
 
รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 

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

 
 ประชุมเมื่อวันศุกรที่  25 เมษายน 2551  เวลา 14.05 น. โดยมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 51 ราย และ  
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน จํานวน 230 ราย รวมเปน 281 ราย นับจํานวนหุนได 1,1629,042,291 หุน คิดเปนรอยละ 74.79 ของ
จํานวนหุนทั้งหมด 2,178,816,000 หุน ซึ่งมีจํานวนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36. โดยมี นายวันชัย จิราธิวัฒน ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม และ  
นายนริศ เชยกลิ่น เลขานุการบริษัท ทําหนาที่จดบันทึกการประชุม 
 นายวันชัย จิราธิวัฒน กลาวเปดประชุมและมอบหมายให นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน กรรมการ  เปนผูดําเนินการประชุม 
โดยเริ่มจากการแนะนํากรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุม รายละเอียดดังนี้ 

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

 

กรรมการที่ลาประชุม 
1. นายเอนก  สิทธิประศาสน (รองประธานกรรมการ)  
2. นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน (กรรมการ) 
  

ผูบริหารที่เขาประชุม 
1. นายนริศ  เชยกลิ่น  (เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงิน   

  บัญชีและบริหารทรัพยสิน ) 
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 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชี และตัวแทนผูสอบบัญชี 2 ทาน จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  ไดเขารวมประชุม 
ผูถือหุน ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายเทอดทอง  เทพมังกร ผูสอบบัญชี 
2. นายวินิจ  ศิลามงคล ตวัแทนผูสอบบัญชี 
3. นางสมพร  ลีปรีชานนท ตัวแทนผูสอบบัญชี 

 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน รายงานใหที่ประชุมทราบวาการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีวาระทั้งส้ิน 7 วาระ ซึ่งทุกวาระเปน
วาระปกติ และไมมีผูถือหุนเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทไดมีการเผยแพรรายละเอียดผานเว็บไซตของบริษัท และเพื่อใหการ
ประชุมมีความชัดเจน โปรงใส เปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงไดเชิญให  นายนริศ เชยกลิ่น เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจง 
รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนทราบ 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 

4. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะ โดยระบุความเห็นแตละวาระมาเรียบรอยแลว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุน 
มอบฉันทะมาทุกประการ โดยผูรับมอบฉันทะไมตองสงบัตรลงคะแนน 

5. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือกรรมการของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ และมีการระบุคะแนนเสียง 
ลงคะแนนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และแมวาผูรับมอบฉันทะไมไดยกมือคัดคาน หรือไมไดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
แตในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะยึดความเห็นของผูถือหุนที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

 ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายงานการประชุม พรอมทั้งระบุคะแนนเสียงในแตละวาระผานเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วัน  

 การประชุมในครั้งนี้ นายทิวา ควนเครือ ตัวแทนผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน 
ผูสังเกตการณการประชุม 

 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อผูถือหุนเขาใจและรับทราบ
สิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนตรงกันแลว นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม  
ดงัตอไปนี้  
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550  
 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน กรรมการ เปนผูดําเนินการประชุม ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  
ครั้งที่ 1/2550  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ตามที่ไดสงใหผูถือหุนแลว 

นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  เปดโอกาสใหผูที่หุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม 
ทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  
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เห็นดวย 1,750,025,292 เสียง 
ไมเห็นดวย                       0 เสียง 
งดออกเสียง                       0 เสียง 

  
มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  

ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550  
 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  ไดมอบหมายให นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการผูจัดการใหญ รายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2550 ใหผูถือหุนทราบ นายกอบชัย  จิราธิวัฒน จึงไดรายงานเรื่องตางๆ ดังนี้ 

• ผลการดําเนินงานของศูนยการคา 
1) อัตราการเชาพ้ืนที ่

อาคารศูนยการคา : อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียในป 2550 เพิ่มขึ้นเปน 96% จาก 91% ในป 2549 เปนผลมาจาก 
อัตราการเชาพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นของ โครงการเซ็นทรัลเวิลด  โครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา  โครงการเซ็นทรัลพลาซา  
รัตนาธิเบศร ซึ่งไดมีการปรับปรุงศูนยการคาและเพิ่มพื้นที่ใหเชา รวมถึงเพิ่มพื้นที่จอดรถเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา
และมีการปรับเปล่ียนผูเชาใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย 

อาคารสํานักงาน  : อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียในป 2550 เพิ่มขึ้นเปน 95% จาก 90% ในป 2549 โดยเปนผลมาจาก 
อัตราการเชาที่เพิ่มขึ้นของอาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด  และอาคารสํานักงานปนเกลา ทาวเวอร บ ี

