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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
*************************************** 

 
 ประชุมเมื่อวันศุกรที่  27 เมษายน 2550  เวลา 14.10 น. โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมจํานวน 303 ราย 
นับจํานวนหุนได 1,777,795,082 หุน คิดเปนรอยละ 81.59 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท นายวันชัย จิราธิวัฒน ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานใน
ที่ประชุมตามขอบังคับของบริษัท และนายนริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการทําหนาที่จดบันทึกการประชุม 
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุมและมอบหมายให นายเอนก  สิทธิประศาสน  (รองประธานกรรมการ) เปนผูดําเนิน
การประชุม โดยเริ่มจากการแนะนํากรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุม รายละเอียดดังนี้ 

กรรมการที่เขาประชุม 
1. นายวันชัย จิราธิวัฒน (ประธานกรรมการ)    
2. นายเอนก  สิทธิประศาสน    (รองประธานกรรมการ) 
3. นายไพฑูรย ทวีผล (กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
4. นายจักกชัย  พานิชพัฒน     (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
    ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
5. นายครรชิต  บุนะจินดา        (กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน)  
6. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน       (กรรมการ) 
7.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน  (กรรมการ) 
8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน      (กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
9. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน       (กรรมการ และ กรรมการผูจัดการใหญ) 
10. นายปริญญ   จิราธิวัฒน       (กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 

กรรมการที่ลาประชุม 
1. นางสุนันทา ตุลยธัญ           (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
2. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน (กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
3. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน (กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 

ผูบริหารที่เขาประชุม 
1. นายนริศ  เชยกลิ่น  (เลขานุการคณะกรรมการ และ รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงิน บัญชี 
    และบริหารทรัพยสิน ) 

 
 ทั้งนี้ ผูแทนของผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  ไดเขารวมประชุมผูถือหุนดวย 

 
 และเพื่อใหการประชุมมีความชัดเจน โปรงใส เปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นายเอนก  สิทธิประศาสน จึงไดเชิญให 
นายนริศ  เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ เปนผูชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในแตละวาระตามรายละเอียดในเอกสารที่แจก 
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ใหแกผูถือหุนกอนเขาประชุม  เมื่อผูถือหุนเขาใจและรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนตรงกันแลว รองประธานฯ จึงขอให 
ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้  
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549  
 นายเอนก  สิทธิประศาสน รองประธานกรรมการ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549  ตามที่ไดสงใหผูถือหุนแลว 
 ไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม ทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย         1,629,155,629                    เสียง 
ไมเห็นดวย                              0 เสียง 
งดออกเสียง                              0 เสียง 

 มติ รองประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ตามที่รองประธานฯ เสนอ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2549  
 รองประธานฯ ไดมอบหมายให นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการผูจัดการใหญ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป 2549 ใหผูถือหุนทราบ นายกอบชัย  จิราธิวัฒน จึงไดรายงานเรื่องตางๆ ดังนี้ 

• บริษัทไดเปดใหบริการโครงการเซ็นทรัลเวิลด อยางไมเปนทางการนับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 ซึ่งเปนการตอกย้ําให
เห็นถึงความเปนผูนําในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีกของบริษัทไดอยางชัดเจน 

• บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาศูนยการคาที่ไดเปดใหบริการแลว ดังนี้ 
(1) ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา โดยทําการปรับปรุงตกแตงพื้นที่ดานหนา (façade) และเพิ่มเติม

รานคาแบรนดชั้นนํา ซึ่งดําเนินการปรับปรุงศูนยการคาแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2549 
(2) ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร 

- ขยายอาคารศูนยการคาพรอมอาคารจอดรถทําใหมีพื้นที่ขายในศูนยการคาเพิ่มขึ้น  12,000  
ตารางเมตร  และมีพื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้น 850 คัน โดยดําเนินการแลวเสร็จและเปดใหบริการในเดือน
ธันวาคม 2549 

