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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้จ ากดั (มหาชน) 

วนัพธุที ่3 เมษายน 2556 

ณ โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ (โรงที ่14) 

เลขที ่1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

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

กรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

1.  นายสมใจนึก           เองตระกูล      ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2.  นายวชิา                  พูลวรลกัษณ ์    กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3.  นายชยั                    จรุงธนาภบิาล    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4.  นายวลัลภ                  ตัง้ตรงจติร      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

5.  นายนฤนาท                รตันะกนก        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

6.  นายวรีวฒัน ์                องคว์าสฎิฐ ์      กรรมการและกรรมการบรหิาร 

7.  นางภารด ี                  พูลวรลกัษณ ์     กรรมการและกรรมการบรหิาร 

8.  นายธนกร                   ปลุเิวคนิทร ์       กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร สายงานธุรกิจฟิลม์ภาพยนตร ์

9.  รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์  โลหะชาละ         กรรมการอสิระ 

10. นายแพทยเ์สถยีร    ภู่ประเสรฐิ        กรรมการอสิระ 

11. นายวชิยั                    พูลวรลกัษณ ์      กรรมการ 

 

กรรมการของบรษิทัทีล่าประชมุ 

-ไม่ม-ี 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวฐติาภสัร ์  อสิราพรพฒัน ์    ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิและเลขานุการบรษิทั   

                             

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางกุลกนิษฐ   ค าศิรวิชัรา         ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                 บรษิทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

             และเลขานุการการประชมุคร ัง้นี้ 

2.  นางสาวอารยา             สลัเลขวทิย ์        ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                        บรษิทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

 

ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นายพสิฐิ               ทางธนกลุ     ผูส้อบบญัช ี 

                                 บรษิทั ไพรซ้ วอรเ์ตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
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เริ่มประชมุเวลา 10.00 น. 

นายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ท  าหนา้ทีป่ระธานในที่ประชุมและไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัก าหนดใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  ขณะนี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

จ านวน 439 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 647 ราย รวมท ัง้สิ้นจ านวน 1,086 ราย จ านวนหุน้ที่เขา้ประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนจ านวน 

418,353,077 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 47.13 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ถอืว่าครบเป็นองคป์ระชุม จงึขอเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2556 

ประธานแจง้ว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าสมควรบรรจุในวาระ

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้  รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการและส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมเป็นการ

ลว่งหนา้ต ัง้แต่วนัที ่17 กนัยายน 2555 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต ์www.majorcineplex.com และ www.set.or.th ปรากฏ

ว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้  

ก่อนพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชมุ ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการของการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนใน

วาระต่าง ๆ ดงันี้ 

1.  การออกเสียงลงคะแนน ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ส  าหรบัการออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรือ

งดออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ  เท่านัน้  ส่วนในกรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดยีนจะสามารถแยกลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้และถา้มกีาร

ลงคะแนนไม่เตม็จ านวน  จ านวนคะแนนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นการงดออกเสยีง 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดม้อบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษิทัไดร้วบรวมและบนัทกึการออกเสยีงไวใ้นคอมพวิเตอร์

แลว้  ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี 

4. หากผูถ้อืหุน้ใดจะซกัถามหรอืตอ้งการใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารชี้แจงเพิม่เตมิในประเดน็ใด ใหแ้จง้ชื่อและซกัถามเมือ่น าเสนอ

จบในแต่ละวาระหรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

เมือ่เลขานุการการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้  ประธานจึงไดด้  าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ

ประชมุดงัต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555 ประชมุเม่ือวนัองัคารที่ 3 เมษายน 2555 

ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่าบริษทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555 เมื่อวนัองัคารที่ 5 เมษายน 2555 และได ้

จดัท  ารายงานการประชุมเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยใ์นเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ใน

เวบ็ไซตข์องบริษทัที ่www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอยีดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 1  จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี่

ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่ 3  เมษายน 2555   

เมือ่ประธานชี้แจงรายละเอยีดแลว้ไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามประเดน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถาม ประธานไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2555 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2555 ดงันี้ 

                        เหน็ดว้ย        จ านวน     423,052,854 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ 100 

                ไม่เหน็ดว้ย     จ านวน     100   เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ 0  

http://www.majorcineplex.com/
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                งดออกเสยีง   จ านวน           506,200     เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ 0 

                ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2555 

ประธานไดใ้หน้ายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เป็นผูแ้ถลงผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2555  

            นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2555 โดยมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษทั 

ทีไ่ดแ้จกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุแลว้        

   นายนิธ ิละเอยีดด ีผูถ้อืหุน้รบัมอบฉนัทะ มคี าถามดงันี้ 

1.   ท าไมรายไดใ้นไตรมาส 4 ถงึนอ้ยกว่าไตรมาสอืน่ๆ 

   นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. รายไดใ้นไตรมาส 4 นอ้ยลง เนื่องจากรายไดภ้าพยนตรไ์ทยหนึ่งเรื่องมรีายไดต้ า่กว่าทีป่ระมาณการไวจ้  านวนมาก 

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ  ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่าวาระนี้ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์เลขานุการบริษทัชี้แจงเกี่ยวกบังบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2555 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการบรษิทัชี้แจงว่าคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทนุประจ าปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ซึ่งไดร้บั

การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ตามรายละเอยีดที่ไดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

 

นายเกยีรต ิสุมงคลธนกลุผูถ้อืหุน้รบัมอบฉนัทะ มคี าถามดงันี้ 

1. ท าไมรายไดเ้งนิปนัผลในปี 2555 นอ้ยกว่าปี 2554 เป็นจ านวนมาก 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้ 

1. ในปี 2554 มกี าไรจากการขายพื้นทีบ่างส่วนของรชัโยธนิอเวนิวใหก้บักองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์

สไตล ์ท าใหบ้ริษทั รชัโยธิน อเวนิว จ ากดั มกี าไรจ านวนมากและไดแ้บ่งเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ 2 รายคือ บมจ.สยามฟิวเจอรด์เีว 

ลอปเมนท ์และ บมจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์กรุป้  เงนิปนัผลดงักลา่วถอืเป็นรายการพเิศษของปี 2554 

  

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2555   

            มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ตามทีเ่สนอ โดยมี

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

                      เหน็ดว้ย       จ านวน            425,026,696 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ  100 

                ไม่เหน็ดว้ย    จ านวน                     100 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ     0  
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                งดออกเสยีง   จ านวน                  520,200  เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ     0 

                ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2555  

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2555 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา   

เลขานุการการประชุม ชี้แจงว่าบริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิไดใ้นแต่ละปี โดย

จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัส  าคญั 

ปี 2555 บริษทัมกี าไรสุทธิ 811,141,702 บาท   เป็นก าไรต่อหุน้ 0.92 บาท  คณะกรรมการบริษทัพจิารณาแลว้เห็นว่าควรเสนอ

จ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืในอตัราหุน้ละ 0.87 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 94.56 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ เป็นเงนิท ัง้สิ้น 770,994,270 บาท บริษทัมกีาร

จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ส  าหรบัผลการด าเนินการสองไตรมาสแรก ในอตัราหุน้ละ 0.39 บาท เป็นเงนิ 344,957,625 บาท และจะเป็นเงนิ

ปนัผลของผลการด าเนินงานในสองไตรมาสหลงัในอตัราหุน้ละ 0.48  บาท เป็นเงนิ 426,036,645 บาท  โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บั

เงนิปนัผลในวนัที ่4 มนีาคม 2556 (Record Date) รวบรวมรายชื่อโดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่5 มนีาคม 2556 และจ่ายเงนิ

ปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่2  พฤษภาคม 2556    

 

ประธานขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล  

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผลตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้      

เหน็ดว้ย       จ านวน            427,736,637 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ  100 

               ไม่เหน็ดว้ย    จ านวน             100       เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ     0  

               งดออกเสยีง   จ านวน             517,700       เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ     0 

               ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใหท้ีป่ระชุม

พจิารณา 

เลขานุการการประชมุ แจง้ว่าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555 นี้  มกีรรมการจ านวนหนึ่งในสามตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม

วาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ 

     1.  นายสมใจนึก  เองตระกูล      กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการบรษิทั 

2.  นายวชิา   พูลวรลกัษณ ์    กรรมการบรหิาร 

3.  นายวชิยั   พูลวรลกัษณ ์    กรรมการ 

              ในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบคุคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการพจิารณาเลือกต ัง้

เป็นกรรมการบรษิทัลว่งหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เมือ่ครบก าหนดแลว้ ไม่มผูีถ้อื

หุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิทั  

              คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้  าเนินการสรรหาโดยพจิารณาบคุคลทีม่คีวามรู  ้ความสามารถ มปีระสบการณ์และ

