รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
ของ
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ปจํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555
ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ รัชโยธิ น (โรงที่ 14)
เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
.....................................................................................................................
กรรมการของบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายสมใจนึก
เองตระกูล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิชา
พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นายชัย
จรุ งธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวัลลภ
ตั้งตรงจิตร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายนฤนาท
รัตนะกนก
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายวีรวัฒน์
องค์วาสิ ฎฐ์
กรรมการและกรรมการบริ หาร
7. นางภารดี
พูลวรลักษณ์ กรรมการและกรรมการบริ หาร
8. นายธนกร
ปุลิเวคินทร์
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานธุรกิจฟิ ล์มภาพยนตร์
9. ร้อยตํารวจตรี เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ
10. นายอรรถสิ ทธิ์
ดํารงรัตน์
กรรมการอิสระ
11. นายวิชยั
พูลวรลักษณ์ กรรมการ
กรรมการของบริ ษทั ที่ลาประชุม
-ไม่มีผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม
1. นางสาวกฤติญาณัฏฐ เตชะสุ ขถาวร
ที่ปรึ กษากฎหมายที่เข้าร่ วมประชุม
1. นางกุลกนิษฐ
คําศิริวชั รา
และเลขานุการการประชุมครั้งนี้
2. นางสาวอารยา
อินทร์แดง

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริ ษทั

ที่ปรึ กษากฎหมาย
บริ ษทั สํานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด
ที่ปรึ กษากฎหมาย
บริ ษทั สํานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด
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ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายขจรเกียรติ

อรุ ณไพโรจนกุลผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ไพร้ซ วอร์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

เริ่ มประชุมเวลา 10.10 น.
นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุม
ว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ขณะนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 362 ราย ผูร้ ับมอบฉันทะจํานวน 513 ราย
รวมทั้งสิ้ นจํานวน 875 ราย จํานวนหุน้ ที่ เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนจํานวน 470,419,309 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
53.34 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2555
ประธานแจ้งว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เห็น
ว่าสมควรบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ รวมทั้งให้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการและ
ส่ งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 ผ่านทางเว็ บไซต์
www.majorcineplex.com และ set.or.th ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอเรื่ องดังกล่าว จึงให้พิจารณาไปตามวาระ ที่ระบุ
ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธาน
ได้มอบหมายให้เลขานุการของการประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนน ข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ สําหรับ
การออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อใช้ใน
กรณี ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระนั้น ๆ เท่านั้น ส่ วนในกรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนจะสามารถแยก
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระได้ และ ถ้ามีการลงคะแนนไม่เต็มจํานวน จํานวนคะแนนเสี ยงที่เหลือจะถือว่าเป็ นการงดออก
เสี ยง
3. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้มอบฉันทะและออกเสี ยงลงคะแนนมาแล้ว บริ ษทั ได้รวบรวมและบันทึก การออก
เสี ยงไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงคะแนนอีก
4. หากผูถ้ ือหุน้ ใดจะซักถามหรื อต้องการให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ให้แจ้งชื่อ
และซักถามเมื่อนําเสนอจบในแต่ละวาระหรื อเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554 ประชุมเมือ่ วันอังคารที่5 เมษายน 2554
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554 เมื่อวันอังคารที่ 5
เมษายน 2554 และได้จดั ทํารายงานการประชุมเปิ ดเผย ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ในเวลาที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.majorcineplex.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุม
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2554 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
เมื่อประธานชี้แจงรายละเอียดแล้วได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะได้เสนอให้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ควรมีการบันทึกคําถามคําตอบของผูถ้ ือหุน้ ระหว่างการประชุมด้วย ซึ่ งประธานรับว่าจะนําไปปรับปรุ งตามข้อเสนอ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายอื่นสอบถามเพิ่มเติม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจําปี 2554
มติที่ประชุม ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2554 ดังนี้
เห็นด้วย จํานวน 549,560,995 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จํานวน
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2554
ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูแ้ ถลงผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ในรอบปี 2554
