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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555 
ของ 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ปจาํกดั (มหาชน) 
วนัองัคารท่ี 3 เมษายน 2555 

ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน (โรงท่ี 14) 
เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

..................................................................................................................... 
กรรมการของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม  

1.  นายสมใจนึก          เองตระกลู      ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2.  นายวิชา                  พลูวรลกัษณ์    กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3.  นายชยั                    จรุงธนาภิบาล   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4.  นายวลัลภ                  ตั้งตรงจิตร      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5.  นายนฤนาท                รัตนะกนก        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6.  นายวีรวฒัน ์                องคว์าสิฎฐ ์      กรรมการและกรรมการบริหาร 
7.  นางภารดี                   พลูวรลกัษณ์     กรรมการและกรรมการบริหาร 
8.  นายธนกร                   ปุลิเวคินทร์       กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานธุรกิจฟิลม์ภาพยนตร์ 
9.  ร้อยตาํรวจตรีเกรียงศกัด์ิ  โลหะชาละ        กรรมการอิสระ 
10. นายอรรถสิทธ์ิ             ดาํรงรัตน ์         กรรมการอิสระ 
11. นายวิชยั                    พลูวรลกัษณ์      กรรมการ 
 

กรรมการของบริษทัท่ีลาประชุม 
-ไม่มี- 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. นางสาวกฤติญาณฏัฐ เตชะสุขถาวร     ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษทั   

                             
ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นางกลุกนิษฐ   คาํศิริวชัรา         ท่ีปรึกษากฎหมาย 
                                                   บริษทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จาํกดั 
             และเลขานุการการประชุมคร้ังน้ี  

2.  นางสาวอารยา             อินทร์แดง         ท่ีปรึกษากฎหมาย 
                                                          บริษทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จาํกดั 
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ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นายขจรเกียรติ              อรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชี  
                                        บริษทั ไพร้ซ วอร์เตอร์เฮา้ส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

เร่ิมประชุมเวลา 10.10 น. 
นายสมใจนึก  เองตระกลู  ประธานกรรมการบริษทั   ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมและไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม

วา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ประชุมรวมกนั
ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 362 ราย ผูรั้บมอบฉนัทะจาํนวน 513 ราย 
รวมทั้งส้ินจาํนวน 875 ราย  จาํนวนหุน้ท่ี เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจาํนวน 470,419,309 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 
53.34 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม จึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2555 

ประธานแจง้วา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เห็น
วา่สมควรบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี รวมทั้งให้ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ
ส่งคาํถามเก่ียวกบัวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2555 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2555  ผา่นทางเว็บไซต ์ 
www.majorcineplex.com และ set.or.th ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเร่ืองดงักล่าว จึงใหพิ้จารณาไปตามวาระ ท่ีระบุ
ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้  

ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธาน ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการของการประชุมช้ีแจง
หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนน ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้สาํหรับ
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือใชใ้น
กรณีท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ  เท่านั้น  ส่วนในกรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะจากคสัโตเดียนจะสามารถแยก
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้และ ถา้มีการลงคะแนนไม่เตม็จาํนวน  จาํนวนคะแนนเสียงท่ีเหลือจะถือวา่เป็นการงดออก
เสียง 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัไดร้วบรวมและบนัทึก การออก
เสียงไวใ้นคอมพิวเตอร์แลว้  ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

4. หากผูถื้อหุน้ใดจะซกัถามหรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเดน็ใด  ใหแ้จง้ช่ือ
และซกัถามเม่ือนาํเสนอจบในแต่ละวาระหรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ 

เม่ือเลขานุการการประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนแลว้  ประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญั ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 ประชุมเมือ่วนัองัคารที ่5 เมษายน 2554 
 ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2554  เม่ือวนัองัคารท่ี 5 

เมษายน 2554  และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมเปิดเผย ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยใ์นเวลาท่ี
กฎหมายกาํหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอียดรายงานการประชุม
ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 1  จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 
2554 ท่ีไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี  5  เมษายน 2554   

 เม่ือประธานช้ีแจงรายละเอียดแลว้ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเดน็เพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ 
 นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะไดเ้สนอใหใ้นรายงานการประชุมผูถื้อ

หุน้ควรมีการบนัทึกคาํถามคาํตอบของผูถื้อหุน้ระหวา่งการประชุมดว้ย ซ่ึงประธานรับวา่จะนาํไปปรับปรุงตามขอ้เสนอ  
ไม่มีผูถื้อหุน้รายอ่ืนสอบถามเพ่ิมเติม  ประธาน ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี 2554 
 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุม ไดพิ้จารณาแลว้ มีมติ เป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2554 ดงัน้ี 
                        เห็นดว้ย        จาํนวน     549,560,995 เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100 

