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รายงานการประชุมสามญัผู ้ถอืหุ ้น ประจาํปี  2554 
ของ 

บริษทั เมเจอร ์ ซีนีเพล็กซ ์ กรุ ้ป จาํกดั (มหาชน) 
วนัองัคารที- 5 เมษายน พ.ศ.2554 

ณ โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ ซีนีเพล็กซ ์ รชัโยธิน (โรงที- 14) 
เลขที- 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------------- 
กรรมการของบริษทัที-เข ้าร่ วมประชุม 
1. นายสมใจนึก     เองตระกูล   ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายวชิา            พูลวรลกัษณ์  กรรมการและประธานเจ ้าหน ้าที&บริหาร 
3.  นายชยั           จรุงธนาภบิาล   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
4. นายวลัลภ           ต ั,งตรงจติร     กรรมการตวจสอบและกรรมการอสิระ 
5.  นายนฤนาท          รตันะกนก     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ        
6. นายวรีวฒัน ์        องค ์วาสฏิฐ ์      กรรมการและกรรมการบรหิาร 
7. นายธนกร            ปลุเิวคินทร ์      กรรมการและรองประธานเจา้หน ้าที&บรหิาร 
                                     สายงานธุรกจิฟิล ์มภาพยนตร ์
8. ร ้อยตาํรวจตรเีกรียงศกัดิ:  โลหะชาละ   กรรมการอสิระ 
9. นายอรรถสทิธิ:          ดาํรงรตัน ์   กรรมการอสิระ 
10. นายวชิยั               พูลวรลกัษณ ์    กรรมการ 
 

กรรมการของบริษทัที-ลาประชุม 
1. นางภารด ี        พูลวรลกัษณ์  กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัที-เขา้ร่วมประชุม 
1. นายฉฐัภูม ิ            ขนัตวิริยิะ      รองประธานเจ ้าหนา้ที&บรหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ   
                                    และเลขานุการบรษิทั 
 

ที-ปรึกษากฎหมายที-เข ้าร่วมประชุม 
1.  นางกลุกนิษฐ        คาํศิรวิชัรา         ที&ปรกึษากฏหมาย 
                                  บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 
2. นางสาวอารยา     อนิทร ์แตง        ที&ปรกึษากฏหมาย 
                                  บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์ จาํกดั 
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ผูส้อบบญัชีที-เข ้าร่ วมประชุม 
 1. นายขจรเกยีรต ิ     อรุณไพโรจนกลุ     ผูส้อบบญัช ี
                                     บรษิทั ไพรซ้วอร ์เตอร ์เฮ าสคู์เปอร ์ส เอบเีอเอส จาํกดั 
 

เริ-มการประชุมเวลา 10.30 น. 
นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบรษิทั ทาํหน ้าที&ประธานในที&ประชุมได ้แจ ้งต่ อที&ประชุมว่าในการประชุมคร ั,งนี,    

มผูี ้ถอืหุน้เข ้าร่ วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 390 ราย ผู ้รบัมอบฉนัทะ จาํนวน 554 ราย รวมท ั,งสิ,นจาํนวน 944 ราย จาํนวนหุ ้นที&มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนหุน้ 584,921,622 หุ ้น หรือรอ้ยละ 66.3254 ของจาํนวนหุ ้นที&จาํหน่ ายได ้แล ้วท ั,งหมดและมสีทิธิออก
เสยีงลงคะแนน  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ําหนดใหใ้นการประชุมผู  ้ถือหุน้ ต  ้องมีผู  ้ถือหุ ้นและผู  ้รบัมอบฉันทะจากผู  ้ถือหุ ้น (ถ ้ามี)         
เข ้าประชมุรวมกนัไม ่นอ้ยกว ่า 25 คน และต ้องมหีุ ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่ น ้อยกว่ าหนึ&งในสามของจาํนวนหุน้ที&จาํหน ายได ้แลว้ท ั,งหมดของ
บริษทั จึงจะครบเป็ นองค์ ประชุม ดงันั,น จากจาํนวนผู  ้ถอืหุน้ที&เขา้ร่ วมประชุมและจาํนวนหุน้ดงักล่ าว ถอืว่ าครบองค์ ประชุมตาม       
ข ้อบงัคบัของบรษิทัแลว้ 

