเบียนและเรียกชําระแลว รวมจํานวน 
871,526,400 บาท (แปดรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานหาแสนสองหมื่นหกพันสี่รอยบาท) โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2549  

- ผูถือหุนถามถึงเหตุที่จายเงินปนผลไมมาก นายนริศ เชยกลิ่น ชี้แจงวาตองกันเงินไวใชในการขยายโครงการใหม  
ซึ่งนาจะทําให ผูถือหุนไดประโยชนใน Capital Gain เพิ่มขึ้น  

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม   รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร  และการจาย
เงินปนผล จากผลการดําเนินงานป 2548 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,872,910,059 เสียง 
ไมเห็นดวย ไมมี เสียง 
งดออกเสียง 1,794,700  เสียง 
มติ รองประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก อนุมัติใหบริษัทจัดสรรเงินกําไรโดยจายเงินปนผลให

แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค) ใหแกผูถือหุนตามทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 
2549 เวลา 12.00 น.โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 
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วาระที่  5  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 รองประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา  ในปนี้บริษัทมีกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระจํานวน  5 ทาน คือ  

1. นายวันชัย  จิราธิวัฒน  
2. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน   
3. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน   
4. นายปริญญ  จิราธิวัฒน    
5. นายครรชิต  บุนะจินดา 

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซ่ึงไมรวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระพิจารณาแลว เห็นชอบกับขอเสนอของ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 
ทั้ง 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากทุกทานลวนแตเปนผูมีความรูความสามารถ  
มีประสบการณที่ เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  และไดบริหารงานบริษัทจนประสบผลสําเร็จมาโดยตลอด  
จึงขอเสนอใหเรียนเชิญบุคคลดังกลาวขางตนกลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทตออีกวาระหนึ่ง 

ไดมีการเสนอประวัติโดยยอของกรรมการเปนรายบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณา 
ไดมีการแจงใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการ 5 ทานตามที่กลาวมาได โดยบุคคลที่ไดรับการ

เสนอชื่อตองไมเปนบุคคลตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  และขอบังคับของบริษัทฯ  และบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นตองยินยอมใหมีการเสนอชื่อ  และหากไดรับการ
เสนอชื่อแลวบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติกอนจดทะเบียนเปนกรรมการ หากตรวจพบวามีคุณสมบัติตองหาม บริษัทจะ 
ไมจดทะเบียนใหเปนกรรมการของบริษัท 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เปนรายบุคคลตามขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ผลของคะแนนเสียงในการพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปน
รายบุคคล รวมจํานวน 5 ทาน ทุกทานมีคะแนนเสียงเทากันดังนี้  

เห็นดวย 1,872,910,059 เสียง 
ไมเห็นดวย ไมมี เสียง 
งดออกเสียง 1,794,700  เสียง 
มติ รองประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก แตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลตามลําดับ  คือ  

1. นายวันชัย  จิราธิวัฒน 2. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน 3. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน 4. นายปริญญ  จิราธิวัฒน   
5. นายครรชิต  บุนะจินดา ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่รองประธานฯ เสนอ 
ทุกประการ 
 
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

รองประธานฯ ไดขอใหนายจักกชัย พานิชพัฒน ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ชี้แจงรายละเอียดเสนอใหที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ นายจักกชัย พานิชพัฒน จึงไดช้ีแจงให 
ที่ประชุมพิจารณา เพื่อเปนการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท บริษัทจึงควรจาย 
คาตอบแทนที่เหมาะสมแกหนาที่ความรับผิดชอบใหกับกรรมการ  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน
ควรพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2549 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยมี 
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คาตอบแทนรวมอยูในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาท) ซ่ึงเพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท) จากป 2548 ที่ไดรับ
อนุมัติจากผูถือหุน  4,000,000 บาท  (สี่ลานบาท ) โดยอัตราคาตอบแทนใหมมีผลตั้ งแตวันที่ผูถือหุนอนุมัติ เปนตนไป  
ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คาตอบแทนในฐานะกรรมการที่เปนผูบริหาร/ตัวแทนของผูถือหุน (จํานวน 10 ทาน) 
1) คาตอบแทนประจํา   20,000 บาท (สองหมื่นบาท) / ไตรมาส 
2) คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท  20,000 บาท (สองหมื่นบาท) / ครั้ง 