                ไม่เห็นดว้ย     จาํนวน                  -  เสียง     คิดเป็นร้อยละ     0  
                งดออกเสียง   จาํนวน                  -       เสียง     คิดเป็นร้อยละ     0 
                ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน      
 

วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2554 
ประธานไดใ้หน้ายวิชา พลูวรลกัษณ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัในรอบปี 2554  
              นายวิชา พลูวรลกัษณ์ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2554 โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจาํปีของบริษทั ท่ีไดแ้จกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมแลว้        
  
 นายสุพจน ์เอ้ือชยัเลิศกลุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง มีคาํถามดงัน้ี  

1.   สาขารัชโยธิน มีประกนัภยันํ้าท่วมหรือไม่ และสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนไดห้รือไม่  
2.   บริษทัฯ ในประเทศอินเดียท่ี บมจ.เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ลงทุน มีผลประกอบการอยา่งไร  
3.   เป้าหมายการเพ่ิมสาขาต่างจงัหวดัในอนาคต  จาํนวนสาขาต่างจงัหวดัจะมากกวา่กรุงเทพหรือไม่ 

 นายวิชา พลูวรลกัษณ์ ตอบคาํถามดงัน้ี  
1. บริษทัมีประกนัภยันํ้าท่วมทุกสาขา แต่การเรียกค่าสินไหมจะไดรั้บกต่็อเม่ือทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย  ถา้เป็น

เพียงแต่มีนํ้าลอ้มภายนอกและทรัพยสิ์นไม่เสียหายจะเรียกค่าสินไหมไม่ได ้สาํหรับสาขารัชโยธินยงัคงเป็นท่ี
ถกเถียงกนัวา่เสียหายหรือไม่เน่ืองจากนํ้าไดท่้วมเขา้ในท่ีจอดรถ บริษทัประกนัยงัไม่ไดใ้หข้อ้สรุปได ้อยา่งไรก็
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ตามทรัพยสิ์นของสาขาน้ีบริหารโดยกองทุนอสงัหาริมทรัพยฯ์ ซ่ึงขณะน้ีผูบ้ริหารกองทุนฯ อยูร่ะหวา่งการเร่งหา
ขอ้สรุปดงักล่าว 

2. บริษทัในประเทศอินเดียท่ี บมจ. เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป ลงทุน มี  2 ส่วน 
- ส่วนโรงภาพยนตร์ ถือหุน้ร้อยละ 9.87 ใน  บมจ. พีวีอาร์ 
- ส่วนโบวล่ิ์ง ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน บจ. พีวีอาร์ บลโูอ เอน็เตอร์เทรนเมน้ท์  
ผลประกอบการของทั้ง 2 บริษทัอยูใ่นเกณฑดี์และน่าพอใจ 

3. บริษทัมีแผนการขยายสาขาในต่างจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง คาดวา่จะมีสดัส่วนของโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯและ 
ต่างจงัหวดัท่ี 50:50 ภายใน 5 ปี 

นายศกัดช์ยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง มีคาํถามดงัน้ี 
1. เคร่ืองมือของโปรแกรมรักษาลกูคา้ (Loyalty Program) คืออะไร 
2. กาํไรจากการขายหุน้สามญัซ้ือคืน บนัทึกรายการอยูใ่นงบใด และสามารถนาํกาํไรดงักล่าวไปใชไ้ดห้รือไม่ 
3. บริษทั ทาเลนตว์นั ทาํธุรกิจอะไร 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง มีคาํถามดงัน้ี 
1. อีก 3 ปี จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเช่ียน (AEC) บริษทัมีวิสยัทศันอ์ยา่งไร บริษทัจะรุกในอาเซ่ียนอยา่งไร 
2. บมจ. แคลิฟอร์เนียวา้ว ท่ีบริษทัลดทุนไปแลว้ ตอนน้ีมีสถานะเป็นอยา่งไร  

นายชยั จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบคาํถามดงัน้ี 
กาํไรจากการขายหุน้สามญัซ้ือคืน บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้เป็นส่วนเกินทุน -หุน้ทุนซ้ือคืน มีสถานะเหมือน
ส่วนเกินมลูค่าหุน้ ไม่สามารถนาํมาจดัสรรได ้

นายวิชา พลูวรลกัษณ์ ตอบคาํถามดงัน้ี 
1. บริษทัใชแ้คมเปญ M Generation เป็น Loyalty Program โดยใหล้กูคา้สมคัรสมาชิกบตัร MGen เพ่ือสะสม

