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        วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์2562 

 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบทา้ย 1. รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

 2.  รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) 

 3.  ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

 และนิยามกรรมการอสิระ 

 4.  ขอ้มลูค่าตอบแทนและเบี้ยประชมุส  าหรบักรรมการ ประจ าปี 2562 

 5. รายนามผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดค่าสอบบญัช ีและรายชื่อบรษิทัย่อยทีใ่ชผู้ส้อบบญัชรีายเดยีวกนั 

 6.  ค าชี้แจงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน หลกัฐานการแสดงตนเขา้ร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนน 

 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 7. รายชื่อกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 8. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 9. ขอ้บงัคบัของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กี่ยวกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 10. แผนทีข่องสถานทีใ่นการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 

ในวนัพฤหสับดทีี ่11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์รชัโยธิน (โรงที ่14) เลขที ่1839,1839/1,1839/6 

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ยความเห็นของ

คณะกรรมการดงัต่อไปนี้   

วาระที่ 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2561 

 หลกัการและเหตผุล 

 บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2561 และบริษทัไดจ้ดัท  ารายงาน

การประชุมดงักล่าว พรอ้มท ัง้ท  าการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่

ก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซตข์องบริษทั (http://www.majorcineplex.com) แลว้รายละเอียด

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 1 

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดท้  าการบนัทกึขอ้มูลไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2561 ตามรายงาน

การประชมุทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดน้ าเสนอ 

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

http://www.majorcineplex.com/
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วาระที่ 2  รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

 หลกัการและเหตผุล 

 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 มรีายละเอยีดดงัทีป่รากฏในรายงานประจ าปีของบริษทั ทีไ่ดจ้ดัส่ง

ไปใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ ตามเอกสารแนบทา้ย 2 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 ดงักลา่ว 

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

วาระนี้ไม่ตอ้งไดร้บัการลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพือ่ทราบ 

 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2561 สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 หลกัการและเหตผุล 

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 41. คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบการเงนิประจ าปี 2561 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทั เสนอต่อ 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เพือ่พจิารณาอนุมตั ิโดยงบการเงนิประจ าปี 2561 ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ไดผ่้าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ดงัมีรายละเอียดสรุป

สาระส าคญัจากงบการเงนิดงันี้ 

 

  ฐานะทางการเงนิ ปี 2561 

สนิทรพัย ์ 14,074,213,890 บาท 

หนี้สนิ 7,441,731,361 บาท 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 6,632,482,529 บาท 

 

ผลการด าเนินงาน ปี 2561 

รายได ้ 9,952,358,647 บาท 

ก าไรสุทธ ิ 1,283,589,820 บาท 

ก าไรต่อหุน้ 1.43 บาท 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ากระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงนิของบริษทัมรีะบบการควบคุม

ภายในทีด่เีพยีงพอทีท่  าใหม้ ัน่ใจไดว้่ารายงานทางการเงนิแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐาน

การบญัชทีีก่ฎหมายก าหนด รวมท ัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิอย่างเพยีงพอและทนัเวลาเพือ่เป็นประโยชนก์บัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ หรือ

ผูใ้ชง้บการเงนิในการตดัสนิใจลงทนุ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั และไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
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จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2561 รวมท ัง้รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

 หลกัการและเหตผุล 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัไดก้ าหนดว่าในกรณีทีบ่รษิทัไม่มเีหตจุ  าเป็นอืน่ใด บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบาย

จ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดแ้ลว้ในแต่ละปี และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบ

ต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนียัส  าคญั 

 ในปี 2561 บริษทัมผีลก าไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดเ้ป็นจ านวน 1,283,589,820 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 1.43

บาท ต่อหุน้ บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.

2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที ่43. ซึ่งไดก้ าหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร 

โดยการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าจากผลก าไรสุทธิของบริษทัในปี 2561 

ท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจงึมมีตใิหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

จากผลประกอบการของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 1.35 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 94.10 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผล

ระหว่างกาลไปแลว้ส  าหรบัผลการด าเนินการงวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดอืนมกราคม 2561 – มถินุายน 2561 ในอตัรา 0.65 บาทต่อหุน้ 

เป็นเงนิจ านวน 581,533,876 บาท โดยคณะกรรมการขอเสนอจ่ายเงนิปนัผลอกีหุน้ละ 0.70 บาท เป็นเงนิ 626,267,251 บาท ส าหรบัผล

ประกอบการสองไตรมาสหลงั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2561 – ธนัวาคม 2561 รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2561 เป็นเงนิจ านวนรวมท ัง้สิ้น 

1,207,801,127 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่24 เมษายน 2562 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปนัผล

แก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบขอ้มลูก าไรสุทธแิละอตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมาดงันี้ 
 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 

 

ปี 2559 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 

1. ก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท)  1,188.22 1,193.34 1,284.13 

2. ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท:หุน้) 1.33 1.33 1.43 

3. สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 90.23 93.98 94.10 

4. รวมเงนิปนัผลจ่ายประจ าปีต่อหุน้ (บาท:หุน้) 1.20 1.25 1.35 

     4.1 เงนิปนัผลระหว่างกาลงวด 6 เดอืนแรก (บาท:หุน้) 0.60 0.65 0.65 

     4.2 เงนิปนัผลงวด 6 เดอืนหลงั (บาท:หุน้) 0.60 0.60 0.70 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็สมควรแจง้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลส าหรบั   

ผลการด าเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม 2561 – มถินุายน 2561 ในอตัรา 0.65 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 581,533,876 บาท และเสนอที่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการงวด 12 เดอืนของปี 2561 ต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.35 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 94.10 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ โดยคงเหลอืเป็นเงนิปนัผล

ส าหรบัผลประกอบการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2561 – ธนัวาคม 2561 ทีจ่ะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อกีในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท เป็นเงนิ 

626,267,251 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2561 เป็นเงนิจ านวนรวมท ัง้สิ้น 1,207,801,127 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล
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ของบรษิทั โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่24 เมษายน 2562 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ 

ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ 

หลกัการและเหตผุล 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่16. ก าหนดว่าในการประชมุสามญัประจ าปีทกุคร ัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 

(หรอืใกลเ้คยีง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บัเลอืกต ัง้ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้กี 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 นี้  มกีรรมการทีจ่ะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในอตัราหนึ่งในสามของ

จ านวนกรรมการท ัง้หมด คดิเป็นจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ 

2. นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการ 

3. นายวชิยั พูลวรลกัษณ ์ กรรมการ 

ท ัง้นี้  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษทัต ัง้แต่

วนัที ่5 พฤศจกิายน 2561 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2562 โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการ

พจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหนา้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาความเหมาะสม ส  าหรบัการประชมุในคร ัง้นี้  ไม่มผูีถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบคุคลใดมายงับรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัไดด้  าเนินการสรรหากรรมการและกรรมการ

อสิระโดยพจิารณาบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์และประวตักิารท างานทีด่ี และมภีาวะผูน้ า วสิยัทศันก์วา้งไกลรวมท ัง้มี

คุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชนต่์อการด าเนินกจิการของบรษิทั 

นอกจากนี้ ยงัไดค้ านึงถงึคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษทัฯ 

ท ัง้นี้  ส  าหรบัการพจิารณาเลอืกกรรมการอสิระ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อนัน้สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็น

อสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง จงึเหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใหเ้ลอืกต ัง้กรรมการและกรรมการอสิระทีต่อ้งออก

ตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง   

ท ัง้นี้  ประวตัิและขอ้มูลกรรมการที่เสนอใหเ้ลอืกต ัง้คร ัง้นี้  และนิยามกรรมการอิสระที่บริษทัก าหนดซึ่งเขม้กว่า

ขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุตามรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ 

2. นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการ 

3. นายวชิยั พูลวรลกัษณ ์ เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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 อนึ่ง ขอ้บงัคบัของบรษิทัไดก้ าหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงแต่งต ัง้กรรมการบรษิทัเป็นแบบการใชค้ะแนนเสยีงขา้งมาก 

โดยก าหนดใหห้นึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งคะแนนเสยีง 

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

เสยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่15. 
 

วาระที่ 6  พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนและเบี้ยประชมุส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2562  

 หลกัการและเหตผุล 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 90 ก าหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา

ประชมุ" 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยพจิารณากล ัน่กรอง

ถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมท ัง้ไดเ้ปรียบเทยีบกบัธุรกิจใน

ประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั จากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบยีนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย รวมถงึการขยายตวัทางธุรกิจและการเตบิโตดา้นผลการด าเนินงานของบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจงึมี

มตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส  าหรบัปี 2562 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 14.2 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 

7.8 ลา้นบาท และบ าเหน็จพเิศษ จ านวน 6.4 ลา้นบาท โดยรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ของบริษทัส  าหรบัปี 2562 พรอ้มท ัง้ขอ้มูลการเปรียบเทยีบอตัราค่าตอบแทนในปี 2560 และอตัราค่าตอบแทนในปี 2561 ปรากฏตาม

เอกสารแนบทา้ย 4 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้  เหน็สมควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 14.2 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็น

