
1/12 
 
 

รายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจําป 2550 
ของ 

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

วันและเวลาประชุม 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26  เมษายน  2550 เวลา 14 : 30 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม C โรงแรม โซฟเทลเซ็นทรัลพลาซา   
เลขที่ 1695  ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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. คุณหญิงสุจิตรา   มงคลกิติ 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.   นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน กรรมการ 
ผูบริหารที่เขารวมประชุม 
 1. นายแดน  ชินสุภัคกุล ท่ีปรึกษาประธานกรรมการบรหิาร-องคกรและการเงิน 
 2. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝายการเงนิและบริหารและ 
   เลขานุการบริษัท 
 นายวันชัย  จิราธิวัฒน  ประธานกรรมการบรษิัท  แถลงวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมจํานวน 143 
รายคิดเปนจํานวนหุน 1,110,836,803 หุน คิดเปนรอยละ 82.28 ของหุนที่จําหนายไดท้ังหมด ซึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหุนที่ออกจําหนายไดท้ังหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท จึงไดกลาวเปดประชุมและมอบให 
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นายวิโรจน เลาหะพันธุ ทําหนาท่ีเปนประธานที่ประชุม 
 กอนเริ่มพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานไดช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

1. สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูถอืหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนโดยใชแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) บริษัทไดแจกบัตรลงคะแนนเสียงเรียงตาม

วาระใหผูถือหุนแลว 

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

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

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 
 ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 
มิถุนายน 2549 และบริษัทไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในครั้งนี้แลว 
      มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครัง้ท่ี 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2549 ดวยคะแนนเสียง 

   เห็นดวย  1,110,836,803 เสียง 
   ไมเห็นดวย  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 
                     ประธานที่ประชุมไดขอใหนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน  ประธานกรรมการบรหิาร แถลงผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2549 ตอท่ีประชุม มีความโดยสังเขป ดังนี้ 
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ภาพรวมของโรงแรมและรีสอรท 
- เริ่มตนป 2549 โรงแรมและรีสอรทในเครือเซน็ทรัลมีอัตราการเขาพักสูงเปนไปตามเปาหมาย  
- แตเนื่องจากสถานการณ ทางการเมืองท่ีขาดเสถียรภาพ สงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมในไตรมาสที่

สาม  
- อยางไรก็ตามผลประกอบการ ในไตรมาสสุดทายของปไดฟนตัวและดีข้ึนอยางเดนชัด  โดยเฉพาะที่ภูเก็ตและ

กระบี่ 
รายงานผลประกอบการ  

โรงแรมโซฟเทลเซ็นทรัลพลาซา  กรุงเทพฯ  
- ป  2549 อัตราการเขาพัก  เฉลี่ยสูงถึง  73% เนื่องจากกลุมลูกคาหลักของโรงแรมคือกลุม

บริษัทเอกชนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น   
- แมวาสนามบินสุวรรณภูมิไดเปดดําเนินการแลวก็ตาม  แตลูกเรือของสายการบินตางๆ  ก็ยังคงพัก

อยู ท่ีโรงแรม   
- ในชวงครึ่งปหลังกลุมลูกคาการจัดประชุมสัมมนาไดรับผลกระทบจากความผันผวนทางการเมือง   
โซฟเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอรท  
- ป  2549 อัตราการเขาพักเฉลี่ยสูงถึง  87% แมจะเกิดวิกฤติการณตางๆ  ท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

- สําหรับปนี้  มีงานสําคัญตางๆ   อาทิ  “แจสเฟสติวัล” ในเดือนมิถุนายน  “หัวหินรีกัตตา” ในเดือน
กรกฎาคม  และ  “หัวหินวินเทจคารพาเหรด” ในเดือนธันวาคม   

- ไดทําการปรับปรุงเซ็นทรัลหัวหินวิลเลจเปนวิลลาพรอมสระวายน้ํา  ซึ่งแลวเสร็จ  ในเดือน
พฤศจิกายน  และไดเปลี่ยนชื่อเปน  เดอะวิลลา  ณ  โซฟเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอรท   

เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท 
- เปนรีสอรทใหมลาสุดของโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทรัล  
- มีผลประกอบการโดยรวมในชวงการเปดตัวอยางไมเปน  ทางการอยูในเกณฑดี  
- มีการเฉลิมฉลอง  พิธีเปดอยางเปนทางการ  โดยทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนา

พรรณวดี  ไดเสด็จเปนองคประธาน  เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน  2549  
เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท 

- มีการอนุมัติโครงการปรับปรุงพื้นที่สวนตางๆ  ของรีสอรทครั้งใหญ  ท้ังหองพัก  และพื้นที่สวน
บริการท้ังหมด  รวมถึงเซ็นทาราสปา   

- ป  2549 มียอดรายไดรวมเกือบ  500 ลานบาท  ซึ่งเพิ่มสูงกวาป  2548 แมวาอัตราการเขาพักเฉลี่ยจะ
ต่ํากวา  ปท่ีผานมา  4% สืบเนื่องจากการปรับปรุงรีสอรท  
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เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ 
- ป  2549  มียอดรายไดรวมเพิ่มสูงข้ึนกวาปกอน  4.78%  
- ผลกําไรจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน  4.67% ขณะที่อัตราคาหองพักเฉลี่ยสูงข้ึน  6.6%     

- ในเดือนธันวาคม  2549 ไดมีการเปดตัววิลลาชนิดมีสระวายน้ําสวนตัว  3 หลัง  วิลลาชนิดมีอางจา
กุซซี่  2 หลัง  และมีการปรับโฉมหองอาบน้ําอีก  15 หลัง  ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี   

เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ        
- หลังจากเหตุการณสึนามิผานพนไป  ภูเก็ตไดกลับคืนสูความเปนสถานที่พักตากอากาศชั้นนํา แหง

เอเชียอีกครั้งหนึ่ง    
- มีรายไดเพิ่มข้ึนถึง  25% เมื่อเทียบกับชวงกอนเกิดสึนามิ  ในป 2548 สงผลใหกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนถึง  

67% 
เซ็นทรัลกะรนบีชรีสอรท 
- โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทรัล  ไดเขารวมลงทุนกับ  เลแมน  บราเดอรส  ภายใตบริษัท 

โรงแรมกะรนภูเก็ต  จํากัด หรือ  ไอสแลนเดียส  พารครีสอรท  ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน  เซ็นทรัลกะรนบีชรี
สอรท  ในวันที่  1 เมษายน  2549   

- เปดใหบริการจนถึงวันที่  7 กรกฏาคม  หลังจากนั้นไดปดเพื่อปรับปรุงใหมครั้งใหญ  ท้ังในสวน
หองพัก  พื้นที่ สวนรวม  ภัตตาคารทั้งหมด  ดวยงบประมาณถึง  260 ลานบาท   

- เซ็นทรัลกะรนบีชรีสอรท  ไดเปดใหบริการอีกครั้ง  เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน  ซึ่งเปนชวงเดือนที่มี
อัตราการเขาพัก  ของนักทองเที่ยวสูงสุด   

เซ็นทรัลกะตะรีสอรท   
- โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทรัล ไดเขารวมลงทุนกับ  เลแมน  บราเดอรส  โดยควบรวมกิจการ

ของ  จิวารีสอรท  แอนดสปา  ซึ่งตั้งอยูบนหาดกะตะ  ในปลายเดือนพฤษภาคม  2549 
- ไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน เซ็นทรัลกะตะรีสอรท  ซึ่งเหมาะสําหรับผู ท่ีมาเปนครอบครัว  มีจาํนวน

หองพัก  128 หอง  
- มีโครงการที่จะสรางหองพักเพิ่มข้ึนอีก 30 หอง  ซึ่งคาดวาจะเริ่มได  หลังเดือนเมษายน  2550  