คะแนนแลว้นาํมาแลกเป็นส่วนลดในการซ้ือตัว๋ภาพยนตร์ในคร้ังต่อไป หรือนาํมาแลกของรางวลัพิเศษในโอกาส
ต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างยอดขายเพ่ิมข้ึน และยงัมีฐานขอ้มลูลกูคา้ขนาดใหญ่เพ่ือส่ือสารกบัลกูคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ทั้งรายการส่งเสริมการขายและโปรแกรมภาพยนตร์ เป็นตน้ 

2. บริษทั ทาเลนตว์นั จาํกดั ทาํธุรกิจสร้างภาพยนตร์และทาํแมก๊กาซีนเก่ียวกบัไลฟ์สไตล ์กลุ่มเมเจอร์มีกลยทุธท่ีจะ
ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ซ่ึงมีความสามารถใหเ้ขา้มาในวงการภาพยนตร์มากข้ึนเพ่ือจะยกระดบัใหภ้าพยนตร์ไทยมี
คุณภาพสูงข้ึน เมเจอร์ลงทุนในทาเลนตว์นัโดยถือหุน้ร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 ถือโดยนกับริหารรุ่นใหม่ท่ีมาจาก
ค่ายแกรมม่ี 

3. ขณะน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในหลาย ๆ ประเทศ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นตน้ 
เช่ือวา่บริษทัมีโอกาสท่ีจะขยายการลงทุนในเขตเศรษฐกิจอาเช่ียนดว้ยศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นอีก 3 ปีขา้งหนา้ แต่
จะตอ้งลงทุนดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและมีความมัน่ใจในธุรกิจท่ีจะลงทุนดว้ย  

4. ตอนน้ี บมจ. แคลิฟอร์เนียวา้ว มีสถานะเพียงแค่ผูเ้ช่าพ้ืนท่ี และยงัจ่ายค่าเช่าตามปกติ 
นายสมคิด วงศภ์ากร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองมีคาํถามดงัน้ี 
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1. ปัจจุบนั อตัราการเพ่ิมราคาตัว๋หนงั 3D มีผลต่อรายไดอ้ยา่งไร ณ วนัน้ีกาํไรส่วนใหญ่มาจากธุรกิจใด  
2. สาขาใดมีรายไดม้ากสุด และสาขาใดมีรายไดต้ํ่าสุด 

นายวิชา พลูวรลกัษณ์ ตอบคาํถามดงัน้ี 
1. ธุรกิจในกลุ่มเติบโตจากรายไดภ้าพยนตร์เป็นหลกั บริษทัเนน้การเติบโตในสาขาท่ีเปิดแลว้ (Same Store 

Growth) ไม่ใช่สาขาใหม่ ในปีท่ีแลว้บริษทัมี Same Store Growth อยูท่ี่ร้อยละ 18 จากเป้าหมายท่ีตั้งไวร้้อยละ 6 
จึงขอใหม้ัน่ใจวา่ธุรกิจหลกั (Core Business) มีความแขง็แรง นอกจากน้ีรายไดจ้ากการขายป๊อปคอร์นกมี็การ
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกปี จากร้อยละ 10 ต่อรายไดภ้าพยนตร์มาเป็นร้อยละ 25 ในปัจจุบนั 

2. สาขาท่ีมีรายไดดี้ท่ีสุด คือ รัชโยธิน และ พารากอน และคาดวา่สาขาเมก็กามอลลท่ี์กาํลงัจะเปิดจะมีรายได้
เทียบเท่าสองสาขาน้ี ส่วนสาขาท่ีรายไดต้ํ่าสุด คือ บ๊ิกซีนวนคร ซ่ึงเป็นโรงภาพยนตร์ท่ีมีเพียง 4 จอเท่านั้น 

นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และรับมอบฉนัทะ มีคาํถามดงัน้ี 
บริษทั สามารถเคลมเงินประกนัในไตรมาสท่ี 3 ของสาขาศาลายา จาํนวนเท่าใด  

คุณวิชา พลูวรลกัษณ์ ตอบคาํถามดงัน้ี 
บริษทักาํลงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการเรียกเงินชดเชยค่าสินไหมจากทุนประกนัทรัพยสิ์น 30 ลา้นบาท และ กรรม
ธรรมธุ์รกิจหยดุชะงกัอีก 10 ลา้นบาท สาํหรับความเสียหายไดบ้นัทึกในบญัชีแลว้ 

เม่ือหมดขอ้สอบถามแลว้ ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
เสียง 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554  

ประธานใหน้างสาวกฤติญาณฏัฐ เตชะสุขถาวร เลขานุการบริษทั ช้ีแจงเก่ียวกบังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน
ประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

