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รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 

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

 

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  30 เมษายน 2552 เวลา 10.10 น. โดยในชวงเริ่มประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง  

และผูรับมอบฉันทะ รวมจํานวน 347 ราย ซึ่งมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมมากกวา 25 ราย  

นับจํานวนหุนได 1,782,314,809 หุน คิดเปนรอยละ 81.80 ของจํานวนหุนทั้งหมด 2,178,816,000 หุน  ซึ่งมีจํานวนหุนนับรวมกัน

มากกวา    หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36. โดยมี  

นายวันชัย  จิราธิวัฒน ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  

 นายวันชัย จิราธิวัฒน กลาวเปดประชุมและมอบหมายให นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน กรรมการ เปนผูดําเนินการประชุม   

โดยเริ่มจากการแนะนํากรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุม รายละเอียดดังนี้ 

กรรมการที่เขาประชุม จํานวน 7 คน 

1. นายวันชัย  จิราธิวัฒน (ประธานกรรมการ) 

2. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  (กรรมการ) 

3. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน  (กรรมการ) 

4. นายไพฑูรย  ทวีผล (กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

5. นายจักกชัย  พานิชพัฒน (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ 

 กําหนดคาตอบแทน) 

6. นางสุนันทา  ตุลยธัญ (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 

7. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน (กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ) 

 

กรรมการที่ลาประชุม จํานวน 6 คน 

1. นายเอนก  สิทธิประศาสน (รองประธานกรรมการ) 

2. นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน (กรรมการ) 

3. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน (กรรมการ)  

4. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน (กรรมการ) 

5. นายปริญญ  จิราธิวัฒน (กรรมการ) 

6. นายครรชิต  บุนะจินดา (กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 

  

ผูบริหารที่เขาประชุม จํานวน 3 คน 

 1. นางสาววัลยา  จิราธิวัฒน  (ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการกอสราง) 

 2. นางสาวนภารัตน  ศรีวรรณวิทย  (เลขานุการบริษัท และผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงิน) 

 3. นางสุวดี  สิงหงาม (ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชี) 
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ตัวแทนผูสอบบัญชีจาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน  2 คน 

1. นายเทอดทอง  เทพมังกร 

2. นางสมพร  ลีปรีชานนท 

 

ผูสังเกตการณการประชุมจาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน  1 คน 

1. นายทิวา  ควนเครือ 

 

 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ไดขอให นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ      

การประชุม โดย นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย รายงานใหที่ประชุมทราบวาการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีวาระทั้งส้ิน  9  วาระ 

โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 15 มกราคม 2552 ซึ่ง

ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้ และบริษัทไดเผยแพรเอกสารเชิญประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอน

การประชุมตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2552 และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับวาระประชุม ซึ่งไมมีผูถือหุน รายใด

สงคําถามมายังบริษัท จากนั้น นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให

ผูถือหุนทราบ ดังนี้ 

สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน 

1. ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีอยู โดยหนึ่งหุนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง 

2. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยูเพื่อออกความเห็นวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงอยางใด

อยางหนึ่งเทานั้น เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน

เทานั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได แตรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแลวตองไมเกินจํานวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู 

3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น  ไมเห็นดวย       

หรืองดออกเสียง  เพื่อนํามาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหุนทานใดที่เห็นดวย ไมตองสงบัตรลงคะแนน  

เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นดวยไวแลว 

ยกเวน  การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ  เจาหนาที่จะเก็บ

บัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน  เพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

4. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะ โดยระบุความเห็นแตละวาระมาเรียบรอยแลว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุน 

มอบฉันทะมาทุกประการ โดยผูรับมอบฉันทะไมตองสงบัตรลงคะแนน 

 ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายงานการประชุม พรอมทั้งระบุคะแนนเสียงในแตละวาระผานเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วัน  

 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อผูถือหุนเขาใจและรับทราบ

สิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนตรงกันแลว นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม  

ดังตอไปนี้  

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552  
 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน กรรมการ เปนผูดําเนินการประชุม ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  

ครั้งที่ 1/2552  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ดังที่ไดสงใหผูถือหุนแลว  โดยพิจารณารับรองความถูกตองทีละหนา  

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม ส่ิงที่สงมาดวย 1 หนาที่ 6-12  
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นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใด

ซักถาม ทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมดังกลาว โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,889,775,424 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9958 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                       0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              79,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0042 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ       
ออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551  
 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  ไดมอบหมายให นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการผูจัดการใหญ รายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบป 2551 รายละเอียด ดังนี้ 

• ผลการดําเนินงาน 
อาคารศูนยการคา : อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียในป 2551 เพิ่มขึ้นเปน 97% จาก 96% ในป 2551 เปนผลมาจาก 

อัตราการเชาพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นของ โครงการเซ็นทรัลเวิลด  โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา  

พระราม 3 และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ไดเปดใหบริการศูนยการคาโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ ซึ่งมีอัตราการเชา 

ณ ส้ินป 2551 เทากับ 91%  

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2552 ไดเปดใหบริการศูนยการคา โครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช  และเมื่อเดือน

เมษายน 2552 ที่ผานมา บริษัทไดเขาซื้อโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (เดิมชื่อ โครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ) เพื่อเปน

การขยายธุรกิจและฐานลูกคาใหครอบคลุมไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

อาคารสํานักงาน  : อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียในป 2551 เพิ่มขึ้นเปน 94% จาก 93% ในป 2550 โดยอาคารสํานักงาน 