นอกจากนี, เพื&อให ้เป็ นไปตามหลกัธรรมาภบิาลที&ด ีบริษทัได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถอืหุ ้นเสนอเรื&องที&ท่านผู ้ถอืหุน้เหน็ว่ าสมควร
บรรจเุป็ นวาระการประชมุสามญัผู ้ถอืหุ ้นครั,งนี, และเสนอชื&อบคุคลเพื&อเขา้รบัการเลอืกตั,งเป็นกรรมการรวมท ั,งเปิดโอกาสให ้ผู ้ถอืหุ ้นส่ ง     
คาํถามที&เกี&ยวกบัวาระการประชุมล่วงหน ้าตั,งแต่ วนัที& 21 ตุลาคม 2553 ถงึวนัที& 31 มกราคม 2554 โดยเปิดเผยผ่านทางเว็ปไซต ์
www.majorcineplex.com และ www.set.or.th แต่ ปรากฏว่าไม่ มีผู  ้ถือหุ ้นท่ านใดเสนอเรื&องดงักล่ าวต่ อบริษทัฯ ดงันั,น          
การพจิารณาหวัขอ้ของการประชมุในแต่ละวาระจะยงัคงเหมอืนเดมิตามที&ระบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุ ้นครั,งนี, 

ก่อนจะเริ&มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมชี, แจงเรื&องการ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ดงันี, 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดใหใ้นการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้        
ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหนึ&งเสยีงต่อหนึ&งหุน้  

2. ในกรณีที&ผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพื&อใชใ้นกรณีที&ไม่เหน็ดว้ย
หรอืงดออกเสยีงในวาระนั,นๆ เทา่นั,น และในกรณีที&ผูร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดยีนสามารถแยกลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้และ
ในกรณีที&ลงคะแนนไมเ่ต็มจาํนวน จาํนวนคะแนนเสยีงที&เหลอื จะถอืวา่เป็นการงดออกเสยีง  

3. ผูถ้อืหุน้ที&มอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัไดท้าํการรวบรวมและบนัทกึคะแนนไวใ้นคอมพวิเตอร์
แลว้ ทา่นที&รบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี 

4. หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม หรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารชี,แจงเพิ&มเติมในประเด็นใด ขอใหแ้จง้
ชื&อและซกัถามเมื&อนาํเสนอจบในแต่ละวาระ หรอืเมื&อพจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

เมื&อเลขานุการการประชุมไดช้ี,แจงหลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ จึงไดด้าํเนินการประชุมตาม
ระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี, 
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วาระที- 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 
ซึ-งประชุมเมื-อวนัพธุที- 7 เมษายน 2553 
ประธานฯ แจ ้งต่อที&ประชมุวา่ บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 เมื&อวนัพุธที& 7 เมษายน 2553 

และบริษทัไดจ้ดัทาํร่างรายงานการประชุมดงักล่าว พรอ้มท ั,งทาํการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที&กาํหนดตามกฎหมายที&เกี&ยวขอ้งแลว้ รวมท ั,งบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเวปไซตข์อง
บริษทั (http://www.majorcineplex.com) แลว้ รายละเอียดร่างรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 ปรากฎตาม
เอกสารแนบทา้ย 1 จงึเหน็สมควรเสนอให ้ที&ประชมุผู ้ถอืหุ ้นพจิารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ ้น ประจาํปี  2553 ซึ&ง
ประชมุเมื&อวนัพธุที& 7 เมษายน 2553  

