รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
ของ
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน 2561
ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14)
เลขที่ 1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
.....................................................................................................................
กรรมการของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายสมใจนึก
เองตระกูล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิชา
พูลวรลักษณ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3. นายชัย
จรุงธนาภิบาล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวัลลภ
ตัง้ ตรงจิตร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางภารดี
พูลวรลักษณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายธนกร
ปุลเิ วคินทร์
กรรมการและกรรมการบริหาร
7. ร้อยตารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
กรรมการอิสระ
8. นายแพทย์เสถียร
ภู่ประเสริฐ
กรรมการอิสระ
9. นายวิชยั
พูลวรลักษณ์
กรรมการ
กรรมการของบริษทั ทีล่ าประชุม
1. นายไกรทิพย์
2. นายวีรวัฒน์

ไกรฤกษ์
องค์วาสิฎฐ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวฐิตาภัสร์

อิสราพรพัฒน์

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษทั

ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางกุลกนิษฐ

คาศิรวิ ชั รา

ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
และเลขานุการการประชุมครัง้ นี้
ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด

2. นางสาวพรพิไล

ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม
1. นายขจรเกียรติ

โกศลประภา

อรุณไพโรจนกุล

ผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไพร้ซ วอร์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
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เริ่มประชุมเวลา 10:00 นาฬกิ า
นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าที่ประธานในทีป่ ระชุมและได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของ
บริษทั กาหนดให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และต้องมีหนุ ้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล ้วทัง้ หมดของบริษทั จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ขณะนี้มีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 81 ราย ผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 668 ราย รวมทัง้ สิ้นจานวน 749 ราย จานวนหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนจานวน
632,913,277 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.74 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2561
ประธานแจ้งว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องทีผ่ ูถ้ อื หุน้ เห็นว่าสมควรบรรจุในวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ รวมทัง้ ให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุม เป็ นการ
ล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ www.set.or.th
ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พจิ ารณาไปตามวาระทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุ การของการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนใน
วาระต่าง ๆ ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้ผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่ งหุน้ สาหรับการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ จะได้รบั บัตรลงคะแนนเสียงเพือ่ ใช้ในกรณีทไ่ี ม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ เท่านัน้ ส่วนในกรณีทผ่ี ูร้ บั มอบฉันทะจากคัสโตเดียนจะสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และถ้ามีการ
ลงคะแนนไม่เต็มจานวน จานวนคะแนนเสียงทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง
3. ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ ได้มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษทั ได้รวบรวมและบันทึก การออกเสียงไว้ในคอมพิวเตอร์
แล ้ว ผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนอีก
4. หากผูถ้ อื หุน้ ใดจะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารชี้แจงเพิม่ เติมในประเด็นใด ให้แจ้งชื่อและซักถามเมือ่ นาเสนอ
จบในแต่ละวาระหรือเมือ่ พิจารณาครบทุกวาระแล ้ว
เมือ่ เลขานุ การการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560
ประธานได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมือ่ วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 และได้จดั ทา
รายงานการประชุมเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษทั ที่ www.majorcineplex.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ทีไ่ ด้ประชุมเมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2560
เมือ่ ประธานชี้แจงรายละเอียดแล ้ว ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
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มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 636,001,457 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ บัตรเสีย
จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2560
ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูแ้ ถลงผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ของบริษทั