- ดําเนินการปรับเปล่ียนรานคา เพื่อทดแทนรานคาเดิมและเตรียมการปรับปรุงอาคารศูนยการคาเดิม
ในตนป 2550 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จกลางป 2550  

• บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนในสายงานบริหารทรัพยสิน ใหกาวสูศูนยการคาในระดับสากล  “World Class Shopping 
Center” โดยกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการในธุรกิจศูนยการคาทุกสาขาใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับสากล
ระหวางป 2549 – 2552 ดังนี้ 

- การบริหารงานภายใตมาตรฐาน   Total Quality Management  โดยกําหนดเปาหมายสูรางวัล 
คุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award – TQA) 

- การกําหนดเกณฑมาตรฐาน  Balanced Scorecard ทั่วทุกหนวยงานของศูนยการคาภายในป 2550 
- การดําเนินงานภายใตหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) โดยมีการกําหนดนโยบาย 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี และจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธและรณรงคใหพนักงานอยางสม่ําเสมอ 
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• บริษัทไดรับการจัดอันดับเปนหนึ่งในบริษัทที่มีผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําป 
2549  ในระดับดี 

• บริษัทอยูระหวางการพัฒนาโครงการใหม 4 โครงการ ไดแก โครงการเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ โครงการเซ็นทรัล 
พลาซา พัทยา บีช โครงการเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน 

• บริษัทยังคงรักษาระดับราคาหลักทรัพย ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นกวา 57% ในชวง 1 ปที่ผานมา ซึ่งเติบโตสูงกวาอัตรา 
การเติบโตของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 -   ผูถือหุนไดแจงความประสงควาขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ของโครงการควรแยกรายละเอียดใหชัดเจนวาประกอบดวยพื้นที่
ขายรวม พื้นที่สวนกลาง และพื้นที่ใชสอยรวมเทาไร เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนรายยอยในการรับทราบขอมูล 

-   นายกอบชัย จิราธิวัฒน  ไดรับไวพิจารณาดําเนินการในลําดับตอไป 
-   ผูถือหุนซักถามตอวารายไดหลักของบริษัทคืออะไร 

 -   นายกอบชัย  จิราธิวัฒน ไดชี้แจงวาธุรกิจหลักของบริษัท คือ รายไดที่มาจากการพัฒนาศูนยการคาหรือพื้นที่คาปลีก 
รายไดในสวนที่เหลือ คือ รายไดที่มาจากการใหเชาอาคารสํานักงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งของแตละโครงการ  ผูถือหุนขอทราบ
ความหมายของกิจการรวมคาวาคืออะไร  
 -   นายนริศ  เชยกลิ่น ไดชี้แจงวากิจการรวมคา (Joint Venture)  ตามความหมายดานมาตรฐานบัญชี  หมายถึง   
กิจการที่บริษัทเขาไปถือหุนและมีอํานาจในการบริหารงานรวมกันกับอีกฝายหนึ่ง 
 -   ผูถือหุนขอทราบถึงความคืบหนาของโครงการสวนลุมไนทบารซาร สถานทูตอังกฤษ และโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพราว 
 -   นายกอบชัย  จิราธิวัฒน ไดชี้แจงดังตอไปนี้  

(1) โครงการสถานทูตอังกฤษไมใชโครงการของบริษัท 
(2) โครงการสวนลุมไนทบารซาร ขณะนี้ อยู ระหวางรอรับมอบพื้ นที่ จากสํานักงานทรัพย สินสวน 

พระมหากษัตริย ซึ่งสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย คาดวาจะสงมอบใหบริษัทไดประมาณ  
ภายในป 2550 โดยที่ดินดังกลาวอยูติดทั้งถนนวิทยุและถนนพระราม 4  

(3) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด เปนคูสัญญาโดยตรงกับ 
การรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเจรจากับภาครัฐ 

ทั้งนี้รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจําปที่สงใหแกผูถือหุนแลว 
ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบ และรับรองรายงานผลการ 

ดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 ดังกลาว 
มติ รองประธานฯ จึงสรุปวาที่ประชุมรับทราบ และรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 

ตามที่ นายกอบชัย  จิราธิวัฒน รายงาน 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 รองประธานฯ ไดขอให นายนริศ  เชยกลิ่น รายงานงบดุลและ งบกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2549 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําปที่จัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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งบดุล   
ดานสินทรัพย 
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 34,336.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอดสินทรัพยรวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 960.2 ลานบาท หรือ 2.9 %  
• สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 2,796.1 ลานบาท หรือ 38.4%  เปนผลมาจากเงินสดที่ลดลงจากการชําระคาที่ดินสําหรับ 

โครงการขอนแกนและคากอสรางและปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลเวิลดและเพื่ อเพิ่ม มูลคาทรัพย สิน  (project 
enhancements) ที่ดินอาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้น  14.1% จากปกอน  เปน  26,351 ลานบาท  เนื่องมาจากมีการ 
ครอบครองที่ดินและการกอสรางเพิ่มเติมในหลายโครงการ 

• สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2549 เทากับ 29,849 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.4% จากปกอน 
ดานหนี้สิน 
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีหนี้สินรวม 21,762.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอดหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

จํานวน 175.1 ลานบาท  หรือ 0.8 %  
• โดยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ ส้ินป 2549 เทากับ 11,121.1 ลานบาท หรือ คิดเปน 51.1% ของหนี้สินรวม ซึ่งไมมีการ

เปล่ียนแปลงเนื่องจากบริษัทไดมีการจายชําระหนี้ในป 2549 จํานวน 1,503.9 ลานบาท  
• ในขณะที่บริษัทไดออกหุนกูไมมีประกันมูลคา 1,500 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2549 (ประกอบดวยหุนกูไมมีประกัน

จํานวน 1,000 ลานบาท ที่อัตราผลตอบแทนคงที่ 6.39% และจํานวน 500 ลานบาท ที่อัตราผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย 
ลูกคาชั้นดี – 1.55%) 

ดานสวนของผูถือหุน 
• บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 12,574.2 ลานบาท สูงขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

จํานวน 785.1 ลานบาท  หรือ 6.7 % เนื่องจากกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 1,685.2 ลานบาท  และเปนผลมาจากกําไรสุทธิ
ในปจํานวน  1,685.2 ลานบาท  และเงินปนผลจายสําหรับผลประกอบการของบริษัท  ป  2548 จํานวน  871.5  
ลานบาท ในเดือนพฤษภาคม 2549 

งบกําไรขาดทุน 
•  บริษัทมีรายไดรวมในป 2549 เทากับ 6,706.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.4% จากป 2548 ซึ่งในป 2549 นี้ไมมีผลประกอบการ

ของโครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ที่ไดโอนใหแก กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) ในป 2548 ดังนั้น รายไดในป 2549 เติบโตมาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ให
เชาของโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร การเปดตัวโครงการเซ็นทรัลเวิลดและการเพิ่มขึ้นของอัตราการเชาและ 
รายไดคาบริการจากสวนขยายโครงการเซ็นทรัลเวิลด 

•  ในป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 1,685.2 ลาน  ลดลงจากป 2548 จํานวน 1,609.3 ลานบาทหรือ 48.8% เนื่องจาก
ในป 2548 มีกําไรที่เกิดจากการทําสัญญาเชาทางการเงินในการโอนสินทรัพยใหแก CPNRF จํานวน 2,884.8 ลานบาท 
และการตั้งสํารองการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนา  จํานวน 406.6 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกําไรสุทธิโดยไมรวม 
รายการที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจําดังกลาว กําไรสุทธิสําหรับป 2549  จะเพิ่มขึ้นจากป 2548 คิดเปน 16.6 %    