คาตอบแทนในฐานะกรรมการอิสระ (จํานวน 3 ทาน) 
1. สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ (จํานวน 1 ทาน)  
 1) คาตอบแทนประจํา    60,000 บาท (หกหมื่นบาท) / ไตรมาส 

2) คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท  30,000 บาท (สามหมื่นบาท) / ครั้ง 
3) คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท (สองหมื่นบาท) / ครั้ง 

2. สําหรับกรรมการตรวจสอบ (จํานวน 2 ทาน) 
1) คาตอบแทนประจํา    50,000 บาท (หาหมื่นบาท) / ไตรมาส 
2) คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท  30,000 บาท (สามหมื่นบาท) / ครั้ง 
3) คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท (สองหมื่นบาท) / ครั้ง 

 คาตอบแทนในฐานะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ปจจุบันยังไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 
1) คาตอบแทนประจํา   20,000 บาท (สองหมื่นบาท) / ไตรมาส 
2) คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท  20,000 บาท (สองหมื่นบาท) / ครั้ง 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
บริษัท  โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,865,941,559 เสียง 
ไมเห็นดวย 690,000 เสียง 
งดออกเสียง 8,073,200  เสียง 
มติ รองประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเสียงขางมากเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียง 

ทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทใน วงเงินรวมไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาท) 
ตามที่รองประธานฯ เสนอมาทุกประการ 

 
วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2549 และกําหนดคาตอบแทน 
 รองประธานฯ ไดขอใหนายไพฑูรย  ทวีผล  ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียด 
ตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาและแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2549 และกําหนดคาตอบแทน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549 ใหพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและ
กําหนดคาตอบแทน ประจําป 2549 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติใหแตงตั้ง  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้  

1. นายเทอดทอง  เทพมังกร    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787    
2. นายวินิจ  ศิลามงคล                    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  
3. นางวิไล  บูรณกิตติโสภณ     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920   
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เปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2549 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบัญชี จํากัด เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เสนอราคาคาบริการสอบบัญชีต่ํากวาผูสอบบัญชีรายเดิมเมื่อ
เปรียบเทียบในขอบเขตงานที่เสนอเทากัน ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชี ที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทยอย  ไมมีความสัมพันธหรือสวนได เสียกับบริษัท  หรือบริษัทยอยผูบริหาร หรือผูที่ เกี่ยวของ 
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอยางเปนอิสระ  โดยคาตอบแทนการสอบบัญชีมี จํานวนรวม  
3,965,000 บาท (สามลานเกาแสนหกหมื่นหาพันบาท) และขอใหที่ประชุมพิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูอนุมัติ  
หาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  จําเปนตองจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผูสอบบัญชี 
รับอนุญาต 3 ทาน ดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติงานได รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของ
บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และ กองทุนรวมที่อาจเกิดข้ึนระหวางปดวย 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 
2549 และกําหนดคาตอบแทน โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 1,872,910,059 เสียง 
ไมเห็นดวย ไมมี เสียง 
งดออกเสียง 1,794,700  เสียง 
มติ   รองประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติให

แตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  โดยมี 1. นายเทอดทอง  เทพมังกร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3787  2. นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  3. นางวิไล  บูรณกิตติโสภณ  ผูสอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 3920 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2549 และอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชี
จํานวนรวม 3,965,000 บาท (สามลานเกาแสนหกหมื่นหาพันบาท) และพิจารณามอบอํานาจให  คณะกรรมการเปน 
ผูอนุมัติ หาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  จําเปนตองจัดหาผูสอบบัญช ี รับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณี
ที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  3 ทาน ดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติงานได รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูอนุมัติ 
คาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และ กองทุนรวม ที่อาจเกิดข้ึนระหวางปดวย 
 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4.เร่ืองจํานวนทุนจดทะเบียน 

รองประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทมีความสอดคลองกับการใชสิทธิแปลงสภาพ 
หุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญทั้งจํานวน 35,714,200 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท ณ  วันที่ เขาลงทุนในบริษัทของกองทุนเพื่อการ 
รวมลงทุน (Thailand Equity Fund) หรือคิดเปน 178,571,000 หุน มูลคาหุนละ1 บาท ณ วันที่แปลงสภาพหุนของกองทุน เพื่อการ
รวมลงทุน (Thailand Equity Fund) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยการแปลงสภาพดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไวกับกอง
ทุนเพื่อการรวมลงทุน ซึ่งทําใหทุนจดทะเบียนในปจจุบันของบริษัทประกอบดวยหุนสามัญทั้งจํานวน ดังนั้น จึงควรแกไข 
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เรื่องจํานวนทุนจดทะเบียน โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน 
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,178,816,000 บาท (สองพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท) 
 แบงออกเปน 2,178,816,000 หุน (สองพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหุน) 
 มูลคาหุนละ                  1 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแบงออกเปน    
 - หุนสามัญ 2,178,816,000 หุน (สองพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหุน) 
 - หุนบุริมสิทธิ                   -  หุน”     
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ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4. เรื่องจํานวนทุนจดทะเบียน โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
เห็นดวย 1,766,972,659 เสียง 
ไมเห็นดวย 690,000 เสียง 
งดออกเสียง 107,042,100  เสียง 
มติ   รองประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มา

ประชุม   อนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เร่ืองจํานวนทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการ
แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญทั้งจํานวน ตามที่รองประธานฯ เสนอมาทุกประการ 
 
วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติการยกเลิกขอบังคับของบริษัท ขอ 4. ทวิ เร่ืองหุนบุริมสิทธิของบริษัท 

รองประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหขอบังคับของบริษัทมีความสอดคลองกับการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปน 
หุนสามัญทั้งจํานวน 35,714,200 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท ณ วันที่เขาลงทุนในบริษัท ของกองทุนเพื่อการรวมลงทุน (Thailand 
Equity Fund) หรือคิดเปน 178,571,000 หุน มูลคาหุนละ1 บาท ณ วันที่แปลงสภาพหุนของกองทุนเพื่อการรวมลงทุน (Thailand 
Equity Fund) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยการแปลงสภาพดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไวกับกองทุนเพื่อการรวมลงทุน  
ซึ่งทําใหทุนจดทะเบียนในปจจุบันของบริษัทประกอบดวยหุนสามัญเต็มทั้งจํานวนและไมมีหุนบุริมสิทธิเหลืออยู  ดังนั้นจึงควร 
ยกเลิกขอบังคับของบริษัท ขอ 4. ทวิ เรื่องหุนบุริมสิทธิของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญทั้ง
จํานวน 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับของ
บริษัทโดยการยกเลิก ขอ 4. ทวิ เรื่องหุนบุริมสิทธิของบริษัท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 1,766,972,659 เสียง 
ไมเห็นดวย 690,000 เสียง 
งดออกเสียง 107,042,100  เสียง 
มติ   รองประธานฯ จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเสียงขางมากไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มา

ประชุม   อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับของบริษัท โดยการยกเลิก ขอ 4. ทวิ เร่ืองหุนบุริมสิทธิของบริษัท  
เพ่ือใหสอดคลองกับการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญทั้งจํานวน ตามที่รองประธานฯ เสนอมาทุกประการ 

 
วาระที่  10  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
 -  ผูถือหุน ขอทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัทยาบีช และโครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล เซ็นเตอร พัทยา วาจะอยูในภาวะ
แขงขันกันเองหรือไม 
    นายกอบชัย  จิราธิวัฒน ไดชี้แจงวาบริษัทมีการวางแผนการตลาดรองรับไวแลวจึงไมนาจะมีปญหา 
 

-  ผูถือหุน ขอทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหนาของโครงการชลบุรี 
   นายกอบชัย  จิราธิวัฒน ไดชี้แจงวายังอยูระหวางขั้นตอนการเจรจากับคูคาตางๆ  
 
-  ผูถือหุนขอทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประมูลงานที่สถานฑูตอังกฤษวาเปนความจริงหรือไม 
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    นายกอบชัย  จิราธิวัฒน ไดชี้แจงวาบริษัทไมไดเปนผูประมูลงานดังกลาว 
 
 ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูการพิจารณา ประธานจึงกลาวปดการประชุม และขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่มาเขารวม
ประชุม 
 ปดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น. 

 

       
      ___________________________ 

                               (นายวันชัย   จิราธิวัฒน) 
        ประธานที่ประชุม 

       
___________________________ 
           (นายนริศ   เชยกลิ่น) 
          เลขานุการกรรมการ 
         ผูจดบันทึกการประชุม 


