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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดทีี ่5 เมษายน 2561 

ณ โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ (โรงที ่14) 

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

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

กรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

1. นายสมใจนึก           เองตระกูล      ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายวชิา                   พูลวรลกัษณ ์    กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3. นายชยั                     จรุงธนาภบิาล    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4.  นายวลัลภ                   ตัง้ตรงจติร      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

5.  นางภารด ี                   พูลวรลกัษณ ์     กรรมการและกรรมการบรหิาร 

6.  นายธนกร                    ปลุเิวคนิทร ์       กรรมการและกรรมการบรหิาร  

7. รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์   โลหะชาละ         กรรมการอสิระ 

8. นายแพทยเ์สถยีร     ภู่ประเสรฐิ        กรรมการอสิระ 

9. นายวชิยั                     พูลวรลกัษณ ์      กรรมการ 

 

กรรมการของบรษิทัทีล่าประชมุ 

1. นายไกรทพิย ์    ไกรฤกษ ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

2. นายวรีวฒัน ์                องคว์าสฎิฐ ์      รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวฐติาภสัร ์    อสิราพรพฒัน ์    รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานการเงนิและบญัช ี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. นายขจรเกยีรต ิ    อรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัช ี 

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

นายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ท  าหนา้ที่ประธานในทีป่ระชุมและไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัก าหนดใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  ขณะนี้มีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

จ านวน 81 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 668 ราย รวมท ัง้สิ้นจ านวน 749 ราย จ านวนหุน้ที่เขา้ประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนจ านวน 

632,913,277 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.74 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ถอืว่าครบเป็นองคป์ระชุม จงึขอเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2561 

ประธานแจง้ว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าสมควรบรรจุในวาระ

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้  รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการและส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมเป็นการ

ล่วงหนา้ต ัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต ์ www.majorcineplex.com และ www.set.or.th 

ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้  

ก่อนพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชมุ ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการของการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนใน

วาระต่าง ๆ ดงันี้ 

1.  การออกเสียงลงคะแนน ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ส  าหรบัการออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรือ

งดออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ  เท่านัน้  ส่วนในกรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดยีนจะสามารถแยกลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้และถา้มกีาร

ลงคะแนนไม่เตม็จ านวน  จ านวนคะแนนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นการงดออกเสยีง 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดม้อบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษิทัไดร้วบรวมและบนัทกึการออกเสยีงไวใ้นคอมพวิเตอร์

แลว้  ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี 

4. หากผูถ้อืหุน้ใดจะซกัถามหรอืตอ้งการใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารชี้แจงเพิม่เตมิในประเดน็ใด ใหแ้จง้ชื่อและซกัถามเมือ่น าเสนอ

จบในแต่ละวาระหรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

เมือ่เลขานุการการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้  ประธานจึงไดด้  าเนิ นการประชุมตามระเบยีบวาระการ

ประชมุดงัต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ประชมุเม่ือวนัพธุที่ 5 เมษายน 2560 

ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 เมือ่วนัพธุที ่5 เมษายน 2560 และไดจ้ดัท  า

รายงานการประชมุเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยใ์นเวลาทีก่ฎหมายก าหนด รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์อง

บริษทัที่ www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 1 จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม

พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560   

 

เมือ่ประธานชี้แจงรายละเอยีดแลว้ ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

 

http://www.majorcineplex.com/
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มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ดงันี้ 

เหน็ดว้ย   จ านวน  636,001,457  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

   ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

   งดออกเสยีง  จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 

ประธานไดใ้หน้ายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เป็นผูแ้ถลงผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560  

            นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 โดยมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษทั 

ทีไ่ดแ้จกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุแลว้       

  

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

 

นายสมชาย เจนสถริพนัธุ ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย มาประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 

1. จดุคุม้ทนุของโรงภาพยนตรแ์ต่ละโรงเป็นอย่างไร  

2. บริษทัมกีลยุทธเ์พือ่ดงึคนใหเ้ขา้โรงภาพยนตรอ์ย่างไร และปจัจบุนัทีม่กีารแจกบตัรชมภาพยนตรฟ์รีจ  านวนมาก อยากทราบว่า

