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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้จาํกดั (มหาชน) 

วนัองัคารที่ 3 เมษายน 2555 

ณ โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน (โรงที่ 14) 

เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

..................................................................................................................... 

 

กรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

1. นายสมใจนึก           เองตระกูล      ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายวชิา                   พลูวรลกัษณ ์    กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3. นายชยั                    จรุงธนาภบิาล    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4. นายวลัลภ                  ตัง้ตรงจติร      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

5. นายนฤนาท                รตันะกนก        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

6. นายวรีวฒัน ์                องคว์าสฎิฐ ์      กรรมการและกรรมการบรหิาร 

7. นางภารด ี                  พลูวรลกัษณ ์    กรรมการและกรรมการบรหิาร 

8. นายธนกร                   ปลุเิวคนิทร ์      กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานธุรกจิฟิลม์ภาพยนตร ์

9. รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ        กรรมการอสิระ 

10. นายอรรถสทิธิ์              ดาํรงรตัน ์        กรรมการอสิระ 

11. นายวชิยั                    พลูวรลกัษณ ์     กรรมการ 

 

กรรมการของบรษิทัทีล่าประชมุ 

- ไมม่ ี- 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวกฤตญิาณฏัฐ  เตชะสุขถาวร     ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิและเลขานุการบรษิทั   

 

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางกลุกนิษฐ    คาํศิรวิชัรา         ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                            บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 

              และเลขานุการการประชมุคร ัง้น้ี 

2.  นางสาวอารยา              อนิทรแ์ดง        ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                        บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 
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ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นายขจรเกยีรต ิ              อรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัช ี 

                                 บรษิทั ไพรซ้ วอรเ์ตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

เริ่มประชมุเวลา 10.10 น. 

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที่ประธานในทีป่ระชุมและไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่าตามขอ้บงัคบัของ

บริษทักาํหนดใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหีุน้

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทั จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ขณะน้ีมผูีถ้อืหุน้เขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 362 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะจาํนวน 513 ราย รวมท ัง้สิ้นจาํนวน 875 ราย  จาํนวนหุน้ที่เขา้ประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนนจาํนวน 470,419,309 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 53.34 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ถอืว่าครบเป็นองค์

ประชมุ จงึขอเปิดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 

ประธานแจง้วา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าสมควรบรรจใุน

วาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ี รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการและส่งคาํถามเกี่ยวกบัวาระการประชมุ

เป็นการล่วงหนา้ต ัง้แต่วนัที ่21 มนีาคม 2555 ถงึวนัที ่2 เมษายน 2555 ผ่านทางเวบ็ไซต ์ www.majorcineplex.com และ set.or.th 

ปรากฏวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้  

ก่อนพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชมุ ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการของการประชมุชี้แจงหลกัเกณฑก์ารลงคะแนน

ในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การออกเสยีงลงคะแนน ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้สาํหรบัการออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ย
หรืองดออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ  เท่านัน้  ส่วนในกรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดยีนจะสามารถแยกลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้

และถา้มกีารลงคะแนนไมเ่ตม็จาํนวน  จาํนวนคะแนนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นการงดออกเสยีง 

3. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไดม้อบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัไดร้วบรวมและบนัทึกการออกเสียงไวใ้น
คอมพวิเตอรแ์ลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี 

4. หากผูถ้อืหุน้ใดจะซกัถามหรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ใหแ้จง้ชื่อและซกัถามเมือ่

นาํเสนอจบในแต่ละวาระหรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

เมือ่เลขานุการการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้  ประธานจงึไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ

การประชมุดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2554 ประชมุเม่ือวนัองัคารที่ 5 เมษายน 2554 

 ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าบริษทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2554 เมือ่วนัองัคารที่ 5 เมษายน 

2554 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยใ์นเวลาที่กฎหมายกาํหนด 

รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอยีดรายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 
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1  จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2554 ที่ไดป้ระชุมเมือ่วนัที่ 5 เมษายน 

2554   

เมือ่ประธานชี้แจงรายละเอยีดแลว้ไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามประเดน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ 

นายฮัง้ใช ้อคัควสักลุ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะไดเ้สนอใหใ้นรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ควรมกีาร

บนัทกึคาํถามคาํตอบของผูถ้อืหุน้ระหวา่งการประชมุดว้ย ซึง่ประธานรบัวา่จะนาํไปปรบัปรุงตามขอ้เสนอ 

ไมม่ผูีถ้อืหุน้รายอืน่สอบถามเพิม่เตมิ ประธานไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2554 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 ดงัน้ี 

                          เหน็ดว้ย        จาํนวน  549,560,995 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

                  ไมเ่หน็ดว้ย     จาํนวน               -  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0  

                  งดออกเสยีง    จาํนวน               -       เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 0 

                  ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 2  พจิารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2554 

ประธานไดใ้หน้ายวชิา พลูวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงานของบรษิทัใน

รอบปี 2554  

             นายวิชา พูลวรลกัษณ์ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2554 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน

ประจาํปีของบรษิทั ทีไ่ดแ้จกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุแลว้        

    นายสุพจน ์เอื้อชยัเลศิกลุ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง มคีาํถามดงัน้ี 

1. สาขารชัโยธนิ มปีระกนัภยันํา้ท่วมหรอืไม ่และสามารถเรยีกค่าสนิไหมทดแทนไดห้รอืไม ่

2. บรษิทัฯ ในประเทศอนิเดยีที ่บมจ.เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์กรุป้ ลงทนุ มผีลประกอบการอย่างไร 

3. เป้าหมายการเพิม่สาขาต่างจงัหวดัในอนาคต จาํนวนสาขาต่างจงัหวดัจะมากกวา่กรุงเทพหรอืไม ่

    นายวชิา พลูวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงัน้ี 

1. บริษทัมปีระกนัภยันํา้ท่วมทุกสาขา แต่การเรียกค่าสนิไหมจะไดร้บัก็ต่อเมือ่ทรพัยส์นิไดร้บัความเสยีหาย ถา้เป็น

เพยีงแต่มนีํา้ลอ้มภายนอกและทรพัยส์นิไมเ่สยีหายจะเรยีกค่าสนิไหมไมไ่ด ้สาํหรบัสาขารชัโยธนิยงัคงเป็นทีถ่กเถยีงกนัวา่เสยีหายหรอืไม่

เน่ืองจากนํา้ไดท่้วมเขา้ในที่จอดรถ บริษทัประกนัยงัไม่ไดใ้หข้อ้สรุปได  ้อย่างไรก็ตามทรพัย์สินของสาขาน้ีบริหารโดยกองทุน

อสงัหารมิทรพัยฯ์ ซึง่ขณะน้ีผูบ้รหิารกองทนุฯ อยู่ระหวา่งการเร่งหาขอ้สรุปดงักลา่ว 

2. บรษิทัในประเทศอนิเดยีที ่บมจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์กรุป้ ลงทนุ ม ี 2 ส่วน 

- ส่วนโรงภาพยนตร ์ถอืหุน้รอ้ยละ 9.87 ใน  บมจ. พวีอีาร ์

- ส่วนโบวล์ิง่ ถอืหุน้รอ้ยละ 49 ใน บจ. พวีอีาร ์บลูโอ เอน็เตอรเ์ทรนเมน้ท ์ 

ผลประกอบการของท ัง้ 2 บรษิทัอยู่ในเกณฑด์แีละน่าพอใจ 

3. บริษทัมีแผนการขยายสาขาในต่างจงัหวดัอย่างต่อเน่ือง คาดว่าจะมีสดัส่วนของโรงภาพยนตรใ์นกรุงเทพฯและ 
ต่างจงัหวดัที ่50:50 ภายใน 5 ปี 
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นายศกัดช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง มคีาํถามดงัน้ี 

1. เครื่องมอืของโปรแกรมรกัษาลูกคา้ (Loyalty Program) คอือะไร 

2. กาํไรจากการขายหุน้สามญัซื้อคนื บนัทกึรายการอยู่ในงบใด และสามารถนาํกาํไรดงักลา่วไปใชไ้ดห้รอืไม ่

3. บรษิทั ทาเลนตว์นั ทาํธุรกจิอะไร 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง มคีาํถามดงัน้ี 

1. อกี 3 ปี จะเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเชี่ยน (AEC) บรษิทัมวีสิยัทศันอ์ย่างไร บรษิทัจะรุกในอาเซีย่นอย่างไร 

2. บมจ. แคลฟิอรเ์นียวา้ว ทีบ่รษิทัลดทนุไปแลว้ ตอนน้ีมสีถานะเป็นอย่างไร 
นายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบคาํถามดงัน้ี 

กาํไรจากการขายหุน้สามญัซื้อคืน บนัทึกในส่วนของผูถ้ือหุน้เป็นส่วนเกินทุน-หุน้ทุนซื้อคืน มสีถานะเหมอืนส่วนเกิน

มลูค่าหุน้ ไมส่ามารถนาํมาจดัสรรได ้

นายวชิา พลูวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงัน้ี 

1. บริษทัใชแ้คมเปญ M Generation เป็น Loyalty Program โดยใหลู้กคา้สมคัรสมาชกิบตัร MGen เพือ่สะสม

คะแนนแลว้นาํมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อต ัว๋ภาพยนตรใ์นครัง้ต่อไป หรือนาํมาแลกของรางวลัพเิศษในโอกาสต่างๆ เป็นเครื่องมอืที่

สรา้งยอดขายเพิม่ขึ้น และยงัมฐีานขอ้มลูลูกคา้ขนาดใหญ่เพือ่สือ่สารกบัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ท ัง้รายการส่งเสริมการขายและโปรแกรม

ภาพยนตร ์เป็นตน้ 

2. บริษทั ทาเลนตว์นั จาํกดั ทาํธุรกิจสรา้งภาพยนตรแ์ละทาํแมก๊กาซนีเกี่ยวกบัไลฟ์สไตล ์กลุ่มเมเจอรม์กีลยุทธทีจ่ะ