เซ็นทรัลเวิลด ไดรับเลือกเปน 1 ใน 3 อาคารสรางสรรคเพื่อการอนุรักษพลังงานดีเดนในโครงการ Thailand Energy Award 

2008 และเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ที่ผานมา บริษัทไดเริ่มเปดใหบริการอาคารสํานักงานที่โครงการแจงวัฒนะ  

โครงการที่พักอาศัย : ณ ส้ินป 2551 มีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียอยูที่ 69% ซึ่งเทากับในป 2550  

 • โครงการระหวางพัฒนา  
1) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี : ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี คาดวาจะเปดใหบริการในเดือน

พฤษภาคม 2552 

2) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน : ตั้งอยูบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน คาดวาจะเปดใหบริการในเดือนธันวาคม 

2552 
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• โครงการในอนาคต 

1) โครงการพระราม 9 ตั้งอยูบริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 9 และอยูติดกับสถานีรถไฟฟาใตดิน           

สถานีพระราม 9 บนที่ดินประมาณ 15 ไร กําลังอยูระหวางการศึกษารายละเอียดของโครงการ 

2) โครงการบริเวณเตรียมทหารเดิม บริษัทเปนผูชนะการประมูลไดรับสิทธิในการพัฒนาที่ดินประมาณ 40 ไร จากสํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึ่งเปนเจาของที่ดินเปนระยะเวลา 30 ป ปจจุบันอยูระหวางการรอใหทางสํานักงานทรัพยสินฯ 

เจรจาขอคืนพื้นที่จากผูเชาเดิม  

3) โครงการศรีนครินทร บริเวณถนนศรีนครินทร ซอยออนนุช 39 เนื้อที่ดินประมาณ 20 ไร ปจจุบันอยูระหวางการทํา       

สัญญาเชาที่ดินจากบริษัท โรบินสันนครินทร จํากัด และศึกษารูปแบบโครงการในรายละเอียด 

4) โครงการเชียงใหม 2  ตั้งอยูบริเวณถนนซุปเปอรไฮเวย ทางดานทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งบริษัทไดซื้อที่ดินจํานวน   

68 ไร เมื่อป 2551 โดยอยูหางจากศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม แอรพอรต ประมาณ 15 นาที สําหรับรูปแบบของ

โครงการอยูระหวางการศึกษา 

5) โครงการตางประเทศ บริษัทอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของการขยายการลงทุนไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาค

เอเชีย เพื่อมุงหวังใหเปนการเพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงใหแกธุรกิจ 

 • การดําเนินงานในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว 
บริษัทไดมีการบริหารงานเพื่อรับมือกับสถานการณตางๆ อยางรอบคอบ สําหรับโครงการที่อยูระหวางการกอสราง บริษัท

ไดควบคุมงบประมาณการกอสรางโครงการตางๆ ตลอดจนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานอยางมีประสิทธิภาพเปนไป

ตามแผนงาน  สวนโครงการอื่นๆ ที่ยังไมไดดําเนินการกอสราง บริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนแผนงาน  เพื่อรอจังหวะในการเขา

ลงทุนในชวงเวลาที่เหมาะสม และชะลอแผนงานที่ยังไมจําเปนเรงดวนออกไป เชน โครงการตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทจะ

พิจารณาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม ควบคูกันไปดวย เนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจมีโอกาสที่ดีในการซื้อที่ดินในทําเล 

ที่ดีและโครงการตางๆ ในราคาที่เหมาะสมได เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาบริษัทจะยังคงรักษาอัตราการเติบโตของรายไดและผลการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  ปรากฏวามีผูถือหุนสอบถามและ

ใหขอเสนอแนะดังนี้ 

 นายณัฏฐวัฒน  ชยัชนะศิริ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 

ไดรับทราบขอมูลวาบริษัทจะเขาทําสัญญาเชาที่ดินโครงการเตรียมทหารกับสํานักงานทรัพยสินฯ เมื่อบริษัทไดรับมอบ

พื้นที่จากสํานักงานทรัพยสินฯ ดังนั้น จึงขอทราบวาในปจจุบันบริษัทมีการจายเงินในโครงการดังกลาวไปแลวเปนจํานวนเทาใด 

นายกอบชัย  จิราธิวัฒน ชี้แจงวาเนื่องจากขณะนี้ยังไมไดเขาทําสัญญาเชา จึงยังไมไดจายเงินคาเชาที่ดินแตอยางใด 

 นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒิกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 

(1) รูปแบบของโครงการเตรียมทหารเปนอยางไรบาง และโครงการดังกลาวมีระยะเวลากี่ป และตองใชเงิน

ลงทุนประมาณเทาใด 

นายกอบชัย  จิราธิวัฒน  ไดชี้แจงวารูปแบบและเงินลงทุนอยูระหวางการศึกษาโครงการ ซึ่งหากไดขอสรุป

แลวจะแจงใหทราบตอไป 
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(2) ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุการตอสัญญาเชาโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กับการรถไฟ  

แหงประเทศไทย และคาเชาที่บริษัทตองจาย  

นางสาวนภารัตน  ศรีวรรณวิทย ชี้แจงวาบริษัทไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินและอาคาร (เดิมเปนการเชา

เฉพาะที่ดิน) จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด ซึ่งเปนคูสัญญาโดยตรงกับการรถไฟแหงประเทศ

ไทย เปนระยะเวลา 20 ป โดยจะสิ้นสุดสัญญาเชาชวงในป 2571 ทั้งนี้ บริษัทจะทยอยจายคาเชาตลอด