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2554 โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปี ของบริ ษทั ที่ได้แจกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ก่อนการประชุมแล้ว
นายสุ พจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง มีคาํ ถามดังนี้
1. สาขารัชโยธิ น มีประกันภัยนํ้าท่วมหรื อไม่ และสามารถเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนได้หรื อไม่
2. บริ ษทั ฯ ในประเทศอินเดียที่ บมจ.เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป ลงทุน มีผลประกอบการอย่างไร
3. เป้ าหมายการเพิ่มสาขาต่างจังหวัดในอนาคต จํานวนสาขาต่างจังหวัดจะมากกว่ากรุ งเทพหรื อไม่
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคําถามดังนี้
1. บริ ษทั มีประกันภัยนํ้าท่วมทุกสาขา แต่การเรี ยกค่าสิ นไหมจะได้รับก็ต่อเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสี ยหาย ถ้าเป็ น
เพียงแต่มีน้ าํ ล้อมภายนอกและทรัพย์สินไม่เสี ยหายจะเรี ยกค่าสิ นไหมไม่ได้ สําหรับสาขารัชโยธิ นยังคงเป็ นที่
ถกเถียงกันว่าเสี ยหายหรื อไม่เนื่องจากนํ้าได้ท่วมเข้าในที่จอดรถ บริ ษทั ประกันยังไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปได้ อย่างไรก็
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ตามทรัพย์สินของสาขานี้บริ หารโดยกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ฯ ซึ่ งขณะนี้ผบู ้ ริ หารกองทุนฯ อยูร่ ะหว่างการเร่ งหา
ข้อสรุ ปดังกล่าว
2. บริ ษทั ในประเทศอินเดียที่ บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป ลงทุน มี 2 ส่ วน
- ส่ วนโรงภาพยนตร์ ถือหุน้ ร้อยละ 9.87 ใน บมจ. พีวีอาร์
- ส่ วนโบว์ลิ่ง ถือหุน้ ร้อยละ 49 ใน บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทรนเม้นท์
ผลประกอบการของทั้ง 2 บริ ษทั อยูใ่ นเกณฑ์ดีและน่าพอใจ
3. บริ ษทั มีแผนการขยายสาขาในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีสดั ส่ วนของโรงภาพยนตร์ในกรุ งเทพฯและ
ต่างจังหวัดที่ 50:50 ภายใน 5 ปี
นายศักด์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง มีคาํ ถามดังนี้
1. เครื่ องมือของโปรแกรมรักษาลูกค้า (Loyalty Program) คืออะไร
2. กําไรจากการขายหุน้ สามัญซื้ อคืน บันทึกรายการอยูใ่ นงบใด และสามารถนํากําไรดังกล่าวไปใช้ได้หรื อไม่
3. บริ ษทั ทาเลนต์วนั ทําธุรกิจอะไร
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง มีคาํ ถามดังนี้
1. อีก 3 ปี จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) บริ ษทั มีวิสยั ทัศน์อย่างไร บริ ษทั จะรุ กในอาเซี่ ยนอย่างไร
2. บมจ. แคลิฟอร์เนียว้าว ที่บริ ษทั ลดทุนไปแล้ว ตอนนี้มีสถานะเป็ นอย่างไร
นายชัย จรุ งธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบคําถามดังนี้
กําไรจากการขายหุน้ สามัญซื้ อคืน บันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นส่ วนเกินทุน -หุน้ ทุนซื้ อคืน มีสถานะเหมือน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ไม่สามารถนํามาจัดสรรได้
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคําถามดังนี้
1. บริ ษทั ใช้แคมเปญ M Generation เป็ น Loyalty Program โดยให้ลกู ค้าสมัครสมาชิกบัตร MGen เพื่อสะสม
คะแนนแล้วนํามาแลกเป็ นส่ วนลดในการซื้ อตัว๋ ภาพยนตร์ในครั้งต่อไป หรื อนํามาแลกของรางวัลพิเศษในโอกาส
ต่าง ๆ เป็ นเครื่ องมือที่สร้างยอดขายเพิ่มขึ้น และยังมีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่เพื่อสื่ อสารกับลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ ว ทั้งรายการส่ งเสริ มการขายและโปรแกรมภาพยนตร์ เป็ นต้น
2. บริ ษทั ทาเลนต์วนั จํากัด ทําธุรกิจสร้างภาพยนตร์และทําแม๊กกาซี นเกี่ยวกับไลฟ์ สไตล์ กลุ่มเมเจอร์มีกลยุทธที่จะ
ส่ งเสริ มคนรุ่ นใหม่ซ่ ึ งมีความสามารถให้เข้ามาในวงการภาพยนตร์มากขึ้นเพื่อจะยกระดับให้ภาพยนตร์ไทยมี
คุณภาพสูงขึ้น เมเจอร์ลงทุนในทาเลนต์วนั โดยถือหุน้ ร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 ถือโดยนักบริ หารรุ่ นใหม่ที่มาจาก
ค่ายแกรมมี่
3. ขณะนี้บริ ษทั อยูร่ ะหว่างศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในหลาย ๆ ประเทศ เช่น มาเลเซี ย เวียดนาม อินโดนีเซี ย เป็ นต้น
เชื่อว่าบริ ษทั มีโอกาสที่จะขยายการลงทุนในเขตเศรษฐกิจอาเชี่ยนด้วยศักยภาพที่มีอยูใ่ นอีก 3 ปี ข้างหน้า แต่
จะต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังรอบคอบและมีความมัน่ ใจในธุรกิจที่จะลงทุนด้วย
4. ตอนนี้ บมจ. แคลิฟอร์เนียว้าว มีสถานะเพียงแค่ผเู ้ ช่าพื้นที่ และยังจ่ายค่าเช่าตามปกติ
นายสมคิด วงศ์ภากร ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเองมีคาํ ถามดังนี้
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1. ปัจจุบนั อัตราการเพิ่มราคาตัว๋ หนัง 3D มีผลต่อรายได้อย่างไร ณ วันนี้กาํ ไรส่ วนใหญ่มาจากธุรกิจใด
2. สาขาใดมีรายได้มากสุ ด และสาขาใดมีรายได้ต่าํ สุ ด
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคําถามดังนี้
1. ธุรกิจในกลุ่มเติบโตจากรายได้ภาพยนตร์เป็ นหลัก บริ ษทั เน้นการเติบโตในสาขาที่เปิ ดแล้ว
(Same Store
Growth) ไม่ใช่สาขาใหม่ ในปี ที่แล้วบริ ษทั มี Same Store Growth อยูท่ ี่ร้อยละ 18 จากเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ร้อยละ 6
จึงขอให้มนั่ ใจว่าธุรกิจหลัก (Core Business) มีความแข็งแรง นอกจากนี้รายได้จากการขายป๊ อปคอร์นก็มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี จากร้อยละ 10 ต่อรายได้ภาพยนตร์มาเป็ นร้อยละ 25 ในปัจจุบนั
2. สาขาที่มีรายได้ดีที่สุด คือ รัชโยธิ น และ พารากอน และคาดว่าสาขาเม็กกามอลล์ที่กาํ ลังจะเปิ ดจะมีรายได้
