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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดทีี ่11 เมษายน 2562 

ณ โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ (โรงที ่14) 

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

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

กรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

1. นายสมใจนึก          เองตระกูล     ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายวชิา                  พูลวรลกัษณ ์   กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3. นายชยั                    จรุงธนาภบิาล   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4. นายไกรทพิย ์  ไกรฤกษ ์  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  

     และกรรมการอสิระ  

5. นายวรีวฒัน ์                องคว์าสฎิฐ ์     รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 

6. นายวลัลภ                ตัง้ตรงจติร     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

7. นางภารด ี                  พูลวรลกัษณ ์    กรรมการและกรรมการบรหิาร 

8. นายธนกร                   ปลุเิวคนิทร ์      กรรมการและกรรมการบรหิาร  

9. รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์   โลหะชาละ  กรรมการอสิระ 

10. นายแพทยเ์สถยีร   ภู่ประเสรฐิ       กรรมการอสิระ 

11. นายวชิยั                    พูลวรลกัษณ ์     กรรมการ 

หมายเหต:ุ กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการท ัง้หมด 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1.  นางสาวฐติาภสัร ์  อสิราพรพฒัน ์    รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิและบญัช ีและเลขานุการบรษิทั   

                             

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1.  นางกุลกนิษฐ  ค าศิรวิชัรา       ทีป่รกึษากฎหมาย  

      บรษิทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

      และเลขานุการการประชมุคร ัง้นี้ 

2. นางสาวพรพไิล         โกศลประภา        ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                    บรษิทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวปภาว ี  กงัวาลพงศพ์นัธุ ์ ผูส้อบบญัช ี 

                                บรษิทั ไพรซ้ วอรเ์ตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
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เริ่มประชมุเวลา 10:00 นาฬกิา 

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมและไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัก าหนดใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  ขณะนี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

จ านวน 113 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 227 ราย รวมท ัง้สิ้นจ านวน 340 ราย จ านวนหุน้ที่เขา้ประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนจ านวน 

663,289,098 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 74.14 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ถอืว่าครบเป็นองคป์ระชุม จงึขอเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2562 

ประธานแจง้ว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าสมควรบรรจใุนวาระ

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้  รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการและส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมเ ป็นการ

ล่วงหนา้ต ัง้แต่วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ www.set.or.th 

ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้  

ก่อนพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการของการประชมุชี้แจงหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนใน

วาระต่าง ๆ ดงันี้ 

1.  การออกเสียงลงคะแนน ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหผู้ถ้ือหุน้มคีะแนนเสยีงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ส  าหรบัการออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรือ

งดออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ  เท่านัน้  ส่วนในกรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดียนจะสามารถแยกลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้และถา้มีการ

ลงคะแนนไม่เตม็จ านวน  จ านวนคะแนนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นการงดออกเสยีง 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดม้อบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษิทัไดร้วบรวมและบนัทกึการออกเสยีงไวใ้นคอมพวิเตอร์แลว้  

ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี 

4. หากผูถ้ือหุน้ใดจะซกัถามหรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ใหแ้จง้ชื่อและซกัถามเมื่อ

น าเสนอจบในแต่ละวาระหรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้  ประธานจงึไดด้  าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ

ประชมุดงัต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัที ่5 เมษายน 2561 

ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่5 เมษายน 2561 และได ้

จดัท  ารายงานการประชุมเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยใ์นเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ใน

เวบ็ไซตข์องบริษทัที่ www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอยีดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 1 จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่

ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2561   

 

ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
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มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 683,660,493 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 110,723 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

 ประธานไดใ้หน้ายวชิา พูลวรลกัษณ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เป็นผูแ้ถลงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

 นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 โดยมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปีของบรษิทั 

ทีไ่ดแ้จกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุแลว้       

  

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

นายวรุณ ตระกูลเผดจ็ไกร ผูถ้อืหุน้รายย่อย มาประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 

