
    
 
 

รายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจําป 2551 
ของ 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
…………………………………………………… 

วันและเวลาประชุม 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 24  เมษายน  2551 เวลา 14.30 น. ณ หองเวลิดบอลรูม C โรงแรม เซ็นทาราแกรนด แอนด 
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด   เลขที่ 999/99  ถนนพระราม 1  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 
 1. นายวันชัย  จิราธิวัฒน ประธานกรรมการบริษัท 
 2. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน ประธานกรรมการบริหาร 
 4. นายวิโรจน  เลาหะพันธุ กรรมการ 
 5. นายสุทธิพร  จิราธิวัฒน กรรมการ 
 6. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน กรรมการ 
 7. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน กรรมการ 
 8. นายปริญญ  จิราธิวฒัน กรรมการ 
 9. นายวิเชียร  เตชะไพบูลย กรรมการ 
 10. นายครรชิต  บุนะจินดา กรรมการ  
 11. นางละเอียด  วองวงศภพ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 12. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 13.    นายชาญวิทย  สุวรรณะบุณย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 14. มร. เกิรด เค. สตีบ กรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการบริษัทที่ลาประชมุ    
 1.   นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน กรรมการ 
 2.   คุณหญิงสุจิตรา   มงคลกิติ กรรมการ 
ผูบริหารที่เขารวมประชุม 
 1. นายแดน  ชินสุภัคกุล ท่ีปรึกษาประธานกรรมการบรหิาร-องคกรและการเงิน 
 2. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝายการเงนิและบริหารและ 
   เลขานุการบริษัท 
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 
                    1. นาย พิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน                         บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 นายวันชัย  จิราธิวัฒน  ประธานกรรมการบรษิัท  แถลงวา มีผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะมาประชุมจํานวน 114 ราย
คิดเปนจํานวนหุน 1,085,569,650 หุน คิดเปนรอยละ 80.41 ของหุนที่จําหนายไดท้ังหมด ซึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หุนที่ออกจําหนายไดท้ังหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท จึงไดกลาวเปดประชุมและมอบให            1/11 



    
 
 

นายวิโรจน เลาหะพันธุ ทําหนาท่ีเปนประธานที่ประชุม 
 กอนเริ่มพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานไดช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

1. สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูถอืหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนโดยใชแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) บริษัทไดแจกบัตรลงคะแนนเสียงเรียงตาม

วาระใหผูถือหุนแลว 

2. สําหรับผูถอืหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทน โดยใชแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่
กําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้ง
ใหคัสโตเดียนในประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุน ซึ่งมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ โดยใชแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแตละวาระตามที่ผูถือหุนระบุการลงคะแนนเสียงไวในหนังสือมอบ
ฉันทะเขาในระบบคอมพิวเตอรลวงหนา และบริษัทไดแจกบัตรลงคะแนนเสียงใหผูรับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน
เขาประชุม เฉพาะวาระที่ผูถือหุนมิไดระบุความประสงคในการออกเสยีงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน 

3. ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ จะถามในที่ประชุมวามีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรอืไม เมื่อรวมกับ
การออกเสยีงลงคะแนนที่บริษัทไดบันทึกเขาในระบบ คอมพิวเตอรลวงหนาแลว หากไมมีผูถือหุน ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ถือวาท่ีประชุมเห็นดวยเปนเอกฉันท หากมี ผูถือหุนไมเหน็ดวยหรืองดออกเสียงจะขอใหผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะ กลุมนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรอืงดออกเสียง แลวนํามาลบออกจากคะแนน
เสียงท่ีเขาประชุม ก็จะไดคะแนนเสียงซึ่งถอืวา เห็นดวย โดยจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปดเผยผลการลงคะแนน
ในแตละวาระในที่ประชุมผูถือหุน 

      ประธานที่ประชุมไดกลาววา เพื่อใหเปนไปตามหลักการบรรษัทภิบาลท่ีดี บริษัทไดเปด Website ช่ือ 

Centarahotelsresorts.com เพื่อใหผูถอืหุนมีสิทธิขอเสนอวาระการประชุม และเสนอผูท่ีจะไดรับเลือกเปน

กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2551 เปนตนมา แตปรากฏวาจนถึงวันประชุมผูถือ
หุนนี้ ไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใดใชสิทธิดังกลาว คณะกรรมการบริษัทจึงขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้ 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 
 ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 
มกราคม 2551 และบริษัทไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในครั้งนี้แลว 
      มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครัง้ท่ี 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2551 ดวยคะแนนเสียง 

   เห็นดวย  1,085,751,750 เสียง * 
   ไมเห็นดวย  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

หมายเหตุ  :  * ทั้งนี้ในระหวางการประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติม ทําใหคะแนนเสียงในแตละวาระประชุมมียอดรวมไม

เทากัน   และไมเทากับชวงที่ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม                            
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วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550 
                     ประธานที่ประชุมไดขอใหนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน  ประธานกรรมการบรหิาร แถลงผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2550 ตอท่ีประชุม มีความโดยสังเขป ดังนี้ 
 
ธุรกิจโรงแรม 

• สถานการณทางการเมือง และปญหาเศรษฐกิจในป 2550 สงผลใหจํานวนนกัทองเที่ยวลดลง โดยเฉพาะกลุมประเทศ
ในแถบเอเชียเหนือ นอกจากนี้การลดลงของลูกคาตลาดกลุมธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา และงานแสดงสินคา สงผลใหการ
จัดกิจกรรมการจัดเลี้ยงตางๆ ในกรุงเทพฯ ลดลงไปดวย 

• กลุมโรงแรมไดพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส โดยทําการปรับปรุงหองพักของโรงแรมในเครือ 5 แหง ไดแก 
- โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรท สมุย (CSBR) 

- โรงแรมเซ็นทาราวลิลา สมุย  (CSV) 

- โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต  (CVP) 

- โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอรท ภูเก็ต ( CKR) 

- โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอรท ภูเก็ต  (CKT) 

ซึ่งโรงแรม  CSBR, CSV, และ CVP ไดมีการปรับปรุงหองพักบางสวนเปนแบบ  Pool Villa /Spa Villa  ซึ่งทําใหขาย

หองพักไดในราคาที่สูงข้ึน 

• แมวาในป 2550 นักทองเที่ยวจะลดลง และมีการปดปรับปรุงหองพัก 5 โรงแรมขางตน แตธุรกิจโรงแรมยังมีรายได
รวม 2,887 ลานบาท (ป 2549 รายไดรวม 2,592 ลานบาท) เพิ่มข้ึน 295  ลานบาทหรือ 11.4% เนื่องจากการเปด

ใหบริการของโรงแรมใหมดังนี้ 
- โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทและวิลลากระบี่ ซึ่งเปดใหบริการเต็มโครงการทั้งหมด 192 หอง ณ เดือน

พฤศจิกายน 2549 มีผลประกอบการที่ดีในป 2550 มีรายไดเปนที่นาพอใจ  
- โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด  (CGCW)  ซึ่งประสบ

ความสําเร็จเปนอยางดีในชวงการเปดตัวอยางไมเปนทางการ ของศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร โดยเริ่มเปดใหบริการในเดือนกรกฎาคม 2550 มรีายไดจากการใหบริการ 99 ลานบาท สูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไวเดิมคือ 49.5 ลานบาท และเริ่มเปดใหบริการในสวนของโรงแรมและหองพักบางสวนใน
เดือนเมษายนนี้ 

• ในป 2550 ธุรกิจโรงแรมมีกําไรสุทธิ 190.0 ลานบาท (ป 2549 มีกําไรสุทธิ 187.4 ลานบาท ซึ่งรวมกําไรจากการขาย
โรงแรมลอยน้ํา 107.4 ลานบาท) เพิ่มข้ึน 2.6 ลานบาท หรือ 1.4% และหากไมรวมกําไรจากการขายโรงแรมลอยน้ํา

ในป 2549 จํานวน 107.4 ลานบาท แลวบริษัทจะมีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากป 2549 จํานวน110.0 ลานบาท หรือ 137.5% 

• เปนความภาคภูมิใจที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรท และ วิลลา กระบี่ ไดรับรางวัลรีสอรทท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาค
ตะวันออกไกลและออสเตรเลีย โดย  Virgin Holidays   นอกจากนี้ก็ยังมีโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทาราไดรับ

รางวัลอื่น ๆ  อีกหลายรางวัล  
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ธุรกิจอาหาร 

