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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 

บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
*************************************** 

 
 ประชุมเมื่อวันที่  28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. โดยในชวงเริ่มประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง  และ 
ผูรับมอบฉันทะ รวมจํานวน 525 ราย ซึ่งมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมมากกวา 25 ราย นับจํานวนหุน
ได 1,822,224,521 หุน คิดเปนรอยละ 83.63 ของจํานวนหุนทั้งหมด 2,178,816,000 หุน  ซึ่งมีจํานวนหุนนับรวมกันมากกวา 
หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36. โดยมี นายวันชัย จิราธิวัฒน 
ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  
 นายวันชัย จิราธิวัฒน กลาวเปดประชุมและมอบหมายให นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน กรรมการ เปนผูดําเนินการประชุม   
โดยเริ่มจากการแนะนํากรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุม รายละเอียดดังนี้ 

กรรมการที่เขาประชุม จํานวน 12 คน 
1. นายวันชัย  จิราธิวัฒน (ประธานกรรมการ) 
2. นายไพฑูรย  ทวีผล (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ) 
3. นายจักกชัย  พานิชพัฒน (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ 
 กําหนดคาตอบแทน) 
4.     นางสุนันทา  ตุลยธัญ (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
5.     นายการุณ  กิตติสถาพร (กรรมการอิสระ) 
6.     นายครรชิต  บุนะจินดา (กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
7.     นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  (กรรมการ) 
8.     นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน  (กรรมการ) 
9.     นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน (กรรมการ) 
10.   นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน (กรรมการ) 
11.   นายกอบชัย  จิราธิวัฒน (กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ) 
12.   นายปริญญ  จิราธิวัฒน (กรรมการ) 
 

กรรมการที่ลาประชุม จํานวน 1 คน 
1. นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน (กรรมการ) 
  

ผูบริหารที่เขาประชุม จํานวน 3 คน 
 1. นายนริศ  เชยกลิ่น (รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารทรัพยสิน ) 
 2. นางสาวนภารัตน  ศรีวรรณวิทย  (เลขานุการบริษัท และผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงิน) 
 3. นางสุวดี  สิงหงาม (ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชี) 
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ตัวแทนผูสอบบัญชีจาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน  2 คน 
1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล 
2. นายวินิจ ศิลามงคล 

 
ผูสังเกตการณการประชุมจาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน  1 คน 

1. นางสาวมุจลินทร  โอฬารศรีสกุล 
 
 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ไดขอให นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ      
การประชุม โดย นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย รายงานใหที่ประชุมทราบวาการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีวาระทั้งส้ิน  8  วาระ 
โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2552 ถึง 15 มกราคม 2553 
ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้ และบริษัทไดเผยแพรเอกสารเชิญประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนา
กอนการประชุมตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2553 และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับวาระประชุม ซึ่งไมมีผูถือหุน 
รายใดสงคําถามมายังบริษัท จากนั้น นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนใหผูถือหุนทราบ ดังนี้ 

สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน 
1. ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีอยู โดยหนึ่งหุนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยูเพื่อออกความเห็นวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงอยางใด

อยางหนึ่งเทานั้น เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
เทานั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได แตรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแลวตองไมเกินจํานวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู 

3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไมเห็นดวย  หรือ 
งดออกเสียง  เพื่อนํามาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหุนทานใดที่เห็นดวย ไมตองสงบัตรลงคะแนน  เนื่องจาก
ระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นดวยไวแลว 

ยกเวน  การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ  เจาหนาที่จะเก็บ
บัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน  เพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

4. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะ โดยระบุความเห็นแตละวาระมาเรียบรอยแลว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุน 
มอบฉันทะมาทุกประการ โดยผูรับมอบฉันทะไมตองสงบัตรลงคะแนน 

 ทั้งนี้  บริษัทจะเปดเผยรายงานการประชุม  พรอมทั้งระบุคะแนนเสียงในแตละวาระผานเว็บไซตของบริษัท 
www.cpn.co.th ภายใน 14 วัน  

 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อผูถือหุนเขาใจและรับทราบ
สิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนตรงกันแลว นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 
ดังตอไปนี้  
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วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552  
 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน กรรมการ เปนผูดําเนินการประชุม ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยบริษัทไดนําสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 
ดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท และ 
ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนาแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ส่ิงที่สงมาดวย 2 หนาที่ 6-22  

นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใด
ซักถาม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552  
 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  ไดมอบหมายให นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการผูจัดการใหญ รายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2552 รายละเอียด ดังนี้ 

ในป 2552 บริษัท ไดเปดใหบริการศูนยการคาแหงใหมจํานวน 3 โครงการ ไดแก 
1. ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งเปดใหบริการในเดือนมกราคม 2552 
2. ศนูยการคาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ซึ่งเปดใหบริการในเดือนพฤษภาคม 2552 
3. ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน ซึ่งเปดใหบริการในเดือนธันวาคม 2552 