 ภาพรวม   กลุมธุรกิจอาหาร  
- ผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจอาหารในชวงครึ่งแรกของป 2549 เปนไปตามเปาหมายที่วางไว  
- ในเดือนเมษายน กลุมธุรกิจอาหารมีผลประกอบการสูงสุดเปนประวัติการณ  
- หลังจากไตรมาสที่สองเกิดเหตุการณท่ี สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ท้ังราคาน้ํามันที่สูงข้ึน เหตุการณน้ํา

ทวมในหลายจังหวัดของประเทศไทย ความไมมั่นคง ทางการเมือง การเขามาบริหารงานของรัฐบาลใหม
ภายหลังรัฐประหารในเดือนกนัยายน สงผลใหกําลังซื้อของผูบรโิภคโดยรวม อยูในภาวะซบเซา ทําใหผล
ประกอบการลดลง 

- แมจะมีเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอภาพรวมของธุรกจิ กลุมธุรกิจอาหารยังคงมียอดขายกวา 4,100 ลานบาท 
หรือเติบโตขึ้น 7.3% 
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- มีสาขารวมทั้งสิ้น 456 สาขา  โดยมีสาขาใหมเพิ่มข้ึนจากปกอน  60 สาขา  
MISTER DONUT 

- หลังจากที่ประสบความสาํเร็จจาก  Pon de Ring ไปแลว  มิสเตอร โดนัท ไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 
ออกสูตลาด  อยางตอเนื่อง  อาทิPon de Ring Split, Pops และChoco Bite ซึ่งได รับการตอบรับจาก
กลุมผูบริโภคเปนอยางดี  

- มีการปรับปรุง  รูปแบบรานดวยการเพิ่มครัวเปดเพื่อตอกย้ําการรับรูของผูบริโภคที่มีตอกรรมวิธีการ
ผลิตโดนัทที่สดใหมจากเตา  

- ป  2549 มิสเตอร โดนัท มีการขยายสาขาเพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงผูบริโภคใหไดมากที่ สุด ทําให
มิสเตอร โดนัท  มีสาขาทั้งสิ้น 174 สาขา  ครอบคลุมพื้นที่ ท่ัวประเทศ  

 KFC 
- ป  2549 เคเอฟซี สามารถรักษาตําแหนงผูนําในธุรกิจอาหารบริการดวนของประเทศไทยไดอยาง

ตอเนื่อง   

- ณ  สิ้นป 2549 เคเอฟซี มีรานสาขา  ครอบคลุมพื้นที่ ท่ัวประเทศเกือบ 300 สาขา  โดยมีสาขาที่
ดําเนินธุรกิจภายใต บริษัท  เซ็นทรัลเรสตอรองสกรุป  จํากัด ท้ังหมด 127 สาขา   

- กลยุทธหลักในการขยายสาขา  คือ  การเลือกทําเลท่ีเปนจุดเดนเปนสําคัญ ท้ังนี้ เพื่อสราง  ความ
มั่นใจวา เคเอฟซี จะสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางทั่วถึง  

BASKIN ROBBIN 

- ป  2549 บาสกิ้น รอบบิ้นส มุงเนนกลยุทธแบบ below-the-line ผานการประชาสัมพันธ การ
สงเสริมการตลาด  และการจัดกิจกรรมทางการตลาด  รวมไปถึงการปรับปรุงรานใหมีความ
ทันสมัยและเปดสาขาใหม  

- บาสกิ้น รอบบิ้นส มีสาขาทั้งสิ้น 48 สาขา  ในพื้นที่หลักทั่วประเทศ  

AUNTIE ANNE’S 
- อานตี้ แอนส ผูนําตลาดซอฟตเพรทเซลในประเทศไทย  มุงใชกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ

ผานระบบสมาชิก “เพรทเซล  คลับ” ซึ่งเปดตัวในป 2546  
- ป  2549 อานตี้ แอนส สรางความสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนื่อง  ดวยการเปดตัวเว็บไซด  

www.pretzelclub.com และ Pretzel Club Call Center เพื่อใช เปนชองทางหลัก ในการสื่อสารกับ
สมาชิก และเปนการเสริมสรางความสัมพันธ ท่ีแข็งแกรงระหวางแบรนดกับลูกคา 

