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บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562

จ านวนองคป์ระชุมในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2562

ก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ (วนั Record Date) ในวนัที ่1 มนีำคม 2562

มจี านวนผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชุมท ัง้ส ิน้ 6,396 ราย

มผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถ้อืหุน้ใหม้ำประชมุแทน 
รวมทัง้ส ิน้                 ............รำย
นับจ ำนวนหุน้ไดทั้ง้ส ิน้ ............หุน้
คดิเป็นรอ้ยละ             ............ของหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท

องคป์ระชมุดงักลำ่วเป็นไปตำมขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ที ่34 ควำมโดยสรปุวำ่

“ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้
ประชุมรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ใน

สามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหนา่ยไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั 
จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม”
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

1. ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีง
หนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ (ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที ่35.)

2. หำกผูถ้อืหุน้ทำ่นใดประสงคจ์ะซกัถำม หรอืตอ้งกำรใหก้รรมกำรหรอืผูบ้รหิำร
ชีแ้จงเพิม่เตมิในประเด็นใด ขอใหแ้จง้ชือ่และซักถำมเมือ่น ำเสนอจบในแต่
ละวำระ หรอืเมือ่พจิำรณำครบทกุวำระแลว้

3. ในกำรประชมุครัง้นี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษ ดังนัน้ ผูถ้อื
หุน้ทกุทำ่นจงึมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทกุวำระ

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน (ตอ่)

4. ผูถ้อืหุน้ท่ำนใดคัดคำ้นหรอืประสงคจ์ะงดออกเสยีง ขอใหท้่ำนลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนที่ไดแ้จกใหใ้นขณะที่ลงทะเบียนและขอใหท้่ำนชูมือขึ้น 
เพือ่ใหพ้นักงำนของบรษัิทไปเก็บบตัรเพือ่มำนับคะแนน 

ส ำหรับท่ำนทีไ่ม่คัดคำ้นหรอืไม่งดออกเสยีงจะถอืว่ำท่ำนอนุมัตติำมวำระที่
เสนอและไมต่อ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน บรษัิทจะน ำคะแนนเสยีงที่
ไม่เห็นดว้ยและ/หรอืงดออกเสยีงนัน้ หักออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขำ้
รว่มประชมุหรอืออกเสยีงลงคะแนน เพือ่สรปุผลกำรลงคะแนนในแตล่ะวำระ

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน (ตอ่)

5. ผูม้อบฉันทะที่ไดร้ะบุกำรออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่ำเห็นชอบหรือ
คัดคำ้นหรอืงดออกเสยีงในใบมอบฉันทะในวำระใดๆ ผูรั้บมอบฉันทะไม่ตอ้ง
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนของท่ำนจำกใบมอบ
ฉันทะ และส ำหรับผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะแต่ไม่ไดร้ะบุถึงวธิีกำรออกเสียง
ลงคะแนน ขอใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมวธิกีำรทีแ่จง้ไปแลว้
ดว้ย

6. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลักธรรมำภบิำลทีด่ใีนวำระที ่5 เรือ่งพจิำรณำเลอืกตัง้
กรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ ขอใหท้ำ่นผูถ้อืหุน้
ทัง้ที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง กรุณำ
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีไ่ดแ้จกใหไ้ป และสง่ใหพ้นักงำนของบรษัิทไป
เก็บเพือ่มำนับคะแนน

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562
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วาระที ่1

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2561

ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2561

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562

จ ำนวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผำ่นมติ
เสยีงขา้งมากของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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หลกัการและเหตผุล

บรษัิทไดจั้ดใหม้กีำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2561
เมือ่วันที ่5 เมษำยน 2561 และบรษัิทไดจั้ดท ำรำยงำนกำรประชมุ
ดังกลำ่ว พรอ้มทัง้ท ำกำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก ่ตลำดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทย และกรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณชิย์
ภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งแลว้

รวมทัง้ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูดังกลำ่วในเวปไซตข์องบรษัิทแลว้ 
(http://www.majorcineplex.com, http://corporate.majorcineplex.com)

รำยละเอยีดของรำยงำนกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2561 นัน้
บรษัิทไดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุครัง้นีแ้ลว้

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่1
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เห็นวำ่รำยงำนกำรประชมุดังกลำ่วไดท้ ำกำร
บนัทกึขอ้มลูไวโ้ดยถกูตอ้งและครบถว้นแลว้

จงึเห็นควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

รับรองรำยงำนกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ 
ประจ ำปี 2561 เมือ่วันที ่5 เมษำยน 2561

ตำมรำยงำนกำรประชมุทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทไดน้ ำเสนอ

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่1
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วาระที ่2

รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ 
ในรอบปี 2561

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562

จ ำนวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผำ่นมติ
วำระนีไ้มต่อ้งไดรั้บกำรลงคะแนนเสยีงจำกผูถ้อืหุน้ เนือ่งจำกเป็นวำระเพือ่ทรำบ
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หลกัการและเหตผุล

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทในรอบปี 2561
มรีำยละเอยีดดงัทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 

ทีไ่ดจั้ดสง่ไปใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่2
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Total Revenue
9,952 Million Baht

+11%yoy(+981mb)

Financial Summary

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่2

Net Profit
1,284 Million Baht

+8%yoy(+90mb)

ก าไรตอ่หุน้
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The Revenue Break down

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่2

Total Revenue

+11%
(+981 mb)

Admissions Rev.