ลกัษณะเช่นนี้ เป็นการแชรก์นัอย่างไร  

3. ในแต่ละเดอืนบตัรเครดติจะมโีปรโมช ัน่ใหแ้ลกรบับตัรชมภาพยนตร ์คุกกี้ โดนทั ซึ่งสทิธิ์แลกรบัคุกกี้หรือโดนทันัน้ มกัเต็มก่อน

บตัรชมภาพยนตร ์บรษิทัไดว้เิคราะหห์รอืไม่ว่าเหตใุดคนจงึไม่สนใจเขา้ชมภาพยนตร ์ 

 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. โดยหลกัแลว้จดุคุม้ทนุของบรษิทัอยู่ที ่4-5 ปี แต่ท ัง้นี้  มคีวามขึ้นลงสูง ในหลายโรงภาพยนตรข์องบริษทัใชเ้วลาในการคืนทนุไม่

ถงึ 12 เดอืน เนื่องจากโรงภาพยนตร ์ทกุอย่างเป็น revenue shares ท ัง้หมด ม ีfixed cost ในการท าโรงเพยีงอย่างเดยีว ดงันัน้ ขึ้นอยู่กบัว่า

ตลาดตรงนัน้ใหญ่หรือไม่ หากลงทนุในจงัหวดัทีก่  าลงัซื้อนอ้ย ก็อาจจะใชเ้วลาในการคืนทนุ 4-5 ปี ท ัง้นี้  การทีโ่รงภาพยนตรค์ืนทนุเร็ว 

เนื่องจากเป็นธุรกจิทีต่น้ทนุต า่ fixed Cost จงึอยู่ที ่asset ทีเ่ราลงทนุไปเท่านัน้ คอนเทนตไ์ม่ใช่ของเรา และหนงัก็มกีารหมนุเวยีนเปลีย่น

ทกุสปัดาห ์หากหนงัดกี็จะยิง่มรีายไดม้าก 

 

2. กลยุทธท์ีด่งึคนเขา้มาชมภาพยนตรน์ ัน้มคีวามเชื่อมโยงกนัหมด อย่างเช่น โปรโมช ัน่แลกต ัว๋หนงัฟรี ต ัว๋หนงั 80 บาท ของธนาคารนัน้ 

สิง่หนึ่งทีเ่ป็นขอ้ดคีือกลุ่มลูกคา้ของเมเจอร ์ปจัจบุนันี้ เรียกว่าเป็น millennials (Gen Y) เฉลีย่ลูกคา้ 80% อยู่ทีอ่ายุ 18-35 ปี ซึ่งเป็น

เป้าหมายทีท่กุกลุม่ใหค้วามสนใจมากทีสุ่ด และก าลงัจ่ายอยู่ทีค่นกลุ่มนี้ เป็นหลกั ทกุธนาคารจงึท  ากิจกรรมกบัเมเจอร ์ซึ่งต ัว๋หนงัราคา 80 

บาท หรอืต ัว๋ฟรนี ัน้ ธนาคารเป็นฝ่าย subsidize รวมถงึซื้อรอบ เหมารอบภาพยนตร ์และซื้อโฆษณาในโรงภาพยนตรด์ว้ย  
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3. หากจะพจิารณาว่าคนดูหนงัมากนอ้ยอย่างไรจากจ านวนต ัว๋หนงัทีข่ายในปีทีแ่ลว้นัน้ คดิว่าต ัว๋หนงัยงัขายไดม้ากอยู่ แต่บรษิทัจะรบั

ไปพจิารณาว่าเหตใุดคนจงึใชส้ทิธิ์แลกคุกกี้มากกว่าบตัรชมภาพยนตร ์แต่ท ัง้นี้  แต่ละธนาคารทีท่  าโปรโมช ัน่กบัเรา มหีลากหลายรูปแบบมาก 

และคนดูหนงัในเอเชียก็โตขึ้นทกุประเทศ ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย ส่วนธุรกิจเราจะไดร้บัผลกระทบจาก Digital Disruption ท ัง้ 

Netfilx, iflix, youtube, facebook และแพลตฟอรม์ใหม่ๆ ทีเ่กิดขึ้นหรือไม่น ัน้ เหน็ว่าโรงภาพยนตรม์เีทคโนโลยใีหม่เขา้มาอยู่เสมอ 