และเขาซื้อ โครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี เมื่อเดือนเมษายน  2552 นอกจากนี้  
ไดเปดใหบริการอาคารสํานักงานในโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ เมื่อเดือนมีนาคม 2552  

• ผลการดาํเนินงานธุรกิจประเภทตางๆ ในป 2552 

ธุรกิจศูนยการคา : ณ ส้ินป 2552 บริษัทมีพื้นที่ใหเชารวม 967,429 ตร.ม. อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ีย 96% ลดลง 2%  
จากปที่แลว ทั้งนี้ หากไมรวมโครงการใหมที่เปดในป 2552 อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียเทากับ 98 % ซึ่งเทากับปที่แลว 

    อัตราการคาเชาเฉลี่ยพื้นที่ศูนยการคาของบริษัทยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง หากไมรวมอัตราคาเชาพื้นที่โครงการ เปดใหม 
5 โครงการ ไดแก แจงวัฒนะ พัทยา บีช  อุดรธานี  ชลบุรี  และขอนแกน อัตราคาเชาเฉลี่ยเทากับ 1,298 บาท/ตร.ม./เดือน เติบโต 
1.8 % จากปกอน 

ธุรกิจอาคารสํานักงาน : ณ ส้ินป 2552 มีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ีย 85% ทั้งนี้ หากไมรวมอัตราการเชาของอาคาร
สํานักงานแจงวัฒนะ ที่เปดเมื่อเดือนมีนาคม จะมีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียเทากับ 95% เพิ่มขึ้น 1% จากป 2551   

        อัตราการเชาของอาคารสํานักงานแจงวัฒนะ ณ ปจจุบัน สามารถปดการขายไดแลวรวม 56%  

ธุรกิจที่พักอาศัย : ณ ส้ินป 2552 มีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียเทากบั 64% 

ธุรกิจโรงแรม : ณ ส้ินป 2552 มีอัตราการเชาหองพักเฉลี่ยเทากับ 68% 
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• โครงการในอนาคต  

1. โครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยา บีช ตั้งอยูบริเวณโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช บนถนนชายหาดพัทยากลาง  มีหองพัก
ประมาณ 300 หอง  ปจจุบันอยูระหวางการตกแตงภายใน 
กําหนดการเปดใหบริการ : ไตรมาสที่ 3 ป 2553  
เงินลงทุน : ประมาณ 2,000 ลานบาท 

2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 อยูติดกับสถานีรถไฟฟามหานคร พระราม 9 ที่ดินรวมประมาณ 15 ไร ปจจุบัน        
อยูระหวางการกอสรางงานโครงสรางอาคาร  
กําหนดการเปดใหบริการ : ไตรมาสที่ 4 ป 2554 
เงินลงทุน : ประมาณ 4,500 ลานบาท 

3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ตั้งอยูบริเวณถนนพหลโยธิน ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่ดินรวม
ประมาณ 52 ไร (บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) ปจจุบันอยูระหวางการเตรียมการกอสราง 

      กําหนดการเปดใหบริการ : ไตรมาสที่ 2 ป 2554 
เงินลงทุน : ประมาณ 1,600 ลานบาท 

4. โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม ตั้งอยูบริเวณถนนซุปเปอรไฮเวย ทางดานทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม ที่ดินรวม
ประมาณ 70 ไร (บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) สําหรับรูปแบบของโครงการอยูระหวางการศึกษา 

      กําหนดการเปดใหบริการ : ไตรมาสที่ 4 ป 2555 
เงินลงทุน : ประมาณ 3,300 ลานบาท 

5. โครงการบริเวณที่ดินโรงเรียนเตรียมทหารเดิม  บริษัทไดรับการคัดเลือกใหพัฒนาที่ดินประมาณ 40 ไร จากสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยระยะเวลา 30 ป ปจจุบันอยูระหวางรอใหสํานักงานทรัพยสินฯ สงมอบที่ดิน 

6. โครงการตางประเทศ ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการขยายการลงทุนไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาค
เอเชียที่มีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เพื่อมุงหวังใหเปนการเพิ่มผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยงใหแก
ธุรกิจ 

• โครงการปรับปรุง (Renovate) 

ในป 2553 บริษัทมีแผนในการปรับปรุงโครงการตางๆ ดังนี้ 

1. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว คาดวาจะเริ่มปดปรับปรุงตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 นี้ โดยจะใชเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 6 เดือน และจะเปดใหบริการอีกครั้งในกลางเดือนพฤศจิกายน 2553 ใชงบลงทุนประมาณ 2,100  
ลานบาท 

2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุง ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2553    
ใชงบลงทุนประมาณ 200 ลานบาท 

