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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556
ของ
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556
ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14)
เลขที่ 1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
.....................................................................................................................
กรรมการของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายสมใจนึก
เองตระกูล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิชา
พูลวรลักษณ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3. นายชัย
จรุงธนาภิบาล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวัลลภ
ตัง้ ตรงจิตร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายนฤนาท
รัตนะกนก
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายวีรวัฒน์
องค์วาสิฎฐ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นางภารดี
พูลวรลักษณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายธนกร
ปุลเิ วคินทร์
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานธุรกิจฟิ ลม์ ภาพยนตร์
9. ร้อยตารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
กรรมการอิสระ
10. นายแพทย์เสถียร
ภู่ประเสริฐ
กรรมการอิสระ
11. นายวิชยั
พูลวรลักษณ์
กรรมการ
กรรมการของบริษทั ทีล่ าประชุม
-ไม่ม-ี
ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางกุลกนิษฐ
คาศิรวิ ชั รา

2. นางสาวอารยา

ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม
1. นายพิสฐิ

สัลเลขวิทย์

ทางธนกุล

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษทั

ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
และเลขานุการการประชุมครัง้ นี้
ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด

ผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไพร้ซ วอร์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

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

เอกสารแนบท้าย 1

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าทีป่ ระธานในที่ประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของ
บริษทั กาหนดให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และต้องมีหนุ ้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล ้วทัง้ หมดของบริษทั จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ขณะนี้มผี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 439 ราย ผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 647 ราย รวมทัง้ สิ้นจานวน 1,086 ราย จานวนหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนจานวน
418,353,077 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.13 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2556
ประธานแจ้งว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องทีผ่ ูถ้ อื หุน้ เห็นว่าสมควรบรรจุในวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ รวมทัง้ ให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุม เป็ นการ
ล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 17 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ www.set.or.th ปรากฏ
ว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พจิ ารณาไปตามวาระทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุ การของการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนใน
วาระต่าง ๆ ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้ผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ สาหรับ การออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ จะได้รบั บัตรลงคะแนนเสียงเพือ่ ใช้ในกรณีทไ่ี ม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ เท่านัน้ ส่วนในกรณีทผ่ี ูร้ บั มอบฉันทะจากคัสโตเดียนจะสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และถ้ามีการ
ลงคะแนนไม่เต็มจานวน จานวนคะแนนเสียงทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง
3. ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ ได้มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษทั ได้รวบรวมและบันทึก การออกเสียงไว้ในคอมพิวเตอร์
แล ้ว ผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนอีก
4. หากผูถ้ อื หุน้ ใดจะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารชี้แจงเพิม่ เติมในประเด็นใด ให้แจ้งชื่อและซักถามเมือ่ นาเสนอ
จบในแต่ละวาระหรือเมือ่ พิจารณาครบทุกวาระแล ้ว
เมือ่ เลขานุ การการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2555 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555
ประธานได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2555 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2555 และได้
จัดทารายงานการประชุมเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ในเวลาที่กฎหมายกาหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.majorcineplex.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2555 ทีไ่ ด้ประชุมเมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2555
เมือ่ ประธานชี้แจงรายละเอียดแล ้วได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามประเด็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะ
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถาม ประธานได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2555
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2555 ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 423,052,854 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน 100
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
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งดออกเสียง จานวน
506,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2555
ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูแ้ ถลงผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2555
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ของบริษทั
ทีไ่ ด้แจกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ก่อนการประชุมแล้ว
นายนิธิ ละเอียดดี ผูถ้ อื หุน้ รับมอบฉันทะ มีคาถามดังนี้
1. ทาไมรายได้ในไตรมาส 4 ถึงน้อยกว่าไตรมาสอืน่ ๆ
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. รายได้ในไตรมาส 4 น้อยลง เนื่องจากรายได้ภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องมีรายได้ตา่ กว่าทีป่ ระมาณการไว้จานวนมาก
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุ การบริษทั ชี้แจงเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รบั
การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผูถ้ อื หุน้
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
นายเกียรติ สุมงคลธนกุลผูถ้ อื หุน้ รับมอบฉันทะ มีคาถามดังนี้
1. ทาไมรายได้เงินปันผลในปี 2555 น้อยกว่าปี 2554 เป็ นจานวนมาก
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคาถามดังนี้
1. ในปี 2554 มีกาไรจากการขายพื้นทีบ่ างส่วนของรัชโยธินอเวนิวให้กบั กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
สไตล์ ทาให้บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จากัด มีกาไรจานวนมากและได้แบ่งเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ 2 รายคือ บมจ.สยามฟิ วเจอร์ดเี ว
ลอปเมนท์ และ บมจ. เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ กรุป้ เงินปันผลดังกล่าวถือเป็ นรายการพิเศษของปี 2554
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี ส้นิ สุด วันที่ 31
ธันวาคม 2555
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามทีเ่ สนอ โดยมี
ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
425,026,696 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
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งดออกเสียง จานวน
520,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2555
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2555 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุ การการประชุม ชี้แจงว่าบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดย
จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ปี 2555 บริษทั มีกาไรสุทธิ 811,141,702 บาท เป็ นกาไรต่อหุน้ 0.92 บาท คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ ผูถ้ อื ในอัตราหุน้ ละ 0.87 บาท คิดเป็ นร้อยละ 94.56 ของกาไรสุทธิต่อหุน้ เป็ นเงินทัง้ สิ้น 770,994,270 บาท บริษทั มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล ้วสาหรับผลการดาเนินการสองไตรมาสแรก ในอัตราหุน้ ละ 0.39 บาท เป็ นเงิน 344,957,625 บาท และจะเป็ นเงิน
ปันผลของผลการดาเนินงานในสองไตรมาสหลังในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท เป็ นเงิน 426,036,645 บาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
เงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2556 (Record Date) รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 และจ่ายเงิน
ปันผลแก่ผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
ประธานขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปันผลตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
427,736,637 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
100
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