2) คาเชาเฉล่ีย (สุทธิหลังการใหสวนลด) : ในป 2550 เพิ่มขึ้น 5% จากป 2549 ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของคาเชาลดลงจากป
กอนๆ เนื่องจากภาวะการชะลอทางเศรษฐกิจ และความไมแนนอนทางการเมือง ที่สงผลตอความเชื่อม่ันของผูบริโภค ทําให
การจับจายใชสอยชะลอตัวลง 

3) จํานวนคนที่มาใชบริการ : ในป 2550 จํานวนคนที่เขามาใชบริการในภาพรวมทุกศูนยการคาเพิ่มขึ้น 15% 

 • การพัฒนาปรับปรุงโครงการปจจุบัน  ในป 2550 บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาศูนยการคา ดังนี้ 
1) ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ไดปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งไดทําการปรับเปล่ียน  

Tenant Mix ซึ่งปรับปรุงแลวเสร็จในชวงกลางป 2550  
2) ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร  เพิ่มพื้นที่จอดรถ เพิ่มพื้นที่ขายโซน Junction X  และปรับเปล่ียน Tenant Mix 

โดยการปรับปรุงแลวเสร็จและเปดใหบริการเมื่อเดือนตุลาคม 2550 
3) ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงศูนยอาหารใหม คาดวาจะแลวเสร็จและ

เปดใหบริการไดภายในเดือนเมษายนนี้ 
4) ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ไดดําเนินการปรับปรุงศูนยอาหารใหมบนพื้นที่ชั้น 5  ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตปลายป 

2550 และไดเปดใหบริการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ที่ผานมา  

 • โครงการระหวางพัฒนา  
1) โครงการ เซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ : ตั้งอยูบนถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

โครงการประกอบดวย อาคารศูนยการคาขนาด 160,000 ตารางเมตร และอาคารสํานักงานขนาด 27,000 ตารางเมตร  ซึ่ง
คาดวาจะเปดใหบริการในเดือนธันวาคม 2551 



3 

2) โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช : ตั้งอยูบนถนนชายหาดพัทยากลาง ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
โครงการประกอบดวย อาคารศูนยการคาขนาด 160,000 ตารางเมตร และโรงแรม 5 ดาว ขนาดประมาณ 300 หอง  
พื้นที่ประมาณ 32,000 ตารางเมตร ซึ่งคาดวาจะเปดใหบริการในเดือนกุมภาพันธ 2552 

3) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี : ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เปนโครงการอาคารศูนยการคาขนาด 
151,000 ตารางเมตร ซึ่งคาดวาจะเปดใหบริการในไตรมาสที่ 3 ป 2552 

4) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน : ตั้งอยูบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปนโครงการอาคารศูนยการคาขนาด 
95,500 ตารางเมตร ซึ่งคาดวาจะเปดใหบริการในปลายป 2552 

5) โครงการ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 : ตั้งอยูบนส่ีแยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 9 บริเวณรถไฟฟาใตดิน ซึ่งอยู
ระหวางการศึกษารูปแบบของโครงการ โดยคาดวาจะเริ่มการกอสรางประมาณปลายป 2551 และแลวเสร็จในชวง 
กลางป 2554 

6) โครงการบนที่ดินบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเกา : ตั้งอยูบนส่ีแยกถนนพระราม 4 ตัดกับถนนวิทยุ บริเวณรถไฟฟาใตดิน 
สถานีพระราม 4 ซึ่งสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนเจาของที่ดิน ไดประกาศใหบริษัทเปนผูชนะการประมูล 
เพื่อเปนผูพัฒนาที่ดินระยะเวลา 30 ป ทั้งนี้ บริษัทจะสามารถลงนามในสัญญาเชาที่ดินระยะยาวไดภายหลังจากที่สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดสงมอบที่ดินใหกับบริษัท ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในป 2551 และคาดวาจะเริ่มการ
กอสรางประมาณปลายป 2552 

7) โครงการในตางประเทศ : อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ โดยใหความสนใจ
ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ดังนั้น บริษัทจึง 
จัดใหมีทีมงานเพื่อศึกษาในรายละเอียดของสภาพเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม กฎหมาย การประกอบธุรกิจ และความเสี่ยง
ของแตละประเทศเพื่อใหการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศเกิดความเสี่ยงนอยที่สุด และใหผลตอบแทนที่คุมคาที่สุด  
โดยเปนไปตามหลักความระมัดระวัง ซึ่งจะไดเรียนใหผูถือหุนทราบถึงความคืบหนาในลําดบัตอไป 