+15%
(+736mb.)

Concession

+18%
(+308mb.)

Retails

(2%)
(9mb.)

Movie 

Content
(12%)

(24mb.)

Advertising

(4%)

(55mb.)

Bowling 

group

+6%
(+26mb.)

B
t.

m
ill

io
n

• Total Revenue growth from 
cinema business

• Advertising revenue slightly 
declined from  contract 
postponing
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บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่2

Highlight Movies in 2018
2018

2017
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บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่2

B/S Snapshot
In 2018, balance sheet was healthier than 

2017 such as net D/E , asset etc. due to 
business has been delivered high profit.

Bt.million Dec 31,17 Dec 31,18 %chg

Assets 13,808 14,074 2%

Liabilities 7,309 7,442 2%

Equity 6,499 6,632 2%

EQ
U
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S
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A

B
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S
Dec 31,18Dec 31,17
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A

B
IL
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U
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Y
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Movie Attraction in 1H19, Total 17 Thai Movies in 1H19

MOVIE LINE UP 1H19

2Q19

Avengers: Endgame

Shazam!

John Wick: Chapter 3

Godzilla II: King of the Monsters

Dark Phoenix

Men in Black 

Aladdin

The Secret Life of Pets 2

Toy Story 4

Pokémon Detective Pikachu

Estimate 6 Thai Movies in 2Q19

1Q19

Captain Marvel

How to Train Your Dragon 3

Alita: Battle Angel

Dumbo

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Glass

Thai Movies

Friend Zone - Romantic/Comedy

Sin Sam Ton - Romantic/Comedy

Estimate 11 Thai Movies in 1Q19



Movie Attraction in 2H19, Total 12 Thai Movies in 2H19

MOVIE LINE UP 2H19

2H19

Spider-Man: Far from Home

The Lion King

Hobbs and Shaw

Jumanji Sequel

Frozen 2

Star Wars: Episode IX

Dark Phoenix

The New Mutants

The Joker

Annabelle 3

IT Chapter 2

Terminator

Artemis Fowl

Gemini Man

Charlie's Angels

Untitled Kingsman Movie

Superintelligence

The Angry Birds Movie 2

Thai Movies

Bikeman 2  - Romantic/Comedy

GDH - Romantic/Comedy

Estimate 12 Thai movies in 2H19



*Please note that release dates are subject to change.

Estimate 15 Movies from M Pictures Group and Co-Production with movie partners.

17

MOVIE LINE UP: MPIC GROUP

Inhuman Kiss
(Transformation Films)

It could be him
(M Pictures)

Songkran
(M Pictures)

On Son Dhe
M Pictures

1Q19 2Q19

Heartbeat
(Transformation Films)



MOVIE LINE UP: MPIC GROUP

Inhuman Kiss
(Transformation Films)

London Sweeties
(M39)

It could be 
him

(M Pictures)

Songkran
(M Pictures)

Heartbeat
(Transformation

)

Duckweed
(Transformation Films)

Our Love Forever
(CJ Major)

The Classic
(Transformation Films)

Pro May Ariya
(Transformation Films)

ขจร
ดาหลา

Khun Phean
M Pictures

Deang Pra KraNhong

(M Pictures)
Lhan - Nah

(M39)

*Please note that release dates are subject to change. 18

The Adventure of Rung
(Transformation Films)

That March
(CJ Major)

Bikeman 2
(M39)

2H19



 Business Alliance – Strategic Partners with Tesco, BigC, Central Group and 

Key Developers to expand in key locations - leading provinces and top 

towns.

Business Development Strategies

Investment models 

 Standard cost : 13MB++ Per screen invest in Flagship Shopping Mall  

 Budget cost : 6.5MB Per screen invest in town expansion to 

attain better return and shorter payback

 Partner model : 5MB Per screen supported by local developers 

to strengthen local mall and long term partner.