ต ัง้แต่ 3D 4D ImaxVR และปจัจบุนัม ีlaser projector จงึคดิว่าโรงหนงัยงัโตอยู่มากโดยเฉพาะในเอเชีย เหตผุลหลกั คือเป็นโรงหนงัเป็น 

out-of-home entertainment ทีใ่กลต้วัทีสุ่ด และดกีว่าทกุอย่างทีเ่ป็นเอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์เหตผุลอกีประการหนึ่ง คือ หนงัทีฉ่ายในโรง

ภาพยนตรไ์ม่สามารถดูผ่านทาง Netflix และ iflix ได ้หรืออย่างนอ้ยตอ้งรอ 3-6 เดอืน ซึ่งฮอลลวูิด้สรา้งหนงัมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น 

ดิสนียใ์นปีนี้มหีนงัใหเ้ราประมาณ 12 เรื่อง ดงันัน้ สิ่งที่เราท  าคือมุ่งไปขา้งหนา้พรอ้มกบักลยุทธ์และเทคโนโลยีที่เคลือ่นที่อยู่ตลอด 

ปจัจบุนันี้ Mobile first เราขายต ัว๋ผ่าน Facebook แลว้ และก าลงัจะออกแอพพลเิคชนัใหม่ ซึง่เป็นแอพพลเิคช ัน่ทีเ่รียกไดว้่าพฒันาและ

ทนัสมยัทีสุ่ดในประเทศไทย สามารถวเิคราะหไ์ลฟ์สไตลผู์บ้ริโภค (customer lifestyle) ได ้ดงันัน้ เราคิดว่าดจิติอลท าใหค้นเหน็หนงั

มากขึ้น ดูหนงัมากขึ้น ซึง่เป็นขอ้ดทีีส่ามารถกระตุน้ใหค้นเหน็หนงั และเขา้มาดูหนงัมากยิง่ขึ้น 

 

นายภาคภูม ิสุคมัภรีานนท ์เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. อยากทราบว่านโยบายทีข่ยายโรงจ านวนมาก พจิารณาจากอะไร และทราบมาว่าคนไทยดูหนงันอ้ยมาก หากเทยีบกบัเกาหล-ีจนี-

อเมรกิา 

2. จากประสบการณพ์บว่า ใชเ้วลาซื้อต ัว๋ค่อนขา้งนาน เนื่องจากมโีปรโมช ัน่จ านวนมาก บรษิทัมแีนวทางในการปรบัปรุงอย่างไรบา้ง 

 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. หลกัในการขยาย อนัดบัที่หนึ่ง คือ เรามทีมีงานดูและตอ้งค านวณใหไ้ดว้่าในแต่ละอ าเภอ แต่ละจงัหวดั มนีกัศึกษากี่คน มรีถ 

กี่คนั เพื่อที่จะประเมนิไดว้่าจงัหวดันี้ ควรมโีรงหนงัไม่เกินกี่โรง ซึ่งเราใชค้วามระมดัระวงัอย่างมากในการขยายโรง โดยมแีผนธุรกิจ 

(business model) ใหม่ในการขยายโรงต่างจงัหวดั ซึง่ตน้ทนุจะลดลง ท าใหเ้ราลดความเสีย่งได ้ส่วนประเทศไทยมศีกัยภาพทีจ่ะโตแบบ

จนี-เกาหลหีรอืไม่น ัน้ เหน็ว่าคนไทยยงัดูหนงันอ้ยมาก โดยเหตผุลหลกัประการแรกคอืความสะดวก ประการทีส่องหนงัไทยตอ้งโต ขณะที ่

โรงภาพยนตรใ์นจนีโต 20-30% และเกาหล ีซึง่ปจัจบุนัหนงัเกาหลมีส่ีวนแบ่งตลาดราว 60% ทกุปี อกีประการหนึ่งคอื คนไทยดูหนงัเฉลีย่

ต่อคนนอ้ยกว่าจนีและเกาหล ีดงันัน้ แมว้่าคนจนีจะใชเ้ทคโนโลยมีาก แต่โรงหนงัยงัโตขึ้นตลอด จงึมองว่าประเทศไทยมศีกัยภาพทีจ่ะโต