ทีไ่ ด้แจกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ก่อนการประชุมแล้ว
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
นายสมชาย เจนสถิรพันธุ ์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง มีคาถามดังนี้
1. จุดคุม้ ทุนของโรงภาพยนตร์แต่ละโรงเป็ นอย่างไร
2. บริษทั มีกลยุทธ์เพือ่ ดึงคนให้เข้าโรงภาพยนตร์อย่างไร และปัจจุบนั ทีม่ กี ารแจกบัตรชมภาพยนตร์ฟรีจานวนมาก อยากทราบว่า
ลักษณะเช่นนี้เป็ นการแชร์กนั อย่างไร
3. ในแต่ละเดือนบัตรเครดิตจะมีโปรโมชัน่ ให้แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ คุกกี้ โดนัท ซึ่งสิทธิ์แลกรับคุกกี้หรือโดนัทนัน้ มักเต็มก่อน
บัตรชมภาพยนตร์ บริษทั ได้วเิ คราะห์หรือไม่ว่าเหตุใดคนจึงไม่สนใจเข้าชมภาพยนตร์
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. โดยหลักแล้วจุดคุม้ ทุนของบริษทั อยู่ท่ี 4-5 ปี แต่ทงั้ นี้ มีความขึ้นลงสูง ในหลายโรงภาพยนตร์ของบริษทั ใช้เวลาในการคืนทุนไม่
ถึง 12 เดือน เนื่องจากโรงภาพยนตร์ ทุกอย่างเป็ น revenue shares ทัง้ หมด มี fixed cost ในการทาโรงเพียงอย่างเดียว ดังนัน้ ขึ้นอยู่กบั ว่า
ตลาดตรงนัน้ ใหญ่หรือไม่ หากลงทุนในจังหวัดทีก่ าลังซื้อน้อย ก็อาจจะใช้เวลาในการคืนทุน 4-5 ปี ทัง้ นี้ การทีโ่ รงภาพยนตร์คืนทุนเร็ว
เนื่องจากเป็ นธุรกิจทีต่ น้ ทุนตา่ fixed Cost จึงอยู่ท่ี asset ทีเ่ ราลงทุนไปเท่านัน้ คอนเทนต์ไม่ใช่ของเรา และหนังก็มกี ารหมุนเวียนเปลีย่ น
ทุกสัปดาห์ หากหนังดีก็จะยิง่ มีรายได้มาก
2. กลยุทธ์ทด่ี งึ คนเข้ามาชมภาพยนตร์นนั้ มีความเชื่อมโยงกันหมด อย่างเช่น โปรโมชัน่ แลกตัวหนั
๋ งฟรี ตัวหนั
๋ ง 80 บาท ของธนาคารนัน้
สิง่ หนึ่งทีเ่ ป็ นข้อดีคือกลุ่มลูกค้าของเมเจอร์ ปัจจุบนั นี้เรียกว่าเป็ น millennials (Gen Y) เฉลีย่ ลูกค้า 80% อยู่ทอ่ี ายุ 18-35 ปี ซึ่งเป็ น
เป้ าหมายทีท่ กุ กลุม่ ให้ความสนใจมากทีส่ ุด และกาลังจ่ายอยู่ทค่ี นกลุ่มนี้เป็ นหลัก ทุกธนาคารจึงทากิจกรรมกับเมเจอร์ ซึ่งตัวหนั
๋ งราคา 80
บาท หรือตัวฟรี
๋ นนั้ ธนาคารเป็ นฝ่ าย subsidize รวมถึงซื้อรอบ เหมารอบภาพยนตร์ และซื้อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ดว้ ย
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3. หากจะพิจารณาว่าคนดูหนังมากน้อยอย่างไรจากจานวนตัวหนั
๋ งทีข่ ายในปี ทแ่ี ล ้วนัน้ คิดว่าตัวหนั
๋ งยังขายได้มากอยู่ แต่บริษทั จะรับ
ไปพิจารณาว่าเหตุใดคนจึงใช้สทิ ธิ์แลกคุกกี้มากกว่าบัตรชมภาพยนตร์ แต่ทงั้ นี้ แต่ละธนาคารทีท่ าโปรโมชัน่ กับเรา มีหลากหลายรูปแบบมาก
และคนดูหนังในเอเชียก็โตขึ้นทุกประเทศ ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย ส่วนธุรกิจเราจะได้รบั ผลกระทบจาก Digital Disruption ทัง้
Netfilx, iflix, youtube, facebook และแพลตฟอร์มใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึ้นหรือไม่นนั้ เห็นว่าโรงภาพยนตร์มเี ทคโนโลยีใหม่เข้ามาอยู่เสมอ
ตัง้ แต่ 3D 4D ImaxVR และปัจจุบนั มี laser projector จึงคิดว่าโรงหนังยังโตอยู่มากโดยเฉพาะในเอเชีย เหตุผลหลัก คือเป็ นโรงหนังเป็ น
out-of-home entertainment ทีใ่ กล้ตัวทีส่ ุด และดีกว่าทุกอย่างทีเ่ ป็ นเอ็นเตอร์เทนเมนท์ เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ หนังทีฉ่ ายในโรง
ภาพยนตร์ไม่สามารถดูผ่านทาง Netflix และ iflix ได้ หรืออย่างน้อยต้องรอ 3-6 เดือน ซึ่งฮอลลิวูด้ สร้างหนังมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น
ดิสนียใ์ นปี น้ ีมหี นังให้เราประมาณ 12 เรื่อง ดังนัน้ สิ่งที่เราทาคือมุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับกลยุทธ์และเทคโนโลยีท่เี คลือ่ นที่อยู่ตลอด
ปัจจุบนั นี้ Mobile first เราขายตัวผ่
๋ าน Facebook แล ้ว และกาลังจะออกแอพพลิเคชันใหม่ ซึง่ เป็ นแอพพลิเคชัน่ ทีเ่ รียกได้ว่าพัฒนาและ
ทันสมัยทีส่ ุดในประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ไลฟ์ สไตล์ผูบ้ ริโภค (customer lifestyle) ได้ ดังนัน้ เราคิดว่าดิจติ อลทาให้คนเห็นหนัง
มากขึ้น ดูหนังมากขึ้น ซึง่ เป็ นข้อดีทส่ี ามารถกระตุน้ ให้คนเห็นหนัง และเข้ามาดูหนังมากยิง่ ขึ้น
นายภาคภูมิ สุคมั ภีรานนท์ เป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. อยากทราบว่านโยบายทีข่ ยายโรงจานวนมาก พิจารณาจากอะไร และทราบมาว่าคนไทยดูหนังน้อยมาก หากเทียบกับเกาหลี-จีนอเมริกา
2. จากประสบการณ์พบว่า ใช้เวลาซื้อตัวค่
๋ อนข้างนาน เนื่องจากมีโปรโมชัน่ จานวนมาก บริษทั มีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไรบ้าง
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. หลักในการขยาย อันดับที่หนึ่ง คือ เรามีทมี งานดู และต้องคานวณให้ได้ว่าในแต่ละอาเภอ แต่ละจังหวัด มีนกั ศึกษากี่คน มีรถ
กี่คนั เพื่อที่จะประเมินได้ว่าจังหวัดนี้ ควรมีโรงหนังไม่เกินกี่โรง ซึ่งเราใช้ความระมัดระวัง อย่างมากในการขยายโรง โดยมีแผนธุ รกิจ
(business model) ใหม่ในการขยายโรงต่างจังหวัด ซึง่ ต้นทุนจะลดลง ทาให้เราลดความเสีย่ งได้ ส่วนประเทศไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะโตแบบ
จีน-เกาหลีหรือไม่นนั้ เห็นว่าคนไทยยังดูหนังน้อยมาก โดยเหตุผลหลักประการแรกคือความสะดวก ประการทีส่ องหนังไทยต้องโต ขณะที่
โรงภาพยนตร์ในจีนโต 20-30% และเกาหลี ซึง่ ปัจจุบนั หนังเกาหลีมสี ่วนแบ่งตลาดราว 60% ทุกปี อีกประการหนึ่งคือ คนไทยดูหนังเฉลีย่