1. จากผลประกอบการ บรษิทัมยีอดขายเพิม่สูงขึ้น แต่ในขณะเดยีวกนัยอดค่าใชจ่้ายก็เพิม่สูงขึ้นเช่นกนั จงึอยากทราบว่าจะสามารถลด

ค่าใชจ่้ายลงไดอ้กีหรอืไม่ 

2. ไดม้ีการท า benchmark กบัคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกนัหรือไม่ ว่าค่าใชจ่้าย ค่าบริหาร เมื่อเปรียบเทยีบกบัยอดขายแลว้ 

ไดก้ี่เปอรเ์ซน็ต ์ 

 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. นกัลงทนุและผูถ้อืหุน้ส่วนใหญ่ของบรษิทั เป็นกองทนุขนาดใหญ่ซึ่งเป็นต่างชาตแิละถอืมาในระยะยาว โดย Margin และการบริหาร

จดัการ SG&A เป็นสิ่งหนึ่งที่ท  าใหเ้กิดความเชื่อม ัน่ในบริษทั ซึ่งบริษทัไดพ้ยายามเต็มที่มาโดยตลอดในการบริหารจดัการเพื่อให ้

ตน้ทนุลดลง และ Margin เพิม่สูงขึ้น เช่น พฒันาจาก box office เป็น E-Ticketing, การลงทนุต่อโรงลดลง เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม 

บรษิทัจะด าเนินการทกุวถิทีางเพือ่ให ้Margin สูงขึ้น    

2. Benchmark เปรียบเทียบคู่แข่งคงไม่สามารถชี้แจงไดส้  าหรบัประเทศไทย แต่หากเปรียบเทียบกบัโรงภาพยนตรใ์นประเทศอื่นๆ  

อย่างเช่น อนิเดยี และอเมริกา แลว้นัน้ ในส่วน SG&A และ labor cost ของเมเจอรน์ ัน้ถอืว่ามตีวัเลขทีต่  า่กว่า ดงันัน้ จงึเหน็ไดว้่า

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัเรื่องตน้ทนุอย่างมาก อกีท ัง้ เชื่อว่าบรษิทัถอืว่าท  าไดด้เีมือ่เทยีบกบัโรงภาพยนตรข์องประเทศอืน่ๆ ในโลก                              

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ  ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่าวาระนี้ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

ก่อนเริ่มการพจิารณาในวาระที ่3 นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิและบญัช ีไดร้ายงานการ

ด าเนินการของบรษิทัเกี่ยวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ในช่วงปีทีผ่่านมา ดงันี้ 

บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิกบัทางสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสมคัรเป็นสมาชกิเครอืข่ายต่อตา้นการกระท าทจุรติของสถาบนั

ไทยพฒัน ์PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) ซึง่ท ัง้สององคก์รถอืเป็นเครอืข่ายร่วมของ CAC ในการต่อตา้นการทจุรติ
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คอรร์ปัช ัน่ โดยในปีทีผ่่านมา ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัไดเ้สนอแผนการด าเนินงานปรบัปรุงความพรอ้มของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม

เพยีงพอต่อการประกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วมโครงการ CAC เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตักิารเขา้ร่วมโครงการ CAC ต่อไป 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2561 สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานใหน้างสาวฐิตาภสัร ์อิสราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานการเงนิและบญัชี ชี้แจงเกี่ยวกบังบการเงนิประจ าปี 

2561 สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ชี้แจงว่าคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบการเงนิประจ าปี 2561 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึ่ง

ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ตามรายละเอยีดทีไ่ดส่้งใหแ้ก่  

ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชุมสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2561

สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561   

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปี 2561 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามทีเ่สนอ โดยมผูีถ้อืหุน้

ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 682,925,668 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 865,423 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2561 รวมท ัง้รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล  

ประธานใหน้างสาวฐิตาภสัร ์อิสราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานการเงนิและบญัชี ชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 

2561 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา   

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ชี้แจงว่าบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี 

โดยจะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัส  าคญั 

ในปี 2561 บริษทัมีผลก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวน 1,283,589,820 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 1.43 บาท ต่อหุน้ 

บริษทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ) และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที ่43. ซึ่งไดก้ าหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร โดยการจ่ายเงนิปนัผลให ้

แบ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าจากผลก าไรสุทธขิองบรษิทัในปี 2561 ท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถทีจ่ะ

จ่ายเงนิปนัผล ประจ าปี 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจึงมมีตใิหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการของปี 2561 ใน

อตัราหุน้ละ 1.35 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 94.10 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ โดยบรษิทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ส  าหรบัผลการด าเนินการ

งวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม  2561 – มิถุนายน 2561 ในอตัรา 0.65 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 581,533,876 บาท โดย

คณะกรรมการขอเสนอจ่ายปนัผลอีกหุน้ละ 0.70 บาท เป็นเงนิ 626,267,251 บาท ส าหรบัผลประกอบการสองไตรมาสหลงั ระหว่างเดือน

กรกฎาคม 2561 – ธนัวาคม 2561 รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2561 เป็นเงนิจ านวนรวมท ัง้สิ้น 1,207,801,127 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่

มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่24 เมษายน 2562 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 
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ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล 

  

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผลตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้      

เหน็ดว้ย จ านวน 683,735,068 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 56,023 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใหท้ีป่ระชุม

พจิารณา 

เลขานุการการประชุม แจง้ว่าในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 นี้  มกีรรมการจ านวนหนึ่งในสามตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม

วาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ 

2. นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการ 

3. นายวชิยั พูลวรลกัษณ ์ กรรมการ 

 ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบคุคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้

เป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เมือ่ครบก าหนดแลว้ ไม่มผูีถ้ือหุน้

รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิทั  

             คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้  าเนินการสรรหาโดยพจิารณาบคุคลทีม่คีวามรู  ้ความสามารถ มปีระสบการณ์และ

ประวตักิารท างานที่ดี มคีุณธรรม จริยธรรม สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอและมคีุณสมบตัทิี่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ

คณะกรรมการ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต่ออกีวาระหนึ่ง   

 คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และใหเ้สนอทีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ประวตัแิละขอ้มูลกรรมการทีเ่สนอใหเ้ลอืกต ัง้

คร ัง้นี้ มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 

               

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยใหล้งคะแนนเป็นรายบคุคล 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหเ้ลอืกกรรมการท ัง้ 3 ท่านซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

 (1) นายสมใจนึก เองตระกูล ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จ านวน 602,707,227 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 88.1409 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 81,030,841 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 11.8500 
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งดออกเสยีง จ านวน 61,023 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0089 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 (2) นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จ านวน 683,393,677 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9407 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 349,391 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0510 

งดออกเสยีง จ านวน 56,023 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0081 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 (3) นายวชิยั พูลวรลกัษณ์ ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จ านวน 635,801,189 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 92.9807 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 47,941,879 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 7.0111 

งดออกเสยีง จ านวน 56,023 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0081 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

  ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนและเบี้ยประชมุส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2562 

 ประธานไดม้อบให ้นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอยีดการก าหนดค่าตอบแทน

ส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2562 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์แจง้แก่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษทั

พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ซึง่คณะกรรมการมมีตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2562 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 14.2 

ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 7.8 ลา้นบาท และบ าเหน็จพเิศษ จ านวน 6.4 ลา้นบาท  

ท ัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ดงักล่าว พจิารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และไดเ้ปรยีบเทยีบกบัธุรกจิประเภทและขนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิและผลการด าเนินงานของ

บรษิทั โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ของบรษิทั เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 และ 2561 ตาม

เอกสารแนบทา้ย 4 

 

ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรบั

กรรมการ ประจ าปี 2562 

 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2562 จ านวน 14.2 ลา้นบาท ตามที่

คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้    

 

