รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2553
ของ
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2553
ณ โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน (โรงที่ 14)
เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------กรรมการของบริษัทที่เขารวมประชุม
1. นายสมใจนึก
2. นายวิชา
3. นายชัย
4. นายวัลลภ
5. นายนฤนาท
6. นางภารดี
7. นายธนกร

เองตระกูล
พูลวรลักษณ
จรุงธนาภิบาล
ตั้งตรงจิตร
รัตนะกนก
พูลวรลักษณ
ปุลิเวคินทร

8. รอยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
9. นายอรรถสิทธิ์
ดํารงรัตน
10. นายวิชัย
พูลวรลักษณ
กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม
1. นายวีรวัฒน

องควาสิฏฐ

ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม
1. นายฉัฐภูมิ
ขันติวิริยะ

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม
1. นางกุลกนิษฐ
คําศิริวัชรา
2. นางสาวอารยา

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
1. นายขจรเกียรติ

อินทรแตง

อรุณไพโรจนกุล

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร
สายงานธุรกิจฟลมภาพยนตร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

กรรมการและกรรมการบริหาร

รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฏหมาย
บริษทั สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด
ที่ปรึกษากฏหมาย
บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด

ผูสอบบัญชี
บริษัท ไพรซวอรเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
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เริ่มการประชุมเวลา 10.30 น.
นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมใน
การประชุมครั้งนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 231 ราย ผูรับมอบฉันทะ จํานวน 307 ราย รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 538 ราย จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนหุน 558,333,532 หุน หรือรอยละ
63.3105 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
(ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา 25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเปนองคประชุม ดังนั้น จากจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและจํานวน
หุนดังกลาว ถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว
นอกจากนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่ทาน
ผูถือหุน เห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปน
กรรมการ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมลวงหนาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2553 โดยเปดเผยผานทาง Web site www.majorcineplex.com และ www.set.or.th แตปรากฏวา
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องดังกลาวตอบริษัทฯ ดังนั้น การพิจารณาหัวขอของการประชุมในแตละวาระจะยังคง
เหมือนเดิมตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนครั้งนี้
กอนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการการประชุมชี้แจง
เรื่องการลงคะแนนในวาระตางๆ ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหในการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน
2. ในกรณีที่ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ จะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใชในกรณี
ที่ไมเห็นด วยหรืองดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ เทานั้น และในกรณีที่ผูรับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนสามารถแยก
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระได และในกรณีที่ลงคะแนนไมเต็มจํานวน จํานวนคะแนนเสียงที่เหลือ จะถือวาเปนการ
งดออกเสียง
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว บริษัทไดทําการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว
ในคอมพิวเตอรแลว ทานที่รับมอบฉันทะเขารวมประชุมไมตองออกเสียงลงคะแนนอีก
4. หากผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถาม หรือตองการใหกรรมการหรือผูบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็น
ใด ขอใหแจงชื่อและซักถามเมื่อนําเสนอจบในแตละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแลว
เมื่อเลขานุการการประชุมไดชี้แจงหลักเกณฑในการออกเสียงลงคะแนนแลว ประธานฯ จึงไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
ซึ่งประชุมเมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาบริษัท ไดจัด ใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 เมื่อ วัน
พฤหัส บดีที่ 9 เมษายน 2552 และบริษัท ไดจัด ทํา รา งรายงานการประชุม ดัง กลา ว พรอ มทั้ง ทํา การเปด เผย
ขอ มูล ใหแ กต ลาดหลัก ทรัพ ยแ หง ประเทศไทย และกระทรวงพาณิช ยภ ายในเวลาที่กํา หนดตามกฎหมายที่
เกี่ย วขอ งแลว รวมทั้ง บริษัท ไดเ ผยแพรขอ มูล ในเวปไซตข องบริษัท (http://www.majorcineplex.com) แลว
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รายละเอีย ดรา งรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อหุ น ประจํ าป 2552 ปรากฎตามเอกสารแนบทา ย 1 จึง
เห็น สมควรเสนอใหที่ป ระชุม ผูถือ หุน พิจ ารณาและรับ รองรายงานการประชุม สามัญ ผูถือ หุน ประจํา ป 2552
ซึ่งประชุมเเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552
เมื่อประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาวาระที่ 1 แลว ประธานฯ ไดส อบถามที่ป ระชุม วา
ผู ถ ือ หุ น ทา นใดประสงคจ ะสอบถามประเด็น ใดเพิ ่ม เติม หรือ ไม และเมื ่อ ไมม ีผู ถ ือ หุ น สอบถามเพิ ่ม เติม
ประธานฯ ไดขอเสนอใหที่ป ระชุม ผูถือ หุน พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผูถือ หุน ประจํา ป 2552
ซึ่งประชุมเเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552
มติที่ประชุม
2552 ดวยคะแนนเสียง