 • การดําเนินการดานบรรษัทภิบาล 
บริษัทยังคงมุงมั่นพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ และ หลักปฏิบัติสากล 

อยางตอเนื่อง ซึ่งในปที่ผานมามีการจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร เพื่อสรางความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียตางๆ หลายกิจกรรม ซึ่งบริษัทเชื่อวาการดําเนินงานภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะชวย
สรางมูลคาเพิ่มแกองคกรและสงเสริมใหบริษัทฯ เติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

• หลักทรัพย CPN  
- ปจจุบันบริษัทมีมูลคาตลาด (Market Capitalization) อยูในลําดับที่ 22 และอยูในดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพยฯ 
- เมื่อเดือนเมษายน 2551 หลักทรัพย CPN ไดรับการจัดใหอยูในหมวด FTSE SET Large Cap Index สูงสุด 30 อันดับแรก  

ซึ่งคาดวาจะทําให CPN ไดรับความสนใจจากนักลงทุนในระดับสากลมากขึ้นเชนเดียวกับที่บริษัทอยูใน MSCI Index  
โดย FTSE SET Index นี้เกิดจากความรวมมือของตลาดหลักทรัพยฯ กับ FTSE (London) ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
หลักทรัพยจาก ขนาดมูลคาตลาด (Market Capitalization) รอยละของการถือหุนของผูถือหุนรายยอย (Free Float)  และ 
การหมุนเวียนของหลักทรัพยในตลาด (Liquidity)  

- บริษัทไดรับการปรับเพิ่มอันดับความนาเชื่อถือ โดยบริษัท ทริส เรตติ้ง จํากดั จาก A เปน A+ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550  
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นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  ปรากฏวามีผูถือหุนสอบถามและ
ใหขอเสนอแนะดังนี้ 

 นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒิกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 

(1) ความคืบหนาและขอสรุปการตอสัญญาเชาที่ดิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว จากการรถไฟ 
แหงประเทศไทย มีความคืบหนาอยางไรบาง  
นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน ชี้แจงวาขณะนี้อยูระหวางการเจรจากับการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งคาดวาจะได
ขอสรุปภายใน 2-3 เดือนนี้ 

(2) ระยะเวลาในการเชาที่ดินจากการรถไฟแหงประเทศไทยที่ผานมา มีกําหนดระยะเวลากี่ป  และอัตราคาเชา
เปนอยางไร และการเจรจาขอตออายุการเชาอีกกี่ป และอัตราคาเชาเปนเทาใด 
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ชี้แจงวาระยะเวลาการเชาในสัญญาเชาเดิมเทากับ 30 ป ซึ่งระยะเวลาการเชาจะ
ครบกําหนดในสิ้นป 2551 และนายกอบชัย  จิราธิวัฒน  ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาในการเจรจาตอสัญญาใหมนี้ 
เปนหนาที่ของ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับการรถไฟแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาคาเชา โดยจะตองไมสูงมากเกินไป  ทั้งนี้ คาดวาคาเชา 
ในสัญญาใหมนี้จะมีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากสัญญาเดิมเปนการเชาเฉพาะที่ดิน แตสัญญาใหมจะ
เปนการเชาที่ดินและอาคาร โดยขณะนี้ยังอยูระหวางดําเนินการจึงยังไมสามารถสรุปอายุการเชาและอัตรา
คาเชาใหมได 

(3) ฝากคณะกรรมการบริษัทใหระมัดระวังในการบริหารอัตราการเชาพื้นที่ที่อาจจะลดลง เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ไมดีดวย  
นายกอบชัย จิราธิวัฒน ชี้แจงใหผูถือหุนทราบวาบริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง 
และมีการพิจารณาเรื่องนี้อยูแลว และเชื่อม่ันวาบริษัทมีความแข็งแกรงเพียงพอที่จะผานพนวิกฤต
เศรษฐกิจไปไดดวยดี ดังเชนในชวงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป 2540 นอกจากนี้ ในทางกลับกันอาจเปนโอกาส 
ที่ดีในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาในโครงการใหมๆ ในราคาที่ไมแพงได 

 นายณภัทร  ปญจคุณาธร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ดังนี้ 

(1) บริษัทจะตองโอนกรรมสิทธิในอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราวที่บริษัทสราง ใหกับการรถไฟ
แหงประเทศไทยเมื่อส้ินสุดสัญญาหรือไม และจะมีภาระภาษีหรือไม 
นายนริศ เชยกลิ่น ชี้แจงวาบริษัทจะตองโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยเมื่อ
สัญญาสิ้นสุดลง สวนในเรื่องของภาระภาษีจากการศึกษาเบื้องตนคาดวาไมตองเสีย  

นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เพิ่มเติม  แตไมมีผูถือหุนรายใด 
ซักถามเพิ่มเติมอีก นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบ และรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป 2550 ดังกลาว 

 
มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติรับทราบ และรับรองรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบป 2550 ตามที่ นายกอบชัย จิราธิวัฒน รายงาน 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  ไดขอให นายนริศ  เชยกลิ่น รายงานงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2550 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําปที่จัดสงใหแก 
ผูถือหุนทุกทานแลว ดังนี้ 
งบดุล   

สินทรัพย 
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวม 37,205 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอดสินทรัพยรวม ณ วันที่31 ธันวาคม 

2549 จํานวน 2,868 ลานบาท หรือ 8.4 % เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และการกอสราง 
โครงการแจงวัฒนะ และโครงการพัทยา บีช  

หนี้สิน 
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีหนี้สินรวม 23,565 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอดหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

จํานวน 1,803 ลานบาท  หรือ 8.3 % เปนผลมาจากการออกหุนกูไมมีหลักประกันจํานวน 3,000 ลานบาท ในเดือน
มิถุนายน 2550 เพื่อใชเปนเงินทุนสําหรับโครงการใหม และ ตั๋วอาวัลสัญญาใชเงินเพื่อใชในการซื้อที่ดินของโครงการ 
ขอนแกน 

สวนของผูถือหุน 
• บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 13,639 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

จํานวน 1,065 ลานบาท  หรือ 8.5 % เนื่องจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 
 

งบกําไรขาดทุน 
ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 1,783 ลาน  เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 98 ลานบาท หรือ 5.8% จาก 
รายไดรวม 
ในป 2550 เทากับ 8,923 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,174 ลานบาท หรือ 15.1 % จากป 2549 เนื่องจาก 
- การเพิ่มขึ้นของรายไดคาบริการรวมและคาบริการไอเย็นจากทุกโครงการ  ซึ่งปรับอัตราใหมเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 
- การเพิ่มขึ้นของรายไดจากโครงการเซ็นทรัลเวิลด  โครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา  และโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

รัตนาธิเบศร หลังจากปรับปรุงเสร็จและเปดใหบริการในเดือนธันวาคม 2549 
ตนทุนและคาใชคาใชจายรวม  
ในป 2550 บริษัทมีตนทุนและคาใชจายรวม  5,988 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,127 ลานบาท หรือ 23.2% เนื่องจาก 
- การเพิ่มขึ้นของตนทุนคาเชาและคาบริการ ซึ่งเพิ่มขึ้น 20.3% จากปกอน 
- ในขณะที่ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่มลดลง 5.1% จากปกอน เนื่องจากปดใหบริการศูนยอาหารที่โครงการเซ็นทรัลเวิลด 

และการปดปรับปรุงศูนยอาหารที่โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 
- การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการในศูนยการคา ซึ่งลูกคาที่

เขามาใชบริการไดเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ตามที่ไดกลาวไปแลวในวาระที่ 2 และกระตุนการใชจาย เนื่องจากผลของ
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพาะที่โครงการเซ็นทรัลเวิลด  และคาใชจายดานบุคลากรที่เพิ่มขึ้น 
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นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวามีผูถือหุนสอบถาม ดังนี้ 

 นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒิกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามเกี่ยวกับงบกําไรขาดทุน ในรายงานประจําป หนา 86 วาเหตุใด
จํานวนกําไรหลังหักภาษีเงินไดในงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ป 2550 จึงมีความแตกตางกัน 

นายนริศ  เชยกลิ่น  และ นายเทอดทอง  เทพมังกร ผูสอบบัญชี ชี้แจงวาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี 
โดยงบการเงินเฉพาะของบริษัท จะบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน จากเดิมที่ใชวิธีบันทึกแบบสวนไดเสีย ซึ่งตามวิธี
สวนไดเสีย กําไรสุทธิของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจะเทากัน แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีในการ
บันทึกตามราคาทุน จึงทําใหเกิดกําไรสุทธิของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแตกตางกัน ซึ่งรายการที่เปนสาเหตุของ
ความแตกตางระหวางกําไรหลังหักภาษีเงินไดในงบการเงินรวมเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม คือเงินปนผลของบริษัทลูก 

 
นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เพิ่มเติม แตไมมีผูถือหุนรายใด 