ไดเ้ช่นกนั แต่อย่างไรก็ตามหนงัไทยตอ้งโตดว้ย 

2. บริษทัจะรบัขอ้เสนอแนะไปพจิารณา ท ัง้นี้  ขอเรียนว่าเมเจอรเ์ป็นโรงหนงัทีเ่ร็วสุดและทนัสมยัทีสุ่ด ณ วนันี้ เราม ีE-Ticketing 

ซึ่งก าลงัจะพฒันาเป็น Mobile Ticketing อีกประการหนึ่งคือหากท่านใชโ้ปรโมช ัน่จะตอ้งกดตวัเลขเยอะ จึงตอ้งใชเ้วลา เนื่องจาก 

แต่ละธนาคารมเีทคโนโลยทีีไ่ม่เหมอืนกนั ซึง่ปจัจบุนัม ีPrompt Pay,QR จงึเชื่อว่าจะท าใหส้ะดวกมากยิง่ขึ้น 

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ  ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่าวาระนี้ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์เลขานุการบริษทัชี้แจงเกี่ยวกบังบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
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เลขานุการบรษิทัชี้แจงว่าคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทนุประจ าปี 2560 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึ่ง

ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ตามรายละเอยีดที่ไดส่้งใหแ้ก่ 

ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทนุ

ประจ าปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560   

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามทีเ่สนอ โดยมี

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย   จ านวน 643,299,208  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

   ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

   งดออกเสยีง  จ านวน 1,074,800   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2560  

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2560 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา   

เลขานุการการประชุม ชี้แจงว่าบริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิไดใ้นแต่ละปี โดย

จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัส  าคญั 

ในปี 2560 บริษทัมผีลก าไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดเ้ป็นจ านวน 1,193,336,865 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 1.33 บาท ต่อหุน้ 

บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ) และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่43. ซึง่ไดก้ าหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร โดยการจ่ายเงนิปนัผลให ้

แบ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าจากผลก าไรสุทธขิองบรษิทัในปี 2560 ท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถทีจ่ะ

จ่ายเงนิปนัผล ประจ าปี 2560 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจงึมมีตใิหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการของปี 2560 ใน

อตัราหุน้ละ 1.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 93.98 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ส  าหรบัผลการด าเนิ นการ

งวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดอืนมกราคม 2560 – มถินุายน 2560 ในอตัรา 0.65 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 581,534,200 บาท โดย

คณะกรรมการขอเสนอจ่ายปนัผลอีกหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงนิ 536,800,501 บาท ส าหรบัผลประกอบการสองไตรมาสหลงั ระหว่างเดือน

กรกฎาคม 2560 – ธนัวาคม 2560 รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2560 เป็นเงนิจ านวนรวมท ัง้สิ้น 1,118,334,701 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่

มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่20 เมษายน 2561 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2561 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล 

  

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผลตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้      
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เหน็ดว้ย   จ านวน  644,379,205  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

   ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

   งดออกเสยีง  จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใหท้ีป่ระชุม

พจิารณา 

เลขานุการการประชมุ แจง้ว่าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 นี้  มกีรรมการจ านวนหนึ่งในสามตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม

วาระจ านวน 4 ท่านไดแ้ก่ 

     1. นางภารด ีพูลวรลกัษณ ์    กรรมการและกรรมการบรหิาร 

2. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์    รองประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร 

3. นายวลัลภ ต ัง้ตรงจติร     กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ    กรรมการอสิระ 

              ในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบคุคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการพจิารณาเลือกต ัง้

เป็นกรรมการบรษิทัลว่งหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษิทั เมือ่ครบก าหนดแลว้ ไม่มผูีถ้อื

หุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิทั  

              คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้  าเนินการสรรหาโดยพจิารณาบคุคลทีม่คีวามรู  ้ความสามารถ มปีระสบการณ์และ

ประวตักิารท างานทีด่ี มคีุณธรรม จริยธรรม สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอและมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ

คณะกรรมการ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต่ออกีวาระหนึ่ง   

   คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และใหเ้สนอทีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ประวตัแิละขอ้มูลกรรมการทีเ่สนอใหเ้ลอืกต ัง้