อายุสัญญาเปนมูลคารวมประมาณ 16,000 ลานบาท    

(3) ระยะเวลาการเชาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (CPNRF) จะครบเมื่อใด และเมื่อครบ

แลวจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางไร 

นางสาวนภารัตน  ศรีวรรณวิทย ชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา 

- ระยะเวลาการเชาสินทรัพยโครงการพระราม 2 ใน CPNRF เทากับ 20 ป นับตั้งแตป 2548 

- ระยะเวลาการเชาสินทรัพยโครงการพระราม 3 ใน CPNRF เทากับ 90 ป นับตั้งแตป 2548 

 นายธนัทวัฒน  ธนาเกียรติสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาอัตราคาเชาในสภาวะเศรษฐกิจปจจบุันเปนอยางไรบาง 

นายกอบชัย  จิราธิวัฒน ชี้แจงวาในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันภาพรวมของลูกคาที่มาใชบริการศูนยการคายังคงเพิ่มขึ้น 

เมื่อเปรียบเทียบกับตนปที่แลว จึงทําใหรานคามีกําลังใจที่จะคาขายตอไปกับทางศูนยฯ มีบางที่ขอลดอัตราคาเชาซึ่งบริษัทจะ

พิจารณาเปนกรณีไป 

 นางสาวมลิวัลย  จิตรีญาติธรรม  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้  

- ที่ตั้งของโครงการศรีนครินทรอยูบริเวณใด และเปนที่ดินเชาใชหรือไม 

นางสาววัลยา  จิราธิวัฒน  ไดชี้แจงวาอยูบนถนนศรีนครินทร ใกลกับซอยออนนุช 39 และเปนที่ดินเชาระยะเวลา 30 ป  

- โครงการบางนาเปนที่ดินเชาดวยหรือไม 

นางสาวนภารัตน  ศรีวรรณวิทย ชี้แจงใหทราบวาที่ดินของโครงการบางนานั้นเปนที่ดินในกรรมสิทธิ์ของบริษัท 

นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เพิ่มเติม  แตไมมีผูถือหุนรายใด 

ซักถามเพิ่มเติมอีก นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 

ดังกลาว 

 
มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 

ตามที่รายงาน 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  ไดขอให นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย รายงานงบการเงิน สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2551 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําป หนา 103 -152    

ที่จัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว ดังนี้ 
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ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2551 
สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 43,784 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,579 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.7% 

จาก ณ ส้ินป 2550 โดยเปนผลจากการซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม การรับรูมูลคางานกอสรางเพิ่มเติมของโครงการที่อยูระหวางการ

พัฒนา ไดแก พัทยา บีช ชลบรีุ และโครงการเปดใหมที่แจงวัฒนะ 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 28,610 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,045 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.4%  

จาก ณ ส้ินป 2550 เปนผลจากการกูยืมเงินระยะสั้นจํานวน 1,450 ลานบาท การออกหุนกูระยะยาวไมมีหลักประกันจํานวน 1,500 

ลานบาท และการเบิกใชวงเงินกูยืมระยะยาว สําหรับโครงการแจงวัฒนะ จากธนาคารกรุงไทย จํานวน 2,500 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนเทากับ 15,173 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,534 ลานบาท หรือ 11.2% 

จาก ณ ส้ินป 2550 โดย ณ ส้ินป 2551 มีกําไรสะสม 10,307 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,587 ลานบาทจากปกอน เนื่องจากผลกําไรสุทธิ 

ในป 2551 ที่ผานมา 

 
ผลการดําเนินงานในป 2551  
รายไดรวม  

ในป 2551 เทากับ 9,839 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.3% จากปที่ผานมา โดยเปนรายไดจากคาเชาและคาบริการ คาอาหารและ

เครื่องดื่มจํานวน 8,599 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.9% จากปกอน เนื่องจากอัตราการเชาพื้นที่และสวนลดที่ลดลงของโครงการ 

เซ็นทรัลเวิลดและการปรับขึ้นคาเชาและคาบริการของทุกศูนยการคา    

ตนทุนรวม 

ในป 2551 เทากับ 4,890 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.3% จากปกอน โดยมีตนทุนจากการใหเชาพื้นที่และการใหบริการเทากับ 4,516  

ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.9% จากปกอน เนื่องจากการรับรูคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสินทรัพยใหเชาโครงการ เซ็นทรัลเวิลด และ

แจงวัฒนะ รวมทั้งคาเชาที่ดินและอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ที่เพิ่มขึ้นสําหรับชวงอายุสัญญาใหม ซึ่งคาเชา

ดังกลาวบันทึกโดยใชตัวเลขประมาณการที่คาดวาบริษัทจะตองจายสําหรับชวงอายุสัญญาใหม 

คาใชจายในการขายและบริหารรวม  

ในป 2551 เทากับ 1,557 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.8% จากปกอนจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดานบุคลากรตามจํานวนบุคคลากร

ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจ ในขณะที่คาใชจายคาโฆษณาและประชาสัมพันธลดลง 

กําไรสุทธ ิ 

ในป 2551 เทากับ 2,186 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22.6% จากปกอน ซึ่งหากไมรวมรายไดที่มิไดเกิดขึ้นเปนประจําดังกลาวขางตน ในปที่

ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2551 เติบโต 39.3% จากปกอน จากผลประกอบการที่เติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจศูนยการคา 

 

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวามีผูถือหุนสอบถาม ดังนี้ 

 นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒิกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้  

