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รายงานการประชุมวสิามญัผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 
ของ 

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

วันและเวลาประชุม 
ประชมุเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม  2551   เวลา 14.30 น.   ณ หองโลตัส 1-2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอนด 

บางกอกคอนเวนชัน  เซ็นทรัลเวิลด  เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษทัที่เขารวมประชุม 

 1. นายวันชัย  จิราธิวัฒน ประธานกรรมการบริษัท 

 2. นายสุทธิชัย  จริาธิวัฒน รองประธานกรรมการ 

 3. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน ประธานกรรมการบริหาร 

 4. นายวิโรจน  เลาหะพันธุ กรรมการ 

 5. นายสุทธิพร  จริาธิวัฒน กรรมการ 

 6. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวฒัน กรรมการ 

 7. นายปริญญ  จริาธิวัฒน กรรมการ 

 8. นายวเิชียร  เตชะไพบูลย กรรมการ 

 9. นายครรชิต  บนุะจินดา กรรมการ 

 10. นางละเอียด  วองวงศภพ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 11. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 12. นายชาญวิทย  สุวรรณะบุณย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 13. นาย เกิรด เคิรก สตีป กรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการบรษัิทที่ลาประชมุ 
 1. นายสุทธิชาติ  จิราธิวฒัน กรรมการ 

 2. นายสุทธิธรรม  จิราธวิัฒน กรรมการ 

 3. คุณหญิงสุจิตรา  มงคลกิติ กรรมการ 
ผูบริหารที่เขารวมประชุม 
 1. นายแดน  ชินสภุัคกุล ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร-องคกรและการเงิน 

 2.  นายรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝายการเงินและบริหาร 

   และเลขานุการบริษัท 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

 1. นายมนตรี  ศรไพศาล ประธานเจาหนาที่บริหาร 

   บริษัท หลักทรัพย กิมเอง (ประเทศไทย) จํากดั  
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 2. นายพงศกร  เที่ยงธรรม กรรมการผูจัดการ 

   บริษัท หลักทรัพย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
เริ่มการประชมุ 
 นายวันชัย  จิราธิวัฒน ประธานกรรมการบริษัท แถลงวา  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชมุจาํนวน  

102 รายคิดเปนจํานวนหุน 1,004,167,066 หุน คิดเปนรอยละ 74.38 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ซึ่งเกินกวาหนึ่งใน

สามของจาํนวนหุนที่ออกจําหนายไดทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท จึงไดกลาวเปดประชุม

และมอบให  นายวิโรจน  เลาหะพันธุ   ทําหนาที่ประธานที่ประชมุ 

 กอนเริ่มพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ประธานไดชี้แจงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนดังนี้ 

1. สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนโดยใช

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซบัซอน) บริษัทไดแจกบตัรลงคะแนนเสียง

เรียงตามวาระใหผูถือหุนแลว 

2. สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทน โดยใชแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบ

ที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ 

และแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุน ซึ่งมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ โดยใช

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแตละวาระตามที่ผูถือหุนระบุการลงคะแนน

เสียงไวในหนังสือมอบฉันทะเขาในระบบคอมพิวเตอรลวงหนา และบริษัทไดแจกบัตรลงคะแนนเสียงใหผูรับ

มอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเขาประชมุ เฉพาะวาระที่ผูถือหุนมิไดระบุความประสงคในการออกเสียง

ลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไมชัดเจน 

3. ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ จะถามในที่ประชุมวามีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม เมื่อ

รวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทไดบันทึกเขาในระบบ คอมพวิเตอรลวงหนาแลว หากไมมีผูถือหุน ไม

เห็นดวยหรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชมุเห็นดวยเปนเอกฉันท หากม ีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงจะ

ขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ กลุมนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง แลวนํามา

ลบออกจากคะแนนเสียงที่เขาประชมุ กจ็ะไดคะแนนเสียงซึ่งถือวา เห็นดวย โดยจะตรวจนับคะแนนเสียง

และเปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระในที่ประชุมผูถอืหุน 
 

วาระที่ 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2550 
 ประธาน ไดเสนอใหที่ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ซึ่งประชมุเมื่อวันที่ 

26 เมษายน 2550 และบริษัทไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกบัหนังสือบอกกลาวนัดประชมุในครั้งนี้แลว 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ซึ่ง

ประชมุเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ดวยคะแนนเสียง 

   เห็นดวย  1,004,321,186 เสียง * 

   ไมเห็นดวย  - เสียง 

   งดออกเสียง  - เสียง 
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หมายเหตุ :   * ทั้งนี้ในระหวางการประชมุ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิม่เติม ทําใหคะแนนเสียงในแตละวาระ

ประชมุมียอดรวมไมเทากัน 
 

วาระที่ 2. พิจารณารบัรองและยืนยันการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 21 

มิถุนายน 2549 ไดมีมติอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 900,000,000 บาท เปน

ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,580,800,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 680,800,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

1 บาท และไดมีมติอนุมตัิการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวออกเปนสามสวน โดยสวนที่หนึ่งจํานวนไมเกิน 

450,000,000 หุน จัดสรรเพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน สวนที่สองจํานวนไมเกิน 170,000,000 หุน จัดสรร

เพื่อเสนอขายแกประชาชนทั่วไปในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และสวนที่สามจํานวนไมเกิน 60,800,000 หุน จัดสรร

เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษทั ซึ่งที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนไวดวย ในที่

ประชมุคราวเดียวกัน 
 

 ตอมาในระหวางวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2549 บริษัทไดเปดใหมีการจองซื้อหุนสามญัเพิ่มทุนในสวนที่

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยในวันที่ 3 สิงหาคม 2549 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังมิไดดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลืออีกจาํนวน 230,800,000 หุนที่ไดจัดสรร

ไวเพื่อเสนอขายแกประชาชนทั่วไป และเพือ่รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเนื่องจากความผันผวน

ของสภาวการณทางเศรษฐกิจและการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนับตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 จนถึง

ปจจุบัน 
 

 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชมุผูถือหุนของบริษัทพิจารณาทบทวนเพื่อ

รับรองและยืนยันมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 ซึ่งไดประชมุเมื่อวันที ่ 21 มิถุนายน 2549 ที่เกี่ยวกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเฉพาะในสวนที่ยังไมไดออกและเสนอขายจํานวน 230,800,000 บาท ซึ่งรายละเอียดการ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวจะไดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไปในวาระที่ 3 
 

 เมื่อไมมีคําถามใด ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท รับรองและยืนยันการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท

ตามที่ประธานเสนอมาขางตน ดวยคะแนนเสียง 

   เห็นดวย  1,004,375,674 เสียง * 

   ไมเห็นดวย  - เสียง 

   งดออกเสียง  - เสียง 

หมายเหตุ :   * ทั้งนี้ในระหวางการประชมุ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิม่เติม ทําใหคะแนนเสียงในแตละวาระ

ประชมุมียอดรวมไมเทากัน 
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วาระที่ 3. พิจารณารบัรองและยืนยันการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

 ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการรับรองและยืนยันการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ที่ไดพิจารณาอนุมัติไปแลวในวาระที่ 2 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองและยืนยันการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเฉพาะในสวนที่ยังไมไดออกและเสนอขายจํานวน 230,800,000 หุน ดังนี้  

3.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 170,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทเพื่อเสนอขาย
แกประชาชนทั่วไปในคราวเดียวกันหรือหลายคราว 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของในการเสนอขาย รวมท้ังดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุนสามัญดังกลาวภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร บริษัทอาจเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวใน
คราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด หรือผูลงทุนสถาบันตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
บริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนและสมควรภายใต
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

3.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 60,800,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่จะไดเสนอเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติตอไปในวาระที่ 4 

 

  กอนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ มีผูถือหุนซักถามดังนี ้

ผูถือหุน   : บริษัทไดมีการกําหนดราคาขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 170,000,000 หุน  