3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี อยูระหวางศึกษาแผนการปรับปรุง 

4. โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา บริษัทมีแผนในการปรับเพิ่มพื้นที่ขายเพื่อความครบครันในสินคาและบริการ ซึ่งอยูระหวาง
การศึกษาแผนงาน 
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• การนําทรัพยสินเขากองทุน CPNRF 
ในป 2552 บริษัทไดระดมทุนผานการใหเชาชวงสินทรัพยบางสวนในโครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา และ

อาคารสํานักงาน ทาวเวอร เอ และ ทาวเวอร บี แกกองทุน CPNRF ในเดือนพฤศจิกายน 2552 

• รางวัลตางๆ 
ในป 2552 CPN ไดรับรางวัลตางๆ มากมาย เชน 

รางวัลดานการบริหารจัดการองคกร  
- รางวัลคณะกรรมการแหงปดีเดน (Board of the Year) ประจําป 2551-2552 
- รางวัล 1 ใน 10 บริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยม ซึ่งเปนรางวัลที่หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจและคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CBS) มอบใหแกองคกรตนแบบที่ใหความสําคัญกับนวัตกรรม  

- รางวัลบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะหหลักทรัพยประจําป 2552 

รางวัลดานการพัฒนาและบริหารโครงการศูนยการคา  
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด  ไดรับรางวัล ดังนี้ไดรับรางวัล ดังนี้  
- รางวัล Best Mixed-Use Development 2009 และ Best Retail Development 2009 จาก CNBC Asia Pacific 

Property Awards 2009 
- รางวัล ICSC Asia Shopping Centre Awards 2009 ประเภท Gold Awards for Development and Design 

Excellence 
- รางวัล Super Brands Award 2009 
- รางวัล BK Readers' Choice Award 2009 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ  และศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ  และศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  
-  รางวัลอาคารอนุรักษพลังงาน ”ระดับดี” ประจําป 2552 ประเภทอาคารศูนยการคาที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานอยาง
ยั่งยืน  

ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
ในป 2552 บริษัทยังไดรับการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย “ระดับดีเลิศ”จากการประเมินของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดวยเชนกัน 

นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  ปรากฏวามีผูถือหุนสอบถามและ
ใหขอเสนอแนะดังนี้ 

 นายเกริก สามนตธรรม ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 
- บริษัทดําเนินการอยางไรจึงสามารถเพิ่มอัตราการเชาพื้นที่จาก 91% ในป 2549 เปน 96% ในป 2552  

นายกอบชัย  จิราธิวัฒน  ชี้แจงรายละเอียดวา ตองมีการบริหารจัดการที่ดี ใชจายเฉพาะสิ่งที่จําเปนที่สงเสริมการ
ดําเนินงานของบริษัท และพยายามทําใหศูนยการคาของบริษัททันสมัย แข็งแกรง คุมคาตอการใชจายและตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค มีการจัดงานกิจกรรมตางๆ เพื่อดึงดูดใหผูบริโภคเขามาในศูนยการคามากขึ้น  ซึ่งจากจํานวนผูบริโภคที่ 
เขามาใชบริการในศูนยการคาที่มากขึ้น สงผลใหผูประกอบการมีความประสงคที่จะเขามาเชาพื้นที่ภายในศูนยการคาของบริษัท
มากขึ้น สงผลทําใหอัตราการเชาพื้นที่สูงขึ้น 
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-   ตามที่มีการชุมนุมทางการเมืองบริเวณสี่แยกราชประสงค  สงผลใหศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดจําเปนตองปดใหบริการ
ชั่วคราว อยากทราบวาผลกระทบตอรายไดคิดเปนรอยละเทาไรของรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท 

นายกอบชัย  จิราธิวัฒน  ชี้แจงรายละเอียดวา ผลกระทบจากกรณีที่โครงการเซ็นทรัลเวิลดไมสามารถเปดดําเนินการ
ไดนั้น  เนื่องจากในปจจุบันการชุมนุมยังคงดําเนินอยูจึงไมสามารถประเมินผลกระทบที่แนนอนได แตทั้งนี้ทางบริษัทไดตระหนักถึง
ผลกระทบทางการเงิน จึงไดดําเนินนโยบายในการชะลอและลดคาใชจายที่ไมจําเปนเรงดวนออกไป ในขณะเดียวกันศูนยการคา
อื่นๆ ของบริษัทไดมีการปรับแผนกลยุทธในการจัดหารายไดใหเพิ่มมากขึ้น และ นายนริศ เชยกลิ่น ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในสวนของ
ตัวเลขรายไดที่ไดรับผลกระทบ เนื่องจากมีผลตอการดําเนินการของบริษัทและการชุมนุมยังไมส้ินสุดจึงขออนุญาตยังไมแจงให
ทราบในขณะนี้  