- รายงานประจําป หนา 107 ในงบกําไรขาดทุน จํานวนเงินคาใชจายในการบริหารป 2550 มีการพิมพผิดใชหรือไม 

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย แจงวารายการดังกลาวในรายงานประจําปมีการพิมพตัวเลขตกไปจริง โดยจํานวน

คาใชจายในการบริหารป 2550 ที่ถูกตองคือ 1,511,107,980 บาท 



7 

- จากขอมูลหนา 146 ในรายงานประจําป รายการคาใชจายเกี่ยวกับบุคคลกรเพิ่มขึ้นประมาณ 130 ลานบาท คาดวา

นาจะเปนผลจากการเพิ่มพนักงาน อันเนื่องมาจากการขยายงาน ดังนั้นจึงขอทราบจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น 

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย แจงวารายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานปรากฎอยูในรายงานประจําป หนา 55 ซึ่ง ณ ส้ินป 

2550 มีพนักงาน 2,053 คน และป 2551 มีพนักงาน 2,121 คน ทั้งนี้ เนื่องจากมีการรับพนักงานใหมเขามามากในชวงปลายป 

2550 ประกอบกับจํานวนพนักงานที่แสดงเปนตัวเลข ณ ส้ินป  ดังนั้น จึงทําใหตัวเลข ณ ส้ินป 2551 เพิ่มขึ้นจาก ส้ินป 2551         

ไมมากนัก  

- บริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด จัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทอยูที่เทาใด 

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย แจงวาบริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด จัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทในปจจุบันอยูที่ A+ 

- บริษัทจะมีการออกหุนกูหรือไม ถามีเปนจํานวนเทาใด 

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย แจงใหทราบวาในป 2552 นี้ บริษัทมีแผนงานที่จะออกหุนกูประมาณ 3,000 ลานบาท 

 นางสาวปยรัตน ขุนจิต ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถาม ดังนี้  

บริษัทมีการวางแผนการดําเนินการในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันอยางไรบาง 

นายกอบชัย จิราธิวัฒน ชี้แจงวา ในสวนของการบริหารศูนยการคาบริษัทจะตองกระตุนใหคนเขามาจับจายใน

ศูนยการคามากขึ้น  ในขณะเดียวกันบริษัทมีการควบคุมคาใชจายของบริษัท เชน การพิจารณาไมเพิ่มพนักงานในตําแหนงที่ยังไม

จําเปน และชะลอการดําเนินการในสวนที่ยังไมจําเปน เปนตน 

 นายธนัทวัฒน  ธนาเกียรติสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้  

จากขอมูลในงบกําไรขาดทุน  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีตนทุนเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกวาการเพิ่มขึ้นของรายได นั้น  

เปนเพราะเหตุใด  

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ชี้แจงวาการที่อัตราการเพิ่มของตนทุนเพิ่มขึ้นมากกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดใน

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนั้น เพราะบริษัทมีการปรับปรุงมาตรฐานของศูนยอาหาร ทั้งนี้คาดวาในป 2552 สัดสวนของตนทุนตอ

รายไดไมนาจะเพิ่มขึ้นมากแลว 

 นายสุริยนต  จิตราภัณฑ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้  

- คาใชจายการบริหารงานในงบกําไรขาดทุนเหตุใดจึงเพิ่มขึ้นมาก 

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ชี้แจงวาเนื่องจากขอมูลในรายงานประจําปมีการพิมพตัวเลขตกไปตามที่ไดแจงให 

ที่ประชุมไดทราบแลวในตอนตน 

 นายวสันต  พงษพุทธมนต ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้ 

-  อยากทราบรายละเอียดของโครงการที่เปนสิทธิการเชา ระยะเวลาการเชา และคาเชาแตละโครงการ วาเปนอยางไร 

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ชี้แจงวารายละเอียดตางๆ แสดงไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)     

ซึ่งผูถือหุนสามารถดูขอมูลไดจากเว็บไซตของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

- เปนไปไดหรือไมที่จะเปดเผยใหทราบวารายไดหักคาใชจายแตละโครงการมีกําไรเทาใดบาง 

นายกอบชัย  จิราธิวัฒน ชี้แจงวาขอมูลดังกลาวเปนความลับทางธุรกิจ ซึ่งไมสามารถเปดเผยได 

- มีมาตรการรองรับโครงการที่เปนสิทธิการเชาอยางไรบาง เมื่อโครงการเหลานั้นครบกําหนดเวลา และโครงการใด       

จะส้ินสุดสัญญาในปใดบาง 

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ชี้แจงใหทราบถึงกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด ดังนี้  โครงการพัทยา เซ็นเตอร  จะครบกําหนด

ระยะเวลาในป 2558 โครงการรามอินทรา จะครบกําหนดระยะเวลาในป 2567 โครงการปนเกลา จะครบกําหนดระยะเวลาในป 
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2568 โครงการพระราม 2 จะครบกําหนดระยะเวลาในป 2568 โครงการเซ็นทรัลเวิลด จะครบกําหนดระยะเวลาในป 2575 

โครงการลาดพราว จะครบกําหนดระยะเวลาในป 2571  นอกเหนือจากนี้ที่ดินในโครงการอื่นๆ เปนที่ดินของบริษัท 

นายกอบชัย จิราธิวัฒน ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาโครงการที่เปนสิทธิการเชาและไมสามารถตอสัญญาเชาที่ดินโครงการได 