ค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 7.8 ลา้นบาท และบ าเหน็จพเิศษ จ านวน 6.4 ลา้นบาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
 

วาระที่ 7  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2562 

 หลกัการและเหตผุล 

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้ที ่38. ทีก่  าหนดใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทกุปี และโดยการพจิารณาและเสนอแนะ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้ต่งต ัง้

บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชี 

คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัในปี 2562 
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1. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

2. นายไพบูล ตนักูล    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

4. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

 

 ท ัง้นี้ ผูส้อบบญัชรีายนายไพบูล ตนักูล และรายนายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยในปี 2559-2561 และนายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ให ้

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ระหว่างปี 2549-2553 และปี 2559-2561 ส่วนนายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ ไดร้บัการเสนอชื่อ

ใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยแลว้เป็นเวลา 8 ปีตดิต่อกนั ในการนี้  ยงัไม่มผูีส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้

รายใดทีป่ฏบิตัหินา้ทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทั (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษทั) มาแลว้เป็นเวลา 7 รอบปีบญัชีตดิต่อกนั ส่วน

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นส  านกังานสอบบญัชีของบริษทันัน้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการและที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 13 ปี 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  แทนได ้

 นอกจากนี้  บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มี

ความสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนไดเ้สยีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมี

ผลกระทบต่อการปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชนี ัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึภาระหนา้ทีใ่นการสอบทานและตรวจสอบ

งบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อยแลว้ เหน็ควรก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิ 4,550,000 บาท ค่าสอบ

บญัชขีองบรษิทัย่อยเป็นเงนิจ านวนไม่เกิน 3,810,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิรวม

ไม่เกนิ 8,360,000 บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหแ้ต่งต ัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่ง

ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัในปี 2562 

 

1. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

2. นายไพบูล ตนักูล    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

4. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิ 4,550,000 บาท และรบัทราบค่าสอบบญัชีของ

บริษทัย่อยเป็นเงนิจ านวนไม่เกิน 3,810,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกิน 

8,360,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตังิานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้
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จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัเิรื่องการลดทนุจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่าย และแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิ 

ขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบยีนของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน 

 หลกัการและเหตผุล 

  ตามที่บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั  รุ่นที่ 4 

(MAJOR ESOP-W4) (“โครงการ ESOP”) ตามมติทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2555 และโครงการ ESOP ไดส้ิ้นสุดเมือ่วนัที ่10 เมษายน 

2560 ทีผ่่านมา ในการนี้ บรษิทัจงึมคีวามประสงคจ์ะตดัหุน้สามญัของบริษทัทีอ่อกเพือ่รองรบัการใชส้ทิธิของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิตามโครงการ 

ESOP ดงักล่าว จ านวน 1,598,845 หุน้ ซึ่งมมีูลค่าหุน้ละ 1 บาท บริษทัจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบยีนของบริษทั พรอ้มท ัง้แกไ้ขหนงัสอื

บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบยีน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนดงักลา่ว  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบริษทั

จากจ านวน 896,266,347 บาท เป็น 894,667,502 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัมไิดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 1,598,845 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 

บาท และพจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบยีนของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน 

จดทะเบยีนเป็นดงันี้ 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จ านวน 894,667,502 บาท (แปดรอ้ยเกา้สิบสี่ลา้นหกแสนหกหมื่นเจ็ดพนัหา้

        รอ้ยสองบาทถว้น) 

   แบ่งออกเป็น     894,667,502 หุน้  (แปดรอ้ยเกา้สิบสี่ลา้นหกแสนหกหมื่นเจ็ดพนัหา้

        รอ้ยสองหุน้) 

   มลูค่าหุน้ละ                       1 บาท     (หนึ่งบาทถว้น) 

   โดยแบ่งออกเป็น   

   หุน้สามญั   894,667,502 หุน้  (แปดรอ้ยเกา้สิบสี่ลา้นหกแสนหกหมื่นเจ็ดพนัหา้

        รอ้ยสองหุน้) 

   หุน้บรุมิสทิธิ   - หุน้ (-หุน้)”  

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 25 เรื่องการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และขอ้ 32 เรื่อง 

การเรียกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบริษทั  

 หลกัการและเหตผุล 

  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั (ก) ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์ลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2557 ประกอบกบั ค าชี้ แจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสข์อง 

หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน บรษิทัจ ากดั บรษิทัมหาชนจ ากดั สมาคมการคา้ และหอการคา้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่
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74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสล์งวนัที ่23 กนัยายน 2559 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัที่ประสงคจ์ะประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งมกีารก าหนดเรื่องดงักลา่วไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั และ (ข) มาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. มหาชนฯ ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโดย

ค าส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  

ซึง่ก าหนดการใหส้ทิธผูิถ้อืหุน้เรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งท าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 

25 เรื่องการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และขอ้ 32 เรื่อง การเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ และใหใ้ช ้

ขอ้ความใหม่ ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

  ขอ้ความเดมิ 

 

 “ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสอืนดั

ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสทิธิหรือ

ประโยชนข์องบรษิทั จะแจง้การนดัประชมุโดยวธิอีืน่ และก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่าน ัน้ก็ได ้โดยสถานทีท่ี่

ประชุมไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้ส  านกังานแห่งใหญ่ของของบริษทั หรือจงัหวดัอื่นใดแลว้แต่

ประธานกรรมการ หรอืกรรมการผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจะเหน็สมควร” 

 

 “ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิ้นสุด

ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  

 

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวสิามญัคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็สุดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่

นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัได ้

ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท  าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียก

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการทีข่อเรยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนใน

หนงัสอืดงักลา่วดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอื

จากผูถ้อืหุน้” 

 

  ขอ้ความใหม่    

 

“ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสอืนดั

ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสทิธิหรือ

ประโยชนข์องบรษิทั จะแจง้การนดัประชมุโดยวธิอีืน่ และก าหนดวนัประชมุ ใหเ้ร็วกว่าน ัน้ก็ได ้โดยสถานที่

ทีป่ระชมุไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ส  านกังานแห่งใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัอืน่ใดแลว้แต่ประธาน

กรรมการ หรอืกรรมการผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจะเหน็สมควร 

     

การประชุมคณะกรรมการสามารถจดัใหม้กีารประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ดต้ามเงือ่นไข ข ัน้ตอนและ

วธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด” 

 

“ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดอืน นบัแต่วนัสิ้นสุด

ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
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การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้สุดแต่จะเหน็สมควร หรือผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรือหลายคน

ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท  าหนงัสอืขอให ้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตุผลในการที่ขอให ้

เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อื

หุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ท ัง้หลายซึ่ง

เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้

วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้  ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที่

คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุม

และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามคร ัง้ใด  จ านวน 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้  ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้ง

ร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค่้าใชจ่้ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในคร ัง้น ัน้ใหแ้ก่บรษิทั” 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้ 25 และขอ้ 32 ซึ่งเป็นเรื่องการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และการเรียกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบริษทั โดยยกเลกิขอ้ความเดมิ 

และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ พรอ้มท ัง้มอบอ านาจใหก้รรมการผูม้อี  านาจของบริษทั หรือบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากกรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษทั มอี  านาจในการแกไ้ข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลงถอ้ยค า ในขอ้บงัคบัดงักล่าวไดต้ามความจ าเป็นและ

เหมาะสมเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าส ัง่ของนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนในการจดทะเบยีนขอ้บงัคบักบักระทรวงพาณิชย ์

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10  วาระอืน่ๆ 

 

อนึ่ ง  บริษ ัทไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซต์ของบริษ ัท

(http://www.majorcineplex.com หรือ http://corporate.majorcineplex.com) ดว้ยแลว้ และหากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามทีต่อ้งการ

ใหบ้ริษทัชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอคร ัง้นี้  สามารถจดัส่งค าถามล่วงหนา้ไดท้ี่ ir@majorcineplex.com หรือ 

company_s@majorcineplex.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.majorcineplex.com/
http://corporate.majorcineplex.com/
mailto:company_s@majorcineplex.com


 
 

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
Registration No. 0107545000047 

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

 

 

 

 

 

  จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าว โดยบริษทัจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีน

ต ัง้แต่เวลา 08.00 น. ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุสามารถจะเขา้ประชมุดว้ยตนเอง หรอืมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นซึ่งบรรลุนิตภิาวะเขา้

ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ และเพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น จงึขอใหท้่าน

ผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ น าหลกัฐานตามรายละเอยีดในเอกสารแนบทา้ย 6 และ 8 มาแสดงเพือ่สทิธิในการเขา้ร่วมประชุม ในกรณีที ่

ผูถ้อืหุน้เลอืกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอสิระของบริษทั โปรดส่งหลกัฐานตามรายละเอยีดในเอกสารแนบทา้ย 6 และ 8 มาพรอ้มกบั

หนงัสอืมอบฉนัทะดว้ย โดยใส่ซองตอบรบัส่งกลบัมายงับรษิทัเพือ่จกัไดด้  าเนินการตามความประสงคข์องท่านต่อไป 
 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

                
       

            (นายสมใจนึก เองตระกูล) 

         ประธานกรรมการ 

          โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

            บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

 