เมื&อประธานฯ ชี,แจงรายละเอียดการพิจารณาวาระที& 1 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามที&ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ท่านใด
ประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ&มเติมหรือไม่ และเมื&อไม่มีผูถ้ ือหุน้สอบถามเพิ&มเติม ประธานฯ ไดข้อเสนอใหท้ี&ประชุม    
ผูถ้ือหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ ้น ประจาํปี  2553 ซึ&งประชมุเมื&อวนัพธุที& 7 เมษายน 2553 
 

มติที-ประชุม ที&ประชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ ้น ประจาํปี  2553 โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนน
เสยีงดงันี, 
       เหน็ดว้ย    จาํนวน  621,952,570 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
       ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน     - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
       งดออกเสยีง   จาํนวน         - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
       ของจาํนวนหุน้ท ั,งหมดของผูถ้อืหุน้ที&เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที- 2   รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2553 
        ประธานฯ ไดใ้หน้ายฉฐัภูม ิขนัติวริิยะ รองประธานเจา้หนา้ที&บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ชี,แจงรายละเอยีดผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2553 ใหท้ี&ประชมุทราบ 
   นายฉฐัภูม ิขนัติวริิยะ รองประธานเจา้หนา้ที&บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั     
ในรอบปี 2553 โดยมรีายละเอยีดดงัที&ปรากฎในรายงานประจาํปีของบริษทั ที&ไดจ้ดัส่งไปใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชุมตาม
เอกสารแนบทา้ย 2 

เมื&อรองประธานเจา้หนา้ที&บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ชี,แจงรายละเอียดผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 
2553 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามที&ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ&มเติมหรือไม่ และเมื&อไม่มี   
ผูถ้ ือหุน้สอบถามเพิ&มเติม ประธานฯ แจง้ต่อที&ประชุมว่าเนื&องจากวาระนี,  เป็นวาระการแจง้เพื&อทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนนเสยีง    
แต่อย่างใด 
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วาระที- 3 พจิารณาอนุมติังบดลุและงบกาํไรขาดทนุประจาํปี สิBนสุด ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2553 
 ประธานฯ ไดใ้หน้ายฉฐัภูม ิขนัติวริิยะ รองประธานเจา้หนา้ที&บริหารสายงานบญัชีบญัชีและการเงนิ ชี,แจงรายละเอียด    

งบดุลและงบกาํไรขาดทนุประจาํปี สิ,นสุด ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2553 ใหท้ี&ประชมุพจิารณา 
   รองประธานเจา้หนา้ที&บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ไดช้ี,แจงว่าเพื&อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิ
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 41. คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน
ประจาํปี 2553 สิ,นสุดวนัที& 31 ธนัวาคม 2553 ของบริษทั เสนอต่อที&ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีเพื&อพจิารณาอนุมตัิ โดยงบ
ดุลและบญัชกีาํไรขาดทนุสาํหรบัปีสิ,นสุดวนัที& 31 ธนัวาคม 2553 ซึ&งไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและ
ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ดงัมรีายละเอยีดตามที&ไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุนี,  
   เมื&อรองประธานเจา้หนา้ที&บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ชี,แจงรายละเอียดงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิ,นสุด    
ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2553 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามที&ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ&มเติมหรือไม ่
และเมื&อไม่ม ีผูถ้ ือหุน้สอบถามเพิ&มเติม ประธานฯ จงึขอเสนอต่อที&ประชุมผูถ้อืหุน้เพื&อพจิารณาอนุมตัิงบดุลและงบกาํไรขาดทุน
ประจาํปี สิ,นสุด ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2553 

 

มติที-ประชุม ที&ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมตัิงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิ,นสุด ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 
2553 โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี,  

   เหน็ดว้ย    จาํนวน  627,641,385 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
   ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน     - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
   งดออกเสยีง   จาํนวน     12,601 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 

       ของจาํนวนหุน้ท ั,งหมดของผูถ้อืหุน้ที&เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที- 4 พจิารณาอนุมติัการจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2553 
ประธานฯ ไดใ้หน้ายฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ รองประธานเจา้หนา้ที&บริหาร สายงานบญัชีและการเงิน ชี, แจงรายละเอียด        