เลขานุการบริษทัช้ีแจงวา่คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554  ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่น การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามและไดมี้การตอบจนหมดขอ้สอบถามแลว้ จึงเสนอ ใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   
              มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 ตามท่ีเสนอ โดยมีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงดงัน้ี 
                        เห็นดว้ย       จาํนวน            558,324,659 เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100 

                ไม่เห็นดว้ย    จาํนวน                  -                เสียง     คิดเป็นร้อยละ     0  
                งดออกเสียง   จาํนวน                    7,724      เสียง     คิดเป็นร้อยละ     0 
                ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน      
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2554  
ประธานใหน้างสาวกฤติญาณฏัฐ เตชะสุขถาวร เลขานุการบริษทั ช้ีแจงการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2554 ใหท่ี้

ประชุมพิจารณา   
เลขานุการบริษทั ช้ีแจงวา่บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้

ในแต่ละปี โดยจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
ปี 2554 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 781,670,903 บาท   เป็นกาํไรต่อหุน้ 0.90 บาท  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้

เห็นวา่ควร เสนอจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อในอตัราหุน้ละ 0.82 บาท  คิดเป็นร้อยละ 91.1 1 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้ เป็นเงิน
ทั้งส้ิน 723,155,719 บาท บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้สาํหรับผลการดาํเนินการสองไตรมาสแรก ในอตัรา
หุน้ละ 0.43 บาท เป็นเงิน 379,215,804 บาท และจะเป็นเงินปันผลของผลการดาํเนินงานในสองไตรมาสหลงัในอตัราหุน้ละ 
0.39  บาท เป็นเงิน 343,939,915 บาท  โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 2 มีนาคม 2555 ( Record 
Date) รวบรวมรายช่ือโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2555 และจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 
2  พฤษภาคม 2555    
คุณสุพจน ์เอ้ือชยัเลิศกลุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอวา่การจ่ายเงินปันผลในปีหนา้ ควรจ่ายจากกาํไรสะสมเดิมท่ีมี
ฐานภาษีท่ีร้อยละ 30 ก่อน เพ่ือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ซ่ึงประธานไดรั้บขอ้เสนอไวเ้พ่ือพิจารณา   

ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล  
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  โดยมีผูถื้อหุน้

ลงคะแนนเสียงดงัน้ี      
เห็นดว้ย       จาํนวน            565,255,340 เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100 

               ไม่เห็นดว้ย    จาํนวน                    -          เสียง     คิดเป็นร้อยละ     0  
               งดออกเสียง   จาํนวน                   7,724      เสียง     คิดเป็นร้อยละ     0 
               ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ  
ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
              เลขานุการการประชุม แจง้วา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555 น้ี มีกรรมการ จาํนวนหน่ึงในสาม
ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่านไดแ้ก่ 
                1. นางภารดี พลูวรลกัษณ์    กรรมการ  
                2. นายวีรวฒัน ์องคว์าสิฏฐ ์   กรรมการ  
                3. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                4. นายอรรถสิทธ์ิ ดาํรงรัตน ์  กรรมการอิสระ  
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                ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทั เม่ือครบกาํหนดแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลมายงับริษทั  
                คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการสรรหาโดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้  
ความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการทาํงานท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ และมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง กบัโครงสร้างของ คณะกรรมการ  จึงเห็นควรเสนอ ให้เลือกกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงต่ออีกวาระหน่ึง   
    คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน และ ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่อ
อีกวาระหน่ึง ประวติัและขอ้มลูกรรมการท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งคร้ังน้ี มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 
                         ประธานใหท่ี้ประชุมสอบถามเพ่ิมเติม เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการท่ีตอ้งออก
จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหเ้ลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1. นางภารดี พลูวรลกัษณ์ ดว้ยคะแนนเสียง 
     เห็นดว้ย    จาํนวน   579,009,990  เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9543 
     ไม่เห็นดว้ย   จาํนวน  218,400 เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0377 
     งดออกเสียง   จาํนวน    46 ,224  เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0079  
    2. นายวีรวฒัน ์องคว์าสิฏฐ ์ ดว้ยคะแนนเสียง 
     เห็นดว้ย    จาํนวน   579,016,590  เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9554 
     ไม่เห็นดว้ย   จาํนวน   218,500 เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0377 
     งดออกเสียง   จาํนวน     39,524  เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0068 
    3. นายวลัลภ ตั้งตรงจิตร ดว้ยคะแนนเสียง 
     เห็นดว้ย    จาํนวน   579,228,490  เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9920 
     ไม่เห็นดว้ย   จาํนวน       8,900 เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0015 
     งดออกเสียง   จาํนวน     37,224  เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0064      
    4. นายอรรถสิทธ์ิ  ดาํรงรัตน ์ดว้ยคะแนนเสียง 
     เห็นดว้ย    จาํนวน   579,215,590  เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9898  
     ไม่เห็นดว้ย   จาํนวน        9,500 เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
     งดออกเสียง   จาํนวน     49,524  เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0085 

ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน      
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วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2555  
 ประธานไดม้อบใหน้ายชยั จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงรายละเอียด

การกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ ประจาํปี 2555 ใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
 นายชยั จรุงธนาภิบาล แจง้วา่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2555 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน ให้สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมาย และไดเ้ปรียบเทียบกบัธุรกิจประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั  รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและผลการดาํเนินงาน
ของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีมติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรับปี 255 5 เป็นเงิน
ไม่เกิน 10.5 ลา้นบาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนรายปี จาํนวน 6.6 ลา้นบาท เท่ากบัปีก่อน ๆ และเป็นเงินบาํเหน็จจาํนวน 3.9 
ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนของบริษทั  เปรียบเทียบกบั
ปี 2553 และ 2554 ตามเอกสารแนบทา้ย 4 

ประธานใหท่ี้ประชุมสอบถาม  เม่ือ ไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ ประจาํปี 2555  
                       มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ ประจาํปี 2555 จาํนวน 10.5 
ลา้นบาท ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ 

โดยผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงดงัน้ี    
เห็นดว้ย   จาํนวน   533,675,625  เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 92.1244 

    ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน   278,565 เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0480 
    งดออกเสียง   จาํนวน   45,344,524  เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 7.8274 

                ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน      
 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีบริษทั  ประจ าปี 2555 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีบริษทัประจาํปี 2555 ใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

เลขานุการการประชุมช้ีแจงวา่ คณะกรรมการ บริษทัไดเ้ห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ซ่ึงไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรให้ แต่งตั้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 255 5 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

1. นายพิสิฐ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 
2. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760  
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339  

http://www.majorcineplex.com/


 
 

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.  
Registration No. 0107545000047 

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

ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 รายขา้งตน้เคยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยมาแลว้ เป็นเวลา 1 ปี และบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  เคยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยมาแลว้ เป็นเวลา 6 ปี 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้

 บริษทั  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  และผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มี
ความสมัพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวใน
ลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2555 เป็น
จาํนวนเงินไม่เกิน 6,400,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 
                       ประธานให้ท่ีประชุมสอบถามเพ่ิมเติม  เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2555 
             มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้งใหบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดัเป็น
สาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปี  2555 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง ดงัน้ี เป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
                        1. นายพิสิฐ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760  
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339  
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบติังานได้  ใหบ้ริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี

เอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได ้ และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัและบริษทัยอ่ย  เป็น
จาํนวนเงินไม่เกิน 6,400,000 บาท  

โดยผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย   จาํนวน   579,292,990  เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 100.00 

    ไม่เห็นดว้ย   จาํนวน    0 เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 0.00 
 งดออกเสียง   จาํนวน       8,724  เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.00 

                ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน      
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษทัและ /หรือ
บริษทัย่อย (ESOP-W4) 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP-W4) ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
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                เ ลขานุการการประชุมช้ีแจงวา่ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างกาํลงัใจใหก้บับุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในความสาํเร็จของ
บริษทัท่ีผา่นมา และเพ่ือสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบติังานแก่บุคลากรของบริษทัใหมี้ความตั้งใจในการ
ทาํงานกบับริษทัต่อไปในระยะยาว อนัจะเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและก่อใหเ้กิดผลตอบแทนสูงสุดต่อ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอนาคต คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอโครงการใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัชนิดระบุ
ช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้  (ESOP-W4) จดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย  
จาํนวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 6 ดงัน้ี 
 
ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ:  
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สาม ารถโอนเปล่ียนมือได ้ยกเวน้เป็นกรณีตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดสิทธิ 
 
จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย:  
ไม่เกิน 8,690,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2555 
 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:  หน่วยละ 0 บาท 
 
อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ:  5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 
 
อตัราการใช้สิทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามขอ้กาํหนดสิทธิ 
 
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น:  เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ ราคาการใชสิ้ทธิต่อหุน้เท่ากบั 15.44 บาท ราคา
น้ีไม่ถือเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นราคาตํ่ากวา่ราคาตลาด เพราะคาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาซ้ือขายเฉล่ียของหุน้บริษทั
ในตลาดหลกัทรัพย ์15 วนัทาํการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ (ระหวา่งวนัท่ี 26 มกราคม – 15 กมุพนัธ์ 2555) 
 