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
เห็นดวย จํานวน
591,980,506 เสียง หรือเทากับรอยละ 100
ไมเห็นดวย จํานวน
- เสียง หรือเทากับรอยละ 0
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง หรือเทากับรอยละ 0
ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551
ประธานฯ ไดใหนายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจง
รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 ใหที่ประชุมทราบ
รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป 2552 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฎในรายงานประจําปของบริษัท ที่ไดจัดสงไปใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุม ตามเอกสารแนบทาย 2
เมื่อ รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แ จงรายละเอีย ดผลการดํา เนิน งาน
ของบริษ ัท ในรอบป 2552 แลว ประธานฯ ไดส อบถามที่ป ระชุม วา ผูถ ือ หุน ทา นใดประสงคจ ะสอบถาม
ประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม และเมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากวาระนี้
เปนวาระการแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียงแตอยางใด
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประธานฯ ไดใหนายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีบัญชีและการเงิน
ชี้แจงรายละเอียดงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหที่ประชุมพิจารณา
รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงวาเพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษัท ขอ 41. คณะกรรมการไดจัดใหมี
การทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท เสนอตอที่ประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแลวดังมีรายละเอียดตามที่ไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้
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เมื่อรองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบดุลและงบกําไร
ขาดทุ นประจําป สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แล ว ประธานฯ ไดส อบถามที่ประชุมว าผูถื อหุนท านใด
ประสงคจะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม และเมื่อ ไมมีผูถือ หุน สอบถามเพิ่ม เติม ประธานฯ จึงขอเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2552
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย จํานวน
593,108,336 เสียง หรือเทากับรอยละ 100
ไมเห็นดวย จํานวน
- เสียง หรือเทากับรอยละ 0
งดออกเสียง จํานวน
4,372 เสียง หรือเทากับรอยละ 0
ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2552
ประธานฯ ไดใหนายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจง
รายละเอียดการจายเงินปนผล ประจําป 2552 ใหที่ประชุมพิจารณา
รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงวาตามนโยบายการจายเงินปนผล
ของบริษัทไดกําหนดวาในกรณีที่บริษัทไมมีเหตุจําเปนอื่นใด บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตรา
ประมาณร อ ยละ 40 ของกํ า ไรสุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ภาษี เ งิ น ได แ ล ว ในแต ล ะป และการจ า ยเงิ น ป น ผลนั้ น จะต อ งไม มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ
ในป 2552 บริษัทมีผลกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได เปนจํานวน 333,724,752 บาท คิดเปนกําไร
ตอหุนเทากับ 0.39 บาทตอหุน บริษัทจึงสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา 115
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 43. ซึ่งไดกําหนดใหหาม
จายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร โดยการจายเงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน
คณะกรรมการจึงพิจารณาแลวเห็นวาจากผลกําไรสุทธิของบริษัทในป 2552 ทําใหบริษัทมีความสามารถที่จะ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได คณะกรรมการจึงมีมติใหเสนอจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากผลประกอบการของ
ป 2552 งวดเดือนมกราคม 2552 – ธันวาคม 2552 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท คิดเปนรอยละ 89.74 ของกําไร
สุทธิตอหุน โดยบริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 19 เมษายน 2553 (Record Date)
และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปด
สมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ น ในวั น ที่ 20 เมษายน 2553 และกํ า หนดจ า ยเงิ น ป น ผลแก ผู ถื อ หุ น ในวั น ที่ 4
พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ หุนสามัญที่บริษัทซื้อคืนทั้งหมด จํานวน 40,907,700 หุน จะเปนหุนที่ไมมีสิทธิไดรับเงิน
ปนผล
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ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการของบริษัท
ประจําป 2552 สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุน
ละ 0.35 บาท (สามสิบหาสตางค) โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 19 เมษายน 2553
(Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 20 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการของ
บริษัท ประจําป 2552 สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหแกผูถือหุนใน
อัตราหุนละ 0.35 บาท (สามสิบหาสตางค) โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 19