• แมจะไดรับผลกระทบจากปญหาดานเศรษฐกิจและความไมแนนอนของสถานการณทางการเมืองในป 2550  ธุรกิจ
อาหารมีรายไดรวมเกอืบ 4,300 ลานบาทเพิ่มข้ึน 3.5% โดยมีการขยายสาขาเพิ่มข้ึน 38 สาขา ทําใหมีสาขารวมทั้งสิ้น 

473 สาขา 

• ไดมีการเปดตัวรานอาหารแบรนดใหม “เปปเปอร ลันซ ” โดยเปนรานอาหารญี่ปุน ซึ่งไดเปดใหบริการสาขาแรก ณ 

เซ็นทรัลเวิลด  ในเดือนพฤศจิกายน 2550 และไดรับการตอบรับอยางดีเยี่ยม ทําใหมียอดขายสูงกวาท่ีไดประมาณการ
ไว 
       มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
       ประธานฯ ขอใหนายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝายบริหารและการเงิน เปนผูแถลงถึงฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานสําหรับป สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2550 
                                         นายรณชิต แถลงวา ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวม 9,222.1 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน 2,598.7 ลานบาท สินทรัพยไม
หมุนเวียน 6,623.4 ลานบาท หนี้สินรวม  5,464.6 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 2,197.9 ลานบาท หนี้สินไม
หมุนเวียน 3,266.7 ลานบาท และสวนของผูถอืหุน 3,757.5 ลานบาท โดยมีอตัราสวนของหนี้สินตอทุน 1.45 เทา 

สําหรับป 2550  บริษัทมีรายไดรวม 1,890.5 ลานบาท หลังจากหักตนทุน และคาใชจายจํานวน 1,255.0 ลานบาท  
บริษัทมีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  635.5 ลานบาท  หลังจากหักดอกเบี้ยจาย 188.9 ลานบาท แลวบริษัทมีกําไร
สุทธิ 446.6  ลานบาท  คิดเปนกําไรตอหุน 0.33 บาท 
                  ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2550 มีสินทรัพยรวม 11,816.2 ลานบาท 
ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวยีน 1,001.9 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียน 10,814.3 ลานบาท หนี้สินรวม 7,371.9 ลานบาท 
ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 2,780.6 ลานบาท หนี้สินไมหมนุเวียน 4,591.3 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 4,444.3 ลาน
บาท โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน 1.66 เทา 

สําหรับป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 7,182.0 ลานบาท หลังจากหักตนทุนและคาใชจายจํานวน 

6,375.2 ลานบาท บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  806.8 ลานบาท หลังจากหักดอกเบีย้จาย 
94.0 ลานบาท และภาษีเงินได 190.9 ลานบาท บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรหลังภาษีเงินได 521.9 ลานบาท หลังจากหักสวน
ของผูถือหุนสวนนอย  53.0 ลานบาท และเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนในกองทุน  71.9 ลานบาท บริษัทและ
บริษัทยอยมกีาํไรสุทธิ 397.0 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.29 บาท   

กอนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ มีผูถือหุนซักถามดังนี้ 
   
ผูถือหุน : ธุรกิจอาหารมีอตัรากําไรข้ันตนสูงสุด – ต่ําสุด เทาใด 
นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ : ธุรกิจอาหารมีกาํไรข้ันตนเฉลี่ยในอัตรา 65 % กลาวคือ มีอัตรากําไรข้ันตนสูงสุด 70% และ 

อัตรากําไรข้ันตนต่ําสุด 60% 
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 เมื่อไมมีผูถอืหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติ  ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท  อนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   ดวยคะแนนเสียง 

              เห็นดวย    1,085,825,475   เสียง  * 

             ไมเห็นดวย  -   เสียง 
             งดออกเสียง -    เสียง 

หมายเหตุ  :  * ท้ังนี้ในระหวางการประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติม ทําใหคะแนนเสียงในแตละวาระประชุมมียอด
รวมไมเทากัน และไมเทากับคะแนนเสียงเมื่อประธานกรรมการกลาวเปดประชุม 