Site Criteria

Business Development Strategies

 Number of Population base – at least 70,000 persons in town.  Plus++

 Education Institutions to cater teen target, especially university and 
high school

 Industrial Parks and Factories – latent population in the market with 
monthly income

 Entertainment Lifestyle – restaurant, coffee shop, night club and pub 
indicators how local spend for entertainment

 Blue Ocean market – no comparable competitors



21

EXPANSION PLAN

749
BRANCHESSCREENS

LAOS

CAMBODIA

THAILAND

155

9
BRANCHESSCREENS

3

23
BRANCHESSCREENS

4

2Q12 2Q13

VIETNAM

LAOS

CAMBODIA

MYANMAR



222Q12 2Q13

EXPANSION PLAN
MAJOR targets to expand 70 additional screens nationwide and international in 
year 2019, most of the screens are located in upcountry area with Tesco Lotus and 
Big C (Hypermarket).

No. Location Screens Location
BKK& 

Vicinity 
UPC Inter

Opening Date

1 ITECC Mall - Vientiane 4 160 P

1Q19
(11 Screens

2 Lotus Bansuan Chonburi 2 161 P

3 Lotus Jhomthong Chiangmai 1 162 P

4 Lotus Angthong 2 163 P

5 Lotus Detudom Ubonratthani 2 164 P

6 Lotus Lumlukka 2 165 P

2019
(50-60 Screens)

7 Lotus Pranburi 2 166 P

8 Lotus Kantharalak 2 167 P

9 Lotus Nangrong 1 168 P

10 Lotus Chumsaeng 1 169 P

11 Lotus Maetang Chiangmai 1 170 P

12 Lotus Nikom Bang ka dee 2 171 P

13 Lotus Minburi 3 172 P

Additional screen with Big C and Tesco Lotus around 
60 – 70 screens in 2019  (Location: To be announced)



232Q12 2Q13

Local Contents Industry

34%
31%

31%

29%

22%

23%

16%

26%

33%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD - 20
Feb'19

Year Local Hollywood

1Q19 33% 67%

2018 26% 74%

2017 16% 84%

2016 23% 77%

2015 22% 78%

2014 29% 71%

2013 31% 69%

2012 31% 66%

2011 34% 66%

Mourning

period

Royal Cremation Ceremony 
for the late King 

Bhumibol Adulyadej

Thai Coup

People’s Democratic
Reform Committee

Thailand 
floods

Positive development for Local contents industry after lacks of contents due the 
situations over past years. MPIC group will produce at least 10 movies a year in 
different models and JV models also there are expertise production house like 
Workpoint or BEC to produce more contents to serve Thailand and International 
markets.



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้
เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

รับทรำบผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทในรอบปี 2561

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่2
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วาระที ่3

พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบก าไรขาดทนุ
ประจ าปี 2561 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562

จ ำนวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผำ่นมติ
เสยีงขา้งมากของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

25



หลกัการและเหตผุล

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 41. 

คณะกรรมกำรไดท้ ำกำรตรวจสอบงบดุลและงบก ำไรขำดทุน
ประจ ำปี 2561 สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2561 ของบรษัิท เสนอตอ่
ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562

เพื่อพิจำรณำอนุมัติโดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทและไดรั้บกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบ
อนุญำตแลว้ 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่3
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สรปุสาระส าคญัจากงบการเงนิ

ฐานะการเงนิ ปี 2561

(บาท)

สนิทรพัย์ 14,074,213,890 

หนีส้นิ 7,441,731,361 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 6,632,482,529  

ผลการ
ด าเนนิงาน

ปี 2561

(บาท)

รายได้ 9,952,358,647 

ก าไรสทุธิ 1,283,589,820  

ก าไรตอ่หุน้ 1.43 

ฐานะการเงนิ ผลการด าเนนิงาน

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่3
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

กระบวนกำรจัดท ำรำยงำนทำงบัญชแีละกำรเงนิของบรษัิท มรีะบบ      
กำรควบคุมภำยในที่มีประสทิธภิำพเพียงพอ ที่ท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำ
รำยงำนทำงกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของ
บรษัิทฯ ถกูตอ้งตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีก่ฎหมำยก ำหนด 

รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิอยำ่งเพยีงพอและทันเวลำ
เพือ่เป็นประโยชน์กับผูถ้อืหุน้ นักลงทุน หรอืผูใ้ชง้บกำรเงนิในกำร
ตดัสนิใจลงทนุ

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่3
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้

อนุมัตงิบดลุและบญัชกี ำไรขำดทนุประจ ำปี 2561
สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

ซึง่ไดผ้ำ่นกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิท และ
ไดรั้บกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีรับอนุญำตแลว้

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่3

29



วาระที ่4

พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล 
ประจ าปี 2561

และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562

จ ำนวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผำ่นมติ
เสยีงขา้งมากของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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หลกัการและเหตผุล

นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปันผลของบรษัิทไดก้ ำหนดวำ่

ในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมี
นโยบำยจำ่ยเงนิปันผลในอตัรำไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิ
หลงัหกัภำษีเงนิไดแ้ละเงนิส ำรองตำมกฏหมำยแลว้ในแตล่ะปี

และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นจะตอ้งพิจำรณำถึงแผนกำรลงทุนใน
อนำคต และตอ้งไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนนิงำนปกตขิองบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยอยำ่งมนัียส ำคญั

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่4
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รายละเอยีดการจา่ยปนัผล

รายละเอยีด
การจา่ยเงนิปนัผล

ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561

(ปีทีเ่สนอ)

1.ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่
(ลา้นบาท)

1,188.22 1,193.34 1,284.13

2.ก าไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท:หุน้) 1.33 1.33 1.43

3.สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 90.23 93.98 94.10

4.รวมเงนิปนัผลจา่ยประจ าปี (บาท:หุน้) 1.20 1.25 1.35

4.1 เงนิปันผลงวด 6 เดอืนแรก (บำท:หุน้) 0.60 0.65 0.65

4.2 เงนิปันผลงวด 6 เดอืนหลงั(บำท:หุน้) 0.60 0.60 0.70

5. จ านวนเงนิปนัผลจา่ย (ลา้นบาท) 1,073 1,118 1,208

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่4
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้รับทรำบ
กำรจำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับผลประกอบกำรปี 2561 ดงันี้

วนัที ่ รายการ

24 เมษำยน 2562 ก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิปันผล(Record Date) 

3 พฤษภำคม 2562 ก ำหนดจำ่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

วนัที่
เงนิปนัผลตอ่หุน้

(บาท)
เงนิปนัผลจา่ย

(ลา้นบาท)

ม.ค. – ม.ิย. 2561 0.65 581.53

ก.ค. – ธ.ค. 2561 0.70 626.27

ปี 2561 1.35 1,207.80

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่4
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วาระที ่5

พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการ
ซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562

จ ำนวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผำ่นมติ
เสยีงขา้งมากตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที ่15.
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หลกัการและเหตผุล

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2562 นี้ มีกรรมกำรที่จะตอ้งพน้จำก
ต ำแหน่งตำมวำระในอัตรำหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดคดิเป็นจ ำนวน 3 
คน ไดแ้ก่

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่

1. นำยสมใจนกึ เองตระกลู ประธำนกรรมกำรบรษัิท/กรรมกำรอสิระ

2.  นำยวชิำ พลูวรลกัษณ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร/กรรมกำร

3. นำยวชิยั พลูวรลกัษณ์ กรรมกำร

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระ 5
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ชือ่-นามสกลุ นายสมใจนกึ เองตระกลู   
(ไดรั้บกำรเสนอใหก้ลับมำด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึง่) 

ต าแหนง่ กรรมกำรอสิระ และประธำนคณะกรรมกำรบรษัิท

อายุ 75 ปี

คณุวฒุทิางการศกึษา ปรญิญำรัฐประศำสนศำสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหำวทิยำลยัศรปีทมุ
ปรญิญำตร ีนติศิำสตรบณัฑติ มหำวทิยำลยัศรปีทมุ
ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรบณัฑติ Upsala College, New Jersey, USA

ประวตักิารอบรมกรรมการ
จำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษัิทไทย (IOD)

RCP – The Role of the Chairman Program รุน่ที่ 9/2549
DAP - Directors Accreditation Program รุน่ที ่98/2555

ประวตักิารท างาน 2547–ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบรษัิท/กรรมกำรอสิระ
บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)

2551-ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บรษัิท พลงังำนบรสิทุธิ ์จ ำกดั (มหำชน)
2551-ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บรษัิท เวชธำน ีจ ำกดั (มหำชน)
2551-ปัจจบุนั กรรมกำร บรษัิท สยำมพวิรรธน ์จ ำกดั
2543-ปัจจบุนั กรรมกำร บรษัิท สยำมพวิรรธน ์โฮลดิง้ จ ำกดั
2538-ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บรษัิท ทพิยประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกต ัง้ ประธำนกรรมกำรบรษัิท/กรรมกำรอสิระ

หลกัเกณฑแ์ละวธิสีรรหา คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนไดพ้จิำรณำแลว้

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระ 5
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ชือ่-นามสกลุ นายสมใจนกึ เองตระกลู   
(ไดรั้บกำรเสนอใหก้ลับมำด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึง่) 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอืน่

• บรษัิทจดทะเบยีนอืน่ : จ ำนวน 3แหง่
• บรษัิททีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : จ ำนวน 2 แหง่
• กจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิ

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ : ไมม่กีำรด ำรงต ำแหน่ง

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั 15 ปี

การเขา้รว่มประชุมในปี 2561 คณะกรรมกำรบรษัิท จ ำนวน 4 ครัง้ จำกจ ำนวนทัง้หมด 4 ครัง้