 และเสนอใหค้ณะกรรมการของบริษทั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการ  หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ  ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังาน ( ESOP-W4) ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้ ขอบเขต
อาํนาจท่ีกฎหมายกาํหนด  ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง  การกาํหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดและเง่ือนไข
อ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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                ประธาน ให้ท่ีประชุมสอบถามเพ่ิมเติม  และใหน้ายวิชา พลูวรลกัษณ์ ตอบขอ้สอบถามจนครบ ถว้นแลว้ จึง
เสนอท่ีประชุมใหพิ้จารณาอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั
และ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP-W4) 

 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อและ
ไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได  ้     โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยจาํนวนไม่เกิน 
8,690,000 หน่วย (ESOP-W4) และ อนุมติัใหค้ณะกรรมการของบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังาน (ESOP-W4) ไดต้ามท่ีเสนอ 

โดยผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    จาํนวน     578,972,580 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
    ไม่เห็นดว้ย   จาํนวน     810  เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ  0.0001 
    งดออกเสียง   จาํนวน        8,724  เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0015 

                ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน      
 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียน  จ านวน 10,189,010 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย  
จ านวน 10,189,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียด การลดทุนจดทะเบียน จาํนวน 10,189,010 บาท โดยการ
ตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 10,189,010 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
               เลขานุการการประชุมช้ีแจงวา่  สืบเน่ืองจากวาระท่ี 8 ในการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัชนิด
ระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดน้ั้น  บริษทัจะตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยออกหุน้สามญัอีกจาํนวน 8,690,000 
หุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
                 ปัจจุบนั บริษทัมีหุน้สามญัท่ียงัมิไดอ้อกและเสนอขาย จาํนวน 24,102,781 หุน้ แบ่งเป็น 
                 1. หุน้สามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ สามญั  (ESOP-W3) จาํนวน 
13,913,771 หุน้ และ 
                 2. หุน้สามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ( MAJOR-W1, ESOP-
W1 และ ESOP-W2) คงเหลือจาํนวน 10,189,010 หุน้ ซ่ึงปัจจุบนั ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ท่ีกล่าวน้ี ได้
หมดอายลุงแลว้ 
                จากหลกัเกณฑก์ารเพ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 136 (1) ประกอบมาตรา 140 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 นั้น ในกรณีท่ีบริษทัมีทุนจดทะเบียนเดิมเหลืออยู ่บริษทัจะตอ้งลดทุนจด
ทะเบียนโดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนในส่วนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย ยกเวน้หุน้สามญัท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้ (Warrant) จึงจะสามารถเพ่ิมทุนจดทะเบียนได ้ 
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ประธานใหท่ี้ประชุมสอบถามเพ่ิมเติม เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัลด
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 10,189,010 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 10,189,010 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท  
                 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียน จาํนวน 10,189,010 บาท โดยการตดัหุน้
สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 10,189,010 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงดงัน้ี 
                       เห็นดว้ย       จาํนวน 579,303,980  เสียง     คิดเป็นร้อยละ  99.9983 

               ไม่เห็นดว้ย     จาํนวน                    810   เสียง     คิดเป็นร้อยละ   0.0001  
               งดออกเสียง    จาํนวน                8,724    เสียง     คิดเป็นร้อยละ   0.0015 
               ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน      

 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบียน 
               เลขานุการการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ี ได้
อนุมติัในวาระท่ี 9 บริษทัจะตอ้งยื่นจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้  4. ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
        
                                                                                                                                                             
                                            
 
 
 
 
 
 
 

ประธานใหท่ี้ประชุมสอบถามเพ่ิมเติม เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อท่ีประชุม ให้พิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัท่ีไดอ้นุมติัในวาระท่ี 9 
                 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ อนุมติัใหแ้กเ้พ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงดงัน้ี 
                        เห็นดว้ย       จาํนวน            579,236,280            เสียง     คิดเป็นร้อยละ  99.9866 
                       ไม่เห็นดว้ย     จาํนวน                  68,510            เสียง     คิดเป็นร้อยละ   0.0118  

 ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จาํนวน 

895,810,990  บาท (แปดร้อยเกา้สิบหา้ลา้นแปดแสนหน่ึง
หม่ืนเกา้ร้อยเกา้สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น         895,810,990 หุน้ (แปดร้อยเกา้สิบหา้ลา้นแปดแสนหน่ึง
หม่ืนเกา้ร้อยเกา้สิบหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุน้สามญั         895,810,990 หุน้ (แปดร้อยเกา้สิบหา้ลา้นแปดแสนหน่ึง