ซักถามเพิ่มเติมอีก นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,756,537,671 เสียง 
ไมเห็นดวย                       0 เสียง 
งดออกเสียง         3,587,700  เสียง 
 
มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติ

งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  
 
วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานป 2550 
 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  ไดขอให นายนริศ  เชยกลิ่น รายงานตอที่ประชุมวา ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 
1,783,405,830 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยแปดสิบสามลานสี่แสนหาพันแปดรอยสามสิบบาท) และเพื่อเปนการตอบแทนแกผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทจึงไดเสนอใหจัดสรรเงินกําไรโดยจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค) หรือคิดเปน
รอยละ 40 (รอยละสี่สิบ) ของกําไรสุทธิประจําป 2550 ใหแกผูถือหุนสามัญที่จดทะเบียนและเรียกชําระแลว จํานวน 
2,178,816,000 หุน (สองพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหุน) ตามทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่  
9 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. รวมเปนเงินทั้งส้ิน 719,009,280 บาท (เจ็ดรอยสิบเกาลานเกาพันสองรอยแปดสิบบาท) โดยมี
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ แตไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
เพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานป 2550 โดยปรากฏผล
ของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,760,134,571 เสียง 
ไมเห็นดวย 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 

มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลแกผูถือหุนใน
อัตราหุนละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค) ใหแกผูถือหุนตามทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 
เวลา 12.00 น. โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551   
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วาระที่  5  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ในการพิจารณาวาระนี้  กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระไดออกจากหองประชุมและกรรมการที่ เปน 
ผูถือหุนไดงดออกเสียง และเนื่องจากนายจักกชัย พานิชพัฒน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  และ 
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน กรรมการผูดําเนินการประชุม ครบกําหนดออกตามวาระในครั้งนี้ดวย นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  
จึงมอบหมายให นายนริศ เชยกลิ่น ในฐานะเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
เปนผูดําเนินการประชุมแทน โดยนายนริศ เชยกลิ่นไดรายงานตอที่ประชุมวาตามขอบังคับบริษัท ขอ 20. กําหนดใหในการประชุม
สามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง หนึ่งในสาม ซึ่งในป 2551  มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้งส้ิน  
5 ทาน ไดแก 1) นายวันชัย  จิราธิวัฒน  2) นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  3) นายไพฑูรย  ทวีผล4) นายจักกชัย พานิชพัฒน และ  
5) นางสุนันทา ตุลยธัญ โดยรายละเอียดประวัติกรรมการแตละทาน แสดงอยูในเอกสารเชิญประชุม หนา 15-19 

นายนริศ  เชยกลิ่น ไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวาบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการ
พิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนาโดยมีการประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท และ 
เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท 

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ไมรวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับ 
ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 
ที่ออกตามวาระ ทั้ง 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกทานลวนมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และเปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ 
ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ เพื่อพัฒนาบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกบริษัทและผูถือหุนที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และไดบริหารงานบริษัทจนประสบผลสําเร็จมาโดยตลอด  
จึงขอเสนอใหเรียนเชิญบุคคลดังกลาวขางตนกลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษทัตออีกวาระหนึ่ง  

นายนริศ  เชยกลิ่น  ไดแจงใหผูถือหุนทราบวา เพื่อความเหมาะสมในการครบกําหนดวาระของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหกําหนดระยะเวลาการครบกําหนดวาระของกรรมการอิสระ ทั้ง 3 ทานแตกตางกัน เพื่อประโยชน
และความตอเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสระดังนี้ 

  1. นายจักกชัย  พานิชพัฒน ครบกําหนดวาระครั้งตอไปป  2552  
  2. นางสุนันทา  ตุลยธัญ   ครบกําหนดวาระครั้งตอไปป  2553 
  3. นายไพฑูรย  ทวีผล  ครบกําหนดวาระครั้งตอไปป  2554 

นายนริศ  เชยกลิ่น  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  แตไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือ
เสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม นายนริศ เชยกลิ่น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
เปนรายบุคคล และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการ 5 ทานขางตน โดยชี้แจงตอที่ประชุมวาบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อตองไมเปนบุคคลตองหามตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ และบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
นั้นตองยินยอมใหมีการเสนอชื่อ และหากไดรับการเสนอชื่อแลวบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติกอนจดทะเบียนเปนกรรมการ  
หากตรวจพบวามีลักษณะ ตองหาม บริษัทจะไมจดทะเบียนใหเปนกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ผลของคะแนนเสียงในการพิจารณา
แตงตั้งกรรมการแตละทานมีคะแนนเสียงดังนี้  
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1) นายวันชัย  จิราธิวัฒน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายวันชัย  จิราธิวัฒน  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไป 
อีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,745,432,471 เสียง 
ไมเห็นดวย 16,141,300 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 

2) นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติแตงตั้ง นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
ของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,698,177,294 เสียง 
ไมเห็นดวย 21,602,477 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 

3) นายไพฑูรย  ทวีผล 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติแตงตั้ง นายไพฑูรย ทวีผล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท
ตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,750,547,894 เสียง 
ไมเห็นดวย 11,025,877 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 

4) นายจักกชัย  พานิชพัฒน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติแตงตั้ง นายจักกชัย  พานิชพัฒน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
ของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,753,793,271 เสียง 

ไมเห็นดวย 7,786,500 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 

5) นางสุนันทา  ตุลยธัญ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติแตงตั้ง นางสุนันทา  ตุลยธัญ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
ของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,756,035,071 เสียง 
ไมเห็นดวย 5,544,700 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 

 
มติ นายนริศ  เชยกลิ่น จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม แตงตั้ง

กรรมการเปนรายบุคคลตามลําดับ คือ 1) นายวันชัย จิราธิวัฒน 2) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน 3) นายไพฑูรย ทวีผล  
4) นายจักกชัย พานิชพัฒน  และ 5) นางสุนันทา ตุลยธัญ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
ตามที่เสนอตอที่ประชุมทุกประการ 
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วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 
นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  ไดขอใหนายจักกชัย พานิชพัฒน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ชี้แจง 

รายละเอียดตอที่ประชุมวา เพื่อเปนการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท  
บริษัทจึงควรจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกหนาที่ความรับผิดชอบใหกับกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
คาตอบแทน ไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มคาตอบแทนกรรมการประเภทตางๆ ใหใกลเคียงกับบริษัท
จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงภาระ 
หนาที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแตละทาน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุม 
ผูถือหุนควรพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2551 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยมี
คาตอบแทนรวมอยูในวงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท (แปดลานแสนบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาท) จากป 
2550 ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน 6,000,000 บาท (หกลานบาท) โดยอัตราคาตอบแทนใหมมีผลตั้งแตวันที่ผูถือหุนอนุมัติเปนตนไป 
ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

1.     คาตอบแทนประจําไตรมาส ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 
คาตอบแทน (บาท/ไตรมาส) กรรมการ 
ป 2551 ป 2550 

หมายเหตุ 

ประธานกรรมการ 100,000 20,000 เพิ่มขึ้น 80,000 
กรรมการอิสระที่เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  100,000 70,000 เพิ่มขึ้น 30,000 
กรรมการอิสระที่เปนกรรมการตรวจสอบ 80,000 60,000 เพิ่มขึ้น 20,000 
กรรมการอิสระ และกรรมการ 60,000 20,000 เพิ่มขึ้น 40,000 

 

2. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย  
คาตอบแทน (บาท) กรรมการ 

ป 2551 ป 2550 
หมายเหตุ 

ประธานกรรมการ 
40,000 20,000 เพิ่มขึ้น 20,000 

กรรมการอิสระ 20,000 30,000 ลดลง 10,000 
กรรมการ 20,000 20,000 เทาเดิม 

 

3. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 
คาตอบแทน (บาท) กรรมการ 

ป 2551 ป 2550 
หมายเหตุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 25,000 เพิ่มขึ้น 15,000 
กรรมการตรวจสอบ 35,000 22,500 เพิ่มขึ้น 12,500 

 

4. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรวมที่ปรึกษา   
คาตอบแทน (บาท/ครั้ง) กรรมการ 
ป 2551 ป 2550 

หมายเหตุ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
รวมที่ปรึกษา 

20,000 20,000 เทาเดิม 
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5. คาเบี้ยประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คาตอบแทน (บาท/ครั้ง) กรรมการ 
ป 2551 ป 2550 

หมายเหตุ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 - เดิมไมไดกําหนด 
ใหคาตอบแทน 

 

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ แตไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
เพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2551  ทั้งนี้ 
กรรมการที่มีสวนไดเสีย งดออกเสียงในวาระนี้  โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,576,694,121 เสียง 
ไมเห็นดวย 7,075,200 เสียง 
งดออกเสียง 0  เสียง 
 
มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเห็นดวยลงคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ที่มาประชุม อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2551 ในวงเงินรวมไมเกิน 8,500,000 บาท  
(แปดลานแสนบาท) ตามที่นายจักกชัย พานิชพัฒนเสนอทุกประการ โดยอัตราคาตอบแทนใหมมีผลตั้งแตวันที่ผูถือหุน
อนุมัติเปนตนไป 

