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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

ของ 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

วันพุธท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2553 

ณ โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน (โรงท่ี 14)  

เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    

------------------------------------------------------- 

 
กรรมการของบริษัทท่ีเขารวมประชุม 

1. นายสมใจนึก     เองตระกูล  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
2. นายวิชา       พูลวรลักษณ  กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร  
3. นายชัย       จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นายวัลลภ      ต้ังตรงจิตร  กรรมการตวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายนฤนาท      รัตนะกนก  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ     
6. นางภารดี      พูลวรลักษณ  กรรมการและกรรมการบริหาร 

7. นายธนกร      ปุลิเวคินทร  กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร 
               สายงานธรุกิจฟลมภาพยนตร 

8. รอยตํารวจตรีเกรียงศักด์ิ  โลหะชาละ  กรรมการอิสระ 
 9.  นายอรรถสิทธิ ์    ดํารงรัตน   กรรมการอิสระ 
10. นายวิชัย      พูลวรลักษณ  กรรมการ 

  

กรรมการของบริษัทท่ีลาประชุม 
1. นายวีรวัฒน      องควาสิฏฐ  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

ผูบริหารของบริษัทท่ีเขารวมประชุม 
1. นายฉัฐภูมิ      ขันติวิริยะ   รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน  
              และเลขานุการบริษัท 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม 
1. นางกุลกนิษฐ   คําศิริวัชรา     ที่ปรึกษากฏหมาย 
               บริษทั สาํนักกฎหมายสากล สยามพรเีมียร จํากัด 

2. นางสาวอารยา  อินทรแตง     ที่ปรึกษากฏหมาย 
               บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด 

 

ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 

 1. นายขจรเกียรติ   อรุณไพโรจนกุล   ผูสอบบัญชี 
               บริษัท ไพรซวอรเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  
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เริ่มการประชุมเวลา 10.30 น. 
   นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมใน

การประชุมครั้งน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 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 และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเปนองคประชุม ดังน้ัน จากจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและจํานวน

หุนดังกลาว ถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว 

นอกจากน้ี เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่ทาน      

ผูถือหุน  เห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกต้ังเปน

กรรมการ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง

วันที่ 31 มกราคม 2553 โดยเปดเผยผานทาง Web site www.majorcineplex.com และ www.set.or.th แตปรากฏวา

ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองดังกลาวตอบริษัทฯ ดังน้ัน การพิจารณาหัวขอของการประชุมในแตละวาระจะยังคง

เหมือนเดิมตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนครั้งน้ี 

กอนจะเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการการประชุมช้ีแจง

เรื่องการลงคะแนนในวาระตางๆ ดังน้ี 
   1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหในการออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน  
   2. ในกรณีที่ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ จะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือใชในกรณี

ที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระน้ันๆ เทาน้ัน และในกรณีที่ผูรับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนสามารถแยก

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระได และในกรณีที่ลงคะแนนไมเต็มจํานวน จํานวนคะแนนเสียงที่เหลือ จะถือวาเปนการ

งดออกเสียง  
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว บริษัทไดทําการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว            

ในคอมพิวเตอรแลว ทานที่รับมอบฉันทะเขารวมประชุมไมตองออกเสียงลงคะแนนอีก 
   4. หากผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถาม หรือตองการใหกรรมการหรือผูบริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็น

ใด ขอใหแจงช่ือและซักถามเมื่อนําเสนอจบในแตละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแลว 
   เมื่อเลขานุการการประชุมไดช้ีแจงหลักเกณฑในการออกเสียงลงคะแนนแลว ประธานฯ จึงไดดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552  

ซ่ึงประชุมเมือ่วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2552 
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาบริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 และบริษัทไดจัดทํารางรายงานการประชุมดังกลาว พรอมทั้งทําการเปดเผย

ขอมูลใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กําหนดตามกฎหมายที่

เกี่ยวของแลว รวมทั้งบริษัทไดเผยแพรขอมูลในเวปไซตของบริษัท (http://www.majorcineplex.com) แลว 
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รายละเอียดรางรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ปรากฎตามเอกสารแนบทาย 1 จึง

เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552  

ซ่ึงประชุมเเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 
เมื่อประธานฯ ช้ีแจงรายละเอียดการพิจารณาวาระที่ 1 แลว ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา

ผู ถ ือหุ นทานใดประสงคจะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม และเมื ่อไมมีผู ถ ือหุ นสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ ไดขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552  

ซ่ึงประชุมเเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2552 ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย   จํานวน  591,980,506 เสียง  หรือเทากับรอยละ 100 

ไมเห็นดวย จํานวน       -  เสียง หรือเทากับรอยละ     0 

งดออกเสียง จํานวน       -  เสียง หรือเทากับรอยละ     0 

     ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 
    ประธานฯ ไดใหนายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจง

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 ใหที่ประชุมทราบ 
    รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน

รอบป 2552 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฎในรายงานประจําปของบริษัท ที่ไดจัดสงไปใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือ

เชิญประชุม ตามเอกสารแนบทาย 2 
เมื่อรองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลการดําเนินงาน

ของบริษัทในรอบป 2552 แลว ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาผูถือหุ นทานใดประสงคจะสอบถาม

ประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม และเมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาเน่ืองจากวาระน้ี 

เปนวาระการแจงเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียงแตอยางใด 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
  ประธานฯ ไดใหนายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีบัญชีและการเงิน 

ช้ีแจงรายละเอียดงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหที่ประชุมพิจารณา 
    รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ไดช้ีแจงวาเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 112 

แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษัท ขอ 41. คณะกรรมการไดจัดใหมี

การทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท เสนอตอที่ประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2552 ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี       

รับอนุญาตแลวดังมีรายละเอียดตามท่ีไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมน้ี  
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  เมื่อรองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดงบดุลและงบกําไร

ขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แลว ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาผูถือหุนทานใด

ประสงคจะสอบถามประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม และเมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2552 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย   จํานวน  593,108,336 เสียง  หรือเทากับรอยละ 100 

ไมเห็นดวย จํานวน       -  เสียง หรือเทากับรอยละ   0 

งดออกเสียง จํานวน      4,372  เสียง หรือเทากับรอยละ   0 

     ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2552 

    ประธานฯ ไดใหนายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจง

รายละเอียดการจายเงินปนผล ประจําป 2552 ใหที่ประชุมพิจารณา 

    รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ไดช้ีแจงวาตามนโยบายการจายเงินปนผล

ของบริษัทไดกําหนดวาในกรณีที่บริษัทไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใด บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตรา

ประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดแลวในแตละป และการจายเงินปนผลน้ันจะตองไมมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
    ในป 2552 บริษัทมีผลกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได เปนจํานวน 333,724,752 บาท คิดเปนกําไร

ตอหุนเทากับ 0.39 บาทตอหุน บริษัทจึงสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา 115 

แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 43. ซ่ึงไดกําหนดใหหาม

จายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร โดยการจายเงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน 

คณะกรรมการจึงพิจารณาแลวเห็นวาจากผลกําไรสุทธิของบริษัทในป 2552 ทําใหบริษัทมีความสามารถที่จะ

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได คณะกรรมการจึงมีมติใหเสนอจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากผลประกอบการของ   

ป 2552 งวดเดือนมกราคม 2552 – ธันวาคม 2552 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท คิดเปนรอยละ 89.74 ของกําไร

สุทธิตอหุน โดยบริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 19 เมษายน 2553 (Record Date) 

และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปด

สมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 20 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลแกผูถือหุนในวันที่ 4 

พฤษภาคม 2553 ทั้งน้ี หุนสามัญที่บริษัทซ้ือคืนทั้งหมด จํานวน 40,907,700 หุน จะเปนหุนที่ไมมีสิทธิไดรับเงิน

ปนผล 
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  ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการของบริษัท 

ประจําป 2552 สําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุน

ละ 0.35 บาท (สามสิบหาสตางค) โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 19 เมษายน 2553 

(Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.

2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 20 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 

 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการของ

บริษัท ประจําป 2552 สําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหแกผูถือหุนใน

อัตราหุนละ 0.35 บาท (สามสิบหาสตางค) โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 19 

เมษายน 2553 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 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 

 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหนงตามวาระ 
    ประธานฯ ไดใหเลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออก

จากตําแหนงตามวาระใหที่ประชุมพิจารณา 
    เลขานุการการประชุมไดช้ีแจงวาตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 16. กําหนดวาในการประชุมสามัญ

ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 (หรือใกลเคียง 1 ใน 3) โดยใหกรรมการคนที่อยูใน

ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก แตอาจไดรับเลือกต้ังใหกลับเขาเปนกรรมการไดอีก 

    ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 น้ี มีกรรมการท่ีจะตองพนจาก

ตําแหนงตามวาระในอัตราหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด คิดเปนจํานวน 3 คน ไดแก 
1. นายสมใจนึก เองตระกูล   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายวิชา พูลวรลักษณ    กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บรหิาร 
3. นายวิชัย พูลวรลักษณ   กรรมการ 
ในการสรรหากรรมการ บริษัทไดประกาศเชิญใหผูถือหุนรายยอยเสนอช่ือบุคคลเห็นวา   ที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 

31 มกราคม 2553 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท แตเมื่อ

ครบกําหนดเวลาแลว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลใดมายังบริษัท  

      คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดดําเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณา

บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณและประวัติการทํางานที่ดี และมีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล

รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพออันเปน
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ประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท นอกจากน้ี ยังไดคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

องคประกอบและโครงสรางของกรรมการตามกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหเลือกต้ังกรรมการที่

ตองออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึง  

    ทั้งน้ี ประวัติและขอมูลกรรมการที่เสนอใหเลือกต้ังครั้งน้ี และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดซ่ึง

เขมกวาขอกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย 3 
    คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการที่ตองออกตามวาระใหกลับ

เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตออีกวาระหน่ึง ดังน้ี 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล   เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการ 

2. นายวิชา พูลวรลักษณ    เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการและ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. นายวิชัย พูลวรลักษณ   เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ 
อน่ึง ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแตงต้ังกรรมการบริษัทเปนแบบการใชคะแนนเสียงขาง

มาก โดยกําหนดใหหน่ึงหุนเทากับหน่ึงคะแนนเสียง  

    ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระกลับ

เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง โดยลงคะแนนเปนรายบุคคล 

 

    มติท่ีประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการทั้ง 3 คน ซ่ึงตองออกจาก

ตําแหนงตามวาระ ดังมีรายช่ือดังตอไปน้ี กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

         (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 

ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถอืหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  

         (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 

ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถอืหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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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 

            ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถอืหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ ประจําป 2552  
    ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการ

ประจําป 2553 น้ี  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ไดพิจารณาโดยกล่ันกรองอยาง

ละเอียดเพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดของกรรมการ และไดเทียบเคียงกับคาตอบแทน

ของกรรมการในบริษัทอ่ืนที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมท้ังการเติบโตของผลกําไรตามรายละเอียดที่ปรากฏ

ในเอกสารแนบ 4 และไดเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดยอยตางๆ สําหรับป 2553          

โดยกําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการดังกลาวเปนจํานวนไม เกิน 8.1 ลานบาท และไดให                 

นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ช้ีแจงรายละเอียดการกําหนด

คาตอบแทนและเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการ ประจําป 2553 ใหที่ประชุมพิจารณา 
    ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดช้ีแจงวาพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.

2535 มาตรา 90 กําหนดวา“การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุนซ่ึงประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม” 
    คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553            
โดยพิจารณากล่ันกรองถึงความเหมาะสมของคาตอบแทนที่สอดคลองกับภาระหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย รวมท้ังไดเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเคียงกัน จากรายงานผลสํารวจอัตรา

คาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทาง

ธุรกิจและการเติบโตดานผลการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงมีมติ

กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 8.1 ลานบาท โดยแยกออกเปน

คาตอบแทน จํานวน 6.6 ลานบาท และบําเหน็จพิเศษ จํานวน 1.5 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี   
1. คาตอบแทนรายป จํานวน 6.6 ลานบาท ซ่ึงแยกเปนดังน้ี 

     (1) สําหรับคณะกรรมการบริษัท ใหจายเปนรายป โดยจายใหแกประธานกรรมการ ปละ 

800,000 บาท และกรรมการ/กรรมการอิสระ ปละ 500,000 บาทตอคน 

     (2) สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจายเปนรายป โดยจายใหแกประธานกรรมการ 

ตรวจสอบปละ 162,500 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปละ 62,500 บาทตอคน 

     (3) สําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทใหจายเปนรายป       

โดยจายใหแกกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ปละ 100,000 บาทตอคณะกรรมการท้ังคณะ 

     (4) สําหรับคณะกรรมการบริหาร ใหจายเปนรายป โดยจายใหแกประธานกรรมการบริหาร      

ปละ 162,500 บาท และกรรมการบริหาร ปละ 250,000 บาทตอคณะกรรมการท้ังคณะ 

    2.  บําเหน็จพิเศษจํานวน 1.5 ลานบาท 



 

 

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 

    ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ 

ประจําป 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

  

    มติท่ีประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติคาตอบแทนและเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการ 

ประจําป 2553 ตามรายละเอียดดังน้ี 

     1. คาตอบแทนรายป จํานวน 6.6 ลานบาท ซ่ึงแยกเปนดังน้ี 

          (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 บาทตอคณะกรรมการท้ังคณะ 

          (4) สําหรับคณะกรรมการบริหาร ใหจายเปนรายป โดยจายใหแกประธาน

กรรมการบริหาร ปละ 162,500 บาท และกรรมการบริหาร ปละ 250,000 บาทตอคณะกรรมการท้ังคณะ 

         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 
 
วาระท่ี 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2553 
    ประธานฯ ไดใหเลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2553 ใหที่ประชุมพิจารณา 
    เลขานุการการประชุมไดช้ีแจงวาเน่ืองจากมีเหตุจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเปล่ียนผูสอบบัญชี จึงขอเรียน

แจงเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีจากนายบุญมี งดงามวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 เปนนายพิสิฐ ทางธนกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 

120 และขอบังคับของบริษัท ขอที่ 38. ที่กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ

บัญชีของบริษัททุกป และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพิจารณา

แลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 

จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2553 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึง

ตามรายช่ือดังตอไปน้ี 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 จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

แทนได 
    นอกจากน้ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอช่ือ

ดังกลาวไมมีความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของ

กับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด 
    ในสวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงภาระหนาที่ในการสอบ

ทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแลว เห็นควรกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัท

ยอย ประจําป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 6,300,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย 5 
    เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบช้ีแจงรายละเอียดการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2553 แลว ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถาม

ประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม และและเมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงต้ังบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส   

เอบีเอเอส จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2553 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคน

ใดคนหน่ึงตามรายช่ือดังตอไปน้ี เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทในป 2553  

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 

2. นายพิสิฐ ทางธนกุล     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 

3. นางณฐพร พันธุอุดม     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานไดใหบริษัท 

ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท 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 

     ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท 
    ประธานฯ ไดใหเลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ใหที่

ประชุมพิจารณา 
    เลขานุการการประชุมไดช้ีแจงวาเน่ืองจากบริษัทมีความประสงคที่จะจัดหาเงินเพ่ือใชในการดําเนิน

ธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท โดยการออกหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 800 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

วัตถุประสงคของการใชเงิน  :  เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทรวมทัง้ชําระหน้ี 

         เงินกูระยะสั้น 

ประเภท       :  หุนกู ซ่ึงอาจเปนหุนกูไมดอยสิทธ ิชนิดทยอยคืนเงินตนหรือคืนเงินตน 

ครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดไถถอน มีประกันหรือไมมีประกัน มีหรือไมมี

ผูแทนผูถือหุนกู ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาด

ในขณะออกและเสนอขายหุนกูน้ันๆ 

จํานวน       :  มูลคารวมของหุนกูกําหนดไวไมเกิน 800 ลานบาท 

การเสนอขาย   :  เสนอขายภายในประเทศและ/หรือตางประเทศใหแกประชาชนทั่วไป 

และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรือเสนอขายใหแกผูลงทุน

ประเภทสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญทั้งหมดหรือบางสวน       

ซ่ึงอาจแบงเปนการเสนอขายในคร้ังเดียวเต็มจํานวนหรือหลายครั้งก็

ได 

อัตราดอกเบ้ีย     :  อัตราคงท่ีเทากับ 3.35% ตอป 

อายุ        : 3 ป 2 เดือน (ครบกําหนดไมเกินวันที่ 30 มิถุนายน 2556) 
เงื่อนไขอ่ืนๆ      : ขอจํากัดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ของหุนกู เชน ประเภทหรือชนิดของหุนกูที่ 

จะออกในแตละคร้ัง มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตรา

ดอกเบี้ย การแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถถอนกอนกําหนด และ    

การจดทะเบียนในศูนยซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือตลาดรองใดๆ ใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือกรรมการผูจัดการและ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจัดการที่จะ

พิจารณาและกําหนดตอไป และมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการและ/หรือกรรมการผูจัดการและ/หรือบุคคลที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผูจัดการในการกําหนดหรือเปล่ียนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียด

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู แตละประเภท/แตละชนิดในแตละคร้ัง รวมท้ังใหมีอํานาจในการ

ดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูน้ันๆ ใหสําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมาย

กําหนด ซ่ึงรวมถึงมีอํานาจในการแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนาย การเขาทําและลง

นามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ การ

จัดทําและย่ืนคําขอและเอกสารตางๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ และ/หรือบุคคลอ่ืนใดที่เกี่ยวของ การแกไขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง รับรองซ่ึงเอกสารและ/หรือ

สัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของการแตงต้ังที่ปรึกษาตางๆ เปนตน  
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    เมื่อเลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทแลว ประธานฯ ได

สอบถามที่ประชุมวาผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม และเมื่อไมมีผูถือหุนสอบถาม

เพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทตาม

รายละเอียดที่เสนอ 

 

    มติท่ีประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู ภายในวงเงิน 

ไมเกิน 800 ลานบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ยกเวนการออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธ โดยมีผูถือหุนลงคะแนน

เสียงดังน้ี 

     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 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
    -ไมมีการพิจารณาในเรื่องอ่ืนๆ- 

 

  เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระท่ี 9 แลว ประธานฯ ไดสอบถามวาที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีความ

ประสงคจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกหรือไม เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอ่ืนใดตอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณาแลว ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

ประธานที่ประชุม 
 (นายสมใจนึก เองตระกูล) 

                                                 
 

 
 

 