ส่งเสรมิคนรุ่นใหมซ่ึง่มคีวามสามารถใหเ้ขา้มาในวงการภาพยนตรม์ากขึ้นเพือ่จะยกระดบัใหภ้าพยนตรไ์ทยมคุีณภาพสูงขึ้น เมเจอรล์งทนุ

ในทาเลนตว์นัโดยถอืหุน้รอ้ยละ 80 อกีรอ้ยละ 20 ถอืโดยนกับรหิารรุ่นใหมท่ีม่าจากค่ายแกรมมี ่

3. ขณะน้ีบริษทัอยู่ระหว่างศึกษาเงือ่นไขการลงทุนในหลายๆ ประเทศ เช่น มาเลเซยี เวยีดนาม อินโดนีเซยี เป็นตน้   

เชื่อว่าบริษทัมโีอกาสที่จะขยายการลงทุนในเขตเศรษฐกิจอาเชี่ยนดว้ยศกัยภาพที่มอียู่ในอีก 3 ปีขา้งหนา้ แต่จะตอ้งลงทุนดว้ยความ

ระมดัระวงัรอบคอบและมคีวามม ัน่ใจในธุรกจิทีจ่ะลงทนุดว้ย 

4. ตอนน้ี บมจ. แคลฟิอรเ์นียวา้ว มสีถานะเพยีงแค่ผูเ้ช่าพื้นที ่และยงัจ่ายค่าเช่าตามปกต ิ

นายสมคดิ วงศภ์ากร ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองมคีาํถามดงัน้ี 

1. ปจัจบุนั อตัราการเพิม่ราคาต ัว๋หนงั 3D มผีลต่อรายไดอ้ย่างไร ณ วนัน้ีกาํไรส่วนใหญ่มาจากธุรกจิใด  

2. สาขาใดมรีายไดม้ากสุด และสาขาใดมรีายไดต้ํา่สุด 

นายวชิา พลูวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงัน้ี 

1. ธุรกิจในกลุ่มเตบิโตจากรายไดภ้าพยนตรเ์ป็นหลกั บริษทัเนน้การเตบิโตในสาขาทีเ่ปิดแลว้ (Same Store Growth) 

ไม่ใช่สาขาใหม่ ในปีทีแ่ลว้บริษทัม ีSame Store Growth อยู่ที่รอ้ยละ 18 จากเป้าหมายที่ต ัง้ไวร้อ้ยละ 6 จงึขอใหม้ ัน่ใจว่าธุรกิจหลกั 

(Core Business) มคีวามแขง็แรง นอกจากน้ีรายไดจ้ากการขายป๊อปคอรน์ก็มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองทกุปี จากรอ้ยละ 10 ต่อรายได ้

ภาพยนตรม์าเป็นรอ้ยละ 25 ในปจัจบุนั 

2. สาขาทีม่รีายไดด้ทีีสุ่ด คือ รชัโยธิน และ พารากอน และคาดว่าสาขาเมก็กามอลลท์ีก่าํลงัจะเปิดจะมรีายไดเ้ทยีบเท่า

สองสาขาน้ี ส่วนสาขาทีร่ายไดต้ํา่สุด คอื บิก๊ซนีวนคร ซึง่เป็นโรงภาพยนตรท์ีม่เีพยีง 4 จอเท่านัน้ 
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นายฮัง้ใช ้อคัควสักลุ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะ มคีาํถามดงัน้ี 

บรษิทั สามารถเคลมเงนิประกนัในไตรมาสที ่3 ของสาขาศาลายา จาํนวนเท่าใด  

คุณวชิา พลูวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงัน้ี 

บรษิทักาํลงัอยู่ระหวา่งดาํเนินการเรยีกเงนิชดเชยค่าสนิไหมจากทนุประกนัทรพัยส์นิ 30 ลา้นบาท และ กรรมธรรมธุ์รกิจ

หยุดชะงกัอกี 10 ลา้นบาท สาํหรบัความเสยีหายไดบ้นัทกึในบญัชแีลว้ 

เมือ่หมดขอ้สอบถามแลว้ ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุวา่วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3   พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชีกาํไรขาดทนุประจาํปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 

ประธานใหน้างสาวกฤติญาณฏัฐ เตชะสุขถาวร เลขานุการบริษทัชี้แจงเกี่ยวกบังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 

สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการบริษทัชี้แจงว่าคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2554  ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ตาม

รายละเอยีดทีไ่ดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามและไดม้กีารตอบจนหมดขอ้สอบถามแลว้ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบดุลและ

งบกาํไรขาดทนุประจาํปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2554   

 

 มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมพจิารณาแลว้  มมีติอนุมตัิงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 

ตามทีเ่สนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

               เหน็ดว้ย       จาํนวน  558,324,659 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย    จาํนวน        -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0  

                 งดออกเสยีง   จาํนวน     7,724 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