ประวตักิารท างานทีด่ี มคีุณธรรม จริยธรรม สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอและมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ

คณะกรรมการ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต่ออกีวาระหนึ่ง   
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   คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และใหเ้สนอทีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ประวตัแิละขอ้มูลกรรมการทีเ่สนอใหเ้ลอืกต ัง้

คร ัง้นี้ มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 

              ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุเลอืกกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบั

เขา้มาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยใหล้งคะแนนเป็นรายบคุคล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มมีติใหเ้ลอืกกรรมการท ัง้ 3 ท่านซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  421,203,394  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 98.3199 

     ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน     6,656,811 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 1.5538 

     งดออกเสยีง  จ านวน   540,500  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.1261  

    2. นายวชิา   พูลวรลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  427,808,194  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.8616 

     ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน    71,411 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0166 

     งดออกเสยีง  จ านวน   521,100  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.1216 

    3. นายวชิยั   พูลวรลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  427,764,494  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.851 

     ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน    71,411 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0166 

     งดออกเสยีง  จ านวน   564,800  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.1318      

   ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2556  

ประธานไดม้อบใหน้ายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอยีดการก าหนดค่าตอบแทน

ส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2556 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

นายชยั จรุงธนาภบิาล แจง้ว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 โดย

พจิารณาถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และไดเ้ปรียบเทยีบกบัธุรกิจประเภท

และขนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิและผลการด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมมีตกิ าหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2556 เป็นเงนิไม่เกิน 10.6 ลา้นบาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนรายปี จ านวน 6.6 ลา้นบาทเท่ากบัปีก่อน ๆ 

และเป็นเงนิบ  าเหน็จจ านวน 4.0 ลา้นบาท โดยมรีายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษทั 

เปรยีบเทยีบกบัปี 2554 และ 2555 ตามเอกสารแนบทา้ย 4 

ประธานใหท้ี่ประชุมสอบถาม เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ 

ประจ าปี 2556  

              มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2556 จ านวน 10.6 ลา้นบาท ตามที่

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 

โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้    
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เหน็ดว้ย   จ านวน  427,808,129  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.8616 

    ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน     64,211  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0149 

    งดออกเสยีง  จ านวน       528,610  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.1233 

             ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2556 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทัประจ าปี 2556 

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดพ้ิจารณาแลว้

เหน็สมควรใหแ้ต่งต ัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2556 โดย

ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

ผูส้อบบญัชที ัง้ 3 รายขา้งตน้เคยไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 2 ปี 

และบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เคยไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ 

เป็นเวลา 7 ปี 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนได ้

เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็น

อสิระแต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควรก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบับรษิทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 6,723,000 

บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

ประธานใหท้ี่ประชุมสอบถามเพิม่เตมิ เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทั ประจ าปี 2556 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีตแิต่งต ัง้ใหบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดัเป็นส านกังานสอบบญัชีของ

บรษิทัและบริษทัย่อยส าหรบัปี 2556 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงันี้  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ

บรษิทั 

                   1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชีรบัอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตังิานได ้ใหบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหา

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทัแทนได ้ และก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 6,723,000 บาท  

โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 
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เหน็ดว้ย   จ านวน  427,837,133  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9830 

    ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน    72,711 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0169 

 งดออกเสยีง  จ านวน   522,400  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

             ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีน จ านวน 8,234,643 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย  

 จ านวน 8,234,643 หุน้ มูลคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอยีด การลดทนุจดทะเบยีนจ านวน 8,234,643 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ได ้

ออกจ าหน่าย จ านวน 8,234,643 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุชี้แจงว่า  ตามทีท่ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2550 ของบรษิทั ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่2 เมษายน 2550 ไดม้มีติ

อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญั รุ่นที่ 3 (MAJOR ESOP#3) (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ”) จ านวนไม่เกิน 

13,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั โดยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 

16.77 บาท (สบิหกบาทเจด็สบิเจด็สตางค)์ และต่อมา บรษิทัไดม้กีารปรบัสทิธิในการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้ท ั้งใน

ส่วนของราคาการใชส้ทิธิและสดัส่วนการใชส้ทิธิตามเงือ่นไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้ เนื่องจากบริ ษทัได ้