เหน็ดว้ย จ านวน 683,748,068 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9887 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 2,000 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0002 

งดออกเสยีง จ านวน 75,023 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0109 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2562 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทัประจ าปี 2562 

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดพ้ิจารณาแลว้

เหน็สมควรใหแ้ต่งต ัง้บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2562 โดย

ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

 1. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

 2. นายไพบูล ตนักูล    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 

 3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

 4. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

ท ัง้นี้ ผูส้อบบญัชีรายนายไพบูล ตนักูล และรายนายบญุเลศิ กมลชนกกุล ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทัและ

บรษิทัย่อยในปี 2559-2561 และนายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ระหว่างปี 2549-2553 และปี 2559-2561 ส่วนนายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัและบริษทัย่อยแลว้เป็นเวลา 8 ปีติดต่อกนั ในการนี้  ยงัไม่มผูีส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้รายใดทีป่ฏบิตัหินา้ที่ตรวจสอบ

บญัชีของบรษิทั (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั) มาแลว้เป็นเวลา 7 รอบปีบญัชีตดิต่อกนั ส่วนบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบี

เอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทันัน้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

และบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 13 ปี 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหา

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  แทนได ้

นอกจากนี้  บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ/หรือ

ส่วนไดเ้สยีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่

อย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส  าหรบับริษทัประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 4,550,000 บาท และ

รบัทราบค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 3,810,000 บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

 

ประธานใหท้ีป่ระชุมสอบถามเพิม่เตมิ เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอให ้ที่ประชุมพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทั ประจ าปี 2562 

 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตแิต่งต ัง้ใหบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดัเป็นส านกังานสอบบญัชีของ

บรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบัปี 2562 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงันี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

1. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

2. นายไพบูล ตนักูล    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

4. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  
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ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทัแทนได ้ และก าหนดค่าสอบบญัชีส  าหรบับรษิทัประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 4,550,000 บาท และรบัทราบ

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 3,810,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 683,760,868 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9995 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 3,000 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0004 

งดออกเสยีง จ านวน 62,023 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัเิรื่องการลดทนุจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่าย และแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เรื่องทนุ

จดทะเบยีนของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุชี้แจงว่า ตามทีบ่รษิทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษทั รุ่น

ที ่4 (MAJOR ESOP-W4) (“โครงการ ESOP”) ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2555 และโครงการ ESOP ไดส้ิ้นสุดเมือ่วนัที ่10 เมษายน 2560 

ที่ผ่านมา ในการนี้  บริษทัจึงมีความประสงคจ์ะตดัหุน้สามญัของบริษทัที่ออกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP 

ดงักล่าว จ านวน 1,598,845 หุน้ ซึ่งมมีูลค่าหุน้ละ 1 บาท บริษทัจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบยีนของบริษทั จากจ านวน 896,266,347 บาท เป็น 

894,667,502 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัมไิดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 1,598,845 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทพรอ้มท ัง้แกไ้ขหนงัสอืบริคณห์

สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบยีน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนดงักลา่ว เป็นดงันี้  

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

      รอ้ยสองบาทถว้น) 

  แบ่งออกเป็น     894,667,502 หุน้  (แปดรอ้ยเกา้สบิสีล่า้นหกแสนหกหมืน่เจด็พนัหา้  

      รอ้ยสองหุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ                       1 บาท     (หนึ่งบาทถว้น) 

  โดยแบ่งออกเป็น   

  หุน้สามญั   894,667,502 หุน้  (แปดรอ้ยเกา้สบิสีล่า้นหกแสนหกหมืน่เจด็พนัหา้  

      รอ้ยสองหุน้) 

  หุน้บรุมิสทิธ ิ   - หุน้ (-หุน้)”  

 

ประธานใหท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให พ้ิจารณาอนุมตัิเรื่องการลดทุนจด

ทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัมไิดอ้อกจ าหน่าย และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบยีนของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบัการลด

ทนุจดทะเบยีน ตามรายละเอยีดทีไ่ดช้ี้แจง   

 

มตทิี่ประชมุ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิเรื่องการลดทุนจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัมไิดอ้อกจ าหน่าย และ

แกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมี 

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 
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เหน็ดว้ย จ านวน 683,763,868 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9909 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 62,023 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0090 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 25 เรื่องการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และขอ้ 32 เรื่อง การเรียกประชมุวสิามญั

ผูถ้อืหุน้ของบริษทั  

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

 เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั (ก) ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่อง การประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกอบกบั ค าชี้ แจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์อง 

หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั สมาคมการคา้ และหอการคา้  ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที ่

74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสล์งวนัที่ 23 กนัยายน 2559 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัที่ประสงค์จะประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งมกีารก าหนดเรื่องดงักลา่วไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั และ (ข) มาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. มหาชนฯ ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโดยค าส ัง่

หวัหน ้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิ่ม เติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  

ซึง่ก าหนดการใหส้ทิธิผูถ้อืหุน้เรียกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบริษทั บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งท าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 25 

เรื่องการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และขอ้ 32 เรื่อง การเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ และใหใ้ชข้อ้ความ

ใหม่ ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 ขอ้ความเดมิ 

“ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงั

กรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพือ่รกัษาสทิธิหรอืประโยชนข์องบรษิทั จะแจง้การ

นดัประชุมโดยวธิีอื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่ านัน้ก็ได ้โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้

ส  านกังานแห่งใหญ่ของของบริษทั หรือจงัหวดัอื่นใดแลว้แต่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจะ

เหน็สมควร” 

 

 “ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชี

ของบรษิทั  

 

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามญัคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ที่

จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมด หรือผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายได ้

ท ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท  าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุล

ในการทีข่อเรยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบั

แต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้” 
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ขอ้ความใหม่    

 

“ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงั

กรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพือ่รกัษาสทิธิหรอืประโยชนข์องบรษิทั จะแจง้การ

นดัประชุมโดยวธิีอื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้

ส  านกังานแห่งใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัอืน่ใดแลว้แต่ประธานกรรมการ หรอืกรรมการผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจะเหน็สมควร 

     

การประชุมคณะกรรมการสามารถจดัใหม้กีารประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ดต้ามเงือ่นไข ข ัน้ตอนและวธิีการที่กฎหมาย

ก าหนด” 

 

“ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดอืน นบัแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชี

ของบรษิทั 

 

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้สุดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ

สบิของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท  าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวิสามญั

เมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการทีข่อใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ท ัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถ้อื

หุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา

ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้  ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรบัผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณี ที่ปรากฏว่ าการประชุม ผู ถ้ือหุ น้ ที่ เป็นการเรียกประชุม เพราะผู ถ้ือหุ น้ ตามวรรคสามคร ั้งใด  จ านวน 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้ ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบ

ชดใชค่้าใชจ่้ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในคร ัง้น ัน้ใหแ้ก่บรษิทั” 

 

ประธานใหท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให ้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 25 เรื่องการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และขอ้ 32 เรื่อง การเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามรายละเอยีดที่

ไดช้ี้แจง   

 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษ ัท ขอ้ 25 เรื่องการประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์และขอ้ 32 เรื่อง การเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามรายละเอยีดทีเ่สนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 683,758,868 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9901 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
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งดออกเสยีง จ านวน 67,023 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0098 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน    

 

วาระที่ 10 วาระอืน่ๆ 

เมือ่สิ้นสุดการประชมุในวาระที ่9 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ระชุมเพือ่

พจิารณาอกีหรอืไม่  

 

-ไม่มกีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ- 

 

นายวรุณ ตระกูลเผดจ็ไกร ผูถ้อืหุน้รายย่อยมาประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 