เมษายน 2553 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 20 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปน
ผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
จํานวน
593,108,336 เสียง หรือเทากับรอยละ 100
ไมเห็นดวย
จํานวน
- เสียง หรือเทากับรอยละ 0
งดออกเสียง จํานวน
4,372 เสียง หรือเทากับรอยละ 0
ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหนงตามวาระ
ประธานฯ ไดใหเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออก
จากตําแหนงตามวาระใหที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการการประชุมไดชี้แจงวาตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 16. กําหนดวาในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 (หรือใกลเคียง 1 ใน 3) โดยใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก แตอาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขาเปนกรรมการไดอีก
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 นี้ มีกรรมการที่จะตองพนจาก
ตําแหนงตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด คิดเปนจํานวน 3 คน ไดแก
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายวิชา พูลวรลักษณ
กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นายวิชัย พูลวรลักษณ
กรรมการ
ในการสรรหากรรมการ บริษัทไดประกาศเชิญใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเห็นวา ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่
31 มกราคม 2553 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท แตเมื่อ
ครบกําหนดเวลาแลว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดดําเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณา
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณและประวัติการทํางานที่ดี และมีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพออันเปน
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ประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังไดคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
องคประกอบและโครงสรางของกรรมการตามกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหเลือกตั้งกรรมการที่
ตองออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ประวัติและขอมูลกรรมการที่เสนอใหเลือกตั้งครั้งนี้ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดซึ่ง
เขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย 3
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
2. นายวิชา พูลวรลักษณ
เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นายวิชัย พูลวรลักษณ
เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ
อนึ่ง ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนแบบการใชคะแนนเสียงขาง
มาก โดยกําหนดใหหนึ่งหุนเทากับหนึ่งคะแนนเสียง
ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระกลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยลงคะแนนเปนรายบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(1) นายสมใจนึก เองตระกูล ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย จํานวน 556,446,884 เสียง หรือเทากับรอยละ 93.82
ไมเห็นดวย จํานวน 36,659,000 เสียง หรือเทากับรอยละ 6.18
งดออกเสียง จํานวน
7,824 เสียง หรือเทากับรอยละ 0
ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2) นายวิชา พูลวรลักษณ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย จํานวน 556,472,884 เสียง หรือเทากับรอยละ 93.82
ไมเห็นดวย จํานวน 36,633,000 เสียง หรือเทากับรอยละ 6.18
งดออกเสียง จํานวน
7,824 เสียง หรือเทากับรอยละ 0
ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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(3) นายวิชัย พูลวรลักษณ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย จํานวน 556,469,284 เสียง หรือเทากับรอยละ 93.82
ไมเห็นดวย จํานวน 36,634,600 เสียง หรือเทากับรอยละ 6.18
งดออกเสียง จํานวน
9,824 เสียง หรือเทากับรอยละ 0
ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ ประจําป 2552
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ
ประจําป 2553 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ไดพิจารณาโดยกลั่นกรองอยาง
ละเอียดเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดของกรรมการ และไดเทียบเคียงกับคาตอบแทน
ของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งการเติบโตของผลกําไรตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 4 และได เ สนอไปยั ง คณะกรรมการบริ ษั ท ให เ สนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ให พิ จ ารณาอนุ มั ติ
ค าตอบแทนคณะกรรมการ ค าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุ ดย อยต างๆ สํ า หรั บ ป 2553
โดยกํ า หนดวงเงิ น ค า ตอบแทนสํ า หรั บ กรรมการดั ง กล า วเป น จํ า นวนไม เ กิ น 8.1 ล า นบาท และได ใ ห
นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการกําหนด
คาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ ประจําป 2553 ใหที่ประชุมพิจารณา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดชี้แจงวาพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.