 
วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2551 และกําหนดคาตอบแทน 
 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ไดขอให นายไพฑูรย ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติ
การแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2551 และกําหนดคาตอบแทนวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่  
20 กุมภาพันธ  2551 มีมติเห็นชอบเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติ ใหแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้  

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

เปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2551 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด (รายละเอียดปรากฏในหนา 22 ของเอกสารเชิญประชุม)  

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย 
ไมเปนผูถือหุน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของ ในลักษณะ
ที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอยางเปนอิสระ โดยคาตอบแทนการสอบบัญชีมีจํานวนรวม 4,600,000 บาท  
(ส่ีลานหกแสนบาท) เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 460,000 บาท (ส่ีแสนหกหมื่นบาท) อันเนื่องมาจากเปนคาสอบบัญชีจาก 
โครงการที่เพิ่มขึ้น และขอใหที่ประชุมพิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย 
บริษัทรวม กิจการรวมคา และ กองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหวางปดวย 

 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ แตไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
เพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2551 และกําหนดคาตอบแทน 
โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้ 
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เห็นดวย 1,756,046,471 เสียง 
ไมเห็นดวย 5,544,700 เสียง 
งดออกเสียง 0  เสียง 
 
มติ  นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมอนุมัติ

ใหแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  โดยมี 1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 3787 2) นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 3) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 3920 คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2551 และอนุมัติคาตอบแทน
การสอบบัญชจีํานวนรวม 4,600,000 บาท (ส่ีลานหกแสนบาท) และพิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูอนุมัติ 
คาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหวางปดวย 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  
 นายณภัทร  ปญจคุณาธร ผูถือหุนรายยอย ไดซักถามเพิ่มเติมดังนี้  

(1) บริษัทมีการวางแผนการเติบโตในทิศทางใด นอกเหนือจากการเปดศูนยการคาตามจังหวัดหัวเมืองใหญๆ ที่มีกําลังซื้อสูง
แลว บริษัทมีแผนที่จะทํา Community Mall ดวยหรือไม  

 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ไดเชิญใหนายกอบชัย  จิราธิวัฒน  ชี้แจงตอผูถือหุน ซึ่งนายกอบชัย  จิราธิวัฒน ชี้แจงวาบริษัทไดมี
การศึกษาการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ Community Mall ดวยเชนกันและจากการศึกษาพบวา Community Mall  
เปนรูปแบบที่มีการแขงขันทางดานราคาคอนขางสูง ซึ่งแตกตางจากกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ที่เนนรูปแบบ 
One Stop Shopping ซึ่งมีความครบถวนของรานคา และแข็งแกรงกวา Community Mall นอกจากนี้ บริษัทไดมีการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการหลายทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูงในการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงศึกษา 
ความเปนไปไดในโอกาสที่จะเขาซื้อกิจการอื่นๆ ที่นาสนใจดวย 

(2) การพัฒนาโครงการเตรียมทหารเดิม ซึ่งอยูใกลกับศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด หางสรรพสินคาเซ็นทรัลชิดลม รวมถึงโครงการ
สถานทูตอังกฤษเดิม ที่เปนของครอบครัวจิราธิวัฒนนั้น จะมีผลกระทบดานกําลังซื้อของผูบริโภคจะรองรับกับการพัฒนา
โครงการของบริษัทหรือไม 
นายกอบชัย จิราธิวัฒน ชี้แจงวาดวยรูปแบบของแตละศูนยการคาที่มีความแตกตางกันจะเปนการเพิ่มทางเลือกใหแก 
ผูบริโภคมากขึ้น และตอบสนองความตองการที่หลากหลาย ซึ่งจะชวยเสริมกัน และสําหรับโครงการเตรียมทหารเดิมที่
บริษัทจะพัฒนานี้มีการศึกษารูปแบบใหมีความนาสนใจและแตกตางจากศูนยที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อเปนจุดดึงดูดของ 
ผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศมากยิ่งขึ้น 
 

 นางสุวคนธ  พรกีรติวัฒน  ผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนรายยอย ไดซักถามเพิ่มเติม ดังนี้  