- เดือนเมษายนไดนําเสนอ  Pretzel Twist ซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีประสบความสําเร็จจากการพัฒนาโดย 
อานตี้ แอนส ประเทศไทย  และสามารถ  สรางยอดจําหนายไดสูงกวา Pretzel Dog ในปกอน จน
ไดรับการชมเชยจาก  Auntie Anne’s สหรัฐอเมริกา 
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PIZZA HUT 
- ป  2549 พิซซา ฮัท มุงเนนการใชกลยุทธ ท่ีสาํคัญ คือ  การออกผลิตภัณฑท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่ม

ทางเลือกใหกับลูกคา  
- ใหความสําคัญกับการปรับรูปโฉมของรานและการขยายสาขารวมทั้งสิ้น25สาขาทั่วประเทศ 

 
กอนการพิจารณารับรองวาระนี้ มีผูถือหุนซกัถามดังนี้ 
ผูถือหุน  :   ปกติโรงแรมในกลุมเรามีจุดคุนทุน ณ อัตราการเขาพัก (Occupancy) เทาใด และใน

อุตสาหกรรมโรงแรมจุดคุมทุนจะอยูท่ีอัตราการเขาพักเฉลี่ยเทาใด 
                นายรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์ :    แตละโรงแรมจะมีจุดคุนทุนที่อัตราการเขาพักแตกตางกัน แตโดยเฉลี่ยท้ังกลุม

จุดคุมทุนจะอยู ณ ระดับอัตราการเขาพักเฉลี่ย 45% ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ        
อุตสาหกรรม 

ผูถือหุน    :    จากการเกิดเหตุการณลอบวางระเบิดท่ีกรุงเทพฯ เมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม 2549 มีผล
          กระทบกับเรามากนอยเพียงใด   
Mr. Gerd Steeb :   สําหรับเหตุการณลอบวางระเบิดในครั้งนี้ จะมีผลกระทบกับโรงแรมที่กรุงเทพฯ 
        และหาดใหญ มีแขกมาพักนอยลง สําหรับโรงแรมประเภทรีสอรท มีการยกเลิก 
        นอยมาก  แตการจองเพิ่มเติมชลอลงเนื่องจากรัฐบาลบางประเทศไดออกจดหมาย 
        เตือนประชาชนของประเทศตนเองใหระมัดระวังในการเดินทางมาประเทศไทย 
        สรุปวา ผลกระทบตอท้ังกลุมนอย เนื่องจากชวงไตรมาสแรกยังเปนชวงฤดูกาล 
        ทองเที่ยว (High Season)  
ผูถือหุน  :    ธุรกิจอาหารมีอัตรากําไรข้ันตน (gross profit margin) โดยเฉลี่ยกี่ % และมีอัตรา 
        กําไรสุทธิ (net  profit margin ) โดยเฉลี่ยกี่ % 
นายรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์   :     โดยเฉลี่ยธุรกิจอาหารมอีัตรากําไรข้ันตน (gross profit margin) เฉลี่ย 65% และ 
                                              มีอัตรากําไรสุทธิ (net profit margin) เฉลี่ย 5-6%  
เมี่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหผูถือหุนพิจารณารับทราบวาระนี้ 
       มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
       ประธานฯ ขอใหนายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝายบริหารและการเงิน เปนผูแถลงถึงฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานสําหรับป สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2549 
 นายรณชิต แถลงวา ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2549บริษัทมีสินทรัพยรวม 8,003.0 ลานบาท หนี้สินรวม  3,902.0 ลานบาท และสวนของผูถอืหุน 4,101.0 ลานบาท 
โดยมีอัตราสวนของหนี้สินตอทุน 0.95 เทา  สําหรับป 2549  บริษัทมีรายไดรวม 1,601.7 ลานบาท หลังจากหักตนทุน และ
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คาใชจายจํานวน 1,033.1 ลานบาท  บริษัทมีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  568.6 ลานบาท  หลังจากหักดอกเบี้ยจาย 
151.4 ลานบาท แลวบริษัทมีกําไรสุทธิ 417.2 ลานบาท  คิดเปนกําไรตอหุน 0.38 บาท 

  ตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีสินทรัพยรวม 10,493.1 ลานบาท 
หนี้สินรวม 6,159.5 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 4,333.6 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหนี้สนิตอทุน  1.42  เทา   
สําหรับป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 6,882.2 ลานบาท หลังจากหักตนทุนและคาใชจายจํานวน 6,018.0 ลาน
บาท บริษัทมีกําไรกอนดอกเบีย้จายและภาษีเงินได  864.2 ลานบาท หลังจากหักดอกเบี้ยจาย 132.8 ลานบาท และภาษีเงินได 
198.1 ลานบาท บริษัทมีกําไรหลังภาษีเงินได 533.3 ลานบาท หลังจากหักสวนของผูถอืหุนสวนนอย  41.5 ลานบาท และเงิน
ปนผลของผูถือหนวยลงทุนในกองทุน  74.5 ลานบาท บริษัทมีกําไรสุทธิ 417.2 ลานบาท  

กอนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ มีผูถือหุนซักถามดังนี้ 
ผูถือหุน :   จากจุดเดนทางการเงินในรายงานประจําปหนา 5 รายไดรวมเพิ่มข้ึน 643.2 ลานบาท แต 
  กําไรสุทธิลดลงจาก 536 ลานบาทในป 2548  เหลือ 417.2 ลานบาท ในป 2549 ซึ่ง 
  เขาใจวานาจะเกิดจากคาเสื่อมราคาจากโรงแรมใหม ไมทราบวาคาเสื่อมราคาพิเศษนี้จะตอง   

ตัดไปอีกกี่ป และทําไมทาง กลุมไมเพิ่มรายได โดยการรับจางบริหารโรงแรม ซึ่งจะมีรายได
เพิ่มโดยไมตองมีคาเสื่อมราคา 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน :    ตามหลักการแลว ธุรกิจโรงแรมตองมีการขยายไปเรื่อยๆ เราไดมีการรับบริหารโรงแรม แต 
       บางครั้งไมเปนไปตามที่คาดหมายไว ก็ตองยกเลิกโดยในปนี้เราไดมีการเซ็นสัญญารับ 
  บริหารโรงแรมใหมเพิ่มอีก 3 แหงแลวท่ีหัวหนิ, พัทยาและภูเก็ต จากการขยายธุรกิจโรงแรม 
  ทําใหมีคาเสื่อมราคาเพิ่มข้ึน สําหรับปท่ีแลวเกิดจากโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย รีสอรท 
  ซึ่งยังไมพรอมท่ีจะเปด แตเราไดมีการเปดใหบริการกอนทําใหตองมีคาเสื่อมราคาทันที 
นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ : ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา หลังจากที่โรงแรมเซ็นทรลักระบี่เบยรีสอรทไดเปดอยางเปนทางการแลว 
        มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยสูงถึง 80% และสามารถสรางกําไรใหกับกลุมโรงแรมในไตรมาส 
  1/2550 สําหรบัการเปดโรงแรมใหมๆ โดยทั่วไปจะมีคาเสื่อมราคาและเมื่อดําเนินธุรกิจไป

ไดสักพักก็จะมีรายไดเพิ่มและมีกําไร สําหรับการบริหารโรงแรม เรามีรายไดจากการบริหาร 
   โรงแรมในป 2548, 2549 จํานวน 10 ลานบาท และ 18 ลานบาท ตามลําดับ และคาดวาจะมี 
  รายไดจากการบริหารโรงแรมในป 2550 ประมาณ 35 ลานบาท 
ผูถือหุน : จากรายงานประจําปหนา 51 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24 คาใชจายพนักงาน ซึ่งมี

เงินเดือนและคาแรง เพิ่มข้ึน 118.9 ลานบาทจากสาเหตุใดบาง 
นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ : เงินเดือนและคาแรงเพิ่มข้ึนจากการปรับเงินเดือนประจําปตามคาครองชีพประมาณ 4-5% 