คร ัง้นี้ มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 

               

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยใหล้งคะแนนเป็นรายบคุคล 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มมีติใหเ้ลอืกกรรมการท ัง้ 4 ท่านซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

 

 (1) นางภารด ีพูลวรลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  644,376,105  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9992 

     ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน 4,800     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0007 

     งดออกเสยีง  จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 



    
 

7 

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 
 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 

    (2) นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  533,796,167  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  82.8386 

     ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน 110,584,738   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  17.1613 

     งดออกเสยีง  จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

     บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 

 

    (3) นายวลัลภ ต ัง้ตรงจติร ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  616,346,355 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 95.6493 

     ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน 28,034,550   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  4.3506 

งดออกเสยีง  จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

     บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 

(4) นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  644,376,105  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9992 

     ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน 4,800    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0007 

     งดออกเสยีง  จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

  ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2561  

ประธานไดม้อบใหน้ายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากนายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอยีดการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2561 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

นายชยั จรุงธนาภบิาล แจง้แก่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษทั

พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ซึง่คณะกรรมการมมีตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส  าหรบัปี 2561 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 13.2 

ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 7.2 ลา้นบาท และบ าเหน็จพเิศษ จ านวน 6.0 ลา้นบาท  

ท ัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดงักล่าว พจิารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และไดเ้ปรยีบเทยีบกบัธุรกจิประเภทและขนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึการขยายตวัทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของ

บรษิทั โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ของบรษิทั เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 และ 2560 ตาม

เอกสารแนบทา้ย 4 
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ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรบั

กรรมการ ประจ าปี 2561 

 

              มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2561 จ านวน 13.2 ลา้นบาท ตามที่

คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้    

เห็นดว้ย   จ านวน  642,542,652  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.7144 

ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน 208,553   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0323 

   งดออกเสยีง  จ านวน 1,631,700   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.2532  

   บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2561 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทัประจ าปี 2561 

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดพ้ิจารณาแลว้

เหน็สมควรใหแ้ต่งต ัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2561 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 ผูส้อบบญัชรีายนายไพบูล ตนักูล และรายนายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ

บรษิทัย่อยในปี 2559-2560 และนายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ระหว่างปี 2549-2553 และ ปี 2559-2560 ส่วนนายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ระหว่างปี 2554-2560 ในการนี้  ยงัไม่มีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้รายใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่

ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษทั) มาแลว้เป็นเวลา 5 รอบปีบญัชีตดิต่อกนั ส่วนบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์

เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นส  านกังานสอบบญัชขีองบรษิทันัน้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 12 ปี 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอร์เฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนได ้

เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็น

อสิระแต่อย่างใด 
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คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควรก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบับริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 7,945,000

บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

 

ประธานใหท้ี่ประชุมสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอให ้ที่ประชุมพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทั ประจ าปี 2561 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีตแิต่งต ัง้ใหบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดัเป็นส านกังานสอบบญัชีของ

บรษิทัและบริษทัย่อยส าหรบัปี 2561 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงันี้  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ

บรษิทั 

1. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

2. นายไพบูล ตนักูล     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

4. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทัแทนได ้ และก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบับรษิทัและบริษทัย่อย เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 7,945,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้

ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย   จ านวน  642,967,005  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.7801 

   ไมเ่หน็ดว้ย       จ านวน 1,416,400   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.2198 

   งดออกเสยีง  จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดในการออกและเสนอขายหุน้กูใ้หท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุชี้แจงว่าบรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท ระยะเวลาไม่เกิน 

5 ปี เพือ่ลดตน้ทนุทางการเงนิและเพือ่ใชใ้นการขยายกจิการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งนิ :  เพือ่ลดตน้ทนุทางการเงนิและเพือ่ใชใ้นการขยายกจิการ 

ประเภท      : หุน้กู ้ซึง่อาจเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิชนิดทยอยคนืเงนิตน้ หรอืคนืเงนิตน้คร ัง้เดยีวเมือ่ 

         ครบก าหนดไถ่ถอน มปีระกนัหรอืไม่มปีระกนั มหีรอืไม่มผูีแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หรอืหุน้กู ้