        ที่จะ เสนอขายแกประชาชนทั่วไป หรือยัง 

นายรณชิต มหทัธนะพฤทธิ์   :  การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 170,000,000 หุน ใหกับประชาชน 

        ทั่วไป จะตองดูภาวะตลาดที่เหมาะสมและแผนการดานการเงินของบริษัทที่วางไว  

        เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ซึ่งราคาหุนในตลาดขณะนี้ยังไมใชราคาที่ 

        สอดคลองกับแผนดานการเงินของบริษัท ขณะนี้จึงยังกําหนดราคาที่แนนอนไมได 

นายมนตรี  ศรไพศาล   :  ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาปกติการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับประชาชนทัว่ไป (PO) นั้น  

     จะอางอิงกบัราคาตลาด ณ ขณะนั้น โดยทั่วไปจะมีสวนลด 5-10% 
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  เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท รับรองและยืนยันการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท ตามทีป่ระธานเสนอมาขางตน ดวยคะแนนเสียง 

   เห็นดวย  1,014,234,992 เสียง * 

   ไมเห็นดวย  - เสียง 

   งดออกเสียง  - เสียง 

หมายเหตุ :   * ทั้งนี้ในระหวางการประชมุ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิม่เติม ทําใหคะแนนเสียงในแตละวาระ

ประชมุมียอดรวมไมเทากัน 
 

วาระที่ 4. พิจารณารบัรองและยืนยันการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
 ของบริษัทแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน   
 ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

รับรองและยืนยันการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามญัเพิ่มทุนของบริษัทแกผูถือหุนของบริษัท

ตามสัดสวนการถือหุน (right warrant) ในอัตราสวน 25 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ คิดเปนจํานวน 

60,800,000 โดยไมคิดมูลคา (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ”) โดยมีรายละเอียดเบื้องตนของการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี้ 
 

ประเภทของหลักทรัพยที่เสนอขาย         :  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  

     จํากัด (มหาชน) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”)  
 

ชนิด  :  ระบุชื่อผูถือ และเปลี่ยนมือได 
 

จํานวนที่ออกและเสนอขาย            :  60,800,000 หนวย 
 

จํานวนหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับ      :  60,800,000 หุน   
 

ราคาเสนอขายตอหนวย               :  0 บาท 
 

วิธีการจัดสรร   :  ผูถือหุนซึ่งถือหุนสามัญจํานวน 25 หุน จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

     1 หนวย 
 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ            :  ภายหลังจากที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

         และตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะออกและเสนอใบสําคัญแสดง 

         สิทธิฯ ไดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปแลว 
 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ            :  ไมเกิน 2  ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
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ระยะเวลาเสนอขาย                   :  เสนอขายตอผูถือหุนตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ๆ  

    กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท หรือบุคคล 

      ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัทมอบหมาย ซึ่งตองเปน

วันที่ภายหลังวันที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  
 

อัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิ   :  ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน  

      ในราคาระหวางรอยละ 90 ถึง รอยละ 110 ของราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ 

     หุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังสิบหาวันทําการติด 

      ตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือวันประชุมคณะกรรมการบริหาร 

         บริษัทเพื่อมีมติกําหนดราคาการใชสิทธิ  
 

ระยะเวลาของการใชสิทธิ              :   วันทําการสุดทายของบริษัทในแตละไตรมาส (กลาวคือวันทําการสุดทาย 

     ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ระหวางเวลา  9:00 – 16:00 น. 

      ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ        :  บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และหุนสามัญที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิ 

    ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ไปจดทะเบียนกับตลาด 

    หลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 

การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ    :   ในกรณีที่มีเหตุแหงการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

   และตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 13/2547 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ 

     ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญ 

      แสดงสิทธิ ขอ 12 (4) (ข) ใหคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท  

   หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัทมอบหมายเปนผู 

   พิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปรับ หรือการ 

   เปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิ และราคาใชสิทธิ 
 

เงื่อนไขอื่นๆ                     : ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท หรือบุคคล 

    ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจ 

       ในการกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยรวมถึง 

    การกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการ 

       ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (XW) ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุให 

          ตองออกหุนใหมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาการใชสิทธิและ/หรือ 

        อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  การเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร 
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       และสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยว 

      เนื่องกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  

    ดังกลาว ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และหุนสามัญที่ออกเนื่องจากการ 

    ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอ 

    ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่ 

    เกี่ยวของรวมทั้งมอีํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปนและสมควรอันเกี่ยว 

    เนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ 
 

 ทั้งนี้ คาดวาบริษัทจะสามารถดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังการเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปเสร็จส้ินแลว และภายหลังจากที่บริษัทไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสําหรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ โดยผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งจะตองเปนผูถือหุนของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ  

วัดปดสมดุทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คณะกรรมการ

บริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

บริหารบริษัทจะไดประกาศกําหนดตอไป 
 

 กอนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ มีผูถือหุนซักถามดังนี ้

ผูถือหุน   : ราคาในการใชใบสําคัญแสดงสิทธิ ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีสวนลดหรือไม  

นายรณชิต มหทัธนะพฤทธิ์   :  ราคาในการใชสิทธิ จะกําหนดในราคาระหวางรอยละ 90-110 ของราคาปดถัวเฉลี่ย 

        ถวงน้ําหนักของหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลังสิบหา 

        วันทําการ ติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือวันประชมุคณะ 

        กรรมการบริหารบริษัท เพื่อมมีติกําหนดราคาการใชสิทธ ิ
 

 เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทรับรองและยืนยันการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุนสามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ตามที่ประธานเสนอมาขางตน ดวย

คะแนนเสียง 

   เห็นดวย  1,014,234,992 เสียง * 

   ไมเห็นดวย  - เสียง 

   งดออกเสียง  - เสียง 

หมายเหตุ :   * ทั้งนี้ในระหวางการประชมุ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิม่เติม ทําใหคะแนนเสียงในแตละวาระ

ประชมุมียอดรวมไมเทากัน 
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วาระที่ 5.   วาระอื่นๆ  
 มีผูถือหุนซักถามดังนี้ 

ผูถือหุน        :  บริษัทจําเปนตองใชเงินในการขยายโรงแรมเปนจํานวนเทาใด และคาดวาจะตองใช 

     อยางชาที่สุด ในชวงไหนของป 

นายแดน  ชินสภุัคกุล    :  โครงการใหมของบริษัทมีทั้งหมด 4 โรงแรม  ดังนี้ 

- โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอนด บางกอกคอนเวนชัน เซ็นทรัลเวิลด เปน

โรงแรมขนาด 555 หอง พรอมกับบางกอกคอนเวนชัน ซึ่งไดมีการเปดคอนเวนชัน

ไปแลว และจะทยอยเปดหองพักในเดือน พฤษภาคม ปนี ้

- โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบชีรีสอรท พัทยา ซึ่งเปนโรงแรม 5 ดาว 

ขนาด 505 หอง อยูในระหวางกอสราง  

- โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนดบีชรีสอรท ภูเก็ต เปนโรงแรมขนาด 262 หอง ซึ่ง

ตั้งอยูหาดกะรน ภูเก็ต อยูในระหวางการกอสราง 

- โครงการโรงแรมเซ็นทารา  แกรนดบีชรีสอรทและวิลลา กระบี่ เปนโรงแรมขนาด 

192 หอง ที่จังหวัดกระบี่ ไดเปดดําเนินการแลว และมีผลการดําเนินงานที่นาพอใจ 

ดีกวาที่คาดการณไว 
 

 ทั้ง 4 โครงการดังกลาวขางตนจะตองใชเงินลงทุนประมาณ 10,000 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดใชเงินบางสวน

แลวจากการออกหุนกู การเพิ่มทุน  ซึ่งแผนการเงินในปจจุบันของบริษัท มีอัตราสวนหนี้สินตอทุน ไมสูง คือ อยูที่