และจากขยายธุรกิจอาหารจาก 422  สาขา เปน 456 สาขา ซึ่งจะตองมีการรับพนักงานเพิ่ม 
นอกจากนี้ธุรกจิโรงแรมมีการเปดโรงแรมใหม คือโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท และ
โรงแรมใหมท่ีรวมทุนกับกลุมเลแมนบราเธอร ในการเปดโรงแรมใหมท่ีภูเก็ตอีก 2 โรงแรม 
คือโรงแรมเซ็นทรัลกะรนบีชรีสอรท และโรงแรมเซ็นทรัลกะตะรีสอรท 
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ผูถือหุน : เนื่องจากขณะนี้อัตราดอกเบี้ยอยูในชวงขาลง ไมทราบวาจะสงผลใหดอกเบี้ยในกลุมของเรา
ลดลงไดมากนอยเพียงใด 

นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ : สําหรับป 2549 ท้ังกลุมมีเงินกูประมาณ 4,500 ลานบาท โดยมีตนทุนดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.5% 
ในขณะที่ดอกเบี้ย MLR อยูท่ี 6.75% และขณะนี้เรามีนโยบายที่จะออกหุนกูซึง่ขณะนี้
ดอกเบี้ยอยูท่ี 4% กวาๆ ไปกอน และเมื่อใดโครงการเริ่มมีการกอสรางจึงคอยเบิกเงินกู 

 เมื่อไมมีผูถอืหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 มติ  ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท  อนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   ดวยคะแนนเสียง 

              เห็นดวย    1,110,836,803   เสียง 
             ไมเห็นดวย  -   เสียง 
             งดออกเสียง -    เสียง 

วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 
ประธานชี้แจงวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ กําหนดไววา มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอย

ละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได เวนแตหากมีการขยายกิจการก็อาจพิจารณางดจายเงินปนผล หรือจายเงินปนผลต่ํา
กวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิ  
 สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 417,197,641 บาท  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนซึง่มี 1,350 
ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.13  บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น    175.5  ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 42.07 ของกําไรสุทธิ  ซึ่งนอย
กวารอยละ 60 เนื่องจากบริษัทมีการขยายกิจการ โดยมีขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงนิปนผลในปท่ีผานมาดังนี้ 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2549 ป 2548 
1. กําไรสุทธิ 417,197,641   บาท 535,954,035  บาท 
2. จํานวนหุน 1,350,000,000  หุน 180,000,000  หุน 

3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) 0.13  บาท 1.25  บาท (0.25 บาท)* 
4. รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น 175,500,000  บาท 225,000,000 บาท 
5. สัดสวนการจายเงินปนผล 42.1% 42.0% 

   
* (         )  ตัวเลขในวงเล็บเปนเงินปนผลจายตอหุนซึ่งคํานวณจากจํานวนหุนสามัญเทียบเทาจํานวน 900 ลานหุน  (ณ มูลคาท่ี
ตรา ไวหุนละ 1 บาท ) เพื่อเปรยีบเทียบกับป 2549 
 อนึ่งตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 42 กําหนด
วาบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็ควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2549 ดังนี้ 
4.1 พิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 5% ของกําไรสุทธิประจําป 2549 เปนจํานวนประมาณ  

20,900,000 บาท  

4.2 พิจารณาอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 

เมษายน 2550 สําหรับผลการดําเนินงานป 2549 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท เปนจํานวนเงินปนผลจายท้ังสิ้น 

175,500,000 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหาลานหาแสนบาทถวน) โดยกําหนดจายภายในวันที่   25  พฤษภาคม  
2550 

4.3  พิจารณาโอนกําไรสุทธิสวนที่เหลือเขาเปนกําไรท่ียังมิไดจัดสรร 

 มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหจัดสรรประจําป 2549 ตามที่ประธานเสนอขางตน ดวย
คะแนนเสียง 

              เห็นดวย    1,110,836,803   เสียง 
             ไมเห็นดวย  -   เสียง 
             งดออกเสียง -    เสียง 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการ 
       ประธานชี้แจงวาตามขอบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด ไดกําหนดใหกรรมการ

ออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูพนจากตําแหนง และกรรมการทีอ่อก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกใหเขามาดํารงตําแหนงตามวาระใหมก็ได จํานวนกรรมการของบริษัทมีท้ังสิ้น 16 ทาน จํานวน

กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระมีครั้งละหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดและตองออกจาก
ตําแหนงในปนี้คือ  

1.   นายสุทธเิกียรติ  จิราธิวัฒน,  
2.  นายวิโรจน เลาหะพันธุ 
3.  นายสุทธิพร  จิราธิวัฒน 
4.  คุณหญิงสุจิตรา  มงคลกิติ  
5. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน  

      ท้ังนี้คณะกรรมการโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควรใหเลอืกตั้ง
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 5 ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติกรรมการ
ปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวยลําดับที่ 3 ซึ่งบริษัทไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานกอนการประชุมวันนี้แลว 

กอนการพิจารณาลงมติในวาระนี้  มีผูถือหุนซักถามดังนี้ 
ผูถือหุน : ตามขอมูลท่ีปรากฏในรายงานประจําปหนา 81 มีกรรมการ 1 ทานไมไดเขารวมประชุม

กรรมการในป 2548 และ 2549 เลย จึงใครขอใหชวยช้ีแจง 
คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ : เนื่องจากตนเองไดรับอุบัติเหตุทําใหหัวเขาไดรับบาดเจ็บซึ่งคุณหมอที่ดูแลไดสั่งใหพักเปน

การช่ัวคราวทําใหไมสามารถมาเขารวมประชุมได 
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ผูถือหุน : ขอใหกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมในคราวนี้ ชวยแสดงวิสัยทัศนแกผูถือหุน 
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน : ขอเปนตัวแทนในการแสดงวิสัยทัศนแทนกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งในคราวนี้ ดังนี้ 
   กรรมการตองการที่จะบริหารโรงแรมและรีสอรทในเครือเซน็ทรัลใหเปนโรงแรมอันดับ

หนึ่งในประเทศ และขยายการลงทุนตอไปยังตางประเทศ และ สําหรับธุรกิจอาหารก็
เชนเดียวกัน ทางกลุมจะสรางแบรนดเอง 1-2 แบรนด ภายใน 2 ปขางหนา 

 เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพจิารณา และออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งกรรมการทั้ง 5 ทานกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีก 

วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 
1. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน 

เห็นดวย 1,110,836,803  เสียง ไมเห็นดวย_____-______เสียง งดออกเสยีง__________-_________เสียง 

2. นายวิโรจน  เลาหะพันธุ  

 เห็นดวย 1,110,836,803   เสียง  ไมเห็นดวย______-______เสียง  งดออกเสยีง__________-_________เสียง 

3. นายสุทธิพร  จิราธิวัฒน 

 เห็นดวย1,110,836,803  เสียง  ไมเห็นดวย_____-_______เสียง งดออกเสยีง______-____________เสียง 

4. คุณหญิงสุจิตรา  มงคลกิติ 

 เห็นดวย  1,110,835,803   เสียงไมเห็นดวย 1,000 _______ เสียง งดออกเสยีง_______-___________เสียง 

5. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน 

 เห็นดวย__1,110,836,803_____ เสียงไมเห็นดวย_______-____เสียงงดออกเสียง_____-_________เสียง              

วาระที่ 6   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 
       ประธานเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพจิารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องชุดตางๆ 
สําหรับป 2550 ตามรายละเอียดที่สงมาดวยลําดับที่ 4 ในวงเงนิไมเกิน 5.5 ลานบาทซึ่งกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนไดกําหนดโดยพิจารณาจากการจายของอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ โดยในปกอน (ป 
2549)  ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน 5.0 ลานบาท แตมีการจายจรงิเพยีง 3.7 ลานบาท 
 มติ  ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมตัิคาตอบแทนกรรมการสําหรบัป 2550 ในวงเงินไม
เกิน 5.5 ลานบาท ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง 