ลกัษณะความสมัพนัธ์ • กำรถอืหุน้ในบรษัิท   : ไมม่ี
• กำรเป็นญำตสินทิกบัผูบ้รหิำร/

ผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษัิท/
บรษัิทยอ่ย                            : ไมม่ี

ในกรณีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ
อสิระ

ระบกุำรม/ีไมม่ี สว่นไดเ้สยีในลักษณะดังตอ่ไปนีก้ับ บรษัิท/บรษัิทใหญ/่บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในปัจจบุันหรอืในชว่ง 2 ปี
1. ไมเ่ป็น กรรมกำรทีม่สีว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน พนักงำน ลกูจำ้ง หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดรั้บ

เงนิเดอืนประจ ำ
2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษำกฎหมำย)
3. ไมม่ ีควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิทีม่นัียส ำคัญอันอำจมผีลท ำใหไ้มส่ำมำรถท ำหนำ้ทีไ่ดอ้ยำ่ง

เป็นอสิระ

นายสมใจนกึ เองตระกลู ด ารงต าแหนง่กรรมการอสิระของบรษิทัเกนิกวา่ 9 ปีตอ่เนือ่งกนั
แตเ่ป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญทางธุรกจิ ความเป็นอสิระในการใหค้วามเห็น 

รวมถงึการปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นอยา่งดแีละสรา้งประโยชนใ์หก้บับรษิทัตลอดระยะเวลาทีด่ ารงต าแหนง่

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระ 5
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ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

ชือ่-นามสกลุ นายวชิา พลูวรลกัษณ์ 
(ไดรั้บกำรเสนอใหก้ลับมำด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึง่) 

ต าแหนง่ ประธำนกรรมกำรบรหิำร/กรรมกำร

อายุ 56 ปี

คณุวฒุทิางการศกึษา ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ
มหำวทิยำลยันำนำชำต ิซำนดเิอโก, สหรัฐอเมรกิำ

ปรญิญำตร ีบรหิำรธรุกจิบณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ประวตักิารอบรมกรรมการ
จำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษัิทไทย (IOD)

DAP – Directors Accreditation Program รุน่ที ่9/2546

ประวตักิารท างาน 2538-ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบรหิำร/กรรมกำร
บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)

2555-ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบรหิำร มลูนธิเิมเจอร ์แคร์
2551-ปัจจบุนั กรรมกำร/รองประธำนคณะกรรมกำรบรษัิท

บรษัิท เอ็ม พคิเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน)
2546-ปัจจบุนั กรรมกำร บรษัิท สยำมฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน)

ปัจจบุนั          กรรมกำรฝ่ำยกจิกรรมสมำชกิ สมำคมนสิติเกำ่จฬุำลงกรณ์    
มหำวทิยำลยั

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกต ัง้ ประธำนกรรมกำรบรหิำร/กรรมกำร

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระ 5
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ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

ชือ่-นามสกลุ นายวชิา พลูวรลกัษณ์ 
(ไดรั้บกำรเสนอใหก้ลับมำด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึง่) 

หลกัเกณฑแ์ละวธิสีรรหา คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนไดพ้จิำรณำแลว้

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอืน่

• บรษัิทจดทะเบยีนอืน่ : จ ำนวน 2 แหง่
• บรษัิททีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : จ ำนวน 14 แหง่
• กจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิ

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ : ไมม่กีำรด ำรงต ำแหน่ง

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั 24 ปี

การเขา้รว่มประชุมในปี 2561 คณะกรรมกำรบรษัิท จ ำนวน 4 ครัง้ จำกจ ำนวนทัง้หมด 4 ครัง้

ลกัษณะความสมัพนัธ์ • กำรถอืหุน้ในบรษัิท   : จ ำนวน 265,040,100 หุน้หรอืเทำ่กบัรอ้ยละ
29.6 (ขอ้มลู ณ 31 ธ.ค. 61) 

• กำรเป็นญำตสินทิกบัผูบ้รหิำร/
ผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษัิท/
บรษัิทยอ่ย                        : ประธำนกรรมกำรบรหิำร และคูส่มรส  

กรรมกำรบรหิำร

ในกรณีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ
อสิระ

ระบกุำรม/ีไมม่ี สว่นไดเ้สยีในลักษณะดังตอ่ไปนีก้ับ บรษัิท/บรษัิทใหญ/่บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในปัจจบุันหรอืในชว่ง 2 ปี
1. ไมเ่ป็น กรรมกำรทีม่สีว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน พนักงำน ลกูจำ้ง หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดรั้บ