หม่ืนเกา้ร้อยเกา้สิบหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                     -        หุน้ (                    -                     ) 
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                งดออกเสียง    จาํนวน                   8,724             เสียง     คิดเป็นร้อยละ   0.0015 
                ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน      

 
วาระที่ 11 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพือ่รองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น

สามญัให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย (ESOP-W4)  
ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียด การเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามญัเพ่ือรองรับ

การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP-W4)  
               เลขานุการการประชุม ช้ีแจงวา่วาระน้ีสืบเน่ืองจากวาระท่ี 8 ซ่ึงท่ีประชุมไดอ้นุมติัใหมี้โครงการออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้  จดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ
บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยในจาํนวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย (ESOP-W4) โดยกาํหนดอตัราการใชสิ้ทธิให ้ 1 ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้ 1 หุน้ และบริษทัตอ้งเพ่ิมทุนเพ่ือออกหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธินั้น 
               บริษทัตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 8,690,000 หุน้ มลูค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และสืบเน่ืองจากท่ีไดอ้นุมติัตามวาระท่ี 9 และวาระท่ี 10 ภายหลงัการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี ทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจะเป็นจาํนวน 904,500,990 บาท 
                  ประธานใหท่ี้ประชุมสอบถามเพ่ิมเติม เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อท่ีประชุม ให้พิจารณาอนุมติั
เพ่ิมทุนจดทะเบียนตามท่ีเสนอ   
                 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ อนุมติัใหเ้พ่ิม ทุนจดทะเบียนจาํนวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็นหุน้
สามญั จาํนวน 8,690,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน   579,288,080  เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9956 
    ไม่เห็นดว้ย   จาํนวน     16,710 เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0028 
    งดออกเสียง   จาํนวน       8,724  เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0015 

                ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน      
 

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
ประธานไดใ้หเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดใน การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ขอ้ 4.  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  
      เลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  สืบเน่ืองจากท่ีประชุมไดอ้นุมติัใหมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนใน

วาระท่ี  11 จาํนวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 8,690,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนดงักล่าว  บริษทัตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้  4 โดยไปจดทะเบียนต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
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ประธานใหท่ี้ประชุมสอบถามเพ่ิมเติม เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อท่ีประชุม ให้พิจารณาอนุมติั

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั   
                 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ อนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ตามท่ีเสนอ โดยมีผู ้
ถือหุน้ลงคะแนนเสียงดงัน้ี 
                       เห็นดว้ย       จาํนวน            579,293,980 เสียง     คิดเป็นร้อยละ  99.9966 
                      ไม่เห็นดว้ย     จาํนวน                   10,810      เสียง     คิดเป็นร้อยละ   0.0018  

                งดออกเสียง    จาํนวน                    8,724     เสียง     คิดเป็นร้อยละ   0.0015 
ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 13  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
 ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ท่ีประชุมพิจารณา 
เลขานุการการประชุมช้ีแจงวา่  สืบเน่ืองจากวาระท่ี 8 – 12 ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ( ESOP-W4) และการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 8,690,000 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้นั้น 

 ในรายละเอียดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัท่ี ไดอ้นุมติัในวาระท่ี 8 บริษทัจะ
ดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในอตัรา 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ต่อ 1 หุน้สามญั หากมีการปรับสิทธิการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั จะนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาใน
ภายหลงั  และไดอ้นุมติั ใหค้ณะกรรมการของบริษทั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ /หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการ  หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ  ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบั การจดัสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ ดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควรและภายใตข้อบ เขตอาํนาจท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงรวมถึง
แต่ไม่จาํกดัเพียง กาํหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ือง  

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จาํนวน 

904,500,990 บาท (เกา้ร้อยส่ีลา้นหา้แสนเกา้ร้อยเกา้สิบ
บาท) 

 แบ่งออกเป็น        904,500,990 หุน้ (เกา้ร้อยส่ีลา้นหา้แสนเกา้ร้อยเกา้สิบหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุน้สามญั        904,500,990 หุน้ (เกา้ร้อยส่ีลา้นหา้แสนเกา้ร้อยเกา้สิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                -           หุน้ (                    -                     ) 
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ประธาน ให้ท่ีประชุมสอบถามเพ่ิมเติม  เม่ือไม่มี ผูใ้ดสอบถาม  ประธานจึงเสนอต่อท่ีประชุม ให้พิจารณา
จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 8,690,000 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  ตามเง่ือนไข
และรายละเอียดท่ีกล่าวมา   
                 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ อนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 8,690,000 บาท เพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิตามสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ โดยมีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย       จาํนวน            579,299,980            เสียง     คิดเป็นร้อยละ  99.9981 
                       ไม่เห็นดว้ย     จาํนวน                  10,810            เสียง     คิดเป็นร้อยละ   0.0018  