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2549 หนา 81-135) 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  ดังกลาว โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  
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เห็นดวย 1,775,681,482 เสียง 
ไมเห็นดวย 0 เสียง 
งดออกเสียง 2,113,600  เสียง 
มติ รองประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ดังกลาว 
 
วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานป 2549 
 รองประธานฯ  ไดขอให  นายนริศ   เชยกลิ่น  รายงานตอที่ประชุมวา  ในป  2549  บริษัทมีผลกําไรสุทธิ  จํานวน 
1,685,193,575 บาท (หนึ่งพันหกรอยแปดสิบหาลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสามพันหารอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) และเพื่อเปน 
การตอบแทนแกผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทจึงไดเสนอใหจัดสรรเงินกําไรโดยจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.31 บาท (สามสิบ
เอ็ดสตางค) หรือคิดเปนประมาณรอยละ 40 (ส่ีสิบ) ของกําไรสุทธิ ใหแกผูถือหุนตามทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 
2550 เวลา 12.00 น. โดยมีจํานวนเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสามัญที่จดทะเบียนและเรียกชําระแลว รวมจํานวน 675,432,960 
บาท (หกรอยเจ็ดสิบหาลานสี่แสนสามหมื่นสองพันเการอยหกสิบบาทถวน) โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2550   

ไม มี ผู ถื อหุ นท านใดซักถามเพิ่ ม เติม  รองประธานฯ  จึ งขอใหที่ ป ระชุมพิ จารณ าอนุ มัติ การจาย เงินปนผล  
จากผลการดําเนินงานป 2549 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,777,795,082 เสียง 
ไมเห็นดวย 0 เสียง 
งดออกเสียง 0  เสียง 
มติ รองประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตรา 

หุนละ 0.31 บาท (สามสิบเอ็ดสตางค) ใหแกผูถือหุนตามทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 
12.00 น. โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 
  
วาระที่  5  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 รองประธานฯ ขอใหนายจักกชัย  พานิชพัฒน ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เปนผูแถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับบริษัทกําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 
หนึ่งในสาม ซึ่งในป 2550  มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้งส้ิน 5 ทาน ไดแกไดแก 1) นายเอนก  สิทธิประศาสน  
2) นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน  3) นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน  4) นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน  และ 5) นายกอบชัย  จิราธิวัฒน 

นายจักกชัย  พานิชพัฒน  ไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวาบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนาโดยมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของบริษัทและ
เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในป 2550 นี้ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเปน
กรรมการบริษัท 

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ พิจารณาแลว เห็นชอบกับ 
ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออก 
ตามวาระ ทั้ง 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกทานลวน แตเปนผูมีความรู  
ความสามารถ มีประสบการณที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  และไดบริหารงานบริษัทจนประสบผลสําเร็จ 
มาโดยตลอด จึงขอเสนอใหเรียนเชิญบุคคลดังกลาวขางตนกลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทตออีกวาระหนึ่ง  
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ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระเปนรายบุคคล (มีการนําเสนอประวัติโดยยอของกรรมการเปนรายบุคคล ตามเอกสารเชิญประชุม 
หนา 13-17 เพื่อประกอบการพิจารณาเปนรายบุคคล) ทั้งนี้ผลของคะแนนเสียงในการพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
รวม 5 ทาน โดยแตละทานมีคะแนนเสียงเทากันดังนี้  

เห็นดวย 1,766,426,505 เสียง 
ไมเห็นดวย 11,368,577 เสียง 
งดออกเสียง 0  เสียง 
มติ รองประธานฯ จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก แตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลตามลําดับ คือ  

1) นายเอนก สิทธิประศาสน  2) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน   3) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน  4)นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน 
5) นายกอบชัย จิราธิวัฒน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่รองประธานฯ เสนอ 
ทุกประการ 
 