 นายนคร พระประเสิรฐ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 
- ตามที่บริษัท (“CPN”) เริ่มมีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยในป 2552 มีการเขาซื้อโรงแรมที่อุดรธานีและในป 2553  

จะเปดใหบริการโรงแรมที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช นั้น อยากทราบวาการดําเนินธุรกิจดานโรงแรมของ CPN กับบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“CENTEL”) ซึ่งเปนบริษัทในเครือเซ็นทรัลเชนกัน จะมีการทับซอนกันหรือไมอยางไร และ  
CENTEL เปนคูแขงหรือคูคาของ CPN 

นายกอบชัย  จิราธิวัฒน  ชี้แจงรายละเอียดวา โครงการโรงแรมของ CPN และ CENTEL มีลักษณะที่แตกตางกัน
ดังเชนที่พัทยา ทาง CENTEL เปนผูบริหารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด มิราจ บีช พัทยา ซึ่งมีลักษณะเปนรีสอรทและ Sports Hotel ที่
มีสวนน้ําขนาดใหญไวบริการผูที่มาพัก กลุมลูกคาจะเปนครอบครัวแตสําหรับโรงแรมของ CPN ซึ่งเปนโรงแรมภายใตการบริหาร
ของกลุม Hilton เปนรูปแบบที่โรงแรมซึ่งอยูบนศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งทําเลที่ตั้งเหมาะกับการนัดพบของ 
นักธุรกิจและกลุมนักทองเที่ยวที่ชอบการจับจายใชสอยและความบันเทิง 

 นายวาริช  แมนมินทร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 
- บริษัทมีการวิเคราะหคูแขงขันทางการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเดอะมอลลอยางไร และในอนาคตจะมีคูแขงอื่น

เพิ่มขึ้นหรือไม  
นายกอบชัย  จิราธิวัฒน  ชี้แจงรายละเอียดวา เนื่องดวยคูแขงทางการคาของบริษัทไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอมูลบางอยางจึงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ดังนั้นขอมูลตางๆที่นํามาใชในการวิเคราะหจึงไดจาก
การสํารวจตลาด 

ทั้งนี้ หลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ การเลือกทําเลที่ตั้งที่ดี มีศักยภาพ โดยขนาดของศูนยการคาที่จะกอสราง
จะเหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง  และสามารถเปดศูนยการคาไดอยางรวดเร็ว บริษัทมีความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภค  และการมี
พันธมิตรทางการคาที่ดี ทําใหสามารถเลือกผูเชาที่เหมาะสมเขาเชาพื้นที่ในศูนยการคาไดอยางเหมาะสม ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้จะ
ชวยใหบริษัทมีศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจและลดโอกาสที่จะมีคูแขงที่มีขนาดเทียบเคียงกับบริษทัได 

 นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 
-  เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานและงบการเงินพบวา รายไดเพิ่มมากขึ้นสวนหนึ่งมาจากการบันทึกรายไดจากการ

ทําสัญญาเชาทางการเงินกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได
จากการดําเนินงานนอยกวาคาใชจายที่เพิ่มขึ้นและเมื่อตัดรายการพิเศษออกไปพบวาอัตราการเติบโตของกําไรลดลง จึงขอใหชี้แจง
เรื่องการควบคุมคาใชจายวามีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือไม อยางไร รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของตนทุนทางการเงินดวย 
และในป 2553 ควรจะปรับประมาณการรายไดลดลงจากการปดใหบริการโครงการเซ็นทรัลเวิลดอันเนื่องมาจากการชุมนุมทาง
การเมืองหรือไม นอกจากนี้โครงการเซ็นทรัลเวิลดไดรับผลกระทบคิดเปนรอยละเทาไรของกําไร 
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นายนริศ เชยกลิ่น ชี้แจงรายละเอียดวา คาใชจายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปดศูนยการคาใหมในป 2552 เพิ่มขึ้นจํานวน 4 
ศูนยการคา จากเดิม 11 ศูนยการคา เปน 15 ศูนยการคา จึงสงผลใหบริษัทมีคาใชจายทางการตลาดจากการเปดศูนยการคา 
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากคาใชจายทางการตลาดสําหรับการเปดบริการศูนยการคาจะบันทึกเปนคาใชจายครั้งเดียวในปที่เกิดรายการ
เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อยางไรก็ตามบริษัทมีมาตรการในการควบคุมตนทุนคาใชจายมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะการลดคาใชจายที่ไมจําเปนลง 

ทั้งนี้ ถาไมนับรายการพิเศษจากการทําสัญญาทางการเงินกับกองทุน CPNRF อัตราการเติบโตของกําไรเทากับ 6.2% ซึ่ง
ไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได เนื่องจากมีคาใชจายทางการตลาดจากการเปดศูนยใหมตามที่กลาว
ขางตน ทั้งนี้ ในป 2553 คาใชจายทางการตลาดจะลดลง เนื่องจากไมมีศูนยการคาเปดใหม ดังนั้นผลตอบแทนในระยะยาวของ 
ผูถือหุนจะดีขึ้น 