                งดออกเสียง    จาํนวน                   8,724             เสียง     คิดเป็นร้อยละ   0 
      ของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 14 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุน้กูใ้หท่ี้ประชุมพิจารณา 
  เลขานุการการประชุมช้ีแจงวา่ บริษทัมีความประสงคท่ี์จะจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และชาํระคืน

เงินตน้ของหุน้กูเ้ดิม ดว้ยการออกหุน้กูภ้ายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน :  เพ่ือใชใ้นการชาํระเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมท่ีจะครบกาํหนดในเดือนมิถุนายน 2555 
ประเภท                      :  หุน้กู ้ซ่ึงอาจเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรือคืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบ 
                                          กาํหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือหุน้กูอ้นุพนัธ์ ทั้งน้ี 
                                          ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ  
จาํนวน    : มลูค่ารวมของหุน้กูก้าํหนดไวไ้ม่เกิน 1,500 ลา้นบาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า 
การเสนอขาย             : เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอ                           

ขายในกรณีจาํกดั และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุน ประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุน                                
รายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคร้ังเดียวเตม็จาํนวนหรือหลายคร้ัง                                                 
กไ็ด ้

อตัราดอกเบ้ีย   : ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ 
อาย ุ    : ไม่เกิน 5 ปี 
การไถ่ถอนก่อนกาํหนด  : ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละคร้ัง 
เง่ือนไขอ่ืนๆ              : ขอ้จาํกดัและเง่ือนไขอ่ืนๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคร้ัง  
                                         มลูค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย การแต่งตั้งผูแ้ทน    ผูถื้อหุน้กู ้วิธีการ 
                                              ออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาํหนด และการ 
                                         จดทะเบียนในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตลาดรองใดๆ ใหอ้ยูใ่นอาํนาจของ 
                                         คณะกรรมการบริษทัและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก 

http://www.majorcineplex.com/


 
 

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.  
Registration No. 0107545000047 

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

                                         คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการท่ีจะพิจารณาและกาํหนดต่อไป และมอบอาํนาจ 
                                         ใหแ้ก่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก 
                                         คณะกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการในการกาํหนดหรือเปล่ียนแปลง เง่ือนไขและรายละเอียด 
                                               ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคร้ัง  
                                         รวมทั้งใหมี้อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้ 
                                          กูน้ั้น ๆ ใหส้าํเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงรวมถึงมีอาํนาจในการแต่งตั้งผูจ้ดั 
                                          จาํหน่าย  และรับประกนัการจาํหน่าย ผูจ้ดัจาํหน่าย การเขา้ทาํและลงนามในสญัญา  
                                          Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือสญัญาอ่ืนๆ  
                                          ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัทาํและยื่นคาํขอและเอกสารต่างๆ กบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 
                                          หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี 
                                          เก่ียวขอ้ง การแกไ้ขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง รับรองซ่ึงเอกสารและ/หรือสญัญาต่างๆ ท่ี 
                                          เก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่างๆ เป็นตน้ 

จึงเสนอขอ อนุมติัใหค้ณะกรรมการและหรือกรรมการผูจ้ดัการสามารถดาํเนินการต่าง ๆ ตามเง่ือนไขและ
รายละเอียดของการออกหุน้กูต้ามท่ีกล่าวมาได ้

ประธานใหท่ี้ประชุมสอบถามเพ่ิมเติม เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อท่ีประชุม ให้พิจารณาอนุมติั
การออกหุน้กูต้ามรายละเอียดท่ีไดช้ี้แจง   
                 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท 
และมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการและหรือกรรมการผูจ้ดัการไปดาํเนินการตามรายละเอียดท่ีเสนอ โดยมีผูถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงดงัน้ี 
    เห็นดว้ย   จาํนวน   579,300,690  เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9967 
    ไม่เห็นดว้ย   จาํนวน     200 เสียง  หรือเท่ากบัร้อยละ 0.00 
    งดออกเสียง   จาํนวน          18,724  เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0032 

ของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 15 วาระอ่ืนๆ  
 

- ไม่มีการพิจารณาในเร่ืองอ่ืน ๆ – 
  

เม่ือส้ินสุดการประชุมในวาระท่ี 14 แลว้ ประธานสอบถามท่ีประชุมวา่ ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะเสนอเร่ืองใดต่อท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแลว้ ประธาน ฯ จึงเสนอปิดประชุม
เวลา 12.00 น. 
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                           (นายสมใจนึก เองตระกลู)   
                                         ประธานท่ีประชุม  
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