 
วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 

ประธานชี้แจงวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ กําหนดไววา มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอย
ละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได เวนแตหากมีการขยายกิจการก็อาจพิจารณางดจายเงินปนผล หรือจายเงินปนผลต่ํา
กวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิ  
 สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 446,585,330 บาท  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนซึง่มี 1,350 
ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.13  บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น    175.5  ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 39.3 ของกําไรสุทธิ  ซึ่งนอยกวา
รอยละ 60 เนื่องจากบริษัทมีการขยายกิจการ โดยมีขอมูลเปรยีบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปท่ีผานมาดังนี้ 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2549 ป 2550 
1. กําไรสุทธิ * 417,197,641   บาท 446,585,330  บาท 
2. จํานวนหุน 1,350,000,000  หุน 1,350,000,000 หุน 

3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) 0.13  บาท 0.13  บาท  
4. รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น 175,500,000  บาท 175,500,000 บาท 
5. สัดสวนการจายเงินปนผล 42.1% 39.3% 
หมายเหตุ  :  ป 2549 : จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวม 
                    ป2550 : จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนมาตรฐานการ
บัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน 
 
 อนึ่งตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 42 กําหนด
วาบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็ควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2550 ดังนี้ 
4.1 พิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 5% ของกําไรสุทธิประจําป 2550 เปนจํานวนประมาณ  

22,400,000 บาท           

4.2 พิจารณาอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 2 

พฤษภาคม  2551 สําหรับผลการดําเนินงานป 2550 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท เปนจํานวนเงินปนผลจาย

ท้ังสิ้น 175,500,000 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหาลานหาแสนบาทถวน) โดยกําหนดจายในวันที่   23 

พฤษภาคม  2551 

4.3  พิจารณาโอนกําไรสุทธิสวนที่เหลือเขาเปนกําไรท่ียังมิไดจัดสรร 
 
กอนการพิจารณาลงมติในวาระนี้  มีผูถือหุนซักถามดังนี้ 

ผูถือหุน : ทําไมกําไรสุทธิของป 2550 ท่ีใชในการพิจารณาจายเงินปนผลเปนกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ : เนื่องจากไดมีประกาศมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม เริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2550 บริษัทได
เปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบ
การเงินของบรษิัทจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ซึ่งกําหนดใหการจายเงินปนผล
พิจารณาจากกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท 

  เมื่อไมมีผูถอืหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 
       มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหจัดสรรกําไรประจําป 2550 ตามที่ประธานเสนอขางตน 

ดวยคะแนนเสียง 

              เห็นดวย    1,085,825,475   เสียง  * 
             ไมเห็นดวย  -   เสียง 
             งดออกเสียง -    เสียง 

หมายเหตุ  :  * ท้ังนี้ในระหวางการประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติม ทําใหคะแนนเสียงในแตละวาระประชุมมียอด
รวมไมเทากัน และไมเทากับคะแนนเสียงเมื่อประธานกรรมการกลาวเปดประชุม 

 
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการ 

       ประธานชี้แจงวาตามขอบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด ไดกําหนดใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูพนจากตําแหนง และกรรมการทีอ่อก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกใหเขามาดํารงตําแหนงตามวาระใหมก็ได จํานวนกรรมการของบริษัทมีท้ังสิ้น 16 ทาน จํานวน

กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระมีครั้งละหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดและตองออกจาก
ตําแหนงในปนี้คือ  
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1. นายวันชัย จิราธิวัฒน 

2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน 

3. นายชาญวิทย สุวรรณะบุณย 

4. นางละเอียด  วองวงศภพ  

5. Mr.Gerd Kurt Steeb          
      ท้ังนี้คณะกรรมการโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นวากรรมการทั้ง 5 

ทาน เปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ท่ีเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท (โดยมีประวัติ

กรรมการปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวยลําดับท่ี 3 ซึ่งบริษัทไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานกอนการประชุมวันนี้แลว) จึง

เห็นสมควรใหเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 5 ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งกรรมการทั้ง 5 ทานกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีก 

วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงเรียงตามลําดับดังนี้ 
1. นายวันชัย จริาธิวัฒน 
           เห็นดวย 1,090,151,673  เสียง  ไมเห็นดวย_____-_____ _เสียง  งดออกเสียง__________-_________  เสียง 
 
2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  

 เห็นดวย 1,090,151,673   เสียง  ไมเห็นดวย______-______เสียง  งดออกเสยีง__________-_________เสียง 
 