จ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้องบรษิทั 

เนื่องจาก ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน 2555 ซึ่งเป็นก าหนดวนัใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิในคร ัง้สุดทา้ย คงเหลอื

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิจ  านวน 7,391,960 หน่วย และจ านวนหุน้สามญัทีร่องรบัการใชส้ทิธิคงเหลอื 8,234,643 หุน้ ซึ่งหุน้จ  านวนนี้  บริษทัไม่

สามารถน าออกและเสนอขายได ้

ประธานใหท้ีป่ระชุมสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนจ านวน 

8,234,643 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 8,234,643 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิลดทุนจดทะเบยีนจ านวน 8,234,643 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ได ้

ออกจ าหน่าย จ านวน 8,234,643 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

 

                     เหน็ดว้ย       จ านวน         579,303,980  เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ  99.9983 

               ไม่เหน็ดว้ย     จ านวน                   810    เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ   0.0001  

               งดออกเสยีง    จ านวน                8,724     เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ   0.0015 

               ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน 

เลขานุการการประชมุ ชี้แจงต่อทีป่ระชมุว่า เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบริษทั ตามทีไ่ดอ้นุมตัใินวาระที ่8 บริษทั

จะตอ้งยื่นจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4. ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ โดยใหใ้ชข้อ้ความ

ต่อไปนี้แทน 
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ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอต่อทีป่ระชุมใหพ้จิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื

บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัทีไ่ดอ้นุมตัใินวาระที ่8 

 มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ อนุมตัใิหแ้กเ้พิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของ

บรษิทั โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

                       เหน็ดว้ย        จ านวน            427,991875            เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ  99.8820 

                       ไม่เหน็ดว้ย     จ านวน                      100            เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000  

                 งดออกเสยีง    จ านวน                 505,200          เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ  0.1179 

                ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้

 ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดในการออกและเสนอขายหุน้กูใ้หท้ีป่ระชมุพจิารณา 

 เลขานุการการประชมุชี้แจงว่า บรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะจดัหาเงนิเพือ่ใชใ้นการช าระคนืตน้เงนิของหุน้กู ้จ  านวน 800 ลา้นบาท ซึง่จะ

ครบก าหนดไถ่ถอนในเดอืนพฤษภาคม 2556 และเพือ่ใชใ้นการขยายกิจการ โดยเพิม่เตมิจากหุน้กูเ้ดมิคงเหลอื จ านวน 500 ลา้นบาท โดยการ

ออกหุน้กูภ้ายในวงเงนิไม่เกนิ 700 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งนิ :  เพือ่ใชใ้นการช าระคืนตน้เงนิของหุน้กู ้จ  านวน 800 ลา้นบาท ซึ่งจะครบก าหนดไถ่ถอนใน

เดอืนพฤษภาคม 2556 และเพือ่ใชใ้นการขยายกจิการ 

ประเภท  : หุน้กู ้ซึง่อาจเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิชนิดทยอยคืนเงนิตน้ หรอืคนืเงนิตน้คร ัง้เดยีวเมือ่ 

 ครบก าหนดไถ่ถอน มปีระกนัหรอืไม่มปีระกนั มหีรอืไม่มผูีแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หรอืหุน้กู ้ อนุพนัธ ์

ท ัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูน้ ัน้ๆ  

จ านวน  : มูลค่ารวมของหุน้กูก้  าหนดไวไ้ม่เกิน 700 ลา้นบาท หรือในสกุลเงนิอื่นในอตัราที่

 เทยีบเท่า 

การเสนอขาย  : เสนอขายภายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรอืเสนอขายใน

กรณีจ ากดั และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ท ัง้หมด

หรอืบางส่วน ซึง่อาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคร ัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืหลายคร ัง้ก็ได ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จ านวน 896,266,347  บาท (แปดรอ้ยเกา้สบิหกลา้นสองแสนหกหมื่นหก

พนัสามรอ้ยสีส่บิเจด็บาท) 

 แบ่งออกเป็น 896,266,347  หุน้ (แปดรอ้ยเกา้สบิหกลา้นสองแสนหกหมื่นหก

พนัสามรอ้ยสีส่บิเจด็หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  1  บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 896,266,347  หุน้ (แปดรอ้ยเกา้สบิหกลา้นสองแสนหกหมื่นหก

พนัสามรอ้ยสีส่บิเจด็หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ          -       หุน้ (                    -                     ) 
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     อตัราดอกเบี้ย     : ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ ัน้ๆ 