ต่อคนน้อยกว่าจีนและเกาหลี ดังนัน้ แม้ว่าคนจีนจะใช้เทคโนโลยีมาก แต่โรงหนังยังโตขึ้นตลอด จึงมองว่าประเทศไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะโต
ได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามหนังไทยต้องโตด้วย
2. บริษทั จะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา ทัง้ นี้ ขอเรียนว่าเมเจอร์เป็ นโรงหนังทีเ่ ร็วสุดและทันสมัยทีส่ ุด ณ วันนี้เรามี E-Ticketing
ซึ่งกาลังจะพัฒนาเป็ น Mobile Ticketing อีกประการหนึ่งคือหากท่านใช้โปรโมชัน่ จะต้องกดตัวเลขเยอะ จึงต้องใช้เวลา เนื่องจาก
แต่ละธนาคารมีเทคโนโลยีทไ่ี ม่เหมือนกัน ซึง่ ปัจจุบนั มี Prompt Pay,QR จึงเชื่อว่าจะทาให้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุ การบริษทั ชี้แจงเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
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เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง
ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุน
ประจาปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามทีเ่ สนอ โดยมี
ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 643,299,208 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน 1,074,800
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ บัตรเสีย
จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2560
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุ การการประชุม ชี้แจงว่าบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดย
จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ในปี 2560 บริษทั มีผลกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็ นจานวน 1,193,336,865 บาท คิดเป็ นกาไรต่อหุน้ เท่ากับ 1.33 บาท ต่อหุน้
บริษทั จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม) และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 43. ซึง่ ได้กาหนดให้หา้ มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้
แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน ซึง่ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าจากผลกาไรสุทธิของบริษทั ในปี 2560 ทาให้บริษทั มีความสามารถทีจ่ ะ
จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2560 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ จากผลประกอบการของปี 2560 ใน
อัตราหุน้ ละ 1.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 93.98 ของกาไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทั ได้มกี ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสาหรับผลการดาเนิ นการ
งวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม 2560 – มิถนุ ายน 2560 ในอัตรา 0.65 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน 581,534,200 บาท โดย
คณะกรรมการขอเสนอจ่ายปันผลอีกหุน้ ละ 0.60 บาท เป็ นเงิน 536,800,501 บาท สาหรับผลประกอบการสองไตรมาสหลัง ระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2560 รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง้ ปี 2560 เป็ นเงินจานวนรวมทัง้ สิ้น 1,118,334,701 บาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่
มีสทิ ธิได้รบั เงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2561 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปันผลตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วย
จานวน 644,379,205 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ บัตรเสีย
จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระให้ทป่ี ระชุม
พิจารณา
เลขานุการการประชุม แจ้งว่าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 นี้ มีกรรมการจานวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระจานวน 4 ท่านได้แก่
1. นางภารดี พูลวรลักษณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ
กรรมการอิสระ
ในการสรรหากรรมการ บริษทั ได้ประกาศเชิญให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั เมือ่ ครบกาหนดแล ้ว ไม่มผี ูถ้ อื
หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ดาเนินการสรรหาโดยพิจารณาบุคคลทีม่ คี วามรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ประวัตกิ ารทางานทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของ
คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดารงต่ออีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล ้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และให้เสนอทีป่ ระชุมผู ้
ถือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัตแิ ละข้อมูลกรรมการทีเ่ สนอให้เลือกตัง้
ครัง้ นี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมเลือกกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่ งตาม
วาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ โดยให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทัง้ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับ เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1) นางภารดี พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 644,376,105 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9992
ไม่เห็นด้วย จานวน 4,800
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0007
งดออกเสียง จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
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บัตรเสีย