เงนิเดอืนประจ ำ
2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษำกฎหมำย)
3. ไมม่ ีควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิทีม่นัียส ำคัญอันอำจมผีลท ำใหไ้มส่ำมำรถท ำหนำ้ทีไ่ดอ้ยำ่ง

เป็นอสิระ

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระ 5
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ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

ชือ่-นามสกลุ นายวชิยั พลูวรลกัษณ์ 
(ไดรั้บกำรเสนอใหก้ลับมำด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึง่) 

ต าแหนง่ กรรมกำร

อายุ 57 ปี

คณุวฒุทิางการศกึษา -ปรญิญำตร ีคณะเศรษฐศำสตร ์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
-โครงกำรเสรมิสรำ้งผูจ้ดักำรยคุใหม ่รุน่ที ่10 คณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
-หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่1

ประวตักิารอบรมกรรมการ
จำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษัิทไทย (IOD)

DCP – Director Certification Program รุน่ที ่8/2544

ประวตักิารท างาน 2548 – ปัจจบุนั กรรมกำร บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)
2556 – ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำร/กรรมกำรบรหิำร 

บรษัิท วรลกัษณ์ พร็อพเพอรต์ี ้จ ำกดั(มหำชน)
2550 – 2556     ประธำนกรรมกำร

บรษัิท อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)
อนุกรรมกำรกอ่สรำ้งอำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลำดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย
กรรมกำร สมำคมเศรษฐศำสตร ์ธรรมศำสตร์

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกต ัง้ กรรมกำร

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระ 5
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ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

ชือ่-นามสกลุ นายวชิยั พลูวรลกัษณ์ 
(ไดรั้บกำรเสนอใหก้ลับมำด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึง่) 

หลกัเกณฑแ์ละวธิสีรรหา คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนไดพ้จิำรณำแลว้

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอืน่

• บรษัิทจดทะเบยีนอืน่ : จ ำนวน 1 แหง่
• บรษัิททีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : ไมม่กีำรด ำรงต ำแหน่ง
• กจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิ

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ : ไมม่กีำรด ำรงต ำแหน่ง

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั 14 ปี

การเขา้รว่มประชุมในปี 2561 คณะกรรมกำรบรษัิท จ ำนวน 4 ครัง้ จำกจ ำนวนทัง้หมด 4 ครัง้

ลกัษณะความสมัพนัธ์ • กำรถอืหุน้ในบรษัิท   : ไมม่ี
• กำรเป็นญำตสินทิกบัผูบ้รหิำร/

ผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษัิท/
บรษัิทยอ่ย                        : ญำตปิระธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร

ในกรณีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ
อสิระ

ระบกุำรม/ีไมม่ี สว่นไดเ้สยีในลักษณะดังตอ่ไปนีก้ับ บรษัิท/บรษัิทใหญ/่บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในปัจจบุันหรอืในชว่ง 2 ปี
1. ไมเ่ป็น กรรมกำรทีม่สีว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน พนักงำน ลกูจำ้ง หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดรั้บ

เงนิเดอืนประจ ำ
2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษำกฎหมำย)
3. ไมม่ ีควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิทีม่นัียส ำคัญอันอำจมผีลท ำใหไ้มส่ำมำรถท ำหนำ้ทีไ่ดอ้ยำ่ง

เป็นอสิระ

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระ 5
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมกำรผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิำรณำตำมควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้เลอืกตัง้กรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตอ่
อกีวำระหนึง่ดงันี้

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่5

รายชือ่กรรมการ เสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่

1. นำยสมใจนกึ เองตระกลู ประธำนกรรมกำรบรษัิท/กรรมกำรอสิระ

2.  นำยวชิำ พลูวรลกัษณ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร/กรรมกำร

3. นำยวชิยั พลูวรลกัษณ์ กรรมกำร
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วาระที ่6

พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทน
และเบีย้ประชุมส าหรบักรรมการ

ประจ าปี 2562

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562

จ ำนวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผำ่นมติ
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 

ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ 43



หลกัการและเหตผุล

พระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชน พ.ศ.2535 มำตรำ 90 ก ำหนดว่ำ 
"กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ”

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนมมีตกิ ำหนด
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรับปี 2561 เป็นจ ำนวนเงนิ

ไมเ่กนิ 14.2 ลา้นบาทโดยแบง่ออกเป็นออกเป็น
คำ่ตอบแทน จ ำนวน 7.8 ลำ้นบำท

และบ ำเหน็จพเิศษจำกผลกำรด ำเนนิงำน จ ำนวน 6.4 ลำ้นบำท

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่6
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บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่6

หลกัการและเหตผุล
เปรยีบเทยีบองคป์ระกอบคา่ตอบแทนคณะกรรมการ

ส าหรบัปี 2562, ปี 2561 และปี 2560

องคป์ระกอบคา่ตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
(ปีทีเ่สนอ)