บริษัทก็จะมีการสรางโครงการใหมๆ ขึ้นมาทดแทนดวย 

 นายสุชาติ  ออนเมือง ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้  

- เนื่องจากศูนยการคาโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ ตั้งอยูใกลกับศูนยราชการ บริษัทมีกลยุทธอยางไรที่จะใหดึง

คนเขามายังศูนยการคาโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ  

นายกอบชัย จิราธิวัฒน ชี้แจงวาบริษัทมีแผนกลยุทธในการดึงดูดใหลูกคาเขามาจับจายใชสอยภายในศูนยการคาเปน

ประจํา โดยใชการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ ซึ่งปกติกลยุทธในการสรางฐานลูกคาประจําจะใชเวลาประมาณ 2 ป แตผล

จากการวิจัยตลาดพบวา ในปจจุบันโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะเริ่มมีลูกคาประจํา โดยลูกคาสวนใหญจะเปนกลุมลูกคา

ในชวงกลางวันที่มาจากศูนยราชการ 

 นายณัฐวัฒน  ชัยชนะศิริ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้  

- ขอใหชวยอธิบายขอมูลในรายงานประจําป หนา 106 ในสวนของกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรในงบการเงินรวมต่ํากวา

งบการเงินเฉพาะบริษัท อยากทราบวาเปนเพราะเหตุ ใด 

นางสุวดี  สิงหงาม ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชี ชี้แจงวาเปนผลมาจากบริษัทยอยมีขาดทุนสะสมอยู ดังนั้น เมื่อมา

รวมกันแลวทําใหกําไรสะสมในงบการเงินรวมลดลงไป นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ชี้แจงเพิ่มเติมวาผลขาดทุนในบริษัทยอย

สวนใหญเปนจากการลงทุนในโครงการใหม ซึ่งในชวงที่อยูระหวางการกอสรางหรือเปดใหบริการชวงแรกจะยังมีผลขาดทุนอยู 

 

นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เพิ่มเติม แตไมมีผูถือหุนรายใด 

ซักถามเพิ่มเติมอีก นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่                 

31 ธันวาคม 2551 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,914,508,674 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9958 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                       0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              79,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0042 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ        
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก        
ผูสอบบัญชีแลว  
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วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานป 2551 
 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  ไดขอให นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดย      

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ไดรายงานตอที่ประชุมวาบริษัทมีกําไรสุทธิ ในป 2551 จํานวน 2,185,786,248 บาท  ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.33 บาท แกผูถือหุน

จํานวนหุนสามัญจํานวน 2,178,816,000 หุน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 719,009,280 บาท คิดเปนรอยละ 33 ของกําไรสุทธิประจําป 

2551 ซึ่งนอยกวานโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทกําหนดไวที่ รอยละ 40 ของกําไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทจําเปนตองใชเงินเพื่อการ

ลงทุนในโครงการที่เตรียมไวในอนาคต โดยบริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งบริษัทกําหนดรายชื่อ

ผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยมีผูถือหุนซักถาม ดังนี้  

 นายสุริยนต  จิตราภัณฑ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้  

- มีความเปนไปไดหรือไมที่บริษัทจะจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน 

นายกอบชัย จิราธิวัฒน ขอรับไวพิจารณา 

 นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม ดังนี้  

- การจายเงินปนผลต่ํากวานโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทกําหนดไวที่รอยละ 40 ของกําไรสุทธินั้นเหมาะสมแลวหรือไม 

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ชี้แจงวาการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในป 2551 ซึ่งต่ํากวานโยบายการจายเงินปนผลที่

บริษัทกําหนดไว เนื่องจากบริษัทมีความจําเปนตองนําเงินไปใชในการลงทุน และเพื่อเปนคาใชจายสําหรับโครงการที่อยูระหวาง

การพัฒนา ซึ่งการนําเงินของบริษัทสวนนี้มาใชในการลงทุนนาจะเหมาะสมกวาการกูเงินจากสถาบันการเงินซึ่งจะทําใหบริษัทมี

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตอทุนในระยะยาว 

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ แตไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

เพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานป 2551 โดยปรากฏผล

ของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,914,588,374 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9999 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                       100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานป 2551 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.33 บาท โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่ง
บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 
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วาระที่  5  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   
 ในการพิจารณาวาระนี้  กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระไดออกจากหองประชุมและกรรมการที่ เปน 

ผูถือหุนไดงดออกเสียง และเนื่องจากนายจักกชัย พานิชพัฒน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ครบกําหนดวาระ

กรรมการในครั้งนี้ดวย นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงไดขอให นางสาวนภารัตน  ศรีวรรณวิทย  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ    

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดยนางสาวนภารัตน  ศรีวรรณวิทย  ไดรายงานตอ           

ที่ประชุมวาตามขอบังคับบริษัท ขอ 20. กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม 

ซึ่งในป 2552 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้งส้ิน 5 ทาน ไดแก  

1) นายเอนก  สิทธิประศาสน : กรรมการที่เปนผูบริหาร  ซึ่งไมประสงคดํารงตําแหนงกรรมการวาระตอไป 

2) นายจักกชัย  พานิชพัฒน  : กรรมการอิสระ    กรรมการตรวจสอบ    และประธานกรรมการสรรหาและ 

    กําหนดคาตอบแทน 

3) นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน : กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

4) นายปริญญ  จิราธิวัฒน   : กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

5) นายครรชิต  บุนะจินดา : กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการแตละทาน แสดงอยูในเอกสารเชิญประชุม หนา 13-16 

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอรายชื่อบุคคล   เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนาตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 15 มกราคม 2552 โดยมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท และแจง

ประชาสัมพันธสารสนเทศผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเปนกรรมการ

บริษัท   

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ไมรวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับ 

ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการ 5 ทาน ไดแก  

1) นายจักกชัย  พานิชพัฒน  เสนอใหกลับมาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง 

2) นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน เสนอใหกลับมาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง 

3) นายปริญญ  จิราธิวัฒน    เสนอใหกลับมาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง 

4) นายครรชิต  บุนะจินดา     เสนอใหกลับมาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง 

5) นายการุณ   กิตติสถาพร   เสนอเขารับตําแหนงกรรมการอิสระ เพื่อทดแทนตําแหนง 

   นายเอนก  สิทธิประศาสน ที่ครบกําหนดวาระและไมประสงคดํารงตําแหนงวาระตอไป 

ทั้งนี้ ทุกทานมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัท รวมทั้ง         

มีความรูความสามารถ ประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได      

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุนเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

ขอมูลของผูไดรับการเสนอใหดํารงตําแหนงกรรมการแสดงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ส่ิงที่สงมาดวย 3 หนา    

13-17 และนิยามกรรมการอิสระรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 4 หนา 18 

นางสาวนภารัตน  ศรีวรรณวิทย เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  แตไมมีผูถือหุนทานใด

ซักถาม หรือเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม นางสาวนภารัตน  ศรีวรรณวิทย จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระ  และแตงตั้งกรรมการใหมเปนรายบุคคล  โดยขอใหผูถือหุนทุกทานสงบัตรลงคะแนนเสียง    

เพื่อตรวจนับคะแนน ไมวาเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  ตามลําดับรายชื่อกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้  
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1) นายจักกชัย  พานิชพัฒน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติแตงตั้ง นายจักกชัย  พานิชพัฒน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,914,512,374 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9960 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย 10,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0005 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              66,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0035 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

2) นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติแตงตั้ง นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

ของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,888,713,274 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9923  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                    79,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0042 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              66,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0035 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ คะแนนเสียงไมรวมหุนที่ถือโดยนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ซึ่งมีสวนไดสวนเสียในวาระนี้ 

       

3) นายปริญญ  จิราธิวัฒน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติแตงตั้ง นายปริญญ  จิราธิวัฒน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียง 

เหน็ดวย 1,884,280,524 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9917 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                    91,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0048 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              66,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0035 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ คะแนนเสียงไมรวมหุนที่ถือโดยนายปริญญ จิราธิวัฒน ซึ่งมีสวนไดสวนเสียในวาระนี้ 
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4) นายครรชิต  บุนะจินดา 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติแตงตั้ง นายครรชิต บุนะจินดา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท

ตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,914,431,074 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9918 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                    89,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0047 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              68,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0035 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

5)  นายการุณ กิตติสถาพร 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติแตงตั้ง นายการุณ กิตติสถาพร ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท   

เพื่อทดแทนตําแหนงนายเอนก สิทธิประศาสน ที่ครบกําหนดวาระและไมประสงคดํารงตําแหนงวาระตอไปดวย 

คะแนนเสียง 

เห็นดวย 1,914,507,374 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9958 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                    11,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0005 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              71,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0037 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลตามลําดับ คือ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง และแตงตั้งกรรมการใหม ตามที่เสนอตอที่ประชุมทุกประการ 
 
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 

นายสุทธิชัย   จิราธิวัฒน   ไดขอใหนางสาวนภารัตน   ศรีวรรณวิทย  เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้  

โดยนางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทยไดชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมวา เพื่อเปนการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ   

ในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท บริษัทจึงควรจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกหนาที่ความรับผิดชอบใหกับกรรมการ 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มคาตอบแทนกรรมการ

ประเภทตางๆ ใหใกลเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับ 

ผลประกอบการของบริษัท รวมถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแตละทาน คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 ตามที่คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยมีคาตอบแทนรวมอยูในวงเงินไมเกิน 9,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 500,000 บาท จากป 2551  

ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน 8,500,000 บาท โดยอัตราคาตอบแทนใหมมีผลตั้งแตวันที่ผูถือหุนอนุมัติเปนตนไป ตามรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
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1. คาตอบแทนประจําไตรมาส ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 
คาตอบแทน (บาท/ไตรมาส) กรรมการ 
ป 2552 ป 2551 

เพิ่มขึ้น 

ประธานกรรมการ 100,000 100,000 - 

กรรมการอิสระที่เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  100,000 100,000 - 

กรรมการอิสระที่เปนกรรมการตรวจสอบ 80,000 80,000 - 
กรรมการอิสระ และกรรมการ 60,000 60,000 - 

 

2. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย  
คาตอบแทน (บาท/ครั้ง) กรรมการ 
ป 2552 ป 2551 

เพิ่มขึ้น 

ประธานกรรมการ 40,000 40,000 - 

กรรมการอิสระ 35,000 20,000 15,000 

กรรมการ 20,000 20,000 - 

 
3. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 

คาตอบแทน (บาท/ครั้ง)  กรรมการ 
ป 2552 ป 2551 

เพิ่มขึ้น 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 40,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 45,000 35,000  10,000 

 

4. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรวมที่ปรึกษา   
คาตอบแทน (บาท/ครั้ง) กรรมการ 
ป 2552 ป 2551 

เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
รวมที่ปรึกษา 

20,000 20,000 - 

 
5. คาเบี้ยประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คาตอบแทน (บาท/ครั้ง) กรรมการ 
ป 2552 ป 2551 