1. พระราชบญัญตัแิรงงานฉบบัใหม่ประกาศใช ้ซึง่ใหค้วามส าคญักบัพนกังานทีจ่ะเกษยีณอายุนัน้ มผีลกระทบต่อบรษิทัในดา้น

ค่าใชจ่้ายอย่างไรบา้ง 

2. บริษทัมีหน่วยงาน ช่างซ่อมบ ารุง หรือ Outsource ซึ่งรบัผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภยัของวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  

และถงัดบัเพลงิ ตามแผนงานเป็นระยะหรอืไม่ และพนกังานทีป่ระจ าอยู่ในโรงภาพยนตรน์ ัน้มคีวามรูเ้บื้องตน้ในการใชง้านถงัดบัเพลงิ 

ในกรณีทีเ่กดิเหตเุพลงิไหมห้รอืไม่ 

 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. บริษทัม ีPeople Committee ท าหนา้ทีใ่นการประเมนิอยู่แลว้ อย่างไรก็ด ีขณะนี้ยงัไม่เหน็ตวัเลขทีช่ดัเจน แต่คาดการณ์ไวว้่า

น่าจะไม่สูงมากนกั 

2. เรื่องนี้ เป็นเรื่องทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิง่ โดยจดุหลกัในโรงภาพยนตรม์โีอกาสในการเกิดเพลงิไหมต้ า่มาก เช่น ใน

ส่วนโรงภาพยนตรน์ ัน้มกีารลดจ านวนพรมลง พื้นเป็นกระเบื้องยาง ใชไ้ฟแบบไม่เกดิความรอ้น เป็นตน้ อกีท ัง้ในการประกอบกจิการ

โรงภาพยนตรน์ ัน้มกีฎหมายทีค่วบคุมในเรื่องการออกแบบ และความปลอดภยัซึง่ก าหนดมาตรฐานไวค่้อนขา้งสูงและเขม้งวดอยู่แลว้ 

และพนกังานของบริษทัท ัง้ในส่วนโรงภาพยนตรแ์ละศูนยก์ารคา้ ไดร้บัการฝึกฝนต่อเนื่องเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ได ้

ประมาท โดยเขม้งวดในเรื่องนี้มาโดยตลอด และจะด าเนินการทกุประการทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัสูงสุด 

 

 

นายนภาดล กฤตยานุตกลุท ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 

จากผลประกอบการของปีที่ผ่านมา ในส่วนของโฆษณาซึ่งลดลงมา 4 เปอรเ์ซ็นตน์ ัน้ อยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด และมแีนว

ทางแกไ้ขอย่างไรบา้ง 

 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

สือ่โฆษณาในโรงภาพยนตรน์ ัน้ ไม่ใช่เป็นในลกัษณะแค่การซื้อสือ่เท่านัน้ แต่บรษิทัจะท าแพคเกจและกจิกรรมร่วมกบัลูกคา้ทกุราย ซึง่

ลูกคา้ของบรษิทัเองก็มคีวามประสงคท์ีจ่ะใหลู้กคา้ของตนไดร้บั privilege หรอืเป็นในลกัษณะ loyalty ทีใ่หส้ทิธิประโยชน ์รวมถงึใช ้

ในการท ากิจกรรมทางการตลาดเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามเรียนว่าปญัหาดงักล่าวไดร้บัการแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ และในภาพรวม
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ลูกคา้โดยรวมก็ยงัคงอยู่ โดยในปี 2562 นี้  คาดการณ์ว่าสือ่โฆษณาซึ่งถอืเป็นรายไดห้ลกัน่าจะดขีึ้นกว่าปี 2561 ดว้ยปจัจยัประการ

หนึ่ง คอื มกีารเปลีย่นแปลง business model ไปผ่าน media agency ซึง่มฐีานลูกคา้ทีใ่หญ่กว่าของบรษิทั 

 

นายวรุณ ตระกูลเผดจ็ไกร ผูถ้อืหุน้รายย่อยมาประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 