เทียบเท่าสองสาขานี้ ส่ วนสาขาที่รายได้ต่าํ สุ ด คือ บิ๊กซี นวนคร ซึ่ งเป็ นโรงภาพยนตร์ที่มีเพียง 4 จอเท่านั้น
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ มีคาํ ถามดังนี้
บริ ษทั สามารถเคลมเงินประกันในไตรมาสที่ 3 ของสาขาศาลายา จํานวนเท่าใด
คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคําถามดังนี้
บริ ษทั กําลังอยูร่ ะหว่างดําเนินการเรี ยกเงินชดเชยค่าสิ นไหมจากทุนประกันทรัพย์สิน 30 ล้านบาท และ กรรม
ธรรม์ธุรกิจหยุดชะงักอีก 10 ล้านบาท สําหรับความเสี ยหายได้บนั ทึกในบัญชีแล้ว
เมื่อหมดข้อสอบถามแล้ว ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
เสี ยง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประธานให้นางสาวกฤติญาณัฏฐ เตชะสุ ขถาวร เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
ประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้จดั ให้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึ่ งได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่าน การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญ ประชุม
ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามและได้มีการตอบจนหมดข้อสอบถามแล้ว จึงเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 ตามที่เสนอ โดยมีผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย จํานวน
558,324,659 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จํานวน
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จํานวน
7,724 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2554
ประธานให้นางสาวกฤติญาณัฏฐ เตชะสุ ขถาวร เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554 ให้ที่
ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงว่าบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
ในแต่ละปี โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
ปี 2554 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ 781,670,903 บาท เป็ นกําไรต่อหุน้ 0.90 บาท คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว
เห็นว่าควร เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือในอัตราหุน้ ละ 0.82 บาท คิดเป็ นร้อยละ 91.1 1 ของกําไรสุ ทธิ ต่อหุน้ เป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 723,155,719 บาท บริ ษทั มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสําหรับผลการดําเนินการสองไตรมาสแรก ในอัตรา
หุน้ ละ 0.43 บาท เป็ นเงิน 379,215,804 บาท และจะเป็ นเงินปันผลของผลการดําเนินงานในสองไตรมาสหลังในอัตราหุน้ ละ
0.39 บาท เป็ นเงิน 343,939,915 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2555 ( Record
Date) รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 และจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่
2 พฤษภาคม 2555
คุณสุ พจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง เสนอว่าการจ่ายเงินปันผลในปี หน้า ควรจ่ายจากกําไรสะสมเดิมที่มี
ฐานภาษีที่ร้อยละ 30 ก่อน เพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งประธานได้รับข้อเสนอไว้เพื่อพิจารณา
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผถู ้ ือหุน้
ลงคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย จํานวน
565,255,340 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จํานวน
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จํานวน
7,724 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการการประชุม แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 นี้ มีกรรมการจํานวนหนึ่งในสาม
ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่านได้แก่
1. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฏฐ์ กรรมการ
3. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอรรถสิ ทธิ์ ดํารงรัตน์ กรรมการอิสระ
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ในการสรรหากรรมการ บริ ษทั ได้ประกาศเชิญให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อครบกําหนดแล้ว ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริ ษทั
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ดาํ เนินการสรรหาโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทํางานที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ และมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับโครงสร้างของ คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอ ให้เลือกกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระให้กลับเข้าดํารงต่ออีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และ ให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการต่อ
อีกวาระหนึ่ง ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3
ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการที่ตอ้ งออก
จากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่ งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นางภารดี พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
จํานวน
579,009,990 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 99.9543
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
218,400 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0377
งดออกเสี ยง
จํานวน
46 ,224 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0079
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิ ฏฐ์ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
จํานวน
579,016,590 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 99.9554