517,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระให้ทป่ี ระชุม
พิจารณา
เลขานุการการประชุม แจ้งว่าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2555 นี้ มีกรรมการจานวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระจานวน 3 ท่านได้แก่
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษทั
2. นายวิชา
พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร
3. นายวิชยั
พูลวรลักษณ์ กรรมการ
ในการสรรหากรรมการ บริษทั ได้ประกาศเชิญให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั เมือ่ ครบกาหนดแล ้ว ไม่มผี ูถ้ อื
หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ดาเนินการสรรหาโดยพิจารณาบุคคลทีม่ คี วามรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ประวัตกิ ารทางานทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของ
คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดารงต่ออีกวาระหนึ่ง
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คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล ้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และให้เสนอทีป่ ระชุมผู ้
ถือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัตแิ ละข้อมูลกรรมการทีเ่ สนอให้เลือกตัง้
ครัง้ นี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมเลือกกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับ
เข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ โดยให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทัง้ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับ เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายสมใจนึก เองตระกูล ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 421,203,394 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 98.3199
ไม่เห็นด้วย จานวน 6,656,811 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 1.5538
งดออกเสียง จานวน
540,500 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1261
2. นายวิชา
พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 427,808,194 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.8616
ไม่เห็นด้วย จานวน
71,411 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0166
งดออกเสียง จานวน
521,100 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1216
3. นายวิชยั
พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 427,764,494 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.851
ไม่เห็นด้วย จานวน
71,411 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0166
งดออกเสียง จานวน
564,800 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1318
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2556
ประธานได้มอบให้นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับกรรมการ ประจาปี 2556 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นายชัย จรุงธนาภิบาล แจ้งว่าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภท
และขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริษ ทั คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีมติกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2556 เป็ นเงินไม่เกิน 10.6 ล้านบาท โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนรายปี จานวน 6.6 ล้านบาทเท่ากับปี ก่อน ๆ
และเป็ นเงินบาเหน็จจานวน 4.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่นของบริษทั
เปรียบเทียบกับปี 2554 และ 2555 ตามเอกสารแนบท้าย 4
ประธานให้ท่ปี ระชุมสอบถาม เมื่อไม่มีผูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ
ประจาปี 2556
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2556 จานวน 10.6 ล้านบาท ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
โดยผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วย
จานวน 427,808,129 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.8616
ไม่เห็นด้วย จานวน
64,211 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0149
งดออกเสียง จานวน
528,610 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1233
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีบริษทั ประจาปี 2556
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริษทั ประจาปี 2556
ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุ การการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้แต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2556 โดย
กาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
1. นายพิสฐิ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4095
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5339
ผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 รายข้างต้นเคยได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยมาแล้ว เป็ นเวลา 2 ปี
และบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เคยได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยมาแล้ว
เป็ นเวลา 7 ปี
ในกรณี ท่ผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คู เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อดังกล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ น
อิสระแต่อย่างใด
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2556 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,723,000
บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5
ประธานให้ท่ปี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม เมื่อไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริษทั ประจาปี 2556
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้ ให้บ ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัดเป็ นสานักงานสอบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อยสาหรับปี 2556 โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั
1. นายพิสฐิ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4095
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5339
ในกรณีทผ่ี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของบริษทั แทนได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริษทั และบริษทั ย่อย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,723,000 บาท
โดยผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วย
จานวน 427,837,133 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9830
ไม่เห็นด้วย จานวน
72,711 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0169
งดออกเสียง จานวน
522,400 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียน จานวน 8,234,643 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ าย
จานวน 8,234,643 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท
ประธานให้เลขานุ การการประชุมชี้แจงรายละเอียด การลดทุนจดทะเบียนจานวน 8,234,643 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้
ออกจาหน่าย จานวน 8,234,643 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า ตามทีท่ ป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2550 ของบริษทั ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2550 ได้มมี ติ
อนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญ รุ่นที่ 3 (MAJOR ESOP#3) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ”) จานวนไม่เกิน
13,000,000 หน่วย ให้แก่ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สทิ ธิซ้ อื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ
16.77 บาท (สิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) และต่อมา บริษทั ได้มกี ารปรับสิทธิในการใช้สทิ ธิซ้ อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ทั้งใน
ส่วนของราคาการใช้สทิ ธิและสัดส่วนการใช้สทิ ธิตามเงือ่ นไขที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ เนื่องจากบริ ษัทได้
จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษทั
เนื่องจาก ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็ นกาหนดวันใช้สทิ ธิซ้ อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ สุดท้าย คงเหลือ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 7,391,960 หน่ วย และจานวนหุน้ สามัญทีร่ องรับการใช้สทิ ธิคงเหลือ 8,234,643 หุน้ ซึ่งหุน้ จานวนนี้ บริษทั ไม่
สามารถนาออกและเสนอขายได้
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ลิ ดทุนจดทะเบียนจานวน
8,234,643 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่าย จานวน 8,234,643 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนจานวน 8,234,643 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่าย จานวน 8,234,643 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จานวน
579,303,980 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วย จานวน
810 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง จานวน
8,724 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0015
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล ้องกับการลดทุนจดทะเบียน
เลขานุการการประชุม ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามทีไ่ ด้อนุ มตั ใิ นวาระที่ 8 บริษทั
จะต้องยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ โดยให้ใช้ขอ้ ความ
ต่อไปนี้แทน
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ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน

896,266,347 บาท

แบ่งออกเป็ น

896,266,347 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1 บาท
896,266,347 หุน้
-

หุน้

(แปดร้อยเก้าสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นหก
พันสามร้อยสีส่ บิ เจ็ดบาท)
(แปดร้อยเก้าสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นหก
พันสามร้อยสีส่ บิ เจ็ดหุน้ )
(หนึ่งบาท)
(แปดร้อยเก้าสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นหก
พันสามร้อยสีส่ บิ เจ็ดหุน้ )
(
)

ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อทีป่ ระชุมให้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล ้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ทีไ่ ด้อนุมตั ใิ นวาระที่ 8
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว อนุมตั ใิ ห้แก้เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล ้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
427,991875
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.8820
ไม่เห็นด้วย จานวน
100
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน
505,200
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.1179
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู ้
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ ห้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า บริษทั มีความประสงค์ทจ่ี ะจัดหาเงินเพือ่ ใช้ในการชาระคืนต้นเงินของหุน้ กู ้ จานวน 800 ล้านบาท ซึง่ จะ
ครบกาหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2556 และเพือ่ ใช้ในการขยายกิจการ โดยเพิม่ เติมจากหุน้ กูเ้ ดิมคงเหลือ จานวน 500 ล้านบาท โดยการ
ออกหุน้ กูภ้ ายในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
: เพือ่ ใช้ในการชาระคืนต้นเงินของหุน้ กู ้ จานวน 800 ล้านบาท ซึ่งจะครบกาหนดไถ่ถอนใน
เดือนพฤษภาคม 2556 และเพือ่ ใช้ในการขยายกิจการ
ประเภท
: หุน้ กู ้ ซึง่ อาจเป็ นหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้ เดียวเมือ่
ครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มปี ระกัน มีหรือไม่มผี ูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู ้ หรือหุน้ กู ้ อนุ พนั ธ์
ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้ ๆ
จานวน
: มูลค่ า รวมของหุน้ กู ก้ าหนดไว้ไ ม่ เกิน 700 ล้า นบาท หรือ ในสกุลเงิน อื่น ในอัต ราที่
เทียบเท่า
การเสนอขาย
: เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือเสนอขายใน
กรณีจากัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ทงั้ หมด
หรือบางส่วน ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือหลายครัง้ ก็ได้
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อัตราดอกเบี้ย
อายุ
การไถ่ถอนก่อนกาหนด
เงือ่ นไขอืน่ ๆ