ในปีนี้  บริษทัต ัง้ยอดขายไวเ้ตบิโตกว่าปีทีผ่่านมาประมาณกี่เปอรเ์ซ็นต ์และในอนาคตบริษทัจะไปในทศิทางใด ขยายอะไรบา้งเพือ่ให ้

นกัลงทนุม ัน่ใจ 

 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ถอืไดว้่าเป็นช่วงวกิฤตของธุรกจิเอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์แต่บริษทัยงัคงเป็นธุรกจิทีม่ ีGrowth อยู่ โดยเปอรเ์ซน็ต์

ภาพรวมการเติบโตของ core business ในปีที่ผ่านมาถอืว่าเป็นสญัญาณหนึ่งทีแ่สดงใหเ้ห็นว่ายงัไปไดด้ี โดย key success ของบริษทั 

คอืมภีาพยนตรไ์ทยทีแ่ขง็แรง มโีรงภาพยนตรต่์างจงัหวดัทีย่งัคงเตบิโตได ้และม ีpartner ทีแ่ขง็แรง ซึง่ความทา้ทายประการหนึ่งของ

บริษทัคือท าอย่างไรเพื่อใหภ้าพยนตรไ์ทยมี market share มากขึ้น ท  าใหค้นไทยชมภาพยนตรม์ากขึ้นเนื่องจากจ านวนการชม

ภาพยนตรข์องคนไทยต่อคนต่อปียงัคงนอ้ยมากเมือ่เทยีบกบัประเทศเพือ่นบา้น ซึ่งบริษทัเองพยายามด าเนินการอยู่ เช่น การซื้อบตัร

ชมภาพยนตรผ่์านแอพพลเิคชนั ท  า personalization marketing ใหม้ากขึ้น เป็นตน้ เพื่อสรา้ง movie culture ของไทยใหเ้ติบโต

เทยีบเท่าประเทศจนี เกาหล ีหรือญี่ปุ่ น อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่าบริษทัไม่ไดป้ระมาท ไม่ over investment จงึท  าใหค้นืทนุไดด้ ีและ

ไดด้  าเนินการดว้ยความระมดัระวงั ท ัง้นี้ เชื่อว่าอตุสาหกรรมภาพยนตรใ์นไทยยงัเตบิโตไดอ้กีมาก 

 

นางสาวสุพตัรา สทิธชิยั ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

บรษิทัมกีารใหพ้นกังานซอ้มอพยพพาผูช้มออกจากโรงภาพยนตรใ์นกรณีเกดิเหตเุพลงิไหมห้รอืไม่ 

   

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

บริษทัมกีารซกัซอ้มอพยพหนีไฟร่วมกบัหน่วยงานราชการเป็นประจ าทุกปี เพือ่ใหพ้นกังานเขา้ใจข ัน้ตอนในการปฏิบตัหิากเกิดเหตุ

เพลงิไหม ้และใหลู้กคา้ม ัน่ใจว่าบรษิทัไดด้  าเนินการเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัมากทีสุ่ดเท่าที่สามารถเป็นไปได ้

 

ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

คณะกรรมการเคยเขา้ชมภาพยนตรใ์นโรง และทราบราคาบตัรชมภาพยนตรใ์นปจัจุบนัหรือไม่ อีกท ัง้ อยากทราบว่าราคาบตัรชม

ภาพยนตรม์แีนวโนม้จะเพิม่สูงขึ้นหรอืลดลงอย่างไรบา้ง 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้  

ในเรื่องราคาบตัรชมภาพยนตร ์บริษทัใชยุ้ทธศาสตรท์ีเ่รียกว่า Dynamic pricing ซึ่งจะเหน็ไดว้่า ราคาบตัรชมภาพยนตรจ์ะขึ้นอยู่

กบั Location เวลา และภาพยนตรด์ว้ย อย่างไรก็ตาม ไดใ้หท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการเลอืกช่วงเวลาในการชมภาพยนตร ์ซึง่จะมรีาคา