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
218,500 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0377
งดออกเสี ยง
จํานวน
39,524 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0068
3. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
จํานวน
579,228,490 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 99.9920
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
8,900 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0015
งดออกเสี ยง
จํานวน
37,224 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0064
4. นายอรรถสิ ทธิ์ ดํารงรัตน์ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
จํานวน
579,215,590 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 99.9898
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
9,500 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0016
งดออกเสี ยง
จํานวน
49,524 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0085
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2555
ประธานได้มอบให้นายชัย จรุ งธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียด
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชัย จรุ งธนาภิบาลแจ้งว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2555 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน ให้ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย และได้เปรี ยบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีมติกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 255 5 เป็ นเงิน
ไม่เกิน 10.5 ล้านบาท โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนรายปี จํานวน 6.6 ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน ๆ และเป็ นเงิน บําเหน็จจํานวน 3.9
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริ ษทั เปรี ยบเทียบกับ
ปี 2553 และ 2554 ตามเอกสารแนบท้าย 4
ประธานให้ที่ประชุมสอบถาม เมื่อ ไม่มีผใู ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2555 จํานวน 10.5
ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ
โดยผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย จํานวน
533,675,625 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 92.1244
ไม่เห็นด้วย จํานวน
278,565 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0480
งดออกเสี ยง
จํานวน
45,344,524 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 7.8274
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีบริษทั ประจาปี 2555
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีบริ ษทั ประจําปี 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการ บริ ษทั ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ซึ่ งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ แต่งตั้งบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 255 5 โดยกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4095
2. นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
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ผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 รายข้างต้นเคยได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยมาแล้ว เป็ นเวลา 1 ปี และบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เคยได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมาแล้ว เป็ นเวลา 6 ปี
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์และ/หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2555 เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 6,400,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5
ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มี ผใู ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ประจําปี 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัดเป็ น
สํานักงานสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี 2555 โดยกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังนี้ เป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4095
2. นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั แทนได้ และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 6,400,000 บาท
โดยผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย จํานวน
579,292,990 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
8,724 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.00
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้ บู ริหารและพนักงานของบริษทั และ/หรือ
บริษทั ย่ อย (ESOP-W4)
ประธานให้เลขานุการการประชุม ชี้แจงรายละเอียดการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญให้แก่
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (ESOP-W4) ให้ที่ประชุมพิจารณา
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เ ลขานุการการประชุมชี้แจงว่า เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างกําลังใจให้กบั บุคลากรที่มีส่วนร่ วมในความสําเร็ จของ
บริ ษทั ที่ผา่ นมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็ นผลตอบแทนการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากรของบริ ษทั ให้มีความตั้งใจในการ
ทํางานกับบริ ษทั ต่อไปในระยะยาว อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุ ดต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในอนาคต คณะกรรมการบริ ษทั จึงเสนอโครงการให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญชนิดระบุ
ชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (ESOP-W4) จัดสรรให้แก่ผบู ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
จํานวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 6 ดังนี้
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สาม ารถโอนเปลี่ยนมือได้ ยกเว้นเป็ นกรณี ตามที่ระบุใน
ข้อกําหนดสิ ทธิ
จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย:
ไม่เกิน 8,690,000 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2555
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย: หน่วยละ 0 บาท
อายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ: 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
อัตราการใช้ สิทธิ: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่มีการปรับสิ ทธิ ตามข้อกําหนดสิ ทธิ
ราคาใช้ สิทธิต่อหุ้น: เว้นแต่มีการปรับสิ ทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิราคาการใช้สิทธิ ต่อหุน้ เท่ากับ15.44 บาท ราคา
นี้ไม่ถือเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดเพราะคํานวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้ อขายเฉลี่ยของหุน้ บริ ษทั
ในตลาดหลักทรัพย์15 วันทําการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ(ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 15 กุมพันธ์ 2555)
และเสนอให้คณะกรรมการของบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน ( ESOP-W4) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ ขอบเขต
อํานาจที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การกําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไข
อื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
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ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบข้อสอบถามจนครบ ถ้วนแล้ว จึง
เสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (ESOP-W4)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและ
ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยจํานวนไม่เกิน
8,690,000 หน่วย (ESOP-W4) และ อนุมตั ิให้คณะกรรมการของบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน (ESOP-W4) ได้ตามที่เสนอ
โดยผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
578,972,580 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
810 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0001
งดออกเสี ยง
จํานวน
8,724 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0015
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียน จานวน 10,189,010 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ ได้ ออกจาหน่ าย
จานวน 10,189,010 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียด การลดทุนจดทะเบียน จํานวน 10,189,010 บาท โดยการ
ตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย จํานวน 10,189,010 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า สื บเนื่องจากวาระที่ 8 ในการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญชนิด
ระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้น้ นั บริ ษทั จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุน้ สามัญอีกจํานวน 8,690,000
หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้
ปัจจุบนั บริ ษทั มีหุน้ สามัญที่ยงั มิได้ออกและเสนอขาย จํานวน 24,102,781 หุน้ แบ่งเป็ น
1. หุน้ สามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ (ESOP-W3) จํานวน
13,913,771 หุน้ และ
2. หุน้ สามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ ( MAJOR-W1, ESOPW1 และ ESOP-W2) คงเหลือจํานวน 10,189,010 หุน้ ซึ่ งปัจจุบนั ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ ที่กล่าวนี้ ได้
หมดอายุลงแล้ว
จากหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 136 (1) ประกอบมาตรา 140 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 นั้น ในกรณี ที่บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนเดิมเหลืออยู่ บริ ษทั จะต้องลดทุนจด
ทะเบียนโดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนในส่ วนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่าย ยกเว้นหุน้ สามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อหุน้ (Warrant) จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้
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ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิลด
ทุนจดทะเบียนจํานวน 10,189,010 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย จํานวน 10,189,010 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน จํานวน 10,189,010 บาท โดยการตัดหุน้
สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย จํานวน 10,189,010 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมีผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 579,303,980 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วย จํานวน
810 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
งดออกเสี ยง จํานวน
8,724 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0015
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
เลขานุการการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามที่ ได้
อนุมตั ิ ในวาระที่ 9 บริ ษทั จะต้องยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

895,810,990 บาท (แปดร้อยเก้าสิ บห้าล้านแปดแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าร้อยเก้าสิ บบาท)