3. นายชาญวิทย สุวรรณะบุณย 
 เห็นดวย1,090,151,673  เสียง  ไมเห็นดวย_____-_______เสียง งดออกเสยีง______-____________เสียง 
 
4. นางละเอียด  วองวงศภพ  
 เห็นดวย1,090,151,673 เสียงไมเห็นดวย        -  _______ เสียง    งดออกเสียง_______-___________  เสียง 
 
5. Mr.Gerd Kurt Steeb  
 เห็นดวย 1,090,151,673  เสียงไมเห็นดวย_______-____เสียง   งดออกเสียง_____-_______________เสียง  
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วาระที่ 6   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 
       ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการเฉพาะเรือ่งชุด
ตางๆ สําหรับป 2551 เฉพาะคาตอบแทนที่เปนตัวเงินในวงเงินไมเกิน 7.0 ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนไดกําหนดโดยพิจารณาจากการจายของอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ  ดังนี้ 
 

 คาตอบแทนประจําป 2551 

คาตอบแทน (บาท) 
ประเภทคาตอบแทน 

ป 2551 ป 2550 

  คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน     

   1.  คาตอบแทนประจําไตรมาส (บาท/ไตรมาส)     

    -  ประธานกรรมการ           50,000            50,000  

    -  กรรมการ           37,500            30,000  
          
   2.  คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)     

    -  ประธานกรรมการ           25,000            20,000  

    -  กรรมการ           20,000            20,000  
          
  3.  คาเบี้ยประชุมกรรมการบรหิาร (บาท/ครั้ง)   
   -   ประธานกรรมการ 25,000 20,000 

  -    กรรมการ  20,000 20,000 
          
   4.  คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)     

    -  ประธานกรรมการ           25,000            24,000  

    -  กรรมการ           24,000            24,000  
          
   5.  คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (บาท/ครั้ง)     

    -  ประธานกรรมการ           17,000            17,000  

    -  กรรมการ           16,000            12,000  

 หมายเหตุ :  กรรมการที่เปนผูบริหารจะไมไดรับคาเบี้ยประชุมตอครั้ง   
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กอนการพิจารณาลงมติในวาระนี้  มีผูถือหุนซักถามดังนี้ 
 
ผูถือหุน : ทําไมบริษัทไมมีการจายคาบําเหน็จกรรมการ และรูสึกวากรรมการไดรับคาตอบแทน

กรรมการนอย 
นาย วิโรจน เลาหะพันธุ : ปจจุบันไดมีการจายคาตอบแทนประจําไตรมาสใหคณะกรรมการแลว และขอขอบคุณผูถือ

หุนที่เปนหวงคณะกรรมการ 
 
       เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา  
 มต ิ ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมตัิคาตอบแทนกรรมการสําหรบัป 2551 ในวงเงินไม
เกิน 7.0 ลานบาท ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง 
 

               เห็นดวย    1,090,151,673   เสียง  * 
             ไมเห็นดวย  -   เสียง 
             งดออกเสียง -    เสียง 
 

หมายเหตุ  :  * ท้ังนี้ในระหวางการประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติม ทําใหคะแนนเสียงในแตละวาระประชุมมียอด
รวมไมเทากัน และไมเทากับเมื่อประธานกรรมการกลาวเปดประชุม  

 
วาระที่ 7. พิจารณาแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 

                ประธานชี้แจงวาคณะกรรมการบริษัทโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”)  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย  
ประจําป 2551 ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายพิศิษฐ   ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 
2. นางสาวบุญศรี  โชติไพบูลยพันธ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756 
3.  นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 
4. นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 

               5. นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ               ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    3731 
 
ท้ังนี้บุคคลดังกลาวมีความเปนอิสระ และไมมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนใหญ 

หรือ ผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  
ปจจบัุนผูสอบบัญชีของบริษัท คือนายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน ซึ่งเริ่มเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2549   

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลดังกลาวขางตน คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2551 จํานวน 

1,300,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน) ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 180,000 บาท หรือรอยละ 16.1 เนื่องจาก
ขอบเขตงานที่เพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของบริษัทในรอบปบัญชีท่ีผานมา                 

ท้ังนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดวย   โดยในปท่ีผานมา บริษัทและ
บริษัทยอยไมมีการรับบริการอืน่จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด                                                              9/11                         



    
 
 

 