การจ่ายเงนิปนัผล ประจาํปี 2553 ใหท้ี&ประชมุพจิารณา 
   รองประธานเจา้หนา้ที&บรหิาร สายงานบญัชแีละการเงนิ ไดช้ี,แจงว่าตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทัไดก้าํหนดว่า
ในกรณีที&บรษิทัไมม่เีหตจุาํเป็นอื&นใด บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกั
ภาษเีงนิไดแ้ลว้ในแต่ละปี และการจ่ายเงนิปนัผลนั,นจะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างมี
นยัสาํคญั 
   ในปี 2553 บรษิทัมผีลกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิได ้เป็นจาํนวน 761,988,752  บาท คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.91 บาท
ต่อหุน้ บริษทัจึงสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที& 43. ซึ&งไดก้าํหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื&นนอกจากเงนิกาํไร โดยการ
จ่ายเงนิปนัผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั คณะกรรมการจึงพจิารณาแลว้เห็นว่าจากผลกาํไรสุทธิของบริษทัในปี 2553     
ทาํใหบ้ริษทัมคีวามสามารถที&จะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจงึมมีติใหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผล
ประกอบการงวด 12 เดอืนของปี 2553 ตั,งแต่วนัที& 1 มกราคม 2553 ถงึวนัที& 31 ธนัวาคม 2553 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.80 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 88.8 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้สาํหรบัผลการดาํเนินงานระหว่าง
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เดอืนมกราคม - มถินุายน 2553 ในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจาํนวน 168,197,903.80 บาท และสาํหรบัผลประกอบการ 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2553 ขอเสนอจ่ายอกีหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงนิ 504,593,711.40 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลจ่าย    
ท ั,งปี 2553 เป็นเงนิจาํนวนรวมท ั,งสิ,น 672,791,615.20 บาท โดยกาํหนดรายชื&อผูถ้อืหุน้ที&มสีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที& 14 มนีาคม 
2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื&อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิี
ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที& 15 มนีาคม 2554 และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที& 4 พฤษภาคม 2554 ท ั,งนี, 
หุน้สามญัที&บรษิทัซื,อคืนท ั,งหมด จาํนวน 40,907,700 หุน้ จะเป็นหุน้ที&ไมม่สีทิธิไดร้บัเงนิปนัผล 

เมื&อรองประธานเจา้หนา้ที&บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ชี,แจงรายละเอียดการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2552 แลว้ 
ประธานฯ ไดส้อบถามที&ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ&มเติมหรือไม่ และเมื&อไม่ม ีผูถ้ ือหุน้สอบถาม
เพิ&มเติม ประธานฯ จงึขอเสนอต่อที&ประชุมผูถ้อืหุน้เพื&อพจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการของบริษทังวด 12 
เดอืน ตั,งแต่วนัที& 1 มกราคม 2553 ถงึวนัที& 31 ธนัวาคม 2553 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 88.8 ของ
กาํไรสุทธิต่อหุน้และรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลสาํหรบัผลการดาํเนินงานระหวา่งเดอืนมกราคม - มถินุายน 2553 ในอตัรา 
0.20 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจาํนวน 168,197,903.80 บาท และสาํหรบัผลประกอบการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2553 ขอ
เสนอจ่ายอีกหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงนิ 504,593,711.40 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ั,งปี 2553 เป็นเงนิจาํนวนรวมท ั,งสิ,น 
672,791,615.20 บาท โดยกาํหนดรายชื&ออผูถ้อืหุน้ที&มสีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที& 14 มนีาคม 2554 (Record Date) และรวบรวม
รายชื&อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ.2535 โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ใน
วนัที& 15 มนีาคม 2554 และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที& 4 พฤษภาคม 2554  
 