อายุ        : ไม่เกนิ 5 ปี 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด   : ขึ้นอยู่กบัเงือ่นไขของหุน้กูท้ีอ่อกในแต่ละคร ัง้ 

เงือ่นไขอืน่ๆ               : ขอ้จ ากดัและเงือ่นไขอืน่ๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแต่ละคร ัง้ 

มลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี้ย การแต่งต ัง้ผูแ้ทน    ผูถ้อืหุน้กู ้วธิีการ

ออกและเสนอขาย วธิีการจดัสรร รายละเอยีดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจด

ทะเบยีนในศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตลาดรองใดๆ ใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ

บรษิทัและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการและ/หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

หรือกรรมการผูจ้ดัการทีจ่ะพจิารณาและก าหนดต่อไป และมอบอ านาจใหแ้ก่คณะกรรมการ 

และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการและ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการหรือ

กรรมการผูจ้ดัการในการก าหนดหรือเปลีย่นแปลง เงือ่นไขและรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคร ัง้ รวมท ัง้ใหม้อี  านาจในการ

ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูน้ ั้นๆ ใหส้  าเร็จและ

เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถงึมอี  านาจในการแต่งต ัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  และรบัประกนั

การจ าหน่าย ผูจ้ดัจ าหน่าย การเขา้ท  าและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือ

สญัญา Placement Agreement และ/หรือสญัญาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง การจดัท าและยื่นค าขอ

และเอกสารต่างๆ กบัส  านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และ /หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง การแกไ้ขเพิ่มเติม 

เปลีย่นแปลง รบัรองซึ่งเอกสารและ/หรือสญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง การแต่งต ัง้ทีป่รึกษาต่างๆ 

เป็นตน้ 

จงึเสนอขออนุมตัใิหค้ณะกรรมการและหรอืกรรมการผูจ้ดัการสามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดของการออกหุน้

กูต้ามทีก่ลา่วมาได ้

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

 

นายเกยีรต ิสุมงคลธนกลุผูถ้อืหุน้รบัมอบฉนัทะ มคี าถามดงันี้ 

1. บรษิทัจะเสนอขายหุน้กูจ้  านวนเท่าใด เมือ่ใด 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. บรษิทัจะเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 800 ลา้นบาทในเดอืนพฤษภาคม 2556 

       

 นายประเสรฐิ ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. ทางบรษิทัไดเ้ปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูห้รอืการกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิโดยตรงหรอืไม่ ว่าค่าใชจ่้ายจากการกูเ้งนิแบบไหน

มตีน้ทนุทางการเงนิทีน่อ้ยกว่า 

2. ดอกเบี้ยจากการออกหุน้กูม้อีตัราเท่าใด 
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เอกสารแนบทา้ย 1 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้ 

ทางคณะกรรมการของบรษิทัตอ้งพจิารณาตน้ทนุของการกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิและการกูเ้งนิโดยการออกหุน้กูใ้หม้ตีน้ทนุทีต่  า่ทีสุ่ด 

ซึง่ภาวะตน้ทนุของการกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิและการกูเ้งนิโดยการออกหุน้กูม้กีารเปลีย่นแปลงในทกุๆ เดอืน และอตัราดอกเบี้ยส  าหรบัการออก

หุน้กู ้ณ ปจัจบุนัอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 3.60 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอต่อทีป่ระชมุใหพ้จิารณาอนุมตักิารออกหุน้กูต้ามรายละเอยีดทีไ่ดช้ี้แจง   

              มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกิน 700 ลา้นบาท และมอบอ านาจให ้

คณะกรรมการและหรอืกรรมการผูจ้ดัการไปด าเนินการตามรายละเอยีดทีเ่สนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

 

    เหน็ดว้ย   จ านวน  427,956,370 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.8737 

    ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน     22,100 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0051 

    งดออกเสยีง  จ านวน       518,810  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.1210 

ของจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 11 วาระอืน่ๆ 

 

- ไม่มกีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ – 

  

เมือ่สิ้นสุดการประชมุในวาระที ่11 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ระชุมเพือ่

พจิารณาอกีหรอืไม่ เมือ่ไม่มผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธาน ฯ จงึเสนอปิดประชมุเวลา 11.30 น. 

 

 

 
                              (นายสมใจนึก เองตระกูล)   

                                    ประธานทีป่ระชมุ 