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 

รองประธานฯ ไดขอใหนายจักกชัย พานิชพัฒน ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ชี้แจงรายละเอียดเสนอใหที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เพื่อเปนการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท บริษัทจึงควรจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกหนาที่ความรับผิดชอบใหกับ
กรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550 
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยมีคาตอบแทนรวมอยูในวงเงินไมเกิน 6,000,000 บาท (หกลานบาท
ถวน) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) จากป 2549 ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
โดยอัตราคาตอบแทนใหมมีผล  ตั้งแตวันที่ผูถือหุนอนุมัติเปนตนไป ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

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

คาตอบแทนในฐานะกรรมการอิสระ (จํานวน 3 ทาน) 
1. สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ (จํานวน 1 ทาน)  
 1) คาตอบแทนประจํา    70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) / ไตรมาส 

2) คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) / ครั้ง 
3) คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) / ครั้ง 

2. สําหรับกรรมการตรวจสอบ (จํานวน 2 ทาน) 
1) คาตอบแทนประจํา    60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) / ไตรมาส 
2) คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) / ครั้ง 
3) คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  22,500 บาท (สองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) / ครั้ง 

 คาตอบแทนในฐานะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ปจจุบันยังไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 
1) คาตอบแทนประจํา   40,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) / ไตรมาส 
2) คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) / ครั้ง 

คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 1) คาเบี้ยประชุม     20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) / ครั้ง  

    (กรรมการทุกทานในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรับคาตอบแทนเทากัน) 
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ทั้งนี้ การจายคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหมีผลยอนหลังตั้งแตมีการแตงตั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เมื่อป 2548 เปนตนไป 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
บริษัท  ทั้งนี้ กรรมการที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้  โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,683,205,832 เสียง 
ไมเห็นดวย 1,060,900 เสียง 
งดออกเสียง 79,300  เสียง 
มติ รองประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเสียงขางมากเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียง 

ทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไมเกิน 6,000,000 บาท (หกลานบาท
ถวน) ตามที่รองประธานฯ เสนอมาทุกประการ 

 
วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2550 และกําหนดคาตอบแทน 
 รองประธานฯ ไดขอให นายไพฑูรย  ทวีผล  ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดตอ 
ที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาและแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2550 และกําหนดคาตอบแทน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ  2550  ใหพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและ
กําหนดคาตอบแทน ประจําป 2550 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติใหแตงตั้ง  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้  

1) นายเทอดทอง  เทพมังกร    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787    
2) นายวินิจ  ศิลามงคล                    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  
3) นางวิไล  บูรณกิตติโสภณ     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920   

เปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2550 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบัญชี จํากัด ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอย ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติหนาที่อยางเปนอยางเปนอิสระ  โดยคาตอบแทนการสอบบัญชีมีจํานวนรวม 4,140,000 บาท (ส่ีลานหนึ่งแสนสี่หมื่น
บาทถวน) เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) และขอใหที่ประชุมพิจารณามอบอํานาจ
ใหคณะกรรมการเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และ กองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหวาง
ปดวย 
 - ผูถือหุนซักถามวามีการกําหนดวงเงินของคาสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหวางปหรือไมวาเปนจํานวนเทาใด 
 - นายไพฑูรย  ทวีผล  ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คาสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหวางปยังไมสามารถระบุจํานวนเงิน 
ที่แนนนอนได เนื่องจากปจจุบันยังไมทราบวาคาสอบทานดังกลาวจะเกิดขึ้นหรือไม และเปนจํานวนเทาใด 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 
2550 และกําหนดคาตอบแทน โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 1,777,795,082 เสียง 
ไมเห็นดวย 0 เสียง 
งดออกเสียง 0  เสียง 
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มติ   เลขานุการคณะกรรมการ จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม
อนุมัติใหแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  โดยมี 1) นายเทอดทอง  เทพมังกร  ผูสอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 3787  2) นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  3) นางวิไล  บูรณกิตติโสภณ   
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920  คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2550 และอนุมัติ
คาตอบแทนการสอบบัญชีจํานวนรวม 4,140,000 บาท (ส่ีลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน)  และพิจารณามอบอํานาจ 
ใหคณะกรรมการเปนผูอนุมัติ คาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกองทุนรวม 
ที่อาจเกิดขึ้นระหวางปดวย 
 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการออกหุนกู วงเงินรวมไมเกิน 8,000 ลานบาท 