895,810,990 หุน้ (แปดร้อยเก้าสิ บห้าล้านแปดแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าร้อยเก้าสิ บหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
895,810,990 หุน้ (แปดร้อยเก้าสิ บห้าล้านแปดแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าร้อยเก้าสิ บหุน้ )
- หุน้ (
)

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ที่ได้อนุมตั ิในวาระที่ 9
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมตั ิให้แก้เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยมีผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย จํานวน
579,236,280
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9866
ไม่เห็นด้วย จํานวน
68,510
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0118
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งดออกเสี ยง จํานวน
8,724
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0015
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพือ่ รองรับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญให้ แก่ ผ้ บู ริหารและพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่ อย (ESOP-W4)
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียด การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้ สามัญเพื่อรองรับ
การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (ESOP-W4)
เลขานุการการประชุม ชี้แจงว่าวาระนี้สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ซึ่ งที่ประชุมได้อนุมตั ิให้มีโครงการออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ จัดสรรให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยในจํานวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย (ESOP-W4) โดยกําหนดอัตราการใช้สิทธิ ให้ 1 ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ มีสิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ และบริ ษทั ต้องเพิ่มทุนเพื่อออกหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั
บริ ษทั ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 8,690,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และสื บเนื่องจากที่ได้อนุมตั ิตามวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ ทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จะเป็ นจํานวน 904,500,990 บาท
ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาอนุมตั ิ
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมตั ิให้เพิ่ม ทุนจดทะเบียนจํานวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็ นหุน้
สามัญ จํานวน 8,690,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมีผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย จํานวน
579,288,080 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 99.9956
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
16,710 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0028
งดออกเสี ยง
จํานวน
8,724 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0015
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ประธานได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดใน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
เลขานุการการประชุมได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า สื บเนื่องจากที่ประชุมได้อนุมตั ิให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน
วาระที่ 11 จํานวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 8,690,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษทั ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้
4 โดยไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
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ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

904,500,990 บาท (เก้าร้อยสี่ ลา้ นห้าแสนเก้าร้อยเก้าสิ บ
บาท)
904,500,990 หุน้ (เก้าร้อยสี่ ลา้ นห้าแสนเก้าร้อยเก้าสิ บหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
904,500,990 หุน้
-

หุน้

(เก้าร้อยสี่ ลา้ นห้าแสนเก้าร้อยเก้าสิ บหุน้ )
(

-

)

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอ โดยมีผู ้
ถือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย จํานวน
579,293,980 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9966
ไม่เห็นด้วย จํานวน
10,810 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0018
งดออกเสี ยง จํานวน
8,724 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0015
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า สื บเนื่องจากวาระที่ 8 – 12 ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ ให้แก่ผบู ้ ริ หารและ/หรื อพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ( ESOP-W4) และการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการออกหุน้ สามัญจํานวน 8,690,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ นั้น
ในรายละเอียดการใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นหุน้ สามัญที่ ได้อนุมตั ิ ในวาระที่ 8 บริ ษทั จะ
ดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในอัตรา 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ต่อ 1 หุน้ สามัญ หากมีการปรับสิ ทธิ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ จะนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาใน
ภายหลัง และได้อนุมตั ิ ให้คณะกรรมการของบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ /หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่องกับ การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ดังกล่า วได้ตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบ เขตอํานาจที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งรวมถึง
แต่ไม่จาํ กัดเพียง กําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่อง
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ประธาน ให้ ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มี ผูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุม ให้ พิจารณา
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนจํานวน 8,690,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ ตามเงื่อนไข
และรายละเอียดที่กล่าวมา
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมตั ิให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จํานวน 8,690,000 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย จํานวน
579,299,980
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9981
ไม่เห็นด้วย จํานวน
10,810
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0018
งดออกเสี ยง จํานวน
8,724
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
ของจํานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ ห้ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า บริ ษทั มีความประสงค์ที่จะจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ และชําระคืน
เงินต้นของหุน้ กูเ้ ดิม ด้วยการออกหุน้ กูภ้ ายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการชําระเงินต้นของหุน้ กูเ้ ดิมที่จะครบกําหนดในเดือนมิถุนายน 2555
ประเภท
: หุน้ กู้ ซึ่ งอาจเป็ นหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรื อคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบ
กําหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ หรื อหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ
จํานวน : มูลค่ารวมของหุน้ กูก้ าํ หนดไว้ไม่เกิน
1,500 ล้านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย
: เสนอขายภายในประเทศและ/หรื อต่างประเทศให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอ
ขายในกรณี จาํ กัด และ/หรื อเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุน
ประเภทสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุน
รายใหญ่ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน ซึ่ งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจํานวนหรื อหลายครั้ง
ก็ได้
อัตราดอกเบี้ย :
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ
อายุ : ไม่เกิน
5 ปี
การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ
: ข้อจํากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรื อชนิดของหุน้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละครั้ง
มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผูแ้ ทน ผูถ้ ือหุน้ กู้ วิธีการ
ออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย
การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการ
จดทะเบียนในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์และ/หรื อตลาดรองใดๆ ให้อยูใ่ นอํานาจของ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การและ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
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คณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูจ้ ดั การที่จะพิจารณาและกําหนดต่อไป และมอบอํานาจ
ให้แก่คณะกรรมการ และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การและ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการหรื อกรรมการผูจ้ ดั การในการกําหนดหรื อเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท/แต่ลในแต่
ะชนิดละครั้ง
รวมทั้งให้มีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้
กูน้ ้ นั ๆ ให้สาํ เร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งรวมถึงมีอาํ นาจในการแต่งตั้งผูจ้ ดั
จําหน่าย และรับประกันการจําหน่าย ผูจ้ ดั จําหน่าย การเข้าทําและลงนามในสัญญา
Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อสัญญาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่ งเอกสารและ/หรื อสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึ กษาต่างๆ เป็ นต้น
จึงเสนอขอ อนุมตั ิ ให้คณะกรรมการและหรื อกรรมการผูจ้ ดั การสามารถดําเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดของการออกหุน้ กูต้ ามที่กล่าวมาได้
ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาอนุมตั ิ
การออกหุน้ กูต้ ามรายละเอียดที่ได้ช้ ีแจง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
และมอบอํานาจให้คณะกรรมการและหรื อกรรมการผูจ้ ดั การไปดําเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนน
เสี ยงดังนี้
เห็นด้วย จํานวน
579,300,690 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 99.9967
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
200 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง
จํานวน
18,724 เสี ยง หรื อเท่ากับร้อยละ 0.0032
ของจํานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 15 วาระอื่นๆ
- ไม่มีการพิจารณาในเรื่ องอื่น ๆ –
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุมในวาระที่ 14 แล้ว ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่ องใดต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธาน ฯ จึงเสนอปิ ดประชุม
เวลา 12.00 น.
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