2535 มาตรา 90 กําหนดวา“การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม”
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553
โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของคาตอบแทนที่สอดคลองกับภาระหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย รวมทั้งไดเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเคียงกัน จากรายงานผลสํารวจอัตรา
คาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเติบโตดานผลการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงมีมติ
กํ า หนดค า ตอบแทนคณะกรรมการสํ า หรั บ ป 2553 เป น จํ า นวนเงิ น ไม เ กิ น 8.1 ล า นบาท โดยแยกออกเป น
คาตอบแทน จํานวน 6.6 ลานบาท และบําเหน็จพิเศษ จํานวน 1.5 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คาตอบแทนรายป จํานวน 6.6 ลานบาท ซึ่งแยกเปนดังนี้
(1) สํ า หรั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ให จ า ยเป น รายป โดยจ า ยให แ ก ป ระธานกรรมการ ป ล ะ
800,000 บาท และกรรมการ/กรรมการอิสระ ปละ 500,000 บาทตอคน
(2) สํ า หรั บ คณะกรรมการตรวจสอบ ให จ า ยเป น รายป โดยจ า ยให แ ก ป ระธานกรรมการ
ตรวจสอบปละ 162,500 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปละ 62,500 บาทตอคน
(3) สํ า หรั บ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนของบริ ษั ท ให จ า ยเป น รายป
โดยจายใหแกกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ปละ 100,000 บาทตอคณะกรรมการทั้งคณะ
(4) สําหรับคณะกรรมการบริหาร ใหจายเปนรายป โดยจายใหแกประธานกรรมการบริหาร
ปละ 162,500 บาท และกรรมการบริหาร ปละ 250,000 บาทตอคณะกรรมการทั้งคณะ
2. บําเหน็จพิเศษจํานวน 1.5 ลานบาท
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ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ
ประจําป 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ
ประจําป 2553 ตามรายละเอียดดังนี้
1. คาตอบแทนรายป จํานวน 6.6 ลานบาท ซึ่งแยกเปนดังนี้
(1) สําหรับคณะกรรมการบริษัท ใหจายเปนรายป โดยจายใหแกประธาน
กรรมการ ปละ 800,000 บาท และกรรมการ/กรรมการอิสระ ปละ 500,000 บาทตอคน
(2) สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจายเปนรายป โดยจายใหแกประธาน
กรรมการ ตรวจสอบปละ 162,500 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปละ 62,500 บาทตอคน
(3) สําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทใหจาย
เปนรายป โดยจายใหแกกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ปละ 100,000 บาทตอคณะกรรมการทั้งคณะ
(4) สําหรับคณะกรรมการบริหาร ใหจายเปนรายป โดยจายใหแกประธาน
กรรมการบริหาร ปละ 162,500 บาท และกรรมการบริหาร ปละ 250,000 บาทตอคณะกรรมการทั้งคณะ
2. บําเหน็จพิเศษจํานวน 1.5 ลานบาท
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
จํานวน
593,107,736 เสียง หรือเทากับรอยละ 100
ไมเห็นดวย
จํานวน
1,600 เสียง หรือเทากับรอยละ 0
งดออกเสียง จํานวน
4,372 เสียง หรือเทากับรอยละ 0
ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2553
ประธานฯ ได ใ ห เ ลขานุ ก ารการประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2553 ใหที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการการประชุมไดชี้แจงวาเนื่องจากมีเหตุจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปลี่ยนผูสอบบัญชี จึงขอเรียน
แจงเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีจากนายบุญมี งดงามวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 เปนนายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา
120 และขอบังคับของบริษัท ขอที่ 38. ที่กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ
บัญชีของบริษัททุกป และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพิจารณา
แลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส
จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2553 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ตามรายชื่อดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทในป 2552
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445
2. นางณฐพร
พันธุอุดม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
3. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095
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ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
แทนได
นอกจากนี้ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อ
ดังกลาวไมมีความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด
ในสวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงภาระหนาที่ในการสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแลว เห็นควรกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัท
ยอย ประจําป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 6,300,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย 5
เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2553 แลว ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถาม
ประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม และและเมื่อ ไมมีผูถือ หุน สอบถามเพิ่ม เติม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2553 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคน
ใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทในป 2553
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
3. นางณฐพร พันธุอุดม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานไดใหบริษัท
ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัดแทนได โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2553 เปนจํานวนเงิน
ไมเกิน 6,300,000 บาท ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
จํานวน
593,107,736 เสียง หรือเทากับรอยละ 100
ไมเห็นดวย
จํานวน
1,600 เสียง หรือเทากับรอยละ 0
งดออกเสียง จํานวน
4,372 เสียง หรือเทากับรอยละ 0
ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท
ประธานฯ ไดใหเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ใหที่
ประชุมพิจารณา
เลขานุการการประชุมไดชี้แจงวาเนื่องจากบริษัทมีความประสงคที่จะจัดหาเงินเพื่อใชในการดําเนิน
ธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท โดยการออกหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 800 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงคของการใชเงิน : เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทรวมทัง้ ชําระหนี้
เงินกูระยะสั้น
ประเภท
: หุนกู ซึ่งอาจเปนหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินตนหรือคืนเงินตน
ครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดไถถอน มีประกันหรือไมมีประกัน มีหรือไมมี
ผูแทนผูถือหุนกู ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุนกูนั้นๆ
จํานวน
: มูลคารวมของหุนกูกําหนดไวไมเกิน 800 ลานบาท
การเสนอขาย
: เสนอขายภายในประเทศและ/หรือตางประเทศใหแกประชาชนทั่วไป
และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรือเสนอขายใหแกผูลงทุน
ประเภทสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญทั้งหมดหรือบางสวน
ซึ่งอาจแบงเปนการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจํานวนหรือหลายครั้งก็
ได
อัตราดอกเบี้ย
: อัตราคงที่เทากับ 3.35% ตอป
อายุ
: 3 ป 2 เดือน (ครบกําหนดไมเกินวันที่ 30 มิถุนายน 2556)
เงื่อนไขอื่นๆ
: ขอจํากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุนกู เชน ประเภทหรือชนิดของหุนกูที่
จะออกในแตละครั้ง มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตรา
ดอกเบี้ย การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู
วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถถอนกอนกําหนด และ
การจดทะเบียนในศูนยซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือตลาดรองใดๆ ใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือกรรมการผูจัดการและ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจัดการที่จะ
พิจารณาและกําหนดตอไป และมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการและ/หรือกรรมการผูจัดการและ/หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผูจัดการในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียด
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู แตละประเภท/แตละชนิดในแตละครั้ง รวมทั้งใหมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูนั้นๆ ใหสําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งรวมถึงมีอํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนาย การเขาทําและลง
นามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การ
จัดทําและยื่นคําขอและเอกสารตางๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ การแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือ
สัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของการแตงตั้งที่ปรึกษาตางๆ เปนตน
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เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทแลว ประธานฯ ได
สอบถามที่ประชุมวาผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม และเมื่อ ไมมีผูถือ หุน สอบถาม
เพิ ่ม เติม ประธานฯ จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกและเสนอขายหุ น กู ข องบริ ษั ท ตาม
รายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู ภายในวงเงิน
ไมเกิน 800 ลานบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ยกเวนการออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธ โดยมีผูถือหุนลงคะแนน
เสียงดังนี้
เห็นดวย จํานวน 592,357,936 เสียง หรือเทากับรอยละ 99.87
ไมเห็นดวย จํานวน
754,100 เสียง หรือเทากับรอยละ 0.13
งดออกเสียง จํานวน
4,672 เสียง หรือเทากับรอยละ 0
ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
-ไมมีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระที่ 9 แลว ประธานฯ ไดสอบถามวาที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีความ
ประสงคจ ะเสนอเรื่องอื่นใดตอที่ ประชุม เพื่อพิ จารณาอี กหรือไม เมื่อไมมี ผูใดเสนอเรื่อ งอื่นใดต อที่ป ระชุ มเพื่ อ
พิจารณาแลว ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเวลา 12.00 น.

ประธานที่ประชุม
(นายสมใจนึก เองตระกูล)

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.
Registration No. 0107545000047
1839‐1839/1 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0‐2511‐5427‐36 www.majorcineplex.com