                 ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2554  

ประธานใหน้างสาวกฤติญาณฏัฐ เตชะสุขถาวร เลขานุการบริษทั ชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2554 ใหท้ี่ประชุม

พจิารณา   

เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่าบริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี 

โดยจะตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

ปี 2554 บรษิทัมกีาํไรสุทธ ิ781,670,903 บาท เป็นกาํไรต่อหุน้ 0.90 บาท  คณะกรรมการบริษทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าควร

เสนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืในอตัราหุน้ละ 0.82 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 91.11 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้ เป็นเงนิท ัง้สิ้น 723,155,719 บาท 

บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปแลว้สาํหรบัผลการดาํเนินการสองไตรมาสแรก ในอตัราหุน้ละ 0.43 บาท เป็นเงนิ 379,215,804 

บาท และจะเป็นเงนิปนัผลของผลการดาํเนินงานในสองไตรมาสหลงัในอตัราหุน้ละ 0.39 บาท เป็นเงนิ 343,939,915 บาท โดยกาํหนด

รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่2 มนีาคม 2555 (Record Date) รวบรวมรายชื่อโดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้

ในวนัที ่5 มนีาคม 2555 และจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่2 พฤษภาคม 2555    
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    คุณสุพจน ์เอื้อชยัเลศิกุล ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง เสนอว่าการจ่ายเงนิปนัผลในปีหนา้ ควรจ่ายจากกาํไรสะสมเดมิ

ทีม่ฐีานภาษทีีร่อ้ยละ 30 ก่อน เพือ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ ซึง่ประธานไดร้บัขอ้เสนอไวเ้พือ่พจิารณา   

ประธานขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล  

 

มตทิี่ประชมุ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผลตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนน

เสยีงดงัน้ี      

เหน็ดว้ย        จาํนวน  565,255,340 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย     จาํนวน               -   เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ     0  

                   งดออกเสยีง จาํนวน            7,724 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ     0 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 5  พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

              เลขานุการการประชมุ แจง้วา่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 น้ี มกีรรมการจาํนวนหน่ึงในสามตอ้งพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

 1. นางภารด ีพลูวรลกัษณ ์   กรรมการ 

 2. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์   กรรมการ 

 3. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายอรรถสทิธิ์ ดาํรงรตัน ์   กรรมการอสิระ 

 ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มคุีณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการ

พจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั   

เมือ่ครบกาํหนดแลว้ ไมม่ผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิทั  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการสรรหาโดยพจิารณาบุคคลที่มคีวามรู ้ ความสามารถ          

มปีระสบการณแ์ละประวตักิารทาํงานทีด่ ี มคุีณธรรม จริยธรรม สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอและมคุีณสมบตัทิีเ่หมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของคณะกรรมการ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงต่ออกีวาระหน่ึง   

 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ     

ใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง ประวตัแิละขอ้มลู

กรรมการทีเ่สนอใหเ้ลอืกต ัง้คร ัง้น้ี มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 

ประธานใหท้ี่ประชมุสอบถามเพิม่เติม เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุเลอืกกรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึงตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยใหล้งคะแนนเป็นรายบคุคล 
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มตทิี่ประชมุ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตใิหเ้ลอืกกรรมการท ัง้ 4 ท่าน ซึง่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1. นางภารด ีพลูวรลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จาํนวน  579,009,990 เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9543 

     ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน   218,400 เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0377 

     งดออกเสยีง  จาํนวน     46,224  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0079  

    2. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จาํนวน  579,016,590  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9554 

     ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน    218,500 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0377 

     งดออกเสยีง  จาํนวน      39,524  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0068 

    3. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติรดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จาํนวน  579,228,490  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9920 

     ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน   8,900  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0015 

     งดออกเสยีง  จาํนวน      37,224  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0064      

    4. นายอรรถสทิธิ์ ดาํรงรตัน ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จาํนวน  579,215,590  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9898  

     ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน       9,500  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0016 

     งดออกเสยีง  จาํนวน      49,524  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0085 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2555  

 ประธานไดม้อบใหน้ายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอยีดการกาํหนด

ค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2555 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

 นายชยั จรุงธนาภบิาล แจง้ว่าคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 

2555 โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และไดเ้ปรียบเทยีบ

กบัธุรกจิประเภทและขนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนมีมติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2555 เป็นเงนิไม่เกิน 10.5 ลา้นบาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนรายปี 

จาํนวน 6.6 ลา้นบาทเท่ากบัปีก่อน ๆ และเป็นเงนิบาํเหน็จจาํนวน 3.9 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ 

และคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ของบรษิทั เปรยีบเทยีบกบัปี 2553 และ 2554 ตามเอกสารแนบทา้ย 4 

ประธานใหท้ี่ประชุมสอบถาม เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนสาํหรบั

กรรมการ ประจาํปี 2555  
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มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2555 จาํนวน 10.5 ลา้นบาท 

ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ 

โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี    

เหน็ดว้ย   จาํนวน  533,675,625  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 92.1244 

        ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน    278,565 เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0480 

        งดออกเสยีง  จาํนวน    45,344,524  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 7.8274 

                   ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 7  พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีบรษิทั ประจาํปี 2555 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษทั

ประจาํปี 2555 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

เลขานุการการประชมุชี้แจงวา่ คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ไดพ้จิารณา

แลว้เหน็สมควรใหแ้ต่งต ัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจาํปี 

2555 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงตามรายชื่อต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

ผูส้อบบญัชีท ัง้ 3 รายขา้งตน้เคยไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ 

เป็นเวลา 1 ปี และบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เคยไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 6 ปี 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบ ี    

เอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั แทนได ้

 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั และผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักลา่วไมม่คีวามสมัพนัธแ์ละ/

หรือส่วนไดเ้สยีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการ

ปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควรกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย ประจาํปี 2555 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 

6,400,000 บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

                  ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไมม่ผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละ

กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทั ประจาํปี 2555 

 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มมีติแต่งต ัง้ใหบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดัเป็นสาํนกั

งานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรบัปี 2555 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง

ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 
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                           1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตัิงานได ้ใหบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ 

เอบเีอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษทัแทนได ้ และกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบับริษทัและบริษทัย่อย เป็นจาํนวน

เงนิไมเ่กนิ 6,400,000 บาท  

โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  579,292,990  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 

        ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน    0  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.00 

      งดออกเสยีง  จาํนวน        8,724  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.00 

                ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมตักิารออกใบสาคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้สามญัใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและ/หรอื 

บรษิทัยอ่ย (ESOP-W4) 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุ ชี้แจงรายละเอยีดการออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้รหิารและ

พนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย (ESOP-W4) ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุชี้แจงวา่ เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งกาํลงัใจใหก้บับคุลากรทีม่ส่ีวนร่วมในความสาํเร็จของบรษิทัทีผ่่านมา 

และเพือ่สรา้งแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏบิตังิานแก่บคุลากรของบรษิทัใหม้คีวามตัง้ใจในการทาํงานกบับริษทัต่อไปในระยะยาว 

อนัจะเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและก่อใหเ้กดิผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้อืหุน้ของบริษทัในอนาคต คณะกรรมการบริษทั

จึงเสนอโครงการใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญัชนิดระบุชื่อผูถ้ือและไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้(ESOP-W4) จดัสรร

ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย จาํนวนไมเ่กนิ 8,690,000 หน่วย รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย 6 ดงัน้ี 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ:  

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั ชนิดระบชุื่อผูถ้อืและไมส่ามารถโอนเปลีย่นมอืได ้ยกเวน้เป็นกรณีตามทีร่ะบใุน

ขอ้กาํหนดสทิธ ิ

 

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่เสนอขาย:  

ไมเ่กนิ 8,690,000 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด ณ วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2555 

 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย:  หน่วยละ 0 บาท 

 

อายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ:  5 ปี นบัจากวนัทีอ่อกและเสนอขาย 

 

อตัราการใชส้ทิธิ: ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่มกีารปรบัสทิธติามขอ้กาํหนดสทิธ ิ
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ราคาใชส้ทิธิต่อหุน้:  เวน้แต่มกีารปรบัสทิธิตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กาํหนดสทิธิ ราคาการใชส้ทิธิต่อหุน้เท่ากบั 15.44 บาท 

ราคาน้ีไมถ่อืเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นราคาตํา่กว่าราคาตลาด เพราะคาํนวณโดยอา้งองิจากราคาซื้อขายเฉลีย่ของ

หุน้บรษิทัในตลาดหลกัทรพัย ์15 วนัทาํการก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ(ระหว่างวนัที ่26 มกราคม – 15 กุมภาพนัธ ์

2555) 

 

 และเสนอใหค้ณะกรรมการของบริษทั ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร และ/หรือบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

หรือประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารมอีาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ทีจ่าํเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อ

หุน้สามญัใหแ้ก่พนกังาน (ESOP-W4) ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควรและภายใตข้อบเขตอาํนาจที่กฎหมายกาํหนด ซึ่งรวมถงึแต่ไม่

จาํกดัเพยีง การกาํหนด แกไ้ข เปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิรายละเอยีดและเงือ่นไขอื่นๆ ทีจ่าํเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ และใหน้ายวชิา พลูวรลกัษณ ์ตอบขอ้สอบถามจนครบถว้นแลว้ จงึเสนอทีป่ระชมุ

ใหพ้จิารณาอนุมตักิารออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย (ESOP-W4) 

 

มตทิี่ประชมุ   ทีป่ระชุมมมีติอนุมตัิใหบ้ริษทัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญัชนิดระบุชื่อผูถ้อืและไม่สามารถ

โอนเปลีย่นมอืได ้ โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยจาํนวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย (ESOP-W4) 

และอนุมตัใิหค้ณะกรรมการของบริษทั ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร และ/หรือบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธาน

เจา้หนา้ที่บริหารมอีาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที่จาํเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญั

ใหแ้ก่พนกังาน (ESOP-W4) ไดต้ามทีเ่สนอ 

โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

        เหน็ดว้ย   จาํนวน  578,972,580  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9983 

        ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน    810  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0001 

        งดออกเสยีง  จาํนวน         8,724  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0015 

                   ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีน จาํนวน 10,189,010 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 

10,189,010 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีด การลดทนุจดทะเบยีนจาํนวน 10,189,010 บาท โดยการตดัหุน้สามญั

ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 10,189,010 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

              เลขานุการการประชมุชี้แจงวา่สบืเน่ืองจากวาระที ่8 ในการออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัชนิดระบชุื่อผูถ้อืและ

ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมอืไดน้ ัน้ บรษิทัจะตอ้งเพิม่ทนุจดทะเบยีนโดยออกหุน้สามญัอกีจาํนวน 8,690,000 หุน้ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 

 ปจัจบุนั บรษิทัมหีุน้สามญัทีย่งัมไิดอ้อกและเสนอขาย จาํนวน 24,102,781 หุน้ แบ่งเป็น 

 1. หุน้สามญัทีอ่อกเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั (ESOP-W3) จาํนวน 13,913,771 

หุน้ และ 
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 2. หุน้สามญัทีอ่อกเพือ่รองรบัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญั (MAJOR-W1, ESOP-W1 และ 

ESOP-W2) คงเหลอืจาํนวน 10,189,010 หุน้ ซึง่ปจัจบุนั ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัทีก่ลา่วน้ีไดห้มดอายุลงแลว้ 

 จากหลกัเกณฑก์ารเพิ่มทุนจดทะเบยีนที่กาํหนดไวใ้นมาตรา 136 (1) ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทั

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 นัน้ ในกรณีทีบ่ริษทัมทีนุจดทะเบยีนเดมิเหลอือยู่ บริษทัจะตอ้งลดทนุจดทะเบยีนโดยวธิีตดัหุน้จดทะเบยีนใน

ส่วนที่ยงัมไิดน้าํออกจาํหน่าย ยกเวน้หุน้สามญัที่ออกเพื่อรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ (Warrant) จึงจะสามารถเพิ่มทุนจด

ทะเบยีนได ้ 

ประธานใหท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิลดทุนจด

ทะเบยีนจาํนวน 10,189,010 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 10,189,010 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 

มตทิี่ประชมุ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัลิดทนุจดทะเบยีนจาํนวน 10,189,010 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งั

ไมไ่ดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 10,189,010 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย       จาํนวน  579,303,980 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.9831 

ไมเ่หน็ดว้ย     จาํนวน            810  เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ   0.0001  

งดออกเสยีง    จาํนวน            8,724 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ   0.0015 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 10  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจด

ทะเบยีน 

 เลขานุการการประชมุ ชี้แจงต่อทีป่ระชมุวา่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบริษทั ตามทีไ่ดอ้นุมตัใินวาระ

ที ่9 บริษทัจะตอ้งยื่นจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4. ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์    

โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

        

                                                                                                                                                             

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จาํนวน 895,810,990  บาท (แปดรอ้ยเกา้สบิหา้ลา้นแปดแสนหน่ึงหมืน่

เกา้รอ้ยเกา้สบิบาท) 

แบ่งออกเป็น  895,810,990 หุน้ (แปดรอ้ยเกา้สบิหา้ลา้นแปดแสนหน่ึงหมืน่

เกา้รอ้ยเกา้สบิหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น:   

หุน้สามญั 895,810,990 หุน้ (แปดรอ้ยเกา้สบิหา้ลา้นแปดแสนหน่ึงหมืน่

เกา้รอ้ยเกา้สบิหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธ ิ       -        หุน้ (                    -                     ) 
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ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไมม่ผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอต่อทีป่ระชมุใหพ้จิารณาอนุมตักิารแกไ้ข

เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัทีไ่ดอ้นุมตัใินวาระที ่9 

 

 มตทิี่ประชมุ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ อนุมตัใิหแ้กเ้พิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ

จดทะเบยีนของบรษิทั โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย        จาํนวน  579,236,280 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 99.9866 

                 ไมเ่หน็ดว้ย      จาํนวน          68,150  เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ   0.0118  

                 งดออกเสยีง    จาํนวน         8,724  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0015 

                 ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 11  พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพือ่รองรบัการออกใบสาคญัแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุน้สามญั 

ใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย (ESOP-W4)  

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพื่อรองรบัการออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย (ESOP-W4)  

 เลขานุการการประชมุ ชี้แจงว่าวาระน้ีสบืเน่ืองจากวาระที ่8 ซึง่ทีป่ระชมุไดอ้นุมตัใิหม้โีครงการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที่

จะซื้อหุน้สามญัชนิดระบุชื่อผูถ้อืและไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้ จดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย     

ในจาํนวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย (ESOP-W4) โดยกาํหนดอตัราการใชส้ทิธิให ้1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิ มสีทิธิซื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

และบรษิทัตอ้งเพิม่ทนุเพือ่ออกหุน้สามญัรองรบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธนิ ัน้ 

 บริษทัตอ้งเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 8,690,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้  

หุน้ละ 1 บาท และสบืเน่ืองจากทีไ่ดอ้นุมตัติามวาระที ่ 9 และวาระที ่ 10 ภายหลงัการเพิม่ทนุคร ัง้น้ี ทนุจดทะเบยีนของบริษทัจะเป็น

จาํนวน 904,500,990 บาท 

 ประธานใหท้ี่ประชุมสอบถามเพิม่เติม เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอต่อที่ประชุมใหพ้จิารณาอนุมตัิเพิม่ทุนจด

ทะเบยีนตามทีเ่สนอ   

 

 มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมพจิารณาแลว้อนุมตัิใหเ้พิ่มทุนจดทะเบยีนจาํนวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็นหุน้สามญั 

จาํนวน 8,690,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  579,288,080  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9956 

        ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน    16,710  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0028 

        งดออกเสยีง  จาํนวน       8,724   เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0015 

    ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      
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วาระที่ 12  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน 

ประธานไดใ้หเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดในการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิ ขอ้ 4.  เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั  

 เลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า สบืเน่ืองจากที่ประชุมไดอ้นุมตัิใหม้กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนในวาระที่ 11 

จาํนวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 8,690,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุ

ดงักล่าว บริษทัตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 4 โดยไปจดทะเบยีนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และใหใ้ช ้

ขอ้ความต่อไปน้ีแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานใหท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมใหพ้จิารณาอนุมตัิการแกไ้ข

เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั   

 

 มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมพจิารณาแลว้ อนุมตัิใหแ้กไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ตามที่เสนอ โดยมผูีถ้อืหุน้

ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย        จาํนวน  579,293,980 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 99.9966 

  ไมเ่หน็ดว้ย     จาํนวน          10,810  เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ   0.0018  

  งดออกเสยีง    จาํนวน        8,724  เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ   0.0015 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 13   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ทีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุชี้แจงว่า  สบืเน่ืองจากวาระที ่8 – 12 ซึง่เกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่

จะซื้อหุน้ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย (ESOP-W4) และการเพิ่มทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญั

จาํนวน 8,690,000 บาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้นัน้ 

 

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จาํนวน 904,500,990 บาท (เกา้รอ้ยสีล่า้นหา้แสนเกา้รอ้ยเกา้สบิบาท) 

แบ่งออกเป็น 904,500,990 หุน้ (เกา้รอ้ยสีล่า้นหา้แสนเกา้รอ้ยเกา้สบิหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น:   

หุน้สามญั        904,500,990 หุน้ (เกา้รอ้ยสีล่า้นหา้แสนเกา้รอ้ยเกา้สบิหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธ ิ           -           หุน้ (                    -                     ) 

เอกสารแนบทา้ย 1 



 

 

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.  
Registration No. 0107545000047 

1839, 1839/1‐6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0‐2511‐5427‐36 www.majorcineplex.com 

 ในรายละเอียดการใชส้ทิธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นหุน้สามญัที่ไดอ้นุมตัิในวาระที่ 8 บริษทัจะดาํเนินการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธิตามสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิในอตัรา 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิต่อ 1 หุน้สามญั หากมี

การปรบัสิทธิการใชส้ิทธิซื้ อหุน้สามญั จะนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาในภายหลงั และไดอ้นุมตัิให ้

คณะกรรมการของบริษทั ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและ/หรือบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร    

มอีาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ทีจ่าํเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุเพือ่รองรบัการใชส้ทิธิดงักล่าวไดต้ามทีเ่หน็สมควร

และภายใตข้อบเขตอาํนาจทีก่ฎหมายกาํหนด ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง กาํหนด แกไ้ข เปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิรายละเอยีดและ

เงือ่นไขอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและเกี่ยวเน่ือง  

ประธานใหท้ีป่ระชุมสอบถามเพิม่เติม เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอต่อที่ประชมุใหพ้จิารณาจดัสรรหุน้เพิม่ทุน

จาํนวน 8,690,000 บาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดทีก่ลา่วมา   

 

มตทิี่ประชมุ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ อนุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจาํนวน 8,690,000 บาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธิ

ตามสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย        จาํนวน  579,299,980 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ  99.9981 

ไมเ่หน็ดว้ย     จาํนวน        10,810  เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ   0.0018  

งดออกเสยีง จาํนวน         8,724  เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ   0. 

ของจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 14  พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดในการออกและเสนอขายหุน้กูใ้หท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุชี้แจงวา่ บรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะจดัหาเงนิเพือ่ใชใ้นการดาํเนินธุรกจิและชาํระคืนเงนิตน้ของหุน้กู ้

เดมิ ดว้ยการออกหุน้กูภ้ายในวงเงนิไมเ่กนิ 1,500 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งนิ  :  เพือ่ใชใ้นการชาํระเงนิตน้ของหุน้กูเ้ดมิทีจ่ะครบกาํหนดในเดอืนมถินุายน 2555 

ประเภท                       :  หุน้กู ้ซึง่อาจเป็นหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิชนิดทยอยคนืเงนิตน้ หรอืคนืเงนิตน้คร ัง้เดยีวเมือ่ 

ครบกาํหนดไถ่ถอน มปีระกนัหรอืไมม่ปีระกนั มหีรอืไมม่ผูีแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หรอืหุน้กู ้

อนุพนัธ ์ท ัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย 

หุน้กูน้ ัน้ๆ  

จาํนวน       : มลูค่ารวมของหุน้กูก้าํหนดไวไ้มเ่กนิ 1,500 ลา้นบาท หรอืในสกลุเงนิอืน่ในอตัราที ่

เทยีบเท่า 

การเสนอขาย              : เสนอขายภายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรอืเสนอ                  

ขายในกรณีจาํกดั และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั และ/หรอืผูล้งทนุ                      

รายใหญ่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ซึง่อาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดยีวเตม็จาํนวนหรอื 

หลายครัง้ก็ได ้
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อตัราดอกเบี้ย     : ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ ัน้ๆ 

อายุ       : ไมเ่กนิ 5 ปี 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด   : ขึ้นอยู่กบัเงือ่นไขของหุน้กูท้ีอ่อกในแต่ละครัง้ 

เงือ่นไขอืน่ๆ                : ขอ้จาํกดัและเงือ่นไขอืน่ๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรอืชนิดของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแต่ 

ละครัง้ มลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี้ย การแต่งต ัง้ผูแ้ทน     

ผูถ้อืหุน้กู ้วธิกีารออกและเสนอขาย วธิกีารจดัสรร รายละเอยีดการเสนอขาย การไถ่ 

ถอนก่อนกาํหนด และการจดทะเบยีนในศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืตลาดรอง 

ใดๆ ใหอ้ยู่ในอาํนาจของคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการและ/หรอื 

บคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืกรรมการผูจ้ดัการทีจ่ะ 

พจิารณาและกาํหนดต่อไป และมอบอาํนาจใหแ้ก่คณะกรรมการ และ/หรอืกรรมการ 

ผูจ้ดัการและ/หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการหรอืกรรมการ

ผูจ้ดัการในการกาํหนดหรอืเปลีย่นแปลง เงือ่นไขและรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมท ัง้ใหม้อีาํนาจ

ในการดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูน้ ัน้ๆ 

ใหส้าํเร็จและเป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด ซึง่รวมถงึมอีาํนาจในการแต่งต ัง้ผูจ้ดั

จาํหน่าย และรบัประกนัการจาํหน่าย ผูจ้ดัจาํหน่าย การเขา้ทาํและลงนามในสญัญา 

Underwriting Agreement หรอืสญัญา Placement Agreement และ/หรอื

สญัญาอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง การจดัทาํและยืน่คาํขอและเอกสารต่างๆ กบัสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

และ/หรอืบคุคลอืน่ใดทีเ่กี่ยวขอ้ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง รบัรองซึง่เอกสาร

และ/หรอืสญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง การแต่งต ัง้ทีป่รกึษาต่างๆ เป็นตน้ 

 

จงึเสนอขออนุมตัใิหค้ณะกรรมการและหรอืกรรมการผูจ้ดัการสามารถดาํเนินการต่างๆ ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดของ

การออกหุน้กูต้ามทีก่ลา่วมาได ้

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไมม่ผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอต่อทีป่ระชมุใหพ้จิารณาอนุมตักิารออกหุน้กู ้

ตามรายละเอยีดทีไ่ดช้ี้แจง   

 

      มตทิี่ประชมุ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหอ้อกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 1,500 ลา้นบาท และมอบ

อาํนาจใหค้ณะกรรมการและหรอืกรรมการผูจ้ดัการไปดาํเนินการตามรายละเอยีดทีเ่สนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  579,300,690  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9967 

 ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน      200  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.00 

 งดออกเสยีง  จาํนวน          18,724  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0032 

ของจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เอกสารแนบทา้ย 1 



 

 

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.  
Registration No. 0107545000047 

1839, 1839/1‐6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0‐2511‐5427‐36 www.majorcineplex.com 

วาระที่ 15  วาระอืน่ๆ 

  - ไมม่กีารพจิารณาในเรื่องอืน่ๆ – 

 

เมือ่สิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 14 แลว้ ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อ

พจิารณาอกีหรอืไม ่เมือ่ไมม่ผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธานฯ จงึเสนอปิดประชมุเวลา 12.00 น. 

 

 

 

                          

                         (นายสมใจนึก เองตระกูล)   

                                       ประธานทีป่ระชมุ 
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