รองประธานฯ ไดขอให นายนริศ  เชยกลิ่น ชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
หุนกูวงเงินรวมไมเกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันลานบาท) ซึ่งเปนการระดมทุนจากแหลงเงินทุนภายนอก  เพื่อใชในการพัฒนา
โครงการใหมและการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู
ในเงื่อนไขเบื้องตน ดังนี้ 

ประเภท : หุนกูมีประกัน และ/หรือหุนกูไมมีประกันชนิดไมดอยสิทธิ 
วงเงินรวม : ไมเกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันลานบาทถวน)   
อายุ : ไมเกิน 10 ป 
การเสนอขาย : เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป  และ /หรือผูลงทุนสถาบัน  และ/หรือผูลงทุนรายใหญ  

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ที่ กย.40/2549 หรือที่  
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหนา 

และขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณา กําหนดประเภท  และจํานวนของ 
หุนกูที่จะออกในแตละคราว ภายใตวงเงินรวมดังกลาว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขาเจรจาทําความตกลง 
ลงนามในเอกสาร และการดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว  

- ผูถือหุนซักถามวาอัตราดอกเบี้ยของหุนกูจะเปนเทาไร 

- นายนริศ  เชยกลิ่น ไดชี้แจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา หุนกูที่จะออกคาดวาจะมี อัตราดอกเบี้ยสูงกวาอัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาล ไมเกิน 1 % ตอป 

- ผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมวาการออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะดีกวาหรือไม 

- นายนริศ  เชยกลิ่น ไดชี้แจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวาเดิมบริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งกองทุนฯ โดยใชทรัพยสินของโครงการ
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา แตเนื่องจากในปจจุบันมีมาตรการกันเงินสํารอง 30% ของธนาคารแหงประเทศไทยออกมา  
ดังนั้นการจัดตั้งกองทุนฯ จึงชะลอโครงการไปกอน เพราะกองทุนฯ นี้มีขนาดใหญและผูลงทุนสวนใหญจะเปนนักลงทุนตางประเทศ 

- ผูถือหุนแสดงความเห็นเพิ่มเติมวาตามที่บริษัทไดกําหนดใหการเสนอขายหุนกูแกประชาชนทั่วไปดวยนั้น แตในทาง
ปฏิบัตมัิกจะเสนอขายใหกับผูลงทุนสถาบัน สวนการเสนอขายแกผูถือหุนรายยอยมักจะไมเพียงพอ ซึ่งหากบริษัทสามารถกระจาย 
การเสนอขายใหทั่วถึงแกประชาชนทั่วไปมากขึ้น จะทําใหสะทอนภาพที่ชัดเจน ในเรื่องของธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทไดมากยิ่งขึ้น 

- นายนริศ  เชยกลิ่น ไดชี้แจงวา การเขียนเรื่อง การเสนอขายใหแกบุคคลหลากหลายนั้น จะเปนการยืดหยุนและเปดกวาง 
ไวกอน สวนจะขายกับใคร อยางไรนั้น คงตองพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง 
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ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูตามที่
เสนอขางตน โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 1,777,159,182 เสียง 
ไมเห็นดวย 633,900 เสียง 
งดออกเสียง 2,000  เสียง 
มติ   รองประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มา