สําหรับเรื่องผลกระทบของรายไดโครงการเซ็นทรัลเวิลดนั้น บริษัทจะชี้แจงอยางเปนทางการภายหลังจากสิ้นสุดการ
ชุมนุมทางการเมือง และไดทราบมาตรการชวยเหลือของรัฐบาล ตลอดจนมีการสรุปผลการเจรจากับผูเชาภายในศูนยการคาแลว 
เพื่อใหผูถือหุนทั้งที่มาประชุมและไมไดมาประชุมตลอดจนนักลงทุนทั่วไปไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน  

นอกจากนี้ นายนริศ เชยกลิ่น ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมวา ในชวงระหวางการกอสรางตนทุนทางการเงินประเภทดอกเบี้ย
จากการกูยืมเงินในบริษัทสามารถบันทึกเปนตนทุนของทรัพยสิน อาคาร และที่ดินได แตเมื่อป 2552 ซึ่งการกอสรางโครงการตางๆ 
แลวเสร็จการบันทึกดอกเบี้ยเงินกูยืมจะตองบันทึกเปนดอกเบี้ยจายซึ่งเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ดังนั้นหากเปรียบเทียบกับ
ตนทุนทางการเงินในป 2551 ซึ่งยังมีโครงการระหวางการกอสรางหลายโครงการมากกวาป 2552 จึงสงผลใหคาใชจายสูงขึ้นในป 
2552 

- สืบเนื่องจากมีการชุมนุมทางการเมืองบริเวณเซ็นทรัลเวิลด อยากทราบวาบริษัทมีการทําประกันภัยการกอการราย และ
การประกันการสูญเสียรายไดหรือไม และมีคาเบี้ยประกันคิดเปนเงินเทาใด 

นายนริศ เชยกลิ่น ชี้แจงรายละเอียดวา บริษัทมีการทําประกันภัยการกอการรายไวหลายปแลว รวมทั้งการทําประกันภัย
ในสวนของทรัพยสิน และรายได โดยจะตองมีความเสียหายเกิดขึ้นกอน บริษัทจึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได  

 นายเกริก สามนตธรรม ผูถือหุนรายยอย เห็นดวยที่บริษัทจะชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินของโครงการ
เซ็นทรัลเวิลดอยางเปนทางการภายหลังไดทราบขอยุติตางๆ อยางชัดเจน และหารือถึงแนวทางในการแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
เรียบรอยแลว และไดสอบถามเพิ่มเติมวา 

-  จากขอมูลที่นายกอบชัย จิราธิวัฒน แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนโครงการในอนาคต ขอทราบวาการลงทุน
ดังกลาวจะกระทบกับอัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio) หรือไมอยางไร 

นายนริศ  เชยกลิ่น ช้ีแจงรายละเอียดวา เงินทุนที่จะใชในการกอสรางโครงการใหมสวนหนึ่งมาจากกระแสเงินสดจาก
การดําเนินธุรกิจโครงการตางๆ โดยประมาณการกระแสเงินสดในการดําเนินงานเทากับ 4,000 ลานบาทตอป ดังนั้นเงินลงทุน
บางสวนจะมาจากการกูยืมเพิ่มเติม โดยอัตราสวนหนี้สินตอทุนยังคงเปนไปตามนโยบายทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ อัตราสวน
หนี้สินตอทุนในปจจุบันเทากับประมาณ 0.7 เทา 

นายกอบชัย จิราธิวัฒน  ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมวาการดําเนินงานที่ผานมา บริษัทมีการนําเครื่องมือทางการเงิน
ตางๆ มาใชดําเนินธุรกิจเชน การจัดตั้งกองทุน CPNRF เพื่อสงเสริมใหบริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนไดมากขึ้น สงผลใหบริษัท
สามารถบริหารตนทุนทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพและควบคุมอัตราสวนหนี้สินตอทุนอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งบริษัท
ตระหนักถึงความสําคัญในการดํารงสัดสวนหนี้สินตอทุนใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท 
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 นายวาริช  แมนมินทร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 
- บริษัทมีเปาหมายในการสรางการเติบโตของกําไรอยางยั่งยืน คิดเปนรอยละเทาใด 
    นายนริศ  เชยกลิ่น ชี้แจงวา คําถามนี้ขออนุญาตไมตอบ เนื่องจากเปนคําถามที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของ

ราคาหลักทรัพยของบริษัท 

นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เพิ่มเติม  แตไมมีผูถือหุนรายใด 
ซักถามเพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 ดังกลาว 

มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 
ตามที่รายงาน 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ไดขอให นายนริศ เชยกลิ่น รายงานงบการเงิน สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่ง
ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินแลว  ตามรายละเอียดงบการเงินใน
รายงานประจําป หนา 113 -175 ที่จัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว ดังนี้ 
 
ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2552 
สินทรัพยรวมสินทรัพยรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 7,111 ลานบาท คิดเปน 16% โดยเปนผลจากการซื้อที่ดินในจังหวัด
เชียงใหม การรับรูมูลคางานกอสรางเพิ่มเติมของโครงการพัทยา บีช  ชลบุรี  ขอนแกน และการเขาซื้อโครงการอุดรธานี 
หนี้สินหนี้สิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 3,277 ลานบาท คิดเปน 11% โดยเปนผลมาจากการออกหุนกูระยะยาวไมมี
หลักประกันจํานวน 5,200 ลานบาท การเบิกใชเงินกูยืมระยะยาว 2,150 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
ใหม  ในขณะเดียวกันบริษทัมีการชําระคืนหุนกูที่ครบกําหนดชําระจํานวน 2,500 ลานบาท   
สวนของผูถือหุนสวนของผูถือหุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้น 3,835 ลานบาท คิดเปน 25% เนื่องจากผลกําไรสุทธิในป 2552  
ที่ผานมา 

 
ผลการดําเนินงานในป 2552  
รายไดรวมรายไดรวม    
ในป 2552 เพิ่มขึ้น 6,344 ลานบาท คิดเปน 68% ทั้งนี้  รายไดของศูนยปจจุบันที่เพิ่มขึ้น และรายไดจากโครงการใหม นอกจากนี้ 
ยังมีรายไดที่มิไดเกิดขึ้นเปนประจํา ไดแก กําไรจากการซื้อคืนหนวยลงทุน กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (66 ลานบาท) กําไรจากการทํา
สัญญาเชาชวงทรัพยสินโครงการปนเกลากับกองทุน CPNRF (3,206 ลานบาท) และรายไดคาชดเชยการเลิกกองทุนธุรกิจไทย 2 
(659 ลานบาท) 
ตนทุนรวมตนทุนรวม  
ในป 2552 เพิ่มขึ้น 1,807 ลานบาท คิดเปน 37% จากปกอน ซึ่งเปนผลหลักมาจาก คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายที่เพิ่มเขามา
จากโครงการใหม ตนทุนคาดําเนินงานศูนยอาหารในโครงการใหม คาเชาชวงที่ดินและอาคารที่เพิ่มขึ้นหลังจากตอสัญญาของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว และคาเชาที่สูงขึ้นของโครงการเซ็นทรัลเวิลด ซึ่งปรับตามโครงสรางการจายคาเชาที่กําหนดไว  
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คาใชจายคาใชจายรวมรวม    
ในป 2552 เพิ่มขึ้น 540 ลานบาท คิดเปน 35% จากปกอน เปนผลมาจากการเปดใหบริการศูนยการคาใหม คาใชจายในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธที่เพิ่มขึ้น 
กําไรสุทธิ กําไรสุทธิ   
ในป 2552 เพิ่มขึ้น 35% จากปกอน  ทั้งนี้ หากไมรวมรายการที่มิไดเกิดขึ้นเปนประจําในป 2552 จะมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6% 

 
นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ แตไมมีผูถือหุนรายใด 

ซักถาม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  
โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,852,489,970 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9875 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                       0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              231,200 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0125 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ        
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก        
ผูสอบบัญชีแลว  
 
วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานป 2552 
 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  ไดขอให นายนริศ  เชยกลิ่น เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ นายนริศ เชยกลิ่น            
ไดรายงานตอที่ประชุมวาบริษัทมีกําไรสุทธิในป 2552 จํานวน 4,951,623,415 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควร 
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.58 บาท แกผูถือหุนจํานวนหุนสามัญจํานวน 2,178,816,000 
หุน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,263,713,280 บาท อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวคิดเปนรอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ปกติ บวกดวย รอยละ 14 ของกําไรสุทธิจากการทําสัญญาเชาทางการเงินกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล
โกรท รวมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 26 ของกําไรสุทธิรวมป 2552 โดยบริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
ซึ่งบริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ แตไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม     
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2552 โดยปรากฏผลของ
คะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,852,641,970 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9957 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                     79,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0043 ของจาํนวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2552 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.58 บาท 
โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ซึ่งบริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพ่ือสิทธิใน
การรับเงินปนผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 
  
วาระที่  5  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาํป 2553 
 ในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระไดออกจากหองประชุมและกรรมการที่ครบกําหนดออกตาม
วาระที่เปนผูถือหุนไดงดออกเสียง ทั้งนี้ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน ไดขอให นายจักกชัย  พานิชพัฒน ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดย นายจักกชัย  พานิชพัฒน  ไดรายงานตอที่ประชุมวาตามขอบังคับ
บริษัท ขอ 20. กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ซึ่งในป 2553 มีกรรมการ
ที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้งส้ิน 5 ทาน ไดแก  