         อนุพนัธ ์ท ัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย 

         หุน้กูน้ ัน้ๆ  

จ านวน      : มลูค่ารวมของหุน้กูก้  าหนดไวไ้ม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท หรอืในสกลุเงนิอืน่ในอตัราที ่

         เทยีบเท่า 
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การเสนอขาย    : เสนอขายภายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรอืเสนอ 

        ขายในกรณีจ ากดั และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั และ/หรอืผูล้งทนุ 

        รายใหญ่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ซึง่อาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคร ัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอื 

        หลายคร ัง้ก็ได ้

อตัราดอกเบี้ย    : ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ ัน้ๆ 

อายุ       : ไม่เกนิ 5 ปี 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด  : ขึ้นอยู่กบัเงือ่นไขของหุน้กูท้ีอ่อกในแต่ละคร ัง้ 

เงือ่นไขอืน่ๆ                   : ขอ้จ ากดัและเงือ่นไขอืน่ๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแต่ละคร ัง้ 

มูลค่าที่ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี้ย การแต่งต ัง้ผูแ้ทน    ผูถ้อืหุน้กู ้

วธิีการออกและเสนอขาย วธิีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด 

และการจดทะเบยีนในศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืตลาดรองใดๆ ใหอ้ยู่ในอ านาจของ

คณะกรรมการบริษทัและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการและ/หรือบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการที่จะพจิารณาและก าหนดต่อไป และมอบ

อ านาจใหแ้ก่คณะกรรมการ และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการและ/หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงือ่นไขและ

รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละ

คร ัง้ รวมท ัง้ใหม้อี  านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการออกและ

เสนอขายหุน้กูน้ ัน้ๆ ใหส้  าเร็จและเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถงึมอี  านาจในการ

แต่งต ัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  และรบัประกนัการจ าหน่าย ผูจ้ดัจ าหน่าย การเขา้ท  าและลงนามใน

สญัญา Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือ

สญัญาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การจ ัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ กบัส  านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และ/

หรือบคุคลอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง การแกไ้ขเพิม่เติม เปลีย่นแปลง รบัรองซึ่งเอกสารและ/หรือ

สญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง การแต่งต ัง้ทีป่รกึษาต่างๆ เป็นตน้ 

จงึเสนอขออนุมตัใิหค้ณะกรรมการและหรอืกรรมการผูจ้ดัการสามารถด าเนินการต่างๆ ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดของการออกหุน้กู ้

ตามทีก่ลา่วมาได ้

 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอต่อทีป่ระชมุใหพ้จิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้

กูต้ามรายละเอยีดทีไ่ดช้ี้แจง   

 

มตทิี่ประชมุ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท และมอบอ านาจให ้

คณะกรรมการและหรอืกรรมการผูจ้ดัการไปด าเนินการตามรายละเอยีดทีเ่สนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้  

เหน็ดว้ย   จ านวน 642,746,905  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.7460 

ไม่เหน็ดว้ย        จ านวน 1,636,500   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.2539 
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งดออกเสยีง   จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 9 วาระอืน่ๆ 

เมือ่สิ้นสุดการประชมุในวาระที ่9 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ระชุมเพือ่

พจิารณาอกีหรอืไม่  

 

- ไม่มกีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ – 

 

ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. ในปีทีแ่ลว้ก าไรทีม่าจากก าไรพเิศษมอีะไรบา้ง เป็นเงนิเท่าไหร่ และเมือ่เทยีบกบัปีก่อนหนา้เป็นอย่างไรบา้ง 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. ปีทีแ่ลว้มกี าไรทีเ่ป็นรายการพเิศษจากการขายหุน้ทีอ่นิเดยี PVR Limited อยู่ที ่438 ลา้นบาท และก าไรจากการขายหุน้ทีส่ยาม

ฟิวเจอร ์(SF) อยู่ที ่105 ลา้นบาท  

  

เมือ่ไม่มผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธาน ฯ จงึเสนอปิดประชมุเวลา 11:05 นาฬกิา 

 

 
                              (นายสมใจนึก เองตระกูล)   

                                    ประธานทีป่ระชมุ 