ประชุมอนุมัติใหออกหุนกูวงเงินรวมไมเกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันลานบาทถวน) และขอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณา กําหนดประเภท และจํานวนของหุนกูที่จะออกในแตละคราว 
ภายใตวงเงินรวมดังกลาว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขาเจรจาทําความตกลงลงนามในเอกสาร 
และการดําเนินการตางๆ  อันจําเปน  และสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว ตามที่  
นายนริศ เชยกลิ่น เสนอมาทุกประการ 
 
วาระที่  9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

-  ผูถือหุน ขอทราบวาในไตรมาสแรกของป 2550 มีผลกระทบจากสถานการณที่ไมปกติ และมีการประเมินสถานการณ
ไวอยางไรบาง 

   นายกอบชัย  จิราธิวัฒน ไดชี้แจงวาในไตรมาสแรกจํานวนลูกคาที่เขาใชบริการในศูนยการคาลดลงบาง แตบริษัทได
กระตุนกลุมลูกคาโดยมีการจัดทํากิจกรรม หรือ Promotion ตางๆ มากยิ่งขึ้น และในสวนของรานคา (ผูเชา) ยังคงเชาพื้นที่ตอไป
เพราะผูเชามั่นใจในศักยภาพของศูนยการคาและการบริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีการทําประกันภัยผูกอการราย
อยางตอเนื่อง และมีมาตรการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยโดยขอตรวจคนพัสดุของลูกคาและผูมาติดตอทั้งในสวนของ 
ศูนยการคาและอาคารสํานักงานอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการติดตั้งกลองวงจรปดทั้งภายในและภายนอกศูนยการคา และมีการ
ประสานงานกับหนวยงานราชการและชุมชนบริเวณใกลเคียงในกรณีที่เกิดเหตุการณไมสงบขึ้นดวย 

-  ผูถือหุน ขอทราบวาผลการดําเนินการในไตรมาสที่สองดีกวาในไตรมาสที่หนึ่งหรือไม 
   นายไพฑูรย ทวีผล ไดชี้แจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวาขอใหมีการรายงานจากผูสอบบัญชีและเสนอใหที่ประชุม    

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกอนจะแจงใหทราบในลําดับตอไป 
- ผูถือหุน ขอทราบวาบริษัทมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดานผูกอการรายอยางไรบาง 

    นายนริศ   เชยกลิ่น  ไดชี้แจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวาบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อดําเนินงานดานความเสี่ยง โดยมาตรการในการดําเนินงานจะพิจารณาวาในการดําเนินธุรกิจมีความเสี่ยงอะไรบางที่จะกระทบ
กับยุทธศาสตรของบริษัท  มีการกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได และมีมาตรการลดความเสี่ยงใหเหลือในระดับที่ยอมรับได   
ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีคณะทํางานดานการบริหารความเสี่ยงขึ้นในทุกศูนยการคา และมีการสรุปรายงานใหผูบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดทราบตามลําดับ ทั้งนี้ความเสี่ยงที่บริษัทนํามาพิจารณา ไดแก  ความเสี่ยงจากผูกอการราย 
ความเสี่ยงดานอัคคีภัย  ความเสี่ยงดานชื่อเสียง ความเสี่ยงดานอัตราคาเชา ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดาน 
คูแขง เปนตน 
 นายไพฑูรย ทวีผล ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาในการดําเนินงานปกติของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ไดพิจารณาเรื่องของ  
ความเสี่ยงในทุกไตรมาสอยูแลว และเห็นวาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบไดนําเสนอเรื่องการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในทุกไตรมาสดวย 
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 ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูการพิจารณา ประธานจึงกลาวปดการประชุม และขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่มาเขารวม
ประชุม 
 ปดประชุมเมื่อเวลา 16.20 น. 

 
 
 

       
      ___________________________ 

                               (นายวันชัย   จิราธิวัฒน) 
                       ประธานที่ประชุม 

     
___________________________ 
         (นายนริศ   เชยกลิ่น) 
      เลขานุการคณะกรรมการ 
         ผูจดบันทึกการประชุม   
 