ที่แตกต่างกนัไป เช่น movie day ในวนัพุธ ราคานกัเรียนนกัศึกษา ราคาเด็กเลก็ ราคาส าหรบัวยัที่มอีายุมากกว่า 60 ปี เป็นตน้ 

ดงันัน้ จงึเหน็ไดว้่ามรีาคาบตัรชมภาพยนตรท์กุราคาใหลู้กคา้ไดเ้ลอืก ท ัง้นี้ หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศเพือ่นบา้นถอืว่ามรีาคาไม่สูง 

 

นายอนุพจน ์พนาพรศิรกิลุ ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

ธุรกจิโบวล์ิง่ ไอซส์เก็ต และคาราโอเกะนัน้ การเตบิโต การขยายออกไปยงัต่างจงัหวดัเป็นอย่างไร และในอนาคตแนวโนม้ของธุรกจินี้

จะไปไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 
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นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

ส าหรบัสาขาทีเ่ป็น Standalone หากมโีรงภาพยนตรเ์พยีงอย่างเดยีวคงไม่พอ จงึตอ้งมเีอ็นเตอรเ์ทนเมนทอ์ืน่ๆ ดว้ย โดยในปจัจบุนั

ธุรกิจโบวล์ิง่ไดข้ยายไปยงัประเทศลาว กมัพูชา ส่วนในประเทศไทยนัน้ไม่ค่อยมกีารขยายเพิม่ และคงไวเ้ฉพาะสาขาทีม่กี  าไรเท่านัน้ 

สาขาใดที่ไม่ดี ที่ตอ้งจ่ายค่าเช่าสูงจะปิดทนัท ีดงันัน้ ธุรกิจโบวล์ิง่หากจะขยายตอ้งไดค่้าเช่าที่ม ัน่ใจว่าไม่ขาดทุน  โดยในส่วนธุรกิจ

ไอซส์เก็ตก็เช่นเดยีวกนั ซึง่จะคงไวเ้ฉพาะสาขาทีม่กี  าไรเท่านัน้ เช่น เอกมยั เมกาบางนา เป็นตน้ 

 

ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

ในวาระการเลอืกต ัง้กรรมการนัน้ บริษทัไดม้กีารเปรียบเทยีบเปอรเ์ซ็นตข์องผูค้ดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัปีที่ผ่านมาหรือไม่ ท ัง้นี้  เห็นว่า

เปอรเ์ซน็ตผู์ค้ดัคา้นหรอืไม่เหน็ดว้ย ทีผู่ถ้อืหุน้ไดม้อบฉนัทะออกเสยีงคดัคา้นไวล้ว่งหนา้นัน้ค่อนขา้งมนียัส  าคญั จงึอยากทราบว่าเป็น

ตามปกตหิรอืไม่ 

 

นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบค าถามดงันี้ 

โดยปกตแิลว้บริษทัไดเ้ปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั ก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบั

การพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทัเป็นการลว่งหนา้อยู่แลว้ 

นางกลุกนิษฐ ค าศิรวิชัรา ตอบค าถามดงันี้ 

การเลือกกรรมการในแต่ละปีนัน้ กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในแต่ละปีเป็นคนละท่านกนั จึงค่อนขา้งยากในการจะ

เปรียบเทยีบ โดยหากพจิารณาจากปีทีผ่่านมากรรมการบางท่านมผูีถ้อืหุน้ออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยจ านวนประมาณเดยีวกนั ซึ่งไม่ถอืว่า

เป็นจ านวนทีสู่ง ในขณะเดยีวกนักรรมการบางท่านกม็ผูีถ้อืหุน้ออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยในจ านวนไม่ถงึ 1 เปอรเ์ซน็ต ์

 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธาน ฯ จงึเสนอปิดประชมุเวลา 11:20 นาฬกิา 

 

 

                 

         (นายสมใจนึก เองตระกูล)   

              ประธานทีป่ระชมุ 
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