(1) รายการลูกหนี้การคากิจการอื่นที่คางชําระมากกวา 3 เดือน ซึ่งแสดงในงบการเงินเพิ่มสูงขึ้น ตามปรากฏรายละเอียดใน 
รายงานประจําป 2550 หนา 104 อยากทราบวาเกิดจากสาเหตุสภาพเศรษฐกิจที่ไมดี หรือมีรายการพิเศษอะไรหรือไม 
นายนริศ เชยกลิ่น ชี้แจงวา เกิดจากลูกหนี้ที่มีสัญญาเชาพื้นที่ระยะยาวรายหนึ่งในโครงการเซ็นทรัลเวิลด โดยบริษัท 
ไดขอยกเลิกสัญญาเชากอนกําหนดเพื่อปรับปรุงพื้นที่ใหม ในขณะที่ผูเชายังเหลือระยะเวลาเชาประมาณ 10 ป ดังนั้น ผูเชา
จึงหยุดชําระคาเชาตั้งแตเริ่มเจรจาและรอผลสรุปการยกเลิกสัญญา ซึ่งบริษัทไดดําเนินการแลวเสร็จ และได จายเงินชดเชย
ใหผูเชาที่ส้ินสุดสัญญากอนกําหนด ซึ่งสุทธิจากลูกหนี้การคาเมื่อตนป 2551 ที่ผานมา ดังนั้น ในงบการเงินหลังจากนี้  
ลูกหนี้การคาดังกลาวจะมีจํานวนลดลง 
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(2) ขอใหอธิบายรายการเงินใหกูยืมระยะยาวกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน คือ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด  ในสวน
ของการหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวามีรายละเอียดเปนอยางไร 
นายนริศ เชยกลิ่น ชี้แจงวารายการเงินใหกูยืมระยะยาวกับบริษัทที่เกี่ยวของกันของ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ CPN ถือหุนอยู 15% นั้น เปนเงินกูดอยสิทธิ ซึ่งในทางบัญชีไดมีการตั้งสํารองหนี้สูญเต็มจํานวน  
เนื่องจากบริษัทดังกลาวไดรับผลกระทบและมีผลขาดทุนสะสมจากวิกฤตเศรษฐกิจป 2540  อยางไรก็ตามในปจจุบัน
สถานะทางการเงินของ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด ดีขึ้นจึงคาดวาบริษัทจะไดรับเงินคืน 

 
 นายอํานาจ  รจิตกนก  ผูรับมอบฉันทะของสํานักงานประกันสังคมในฐานะผูถือหุน ไดซักถามเพิ่มเติมในกรณีสืบเนื่องของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ดังนี้ 
(1) หากการเจรจาตอสัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราวไมสําเร็จ จะมีผลตอรายไดคิดเปนรอยละเทาใด  

เมื่อเทียบกับงบการเงินในป 2550 
นายนริศ เชยกลิ่น ชี้แจงวาขออนุญาตไมตอบคําถามนี้ เนื่องจากอาจจะมีผลตอการเจรจาซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

(2) ในกรณีที่บริษัทไมสามารถตอสัญญาโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราวไดจะสงผลกระทบตอกําไรในป 2551 ของผูถือหุน
ในอัตรารอยละเทาใด 
นายนริศ เชยกลิ่น ชี้แจงวายังไมมีผลกระทบในงบการเงินในป 2551 เนื่องจากสัญญาเชาจะหมดอายุในเดือนธันวาคม 
2251 แตอาจเริ่มมีผลกระทบในป 2552 แตอยางไรก็ตาม ผลกระทบในเรื่องรายไดคงมีไมมาก เนื่องจากในป 2552 บริษัท
จะเปดใหบริการโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ และ โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  เต็มป และโครงการ 
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ครึ่งป รวมถึงโครงการเซ็นทรัลเวิลด ซึ่งเริ่มจะมีอัตราการเชาและรายไดที่อยูตัวแลว จึงมีกําไรจาก
โครงการใหมเขามาชดเชย 

(3) ขอทราบวามีโครงการเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund) เพิ่มเติมหรือไมอยางไร 
นายนริศ เชยกลิ่น ชี้แจงวาขณะนี้อยูระหวางดําเนินการพิจารณาศึกษานําศูนยการคาโครงการเซ็นทรัลพลาซาปนเกลา  
เพื่อเขากองทุน ซึ่งนาจะดําเนินการแลวเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 หากภาวะตลาดมีความเหมาะสม 

นายสทุธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ และไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูการ
พิจารณา ประธานจึงกลาวปดการประชุม และขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่มาเขารวมประชุม 

 
 ปดประชุมเมื่อเวลา 15.45 น. 

         
                               (นายวันชัย   จิราธิวัฒน) 
                       ประธานที่ประชุม 
 

      
         (นายนริศ   เชยกลิ่น) 
            เลขานุการบริษัท 
       ผูจดบันทึกการประชุม 