  มติ  ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกลาวขางตนเปนผูสอบ
บัญชี   ประจําป 2551 ของบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  มีคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวย
คะแนนเสียง 

    เห็นดวย     1,090,151,673   เสียง   * 
                      ไมเห็นดวย   -   เสียง 
                      งดออกเสียง  -   เสียง 
 

หมายเหตุ  :  * ท้ังนี้ในระหวางการประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติม ทําใหคะแนนเสียงในแตละวาระประชุมมียอด
รวมไมเทากัน และไมเทากับคะแนนเสียงเมื่อประธานกรรมการเปดประชุม 

 
วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( ถามี ) 
            มีผูถอืหุนซักถามดังนี ้
 

ผูถือหุน : ถาโรงแรมที่ลาดพราวไมไดรบัการตอสัญญากับการรถไฟ โรงแรมจะเสียหายมากนอย
เพียงใด และ การแจก Voucher มูลคา 100 บาท ใหกับผูถือหุนมีมูลคานอยไป ขอเพิ่มเปน 
200 บาท 

 
  นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน : การแจก Voucher จะแจกเพิ่มอีก 100 บาท รวมเปน 200 บาท ตามที่ผูถือหุนขอ  สวนหาก

ไมไดรับการตอสัญญากับการรถไฟแหงประเทศไทย  มูลคาตามบัญชีจะไมมีการเสียหาย
เนื่องจากบริษัทไดตัดคาเสื่อมราคาตามอายุสัญญาเชาหมดสิ้นแลว 

 
ผูถือหุน : การเพิ่มทุนและการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ( Warrant ) มีความคืบหนาอยางไร 
นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ : บริษัทรอดูจังหวะและชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูถือหุนและบริษัท 
 
ผูถือหุน : อยากทราบผลกําไรและลักษณะการดําเนินงานตอไปของบริษัท เนื่องจากปจจุบันผลกําไร

ของบริษัทเมื่อเทียบกับสินทรัพยจะอยูท่ีประมาณ 3-4 % คอนขางต่ํา เขาใจวาเนื่องจากมีการ
ปดปรับปรุงโรงแรม ไมทราบวาบริษัทมีการปรับปรุงโรงแรมเสร็จหรือยงั 

นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน : สวนของโรงแรมไดมีการปรับปรุงเสร็จแลว และจะมีโรงแรมที่บริษัทรับบริหารเพิ่มอีก
ประมาณ 3-4 โรงแรม ปนี้จะเปนปท่ีกาวกระโดด และทํารายไดใหกับบริษัทเพิ่มข้ึนมาก 
โดยโรงแรมเซน็ทาราแกรนดเซ็นทรัลเวิลด จะเปดใหบริการหองพักบางสวนสิ้นเดือนนี ้
และจะเปดเปนทางการในเดือนกันยายนปนี้  สวนโรงแรมอืน่ ๆ ท่ีอยูในระหวางกอสรางจะ
ทยอยเปดใหบริการในป 2552 และ 2553 
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ผูถือหุน : ขอทราบความคืบหนาของโครงการโรงแรมที่พัทยา และ ภูเก็ต 
นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน : โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรทพัทยา ขนาด 555 หอง ซึ่งอยูในระหวางการ

กอสรางเปนไปดวยความเรียบรอย  และจะเริ่มเปดใหบริการ ( Soft Opening) ในเดือน
กันยายน 2552  สวนโรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทภูเก็ต ไดเริ่มกอสรางแลวเชนกัน 
จะเปดใหบริการในป 2553 

 
ผูถือหุน : ขอเสนอใหบริษัทใชบัตรลงคะแนนแบบมีบารโคด 
นายวิโรจน  เลาหะพันธุ : บริษัทจะรับขอเสนอแนะไปพิจารณา 
 
เมื่อไมมีผูใดในที่ประชุมซักถามหรือเสนอใหพิจารณาในเรื่องใดอีกประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่กรุณาสละ
เวลาเขารวมประชุม และกลาวปดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
      
 ประธานที่ประชุม        ประธานกรรมการ 
 
     
               _____________________  ____________________ 
                (นายวิโรจน  เลาหะพันธุ)   (นายวันชัย  จิราธิวัฒน) 
 
 
 
  ผูจดรายงานการประชุม   เลขานุการการประชุม 
 
 

            _____________________ 
                (นางภารณี  กาลวิโรจน)  (นายรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์) 
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