มติที-ประชุม ที&ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการของบริษทังวด 12 เดอืน 
ตั,งแต่วนัที& 1 มกราคม 2553 ถงึวนัที& 31 ธนัวาคม 2553 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 88.8 ของกาํไรสุทธิ
ต่อหุน้และรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลสาํหรบัผลการดาํเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม - มถินุายน 2553 ในอตัรา 0.20 
บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจาํนวน 168,197,903.80 บาท และสาํหรบัผลประกอบการ ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2553 ขอเสนอจ่าย
อกีหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงนิ 504,593,711.40 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ั,งปี 2553 เป็นเงนิจาํนวนรวมท ั,งสิ,น 672,791,615.20 
บาท โดยกาํหนดรายชื&ออผูถ้อืหุน้ที&มสีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที& 14 มนีาคม 2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื&อตามมาตรา 
225 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที& 15 มนีาคม 2554 
และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที& 4 พฤษภาคม 2554 โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี,  

   เหน็ดว้ย    จาํนวน  627,682,051 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
   ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน      เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
   งดออกเสยีง   จาํนวน     12,601 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 

       ของจาํนวนหุน้ท ั,งหมดของผูถ้อืหุน้ที&เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที- 5 พจิารณาเลอืกตัBงกรรมการแทนกรรมการซึ-งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชมุชี,แจงรายละเอยีดการเลอืกตั,งกรรมการแทนกรรมการซึ&งออกจากตาํแหน่งตามวาระ

ใหท้ี&ประชมุพจิารณา 
   เลขานุการการประชุมไดช้ี,แจงว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที& 16. กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร ั,ง ให ้
กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมการคนที&อยู่ในตาํแหน่งนานที&สุดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บั
เลอืกตั,งใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้กี 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2554 นี,  มกีรรมการที&จะตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระในอตัราหนึ&งในสาม
ของจาํนวนกรรมการท ั,งหมด คิดเป็นจาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ 

1. นายชยั      จรุงธนาภบิาล   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายนฤนาท      รตันะกนก    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
3. รอ้ยตาํรวจตรเีกรียงศกัดิ:  โลหะชาละ   กรรมการอสิระ 
4. นายธนกร      ปลุเิวคินทร ์  กรรมการ 
ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื&อบุคคลเหน็ว่าที&มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื&อรบั  

การพจิารณาเลอืกตั,งเป็นกรรมการบรษิทัลว่งหนา้ ตั,งแต่วนัที& 21 ตลุาคม 2553 ถงึวนัที& 31 มกราคม 2554 ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่เมื&อครบกาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื&อ
บคุคลใดมายงับรษิทั  
   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการสรรหากรรมการโดยพจิารณาบุคคลที&มคีวามรู ้ความสามารถ 
มปีระสบการณแ์ละประวตักิารทาํงานที&ด ีและมภีาวะผูน้าํ วสิยัทศันก์วา้งไกลรวมท ั,งมคีุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมทีศันคติที&ดต่ีอ
องคก์ร สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินกิจการของบริษทั นอกจากนี,  ยงัไดค้าํนึงถงึคุณสมบตัิที&
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษทัฯ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกตั,ง
กรรมการที&ตอ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ&ง ดงันี,  
   ท ั,งนี, ประวตัแิละขอ้มูลกรรมการที&เสนอใหเ้ลอืกตั,งคร ั,งนี,  และนิยามกรรมการอสิระที&บริษทักาํหนดซึ&งเขม้กว่าขอ้กาํหนด
ข ั,นตํ &าของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุตามรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 

คณะกรรมการบริษทัซึ&งไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ี&ประชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตั,งกรรมการที&ตอ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่ออกี
วาระหนึ&ง ดงันี, 

1. นายชยั      จรุงธนาภบิาล   เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายนฤนาท      รตันะกนก    เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 
             และกรรมการตรวจสอบ 
3. รอ้ยตาํรวจตรเีกรียงศกัดิ:  โลหะชาละ   เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 
4. นายธนกร      ปลุเิวคินทร ์  เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 