เพิ่มขึ้น 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 20,000 - 

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยมีผูถือหุนทานใดซักถาม 

เพิ่มเติม ดังนี้  

 นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒิกุล ผูถือหุนรายยอยฝากใหพิจารณาเพิ่มอัตราคาตอบแทนกรรมการในอนาคตหากบริษัท       

มีสภาพคลองมากยิ่งขึ้น และบริษัทสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 
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จากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2552 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 1,908,893,174 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7025 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                5,616,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2933 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              79,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0042 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 
2552 ในวงเงินรวมไมเกิน 9,000,000 บาท ตามที่ เสนอทุกประการตอที่ประชุม โดยอัตราคาตอบแทนใหมมีผลตั้งแต
วันที่ผูถือหุนอนุมัติเปนตนไป 

 
วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2552 
 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ไดขอให นายไพฑูรย ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติ

การแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2552 และกําหนดคาตอบแทน เพื่ออนุมัติใหแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้   

1) นายเทอดทอง  เทพมังกร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787   (เปนผูสอบบัญชีตั้งแตป 2549 รวมระยะเวลา 3 ป) 

2) นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  

3) นายวิเชียร  ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183   

เปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2552 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย     

สอบบัญชี จํากัด (รายละเอียดปรากฏในหนา 20 ของเอกสารเชิญประชุม)  

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย 

ไมเปนผูถือหุน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของ ในลักษณะ

ที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอยางเปนอิสระ โดยคาตอบแทนการสอบบัญชีมีจํานวนรวม 5,220,000 บาท  

เพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 520,000 บาท อันเนื่องมาจากเปนคาสอบบัญชีจากโครงการใหมที่เพิ่มขึ้น และขอใหที่ประชุม

พิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และ   

กองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหวางปดวย 

 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ แตไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 

เพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2552

โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 1,912,104,974 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.8703 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                2,483,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1297 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติ  นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม     
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมี 1) นายเทอดทอง 
เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3787 2) นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 3) นายวิเชียร 
ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3183 คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 
2552 และอนุมัตคิาตอบแทนการสอบบัญชีจํานวนรวม 5,220,000 บาท โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูพิจรณา
คาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหวางปดวย 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

นายสุทธิชัย   จิราธิวัฒน   ไดขอใหนางสาวนภารัตน   ศรีวรรณวิทย  เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้  

โดยนางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ไดชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนได            

แตงตั้ง นายการุณ กิตติสถาพร เปนกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนตําแหนงกรรมการที่ออกตามวาระประจําป 2552 คือ              

นายเอนก สิทธิประศาสน จึงจําเปนตองใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการที่มีอํานาจ      

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หนา 21 ดังนี้ 

1. เพิ่มเติมชื่อ นายการุณ กิตติสถาพร ในหนังสือรับรองบริษัท เปนกรรมการบริษัทลําดับที่ 13 ทดแทนตําแหนงกรรมการที่

ออกตามวาระ คือ นายเอนก สิทธิประศาสน 

2. เปล่ียนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จากสองในสี่คน เปนสองในสามคน              

ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ไดแก 1) นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน 2) นายปริญญ  จิราธิวัฒน                       

3) นายกอบชัย   จิราธิวัฒน 

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ แตไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 

เพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงลายมือชื่อ

แทนบริษัทโดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 1,914,509,174 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9958  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                              0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              79,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0042 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเสียงขางมากของของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหเปล่ียนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทไดตามที่ขอ 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกหุนกูเพ่ิมเติมรวมไมเกิน 5,000 ลานบาท 

นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน  ไดขอใหนางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดย              

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ไดรายงานตอที่ประชุมวาเพื่อเปนการสนับสนุนแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการใหมและการ

ขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท และเพื่อความคลองตัวในการระดมทุนจากแหลงเงินทุนภายนอก คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แลวเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทออก และเสนอขายหุนกูพิจารณาเสนอใหกําหนดวงเงินการออกหุนกู

เพิ่มเติมรวมไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขเบื้องตน ดังนี้ 
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ประเภท : หุนกูมีประกัน และ/หรือ หุนกูไมมีประกันชนิดไมดอยสิทธิ 

วงเงินรวม : ไมเกิน 5,000 ลานบาท 

อายุ : ไมเกิน 10 ป 

การเสนอขาย : เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กย.40/2549 หรือที่

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหนา 
 
และขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณา กําหนดประเภท และจํานวน

ของหุนกูที่จะออกในแตละคราว ภายใตวงเงินรวมดังกลาว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขาเจรจาทําความ   

ตกลงลงนามในเอกสาร และการดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว 

นอกจากนี้  นางสาวนภารัตน  ศรีวรรณวิทย  ไดชี้แจงเกี่ยวกับวงเงินหุนกู เพิ่มเติมวา  ที่ประชุมสามัญผูถือหุน                   

ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ไดอนุมัติวงเงินการออกหุนกูไวไมเกิน 8,000 ลานบาท ซึ่งปจจุบันคงเหลือวงเงินหุนกู       

ที่ยังไมไดออกจําหนายอีกจํานวน 3,500 ลานบาท  และหากผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกหุนกูเพิ่มเติมอีก 5,000 ลานบาท     

ในครั้งนี้ บริษัทจะมีวงเงินในการออกหุนกูไดรวมไมเกิน 8,500 ลานบาท 

 นายสุทธิชยั จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยมีผูถือหุนซักถาม ดังนี้  

 นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒิกุล ผูถือหุนรายยอยขอใหชี้แจงเรื่องวงเงินหุนกูที่ขออนุมัติทั้งหมดและวงเงินคงเหลือ 

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ไดอธิบายอีกครั้งตามรายละเอียดวงเงินหุนกูคงเหลือจากการอนุมัติครั้งกอน และวงเงินที่  

ขอเพิ่มเติมครั้งนี้ 

 ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) มีขอกําหนด

เรื่องการหมดอายุของวงเงินหุนกูที่ผูถือหุนเคยอนุมัติไวตั้งแตป 2550 หรือไม  

 นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ชี้แจงรายละเอียดวา ก.ล.ต. ไมมีขอกําหนดในเรื่องดังกลาว  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมแลว นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินการออกหุนกู

เพิ่มเติมรวมไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 1,853,673,174 เสียง  คิดเปนรอยละ 96.8184 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย                              0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง              60,915,300 เสียง คิดเปนรอยละ 3.1816 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินการออกหุนกูเพ่ิมเติมรวมไมเกิน 5,000  
ลานบาท โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณา กําหนดประเภท และจํานวนของหุนกูที่จะออกใน
แตละคราว ภายใตวงเงินรวมดังกลาว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขาเจรจาทําความตกลงลงนาม
ในเอกสาร และการดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวดวย
คะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้  
เมื่อรวมกับวงเงินหุนกูที่ผูถือหุนเคยอนุมัติไวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550  ซึ่งคงเหลือวงเงินกูที่ยังไมไดออกจําหนายอีก
จํานวน 3,500 ลานบาท นั้น  จะทําใหบริษัทมีวงเงินรวมในการออกจําหนายหุนกูไดรวมไมเกิน 8,500 ลานบาท 
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วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  

 นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒิกุล ผูถือหุนรายยอย ฝากใหพิจารณาเพิ่มรายการมูลคาหุนตามบัญชีในรายงานประจําป        

ในสวนของหมวดจุดเดนดานการดําเนินงานและการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  และขอใหนายกอบชัย จิราธิวัฒน ชี้แจง

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่พัทยา และวิสัยทัศนในป 2552 และ 2553 วาจะเปนไปอยางไร 

นายกอบชัย  จิราธิวัฒน ชี้แจงวาการชุมนุมทางการเมืองที่พัทยา มีผลกระทบกับศูนยการคาที่พัทยาบางซึ่งอาจทําให

รายไดต่ํากวาที่ประมาณการไวจากจํานวนนักทองเที่ยวลดลง แตบริษัทไดแกไขโดยกระตุนใหคนในพื้นที่พัทยาและในศูนย

อุตสาหกรรมบริเวณใกลเคียงเขามาใชบริการในศูนยฯ ใหมากขึ้น  ซึ่งแมวาปริมาณการใชจายอาจต่ํากวานักทองเที่ยว แตจะชวย

ในเร่ืองของทําใหมีคนเดินในศูนยฯ มากขึ้น อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการ เฟสติวัล พัทยา บีช เปนโครงการเปดใหม  

จึงจําเปนตองใหสวนลดแกผูเชาบางเปนบางกรณี ทั้งนี้ เพื่อชวยใหผูเชาอยูได เพราะชวงเวลาเปดศูนยฯ ใหมตองใชเวลาระยะหนึ่ง

ในการทําใหรานคาตางๆ เปนที่รูจักของลูกคา 

 

 นายมนตรี ดํารงวงศศิริ ผูถือหุนรายยอย ไดซักถามเพิ่มเติมวาในสวนของโครงการ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (เดิมชื่อ

โครงการ เจริญศรีคอมเพล็กซ) อนาคตจะพัฒนาเปนอะไร เมื่อไหร และใชเงินลงทุนไปเทาไหรบาง 

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ชี้แจงวาเนื่องดวยมีขอตกลงกับผูขายไววาจะไมเปดเผยเรื่องราคาประกอบกับขนาดของ

รายการที่ไดมาไมเกินรอยละ 15 ไมเขาเกณฑการเปดเผยขอมูลตามเกณฑ ไดมาจําหนายไปซึ่งทรัพยสินจึงมิไดมีการเปดเผยเงิน

ลงทุน แตทั้งนี้ บริษัทไดแจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ เบื้องตนเกี่ยวกับโครงการที่ประกอบไปดวยศูนยการคา 

หางสรรพสินคา และโรงแรม จํานวนพื้นที่ใชสอยในแตละสวน 

 นายทวี สายดาราสมุทร ผูถือหุนรายยอย ไดซักถามเพิ่มเติมวาโครงการเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี นั้นบริษัทเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือเปนการเชา นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ชี้แจงวาบริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน                             

และถามเพิ่มเติมวาในศูนยดังกลาวจะมีทั้ง คารฟูร และทอปสซุปเปอรมารเก็ตจะเปนการแยงลูกคากันหรือไม               

นายกอบชัย จิราธิวัฒน ชี้แจงวาประเภทสินคาและกลุมลูกคาเปนคนละกลุม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดซักถามเพิ่มเติมวาโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3   

จะมีการปรับปรุงอีกหรือไม 

นายกอบชัย  จิราธิวัฒน  ชี้แจงวาบริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงศูนยการคาโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และ

โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 อยางสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา    

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ และไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูการ

พิจารณา ประธานจึงกลาวปดการประชุม และขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่มาเขารวมประชุม 
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ปดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น. 

 

 
 

 
    

 