ประมาณ 1.6 เทา โดยคณะกรรมการจะไมกูเงินมาก ซึ่งจะทาํใหบริษัทตองแบกภาระดอกเบี้ยมาก จึงมีการวาง

แผนการออกเสนอขายหุนใหกับประชาชนทั่วไป ซึ่งคาดวาจะไดเงินประมาณ 1,000 ลานบาท 
 

ผูถือหุน   : 1. สัญญาเชาที่ดินของโรงแรมที่ลาดพราว กบัการรถไฟแหงประเทศไทย (การรถไฟ)  

         จะหมดเมือ่ใด และไดมีการเจรจากับการรถไฟหรือยัง 

    2. พื้นที่ใหเชาที่ทําใหมดานหนาหางเซ็นทรัล เปนของเซ็นทรัลหรือของใคร 

นายสุทธิเกียรติ จิราธวิัฒน   :  1. สัญญาเชาที่ดินกับการรถไฟ จะหมดอายุในวันที่ 19 ธันวาคม 2551  ขณะนี้อยูใน 

     ระหวางการเจรจา แตยังไมถงึที่ส้ินสุด คาดวาจะสรุปไดในเร็วๆ นี้ 

    2. การรถไฟไดมีการเปดประมลู พื้นที่สามเหลี่ยมหนาหางเซ็นทรัล ประมาณ 1 ไรเศษ  

       เปนการเชาของบุคคลภายนอก กบัการรถไฟ โดยเปนสัญญาเชาประมาณ 3 ป  

       ซึ่งเราไมไดเขาประมูล เนื่องจากเปนสัญญาเชาระยะสั้นและขนาดพื้นที่เล็กเกินไป 

ผูถือหุน   : ขอทราบราคาการใชสิทธ ิ

นายพงศกร เที่ยงธรรม  : ราคาการใชสิทธิ จะกาํหนดโดยคณะกรรมการของบริษัท ภายหลังจากที่บริษัทไดรับ 

     อนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และผูถือหุน 

     จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทไดทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับ 
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     ประชาชนทั่วไปหมดแลว และจะกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนด 

     สิทธิของผูถือหุน ในการไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ(xw) ใหผูถือหุนไดรับใบสําคัญ 

     แสดงสิทธิในอัตรา 25 : 1 ณ วันที่บริษัทกําหนด xw จะกําหนดราคาการใชสิทธิ  

     ซึ่งบริษัทไดแจง กลต. ราคาการใชสิทธิอยูในระหวางรอยละ 90 – 110 ของราคาปด 

     ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนที่มีการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วันทําการ 

     ติดตอกัน 

ผูถือหุน   : รานอาหารแบรนดใหม Pepper Lunch  มียอดขายเปนอยางไร และมีแนวโนมขยาย 

     สาขาหรือไม 

นายสุทธิเกียรติ จิราธวิัฒน : รานอาหาร Pepper Lunch ที่เพิ่งเปดใหมสาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลด มียอดขายสูงกวา 

     เปาหมายที่ตั้งไว  สําหรับรานอาหารแบรนดนี้ เราไดลิขสิทธิจากประเทศญี่ปุน ซึ่งนา 

     จะไปไดดี เนือ่งจาก คนอื่นไมสามารถลอกเลียนแบบได เพราะจะตองปรุงอาหารจาก 

      จานรอนพิเศษ ซึ่งทําจากประเทศญี่ปุนเทานั้น คาดวาจะขยายการเปดรานไดตามแผนที่ 

      วางไว 

 เมื่อไมมีผูใดในที่ประชุมซักถามหรือพิจารณาในเรื่องใดอีก ประธานจึงกลาวขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานที่

กรุณาสละเวลาเขารวมประชมุ และกลาวปดประชุมเวลา 16.00 น. 

    ประธานที่ประชุม 

 

       

          

             (นายวันชัย  จิราธิวฒัน) 

                 

 

 

 ผูจดรายงานการประชุม เลขานุการการประชมุ 

 

 

           

                   (นางภารณี  กาลวิโรจน)      (นายรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์) 

      

 

 

 