 

 

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 

อนึ&ง ขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดวธิีการลงคะแนนเสยีงแต่งตั,งกรรมการบริษทัเป็นแบบการใชค้ะแนนเสยีงขา้งมาก    
โดยกาํหนดใหห้นึ&งหุน้เทา่กบัหนึ&งคะแนนเสยีง 

เมื&อเลขานุการการประชุมชี,แจงรายละเอียดการเลอืกตั,งกรรมการแทนกรรมการซึ&งออกจากตาํแหน่งตามวาระแลว้ 
ประธานฯ ไดส้อบถามที&ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ&มเติมหรือไม่ และเมื&อไม่ม ีผูถ้ ือหุน้สอบถาม
เพิ&มเติม ประธานฯ จงึขอเสนอที&ประชมุผู ้ถอืหุ ้นพจิารณาเลอืกตั,งกรรมการที&ออกจากตาํแหน่ งตามวาระกลบัเข ้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระ
หนึ&ง โดยลงคะแนนเป็ นรายบคุคล 

 

มติที-ประชุม    ที&ประชมุไดพ้จิารณาแล ้ว มมีตอินุมตักิารแต่ งตั,งกรรมการท ั,ง 3 คน ซึ&งตอ้งออกจากตาํแหน่ งตามวาระดงั
มรีายชื&อดงัต่อไปนี,กลบัเข ้าดาํรงตาํแหน่ งกรรมการอกีวาระหนึ&ง 

(1) นายชยั จรุงธนาภบิาล ดว้ยคะแนนเสยีง 
เหน็ดว้ย   จาํนวน  627,671,951  เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 
ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน     -  เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง  จาํนวน      22,701 เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0 
ของจาํนวนหุ ้นท ั,งหมดของผู ้ถอืหุ ้นที&เข ้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
(2) นายนฤนาท รตันะกนก ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  627,671,151 เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 
ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน       1,000 เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง  จาํนวน     22,501  เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0 
ของจาํนวนหุ ้นท ั,งหมดของผู ้ถอืหุ ้นที&เข ้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
(3) รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ: โลหะชาละ ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  627,640,956  เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 99.9954 
ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน     28,795  เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0045 
งดออกเสยีง  จาํนวน     24,901  เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0 
ของจาํนวนหุ ้นท ั,งหมดของผู ้ถอืหุ ้นที&เข ้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
(4) นายธนกร ปลุเิวคินทร ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  627,373,451 เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 99.9524 
ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน   298,500  เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0475 
งดออกเสยีง  จาํนวน    22,701  เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0 
ของจาํนวนหุ ้นท ั,งหมดของผู ้ถอืหุ ้นที&เข ้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที- 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2554  
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที&ประชุมว่าในการพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนและเบี,ยประชุมสาํหรบักรรมการประจาํปี 2553 นี,  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ไดพ้จิารณาโดยกล ั &นกรองอย่างละเอยีดเพื&อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบั
หนา้ที&และความรบัผดิของกรรมการ และไดเ้ทยีบเคียงกบัค่าตอบแทนของกรรมการในบริษทัอื&นที&ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั 
รวมท ั,งการเตบิโตของผลกาํไรตามรายละเอยีดที&ปรากฏในเอกสารแนบ 4 และไดเ้สนอไปยงัคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้สนอต่อที&ประชุม
ผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สาํหรบัปี 2554          
โดยกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการดงักลา่วเป็นจาํนวนไม่เกิน 10.4 ลา้นบาท และไดใ้หน้ายชยั จรุงธนาภบิาล ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ชี,แจงรายละเอยีดการกาํหนดค่าตอบแทนและเบี,ยประชุมสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 
2554 ใหท้ี&ประชมุพจิารณา 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดช้ี,แจงว่าพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน 
พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนดวา่ “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที&ประชุมผูถ้อืหุน้ ซึ&งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง
ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงท ั,งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ&งมาประชมุ” 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2554 โดยพจิารณากล ั &นกรอง
ถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนที&สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที& และความรบัผดิชอบที&ไดร้บัมอบหมาย รวมท ั,งไดเ้ปรียบเทยีบกบัธุรกิจ
ในประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั จากรายงานผลสาํรวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบยีนของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิและการเติบโตดา้นผลการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจึงมีมติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2554 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 10.4 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็น
ค่าตอบแทน จาํนวน 6.6 ลา้นบาท และบาํเหน็จพเิศษ จาํนวน 3.8 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี,   
   1. ค่าตอบแทนจาํนวน 6.6 ลา้นบาท ซึ&งแยกเป็นดงันี, 
              (1) สาํหรบัคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการ ปีละ 800,000 บาท และ
กรรมการ/กรรมการอสิระ ปีละ 500,000 บาท 
              (2) สาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการตรวจสอบปีละ 162,500 บาท 
และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 125,000 บาท 
              (3) สาํหรบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบริษทัใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่กรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน ปีละ 100,000 บาท 
           (4) สาํหรบัคณะกรรมการบริหารใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการบริหารปีละ 162,500 บาท และ
กรรมการบรหิาร ปีละ 250,000 บาท 
   2. บาํเหน็จพเิศษจาํนวน 3.8 ลา้นบาท 