: ขึ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้ ๆ
: ไม่เกิน 5 ปี
: ขึ้นอยู่กบั เงือ่ นไขของหุน้ กูท้ อ่ี อกในแต่ละครัง้
: ข้อจากัดและเงือ่ นไขอืน่ ๆ ของหุน้ กู ้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ จ่ี ะออกในแต่ละครัง้
มูลค่าทีต่ ราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตัง้ ผูแ้ ทน ผูถ้ อื หุน้ กู ้ วิธีการ
ออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการจด
ทะเบียนในศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การและ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
หรือกรรมการผูจ้ ดั การทีจ่ ะพิจารณาและกาหนดต่อไป และมอบอานาจให้แก่คณะกรรมการ
และ/หรือ กรรมการผู จ้ ดั การและ/หรือ บุค คลที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการหรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การในการกาหนดหรือเปลีย่ นแปลง เงือ่ นไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ ละประเภท/แต่ ละชนิดในแต่ ละครัง้ รวมทัง้ ให้มอี านาจในการ
ดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ั้ นๆ ให้สาเร็จและ
เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงมีอานาจในการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ าย และรับประกัน
การจาหน่าย ผูจ้ ดั จาหน่าย การเข้าทาและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ
สัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง การจัดทาและยื่นคาขอ
และเอกสารต่ า งๆ กับ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
หน่ ว ยงานราชการที่เ กี่ ย วข้อ ง และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดที่เ กี่ ย วข้อ ง การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
เปลีย่ นแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือสัญญาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง การแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาต่างๆ
เป็ นต้น
จึงเสนอขออนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการและหรือกรรมการผูจ้ ดั การสามารถดาเนินการต่าง ๆ ตามเงือ่ นไขและรายละเอียดของการออกหุน้
กูต้ ามทีก่ ล่าวมาได้
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
นายเกียรติ สุมงคลธนกุลผูถ้ อื หุน้ รับมอบฉันทะ มีคาถามดังนี้
1. บริษทั จะเสนอขายหุน้ กูจ้ านวนเท่าใด เมือ่ ใด
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ตอบคาถามดังนี้
1. บริษทั จะเสนอขายหุน้ กูจ้ านวน 800 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2556
นายประเสริฐ ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. ทางบริษทั ได้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูห้ รือการกูเ้ งินจากสถาบันการเงินโดยตรงหรือไม่ ว่าค่าใช้จ่ายจากการกู เ้ งินแบบไหน
มีตน้ ทุนทางการเงินทีน่ อ้ ยกว่า
2. ดอกเบี้ยจากการออกหุน้ กูม้ อี ตั ราเท่าใด
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นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคาถามดังนี้
ทางคณะกรรมการของบริษทั ต้องพิจารณาต้นทุนของการกูเ้ งินจากสถาบันการเงินและการกูเ้ งินโดยการออกหุน้ กูใ้ ห้มตี น้ ทุนทีต่ า่ ทีส่ ุด
ซึง่ ภาวะต้นทุนของการกูเ้ งินจากสถาบันการเงินและการกูเ้ งินโดยการออกหุน้ กูม้ กี ารเปลีย่ นแปลงในทุกๆ เดือน และอัตราดอกเบี้ยสาหรับการออก
หุน้ กู ้ ณ ปัจจุบนั อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 3.60
เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อทีป่ ระชุมให้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารออกหุน้ กูต้ ามรายละเอียดทีไ่ ด้ช้ แี จง
มติท่ีประชุม ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติอ นุ มตั ิให้ออกและเสนอขายหุน้ กู ใ้ นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท และมอบอานาจให้
คณะกรรมการและหรือกรรมการผูจ้ ดั การไปดาเนินการตามรายละเอียดทีเ่ สนอ โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 427,956,370 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.8737
ไม่เห็นด้วย จานวน
22,100 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0051
งดออกเสียง จานวน
518,810 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1210
ของจานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 วาระอืน่ ๆ
- ไม่มกี ารพิจารณาในเรื่องอืน่ ๆ –
เมือ่ สิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 11 แล ้ว ประธานสอบถามทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ ระชุมเพือ่
พิจารณาอีกหรือไม่ เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดเสนอเรื่องอืน่ ใดต่อทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาแล้ว ประธาน ฯ จึงเสนอปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานทีป่ ระชุม
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