จานวน 0

เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

(2) นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 533,796,167 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จานวน 110,584,738 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
งดออกเสียง จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
บัตรเสีย
จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ

(3) นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 616,346,355
ไม่เห็นด้วย จานวน 28,034,550
งดออกเสียง จานวน 0
บัตรเสีย
จานวน 0

82.8386
17.1613
0.0000
0.0000

เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 95.6493
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 4.3506
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

(4) นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 644,376,105 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จานวน 4,800
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
งดออกเสียง จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
บัตรเสีย
จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

99.9992
0.0007
0.0000
0.0000

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2561
ประธานได้มอบให้นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ซึ่งได้รบั มอบหมายจากนายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2561 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นายชัย จรุงธนาภิบาล แจ้งแก่ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ซึง่ คณะกรรมการมีมติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 13.2
ล้านบาท โดยแยกออกเป็ นค่าตอบแทนประจาปี จานวน 7.2 ล้านบาท และบาเหน็จพิเศษ จานวน 6.0 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ดังกล่าว พิจารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดาเนินงานของ
บริษทั โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ของบริษทั เปรียบเทียบกับปี 2559 และ 2560 ตาม
เอกสารแนบท้าย 4
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ประธานได้ให้ท่ปี ระชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนสาหรับ
กรรมการ ประจาปี 2561
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2561 จานวน 13.2 ล้านบาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 642,542,652 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.7144
ไม่เห็นด้วย จานวน 208,553
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0323
งดออกเสียง จานวน 1,631,700
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.2532
บัตรเสีย
จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีบริษทั ประจาปี 2561
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริษทั ประจาปี 2561
ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุ การการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้แต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั และบริษ ทั ย่อย ประจาปี 2561 โดย
กาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445
2. นายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5339
4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีรายนายไพบูล ตันกูล และรายนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ได้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
บริษทั ย่อยในปี 2559-2560 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั และบริษทั ย่อยมาแล้วระหว่างปี 2549-2553 และ ปี 2559-2560 ส่วนนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ได้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยมาแล้วระหว่างปี 2554-2560 ในการนี้ ยังไม่มีผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังรายนามข้างต้นรายใดที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีของบริษทั (เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ) มาแล้วเป็ นเวลา 5 รอบปี บญั ชีตดิ ต่อกัน ส่วนบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึง่ เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั นัน้ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั และบริษทั ย่อยมาแล้ว เป็ นเวลา 12 ปี
ในกรณี ท่ผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คู เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อดังกล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ น
อิสระแต่อย่างใด
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 7,945,000
บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5
ประธานให้ท่ปี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริษทั ประจาปี 2561
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัดเป็ นสานักงานสอบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อยสาหรับปี 2561 โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445
2. นายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5339
4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
ในกรณีทผ่ี ูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของบริษทั แทนได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริษทั และบริษทั ย่อย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 7,945,000 บาท โดยผูถ้ อื หุน้
ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 642,967,005 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.7801
ไม่เห็นด้วย จานวน 1,416,400
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.2198
งดออกเสียง จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ บัตรเสีย
จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู ้
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ ห้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการการประชุมชี้แจงว่าบริษทั มีความประสงค์ทจ่ี ะออกและเสนอขายหุน้ กูภ้ ายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน
5 ปี เพือ่ ลดต้นทุนทางการเงินและเพือ่ ใช้ในการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพือ่ ลดต้นทุนทางการเงินและเพือ่ ใช้ในการขยายกิจการ
ประเภท
: หุน้ กู ้ ซึง่ อาจเป็ นหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้ เดียวเมือ่
ครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มปี ระกัน มีหรือไม่มผี ูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู ้ หรือหุน้ กู ้
อนุพนั ธ์ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุน้ กูน้ นั้ ๆ
จานวน
: มูลค่ารวมของหุน้ กูก้ าหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอืน่ ในอัตราที่
เทียบเท่า
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การเสนอขาย

: เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือเสนอ
ขายในกรณีจากัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุน
รายใหญ่ทงั้ หมดหรือบางส่วน ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือ
หลายครัง้ ก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
: ขึ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุนกู
้ น้ นั้ ๆ
อายุ
: ไม่เกิน 5 ปี
การไถ่ถอนก่อนกาหนด
: ขึ้นอยู่กบั เงือ่ นไขของหุน้ กูท้ อ่ี อกในแต่ละครัง้
เงือ่ นไขอืน่ ๆ
: ข้อจากัดและเงือ่ นไขอืน่ ๆ ของหุน้ กู ้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ จ่ี ะออกในแต่ละครัง้
มูลค่ าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตัง้ ผูแ้ ทน ผูถ้ อื หุน้ กู ้
วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่ อนกาหนด
และการจดทะเบียนในศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอานาจของ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การและ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผู จ้ ดั การที่จะพิจารณาและกาหนดต่อไป และมอบ
อานาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การและ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการหรือกรรมการผู จ้ ดั การในการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงือ่ นไขและ
รายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละ
ครัง้ รวมทัง้ ให้มอี านาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กูน้ นั้ ๆ ให้สาเร็จและเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงมีอานาจในการ
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ าย และรับประกันการจาหน่ าย ผูจ้ ดั จาหน่ าย การเข้าทาและลงนามใน
สัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ
สัญ ญาอื่ น ๆ ที่เ กี่ ย วข้อ ง การจัด ท าและยื่ น ค าขอและเอกสารต่ า งๆ กับ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่ วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และ/
หรือบุคคลอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง การแก้ไขเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือ
สัญญาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง การแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาต่างๆ เป็ นต้น
จึงเสนอขออนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการและหรือกรรมการผูจ้ ดั การสามารถดาเนินการต่างๆ ตามเงือ่ นไขและรายละเอียดของการออกหุน้ กู ้
ตามทีก่ ล่าวมาได้
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อทีป่ ระชุมให้พจิ ารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้
กูต้ ามรายละเอียดทีไ่ ด้ช้ แี จง
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิให้ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และมอบอานาจให้
คณะกรรมการและหรือกรรมการผูจ้ ดั การไปดาเนินการตามรายละเอียดทีเ่ สนอ โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 642,746,905 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.7460
ไม่เห็นด้วย จานวน 1,636,500
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.2539
10
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

งดออกเสียง จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 วาระอืน่ ๆ
เมือ่ สิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 9 แล ้ว ประธานสอบถามทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ ระชุมเพือ่
พิจารณาอีกหรือไม่
- ไม่มกี ารพิจารณาในเรื่องอืน่ ๆ –
ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. ในปี ทแ่ี ล ้วกาไรทีม่ าจากกาไรพิเศษมีอะไรบ้าง เป็ นเงินเท่าไหร่ และเมือ่ เทียบกับปี ก่อนหน้าเป็ นอย่างไรบ้าง
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ตอบคาถามดังนี้
1. ปี ทแ่ี ล ้วมีกาไรทีเ่ ป็ นรายการพิเศษจากการขายหุน้ ทีอ่ นิ เดีย PVR Limited อยู่ท่ี 438 ล้านบาท และกาไรจากการขายหุน้ ทีส่ ยาม
ฟิ วเจอร์ (SF) อยู่ท่ี 105 ล้านบาท
เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดเสนอเรื่องอืน่ ใดต่อทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาแล้ว ประธาน ฯ จึงเสนอปิ ดประชุมเวลา 11:05 นาฬกิ า

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานทีป่ ระชุม
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