เมื&อประธานฯ ไดช้ี,แจงรายละเอยีดการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2554 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถาม
ที&ประชมุวา่ผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ&มเติมหรือไม่ และเมื&อไม่มีผูถ้ ือหุน้สอบถามเพิ&มเติม ประธานฯ จงึขอ
เสนอที&ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2554 ตามรายละเอยีดที&เสนอ 
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      มติที-ประชุม ที&ประชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2554 ตามรายละเอยีดดงันี, 
       1. ค่าตอบแทนจาํนวน 6.6 ลา้นบาท ซึ&งแยกเป็นดงันี,  
                    (1) สาํหรบัคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการ ปีละ 800,000 
บาท และกรรมการ/กรรมการอสิระ ปีละ 500,000 บาท 
            (2) สาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการตรวจสอบ     
ปีละ 162,500 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 125,000 บาท 
           (3) สาํหรบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบริษทัใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปีละ 100,000 บาท 
            (4)  สาํหรบัคณะกรรมการบริหารใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการบริหาร ปีละ 
162,500 บาท และกรรมการบรหิาร ปีละ 250,000 บาท 
       2. บาํเหน็จพเิศษจาํนวน 3.8 ลา้นบาท 
       โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี, 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  623,887,848 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 99.3935 
ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน     -  เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง  จาํนวน   3,806,804  เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.6064 

       ของจาํนวนหุน้ท ั,งหมดของผูถ้อืหุน้ที&เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที- 7 พจิารณาแต่งตัBงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2554 
   ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชมุชี,แจงรายละเอยีดการแต่งตั,งผูส้อบบญัชแีละการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
บรษิทั ประจาํปี 2554 ใหท้ี&ประชมุพจิารณา           

เลขานุการการประชุมไดช้ี,แจงว่ าเพื&อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที& 38. ที&กาํหนดใหท้ี&ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตั,งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และ   
โดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ี&ประชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัิใหแ้ต่งตั,งบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย 
ประจาํปี 2554 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ&งตามรายชื&อดงัต่อไปนี,  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ         
งบการเงนิของบรษิทัในปี 2554 

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที& 4095 
2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ:  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที& 3760  
3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที& 5339  
ท ั,งนี,  นายพสิฐิ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที& 4095 เคยไดร้บัอนุมตัิจากที&ประชุมคณะกรรมการและที&ประชุม   

ผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 4 ปี โดยนายชาญชยั ชยัประสทิธิ: ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที& 
3760 และนายบุญเลศิ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที& 5339 ยงัไม่เคยไดร้บัอนุมตัิที&ประชุมคณะกรรมการและที&ประชุม   
ผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย 
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ในกรณีที&ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 
จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื&นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั แทนได ้