1) นางสุนันทา ตุลยธัญ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
2) นายสทุธิเกียรติ จิราธิวัฒน : กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
3) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน : กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
4) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน : กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  
5) นายกอบชัย จิราธิวัฒน : กรรมการที่เปนผูบริหาร  
บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอรายชื่อบุคคล   เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนาตั้งแต

วันที่ 29 กันยายน 2552 ถึง 15 มกราคม 2553 โดยมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท และแจง
ประชาสัมพันธสารสนเทศผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเปนกรรมการ
บริษัท   

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ไมรวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับ 
ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน กลับมา
ดํารงตําแหนงอีกวาระ 

ทั้งนี้ ทุกทานมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัท รวมทั้งมีความรู
ความสามารถ ประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุนเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ขอมูล
ของผูไดรับการเสนอใหดํารงตําแหนงกรรมการแสดงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ส่ิงที่สงมาดวย 4 หนา 23-27 
และนิยามกรรมการอิสระรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 5 หนา 28 

 
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  แตไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือ

เสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
เปนรายบุคคล โดยขอใหผูถือหุนทุกทานสงบัตรลงคะแนนเสียง  เพื่อตรวจนับคะแนน ไมวาเห็นดวย  ไมเห็นดวย หรือ 
งดออกเสียง  ตามลําดับรายชื่อกรรมการดังนี้  
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1) นางสุนันทา  ตุลยธัญ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้ง   
นางสุนันทา ตุลยธัญ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,676,023,066 เสียง  คิดเปนรอยละ 90.4624 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย 89,515,177 เสียง คิดเปนรอยละ 4.8315 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              87,188,927 เสียง คิดเปนรอยละ 4.7060 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

2) นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้ง  
นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,676,030,066 เสียง  คิดเปนรอยละ 90.4629  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย              89,514,177 เสียง คิดเปนรอยละ 4.8315 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              87,182,927 เสียง คิดเปนรอยละ 4.7057 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

       

3) นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้ง  
นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,676,030,066 เสียง  คิดเปนรอยละ 90.4629 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย              89,514,177 เสียง คิดเปนรอยละ 4.8315 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              87,182,927 เสียง คิดเปนรอยละ 4.7057 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

4) นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้ง  
นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง 
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เห็นดวย 1,676,030,066 เสียง  คิดเปนรอยละ 90.4629 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย              89,514,177 เสียง คิดเปนรอยละ 4.8315 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              87,182,927 เสียง คิดเปนรอยละ 4.7057 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

5)  นายกอบชัย  จิราธิวัฒน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้ง  
นายกอบชัย  จิราธิวัฒน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,674,195,074 เสียง  คิดเปนรอยละ 90.3638 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย              90,779,677 เสียง คิดเปนรอยละ 4.8998 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              87,752,419 เสียง คิดเปนรอยละ 4.7364 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลทั้ง 5 ทานใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท 
อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอตอที่ประชุมทุกประการ 
 
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 

นายสุทธิชัย   จิราธิวัฒน   ไดขอใหนายจักกชัย   พานิชพัฒน  เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้  
โดยนายจักกชัย  พานิชพัฒน  ไดชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมวา เพื่อเปนการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในการ
สรางมูลคา เพิ่มใหแกบ ริษัท  บริษัทจึ งควรจายคาตอบแทนที่ เหมาะสมแกหนาที่ความรับผิดชอบใหกับกรรมการ 
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มคาตอบแทนกรรมการ
ประเภทตางๆ ใหใกลเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับ 
ผลประกอบการของบริษัท รวมถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแตละทาน คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยมีคาตอบแทนรวมอยูในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท  จากป 2552  
ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนวงเงินไมเกิน 9,000,000 บาท โดยอัตราคาตอบแทนใหมมีผลตั้งแตวันที่ผูถือหุนอนุมัติเปนตนไป       
ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 



13 

ประเภทคาตอบแทน คาตอบแทน (บาท) 
 ป 2552 ป 2553 เพิ่มขึ้น 
1. คาตอบแทนประจําไตรมาส (บาท/ไตรมาส)    

- ประธานกรรมการ 100,000 120,000 20,000 
- กรรมการอิสระที่เปนประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 110,000 10,000 
- กรรมการอิสระที่เปนกรรมการตรวจสอบ 80,000 85,000 5,000 
- กรรมการอิสระ และกรรมการ  60,000 70,000 10,000 

2. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)     
- ประธานกรรมการ 40,000 50,000 10,000 
- กรรมการอิสระ 35,000 35,000 - 
- กรรมการ 20,000 25,000 5,000 

3. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)    
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 60,000 - 
- กรรมการตรวจสอบ 45,000 45,000 - 

4. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
     รวมที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง) 

20,000 20,000 - 

5. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมที่ปรึกษา 
    (บาท/ครั้ง) 

20,000 20,000 - 

วงเงินที่ขออนุมัติจากผูถือหุน 9,000,000 10,000,000 1,000,000 
 
  ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัท (Executive Director) จะไมไดรับคาตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหนงตางๆ  
ในคณะกรรมการชุดยอย 

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
เพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2553 โดย
ปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,840,559,670 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.3432 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย              12,088,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.6525 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              79,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0043 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 
2553 ในวงเงินรวมไมเกิน 10,000,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยมากกวาสองในสามของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอัตราคาตอบแทนใหมมีผลตั้งแตวันที่ 
ผูถือหุนอนุมัติเปนตนไป 
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วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2553 
 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ไดขอให นายไพฑูรย ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติ
การแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทน เพื่ออนุมัติใหแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้   

1) นายวิเชียร  ธรรมตระกูล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 (จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 1 ป) 
2) นายวินิจ  ศิลามงคล    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 (จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 1 ป) 
3) นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756  

เปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2553 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย     
สอบบัญชี จํากัด (รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่สงมาดวย 7 ในหนา 30 ของเอกสารเชิญประชุม)  

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย 
ไมเปนผูถือหุน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของ ในลักษณะ
ที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอยางเปนอิสระ โดยคาตอบแทนการสอบบัญชีมีจํานวนรวม 5,505,000 บาท  
เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 285,000 บาท อันเนื่องมาจากเปนคาสอบบัญชีจากโครงการใหมที่เพิ่มขึ้น และขอใหที่ประชุม
พิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และ   
กองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหวางปดวย 

 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ แตไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
เพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2553
โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 1,852,725,170 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9999 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเหน็ดวย                       2,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมี 1)นายวิเชียร ธรรมตระกูล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183  2)นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  3)นางสาวบุญศรี  
โชติไพบูลยพันธุ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756  คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 
2553 และอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีจํานวนรวม 5,505,000 บาท โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปน 
ผูพิจารณาคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหวางปดวย 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกหุนกูวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท 
นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  ไดขอให นายนริศ เชยกลิ่น เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดย นายนริศ เชยกลิ่น      

ไดรายงานตอที่ประชุมวาเพื่อเปนการสนับสนุนแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการใหมและการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท 
และเพื่อความคลองตัวในการระดมทุนจากแหลงเงินทุนภายนอก คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติใหบริษัทออก และเสนอขายหุนกูพิจารณาเสนอใหกําหนดวงเงินการออกหุนกูเพิ่มเติมรวมไมเกิน 5,000 ลานบาท 
โดยมีเงื่อนไขเบื้องตน ดังนี้ 

ประเภท : หุนกูมีประกัน และ/หรือ หุนกูไมมีประกันชนิดไมดอยสิทธิ 
วงเงินรวม : ไมเกิน 5,000 ลานบาท 
อายุ : ไมเกิน 10 ป 
การเสนอขาย : เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  หรือที่คณะกรรมการ  
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ กําหนด หรือแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหนา 

 
และขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณา กําหนดประเภท และจํานวน

ของหุนกูที่จะออกในแตละคราว ภายใตวงเงินรวมดังกลาว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขาเจรจาทําความ   
ตกลงลงนามในเอกสาร และการดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูดงักลาว 

ทั้งนี้หากผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกหุนกูวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาทในครั้งนี้ บริษัทจะมีวงเงินในการออกหุนกูได
รวมไมเกิน 8,300 ลานบาท (รวมวงเงินหุนกูที่ผูถือหุนอนุมัติแลว แตยังไมไดออกจําหนายอีกจํานวน 3,300 ลานบาท) 

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยไมมีผูถือหุนซักถาม เพิ่มเติม 
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินการออกหุนกูเพิ่มเติมรวมไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยปรากฏผล
ของคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 1,852,130,974 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9678 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                   517,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0279 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              79,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0043 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุนกูวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  
โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณา กําหนดประเภท และจํานวนของหุนกูที่จะออกในแตละคราว 
ภายใตวงเงินรวมดังกลาว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขาเจรจาทําความตกลงลงนามในเอกสาร 
และการดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวดวยคะแนนเสียง
มากกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงิน
หุนกูที่ผูถือหุนอนุมัติแลว แตยังไมไดออกจําหนายอีกจํานวน 3,300 ลานบาท จะทําใหบริษัทมีวงเงินรวมในการ
ออกจําหนายหุนกูไดรวมไมเกิน 8,300 ลานบาท 

 
 
 