               เห็นดวย    1,110,836,803   เสียง 
             ไมเห็นดวย  -   เสียง 
             งดออกเสียง -    เสียง 
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วาระที่ 7. พิจารณาแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 

               ประธานชี้แจงวาคณะกรรมการบริษัทโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”)  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย  
ประจําป 2550 ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายสุพจน  สิงหเสนห   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826    หรือ 

2. นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803     หรือ 

3. นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 

ท้ังนี้บุคคลดังกลาวมีความเปนอิสระ และไมมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนใหญ 

หรือ ผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  
ปจจุบันผูสอบบัญชีของบริษัท คือนายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน ซึ่งเริ่มเปนผูสอบบัญชีของบรษิัทในป 2549   

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้งบุคคลดังกลาวขางตน คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2550 

จํานวน 1,120,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปกอนจํานวน 59,500 บาท หรือรอยละ 5.6 

เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของบริษัทในรอบปบัญชีท่ีผานมา  
ท้ังนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอย 15 บริษัท และกองทุนรวม 

2 บริษัท ซึ่งมีคาสอบบัญชีรวมสําหรับป 2550 เทากับ 5,880,000 บาท (ป 2549:5,349,500 บาท) เพิ่มข้ึนประมาณ 9.9% 

   มติ  ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2550 และกําหนด
คาตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง 

    เห็นดวย     1,110,836,803   เสียง 
                      ไมเห็นดวย   -   เสียง 
                      งดออกเสียง  -   เสียง 

วาระที่ 8  พิจารณาแกไขขอบังคับบริษัทขอ 11 

เพื่อใหขอบังคับบริษัทขอ 11 มีความชัดเจนและสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องการรับ
หลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน คณะกรรมการเห็นสมควรใหแกไขขอบังคับของบริษัทขอ 11 โดยตัดขอความในขอ11 
(1) ออก ดังนี ้
เดิม 

 ขอ 11 หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยเสรี เวนแต 

(1) การโอนหุนนั้นอาจทําใหบริษัทเสียสิทธิและผลประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับตามกฏหมาย หรือ 

(2) การโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีบุคคลผูมีสัญชาติตางดาวถือหุนของบริษัทรวมท้ังสิ้นเกินกวารอยละสี่สิบ
ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว 

 



12/12 
 
 

แกไขเปน 

 ขอ 11  หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยเสรี เวนแต การโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีบุคคลผูมีสัญชาติตางดาวถือหุนของ
บริษัทรวมทั้งสิ้นเกินกวารอยละสี่สิบของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว 

มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับบริษัทขอ 11 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง  
    เห็นดวย     1,088,289,453   เสียง 
                     ไมเห็นดวย    22,547,350   เสียง 
                      งดออกเสียง  -    เสียง 

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ  (ถามี) 
    มีผูถือหุนซักถามดังนี้ 
ผูถือหุน : ขอทราบความความคืบหนาในการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกับประชาชนทั่วไป จํานวน 170  
  ลานหุน และการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ : ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกมาตรการสํารองเงิน 30% สําหรับชาวตางชาติ มี
ผลกระทบทําใหตลาดหุนในประเทศไทยไมดี จึงตองชลอการเสนอขายหุนเพิ่มทุนไปกอน 
และ TRIS ไดเขามาวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัท และสามารถรักษาอนัดับเครดิตจนถึง
สิ้นปนี้ สําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญจะตองรอใหเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนกอน 

 
 เมื่อไมมีผูใดในที่ประชุมซักถามหรือเสนอใหพิจารณาในเรื่องใดอีกประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่
กรุณาสละเวลาเขารวมประชุม และกลาวปดประชุมเวลา 17.00 น. 
      
 ประธานที่ประชุม     ประธานกรรมการ 
 
     
               _____________________  ____________________ 
                (นายวิโรจน  เลาหะพันธุ)   (นายวันชัย  จิราธิวัฒน) 
 
 
  ผูจดรายงานการประชุม   เลขานุการการประชุม 
 

            _____________________ 
                (นางภารณี  กาลวิโรจน)  (นายรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์) 
                 