นอกจากนี,  บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั และผูส้อบบญัชีที&ไดร้บัการเสนอชื&อดงักล่าวไม่มี
ความสมัพนัธแ์ละ/หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ี&เกี&ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที&จะ
มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหินา้ที&อย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

ในสว่นค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีน ั,น คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึภาระหนา้ที&ในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ เหน็ควรกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย ประจาํปี 2554 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 
6,050,000 บาท โดยรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

เมื&อเลขานุการการประชุมชี,แจงรายละเอยีดการแต่งตั,งผูส้อบบญัชีแลว้ ประธานฯ ไดใ้หน้ายชยั จรุงธนาภบิาล ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบชี,แจงรายละเอียดการแต่ งตั,งผู  ้สอบบญัชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู  ้สอบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2554          
ใหท้ี&ประชุมพจิารณา และเมื&อประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี,แจงรายละเอียดการแต่งตั,งผู ้สอบบญัชีและกาํหนดค่ าตอบแทน      
ผู ้สอบบญัชีบริษทั ประจาํปี  2554 แล ้ว ประธานฯ ไดส้อบถามที&ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ&มเติม
หรือไม่ และเมื&อไม่มีผูถ้ ือหุน้สอบถามเพิ&มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอที&ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตั,งผู ้สอบบญัชีและกาํหนด       
ค่ าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทั ประจาํปี  2554 ตามรายละเอยีดที&เสนอ 
 

มติที-ประชุม ที&ประชุมได  ้พิจารณาแล ้ว มีมติอนุมตัิให ้แต่ งตั,งบริษทั ไพร ้ซวอเตอร ์เฮาส ์คูเปอร  ์ส เอบีเอเอส จาํกดั      
เป็ นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่ อย ประจาํปี  2554 โดยกาํหนดให ้ผู ้สอบบญัชีคนใดคนหนึ&งตามรายชื&อดงัต่อไปนี, เป็น   
ผู ้ทาํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต องบการเงนิของบรษิทัในปี  2554   

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที& 4095 
2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ:  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที& 3760  
3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที& 5339  
ในกรณีที&ผู ้สอบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่ สามารถปฎิบตัิงานได ้ให ้บริษทัไพรซ้ วอเตอร ์เฮาส ์    

คูเปอร  ์ส เอบีเอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื&นของบริษทั ไพร ้ซวอเตอร  ์เฮาส  ์คูเปอร  ์ส เอบีเอเอส จาํกดัแทนได  ้          
โดยกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย ประจาํปี  2554 เป็ นจาํนวนเงนิไม ่เกนิ 6,050,000 บาท โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนน
เสยีงดงันี, 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  627,671,551 เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 
ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน     -  เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง  จาํนวน     23,101  เสยีง  หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0 
ของจาํนวนหุ ้นท ั,งหมดของผูถ้อืหุ ้นที&เข ้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที- 8  พจิารณาเรื-องอื-นๆ (ถ ามี) 
          -ไม ่มกีารพจิารณาในเรื&องอื&นๆ-  
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เมื&อสิ,นสุดการพจิารณาในวาระที& 8 แลว้ ประธานฯ สอบถามที&ประชุมว่ าผู ้ถอืหุ ้นท่ านใดมคีวามประสงค ์จะเสนอเรื&องใดต่อที&ประชุม
เพื&อพจิารณาอกีหรอืไม ่ เมื&อไม ่มผูี ้ใดเสนอเรื&องอื&นใดต่ อที&ประชมุเพื&อพจิารณาแล ้ว ประธานฯ จงึกลา่วปิ ดประชมุเวลา 12.00 น.  
 

 
ประธานที&ประชมุ 

 
 

 
 

(นายสมใจนึก เองตระกูล) 
                                                
 

 