คำ่ตอบแทนกรรมกำร 545,000 545,000 595,000

คำ่ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร 326,000 326,000 360,000

คำ่ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรหิำร 109,000 109,000 125,000

คำ่ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 109,000 109,000 125,000

คำ่ต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำร หรอืกรรมกำรตรวจสอบ 69,000 69,000 75,000

คำ่ต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 28,000 28,000 30,000

ปี เบีย้ประชุมและ
คา่ตอบแทน
(ลา้นบาท)

บ าเหน็จพเิศษ
(ลา้นบาท)

รวม

2558 7.2 5.3 12.5

2559 7.2 5.8 13.0

2560 7.2 5.9 13.1

2561 7.2 6.0 13.2

2562 7.8 6.4 14.2 45



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบรษัิทไดพ้จิำรณำตำมควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนแลว้

เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้

อนุมัตกิ ำหนดคำ่ตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมกำร 
ประจ ำปี 2562

ตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่6
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วาระที ่7

พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละ
ก าหนดคา่สอบบญัชบีรษิทั 

ประจ าปี 2562

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562

จ ำนวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผำ่นมติ
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 

ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ 47



หลกัการและเหตผุล

เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 
มำตรำ 120 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที ่38. ทีก่ ำหนดใหท้ี่

ประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดคำ่สอบบญัชี

ของบรษัิททกุปี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอให ้
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัใิหแ้ตง่ตัง้

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั

เป็นส ำนักงำนสอบบญัชขีองบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประจ ำปี 2562

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่7
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หลกัการและเหตผุล

ก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ตำมรำยชือ่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นตอ่งบกำรเงนิและงบกำรเงนิรวมของบรษัิทในปี 2562

นอกจำกนี ้บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั และผูส้อบบญัชทีีไ่ดรั้บกำรเสนอชือ่ดงักลำ่วไมม่ี
ควำมสมัพันธแ์ละ/หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิำร/ผูถ้อืหุน้รำยใหญห่รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลำ่ว

ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบตอ่กำรปฏบิตัหินำ้ทีอ่ยำ่งเป็นอสิระแตอ่ยำ่งใด

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่7

รายนามผูส้อบบญัชี เลขที่
ผูส้อบ
บญัชรีบั
อนญุาต

หมายเหตุ

1. นำยขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ 3445 เคยเป็นผูล้งลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษัิท

ส ำหรับปี 2549 – 2553 และปี 2559 - 2561

2. นำยไพบลู  ตันกลู 4298 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษัิท

3. นำยบญุเลศิ  กมลชนกกลุ 5339 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษัิท

4. นำยชำญชยั  ชยัประสทิธิ์ 3760 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษัิท
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หลกัการและเหตผุล

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำถงึภำระหนำ้ทีใ่นกำรสอบทำนและตรวจสอบ
งบกำรเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้ เห็นควร

ก ำหนดคำ่สอบบญัชขีองบรษัิท ประจ ำปี 2562
เป็นจ ำนวนเงนิ 4,550,000 บาท 

และรับทรำบคำ่สอบบญัชขีองบรษัิทยอ่ย 
เป็นจ ำนวนเงนิไมเ่กนิ 3,810,000  บาท

รวมคำ่สอบบญัชขีองบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงนิรวม

ไมเ่กนิ 8,360,000 บาท

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่7

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่า่นมา
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1. คำ่สอบบัญชขีองบรษัิท 4,060,000 4,340,000 4,550,000

2. รวมคำ่สอบบัญชขีองบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 7,540,000 8,045,000 8,360,000

3. คำ่บรกิำรอืน่ๆ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี-
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หลกัการและเหตผุล

รายละเอยีดบรษิทัยอ่ย จ านวน 15 บรษิทั
ทีบ่รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่7

1. บรษัิท อจีวี ีเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2. บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์พรอพเพอรต์ี ้จ ำกดั

3. บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์เซอรว์สิ จ ำกดั

4. บรษัิท รัชโยธนิ ซนีมีำ่ จ ำกดั

5. บรษัิท รัชโยธนิ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั

6. บรษัิท รัชโยธนิ เรยีลตี ้จ ำกดั

7. บรษัิท สยำม ซนีเีพล็กซ ์จ ำกดั

8. บรษัิท ดจิติอล โปรเจคเตอร ์แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั

9. บรษัิท เมเจอร ์รวีอรด์ส จ ำกดั 

10. บรษัิท อจีวี ีเอ็กซบิชิัน่ จ ำกดั

11. บรษัิท กรงุเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์จ ำกดั

12. บรษัิท เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั

13. บรษัิท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ำกดั

14. บรษัิท เมเจอร ์ซนีแีอด จ ำกดั

15. บรษัิท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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หลกัการและเหตผุล

เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุใหญส่ำมัญผูถ้อืหุน้อนุมัตใิหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีำก
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส์ คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบัญชี

คนใดคนหนึง่ตำมรำยชือ่ดังต่อไปนี้ เป็นผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็น
ตอ่งบกำรเงนิของบรษัิทในปี 2562

1. นำยขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่3445
2. นำยไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่4298
3. นำยบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่5339
4. นำยชำญชยั ชยัประสทิธิ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่3760

และก ำหนดคำ่สอบบญัชสี ำหรับบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประจ ำปี 2562
เป็นจ ำนวนเงนิไมเ่กนิ 8,360,000 บาท

แบง่เป็น 
ก ำหนดคำ่สอบบญัชขีองบรษัิท เป็นจ ำนวนเงนิ 4,550,000 บำท 

และรับทรำบคำ่สอบบญัชขีองบรษัิทยอ่ยเป็นเงนิจ ำนวนไมเ่กนิ 3,810,000 บำท

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่7
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วาระที ่8
พจิารณาอนมุตัเิร ือ่ง
การลดทนุจดทะเบยีน

โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัมไิดอ้อกจ าหนา่ย 
และ

แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. 
เร ือ่งทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562

จ ำนวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผำ่นมติ
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
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หลกัการและเหตผุล

ตำมทีบ่รษัิทไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของบรษัิทใหแ้ก่
ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิท รุน่ที ่4 (MAJOR ESOP-W4) (“โครงกำร 
ESOP”) ตำมมตทิีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2555 และโครงกำร ESOP ได ้
สิน้สดุเมือ่วนัที ่10 เมษำยน 2560 ทีผ่ำ่นมำ 

ในกำรนี ้บรษัิทจงึมคีวำมประสงคจ์ะตดัหุน้สามญัของบรษิทัที่
ออกเพือ่รองรบัการใชส้ทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธติาม
โครงการ ESOP ดงักลา่ว จ านวน 1,598,845 หุน้ ซึง่มมีลูคา่
หุน้ละ 1 บาท 

บรษัิทจงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั พรอ้ม
ท ัง้แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เร ือ่งทนุจด
ทะเบยีน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบยีนดงักลำ่ว 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่8
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้
พจิำรณำอนุมตักิำร

ลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั
จากจ านวน 896,266,347 บาท เป็น 894,667,502 บาท 

โดยกำรตดัหุน้สำมญัทีย่งัมไิดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 1,598,845 หุน้ 
มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่8
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ความเห็นของคณะกรรมการ

และพจิำรณำอนุมตักิำรแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. 
เรือ่ง ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุ

จดทะเบยีนเป็นดงันี้

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 : วาระที ่8

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ านวน

894,667,502 บาท (แปดร้อยเก้าสิบส่ีล้านหกแสนหกหม่ืนเจด็พันห้าร้อยสองบาท
ถ้วน)

แบง่ออกเป็น 894,667,502 หุ้น (แปดร้อยเก้าสบิสี่ล้านหกแสนหกหมื่นเจด็พนัห้าร้อยสองหุ้น)

มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบง่ออกเป็น

หุ้นสามญั 894,667,502 หุ้น (แปดร้อยเก้าสบิสี่ล้านหกแสนหกหมื่นเจด็พนัห้าร้อยสองหุ้น)

หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”
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วาระที ่9

พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ขอ้ 25 เร ือ่งการประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และ
ขอ้ 32 เร ือ่ง การเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562
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หลกัการและเหตผุล

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั (ก) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแหง่ชำต ิฉบบัที ่74/2557 
เรือ่ง กำรประชมุผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2557 ประกอบกบั 
ค ำชีแ้จงกรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ เรือ่ง กำรประชมุผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิสข์อง
หำ้งหุน้สว่นจดทะเบยีน บรษัิทจ ำกดั บรษัิทมหำชนจ ำกดั สมำคมกำรคำ้ และ
หอกำรคำ้ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแหง่ชำต ิฉบบัที ่74/2557 เรือ่ง กำร
ประชมุผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิสล์งวนัที ่23 กนัยำยน 2559 ซึง่ก ำหนดใหบ้รษัิท
มหำชนจ ำกดัทีป่ระสงคจ์ะประชมุผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์จะตอ้งมกีำรก ำหนดเรือ่ง
ดงักลำ่วไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท และ (ข) มำตรำ 100 แหง่พ.ร.บ. มหำชนฯ ที่
ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโดยค ำสัง่หวัหนำ้คณะรักษำควำมสงบแหง่ชำต ิที ่21/2560
เรือ่ง กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธรุกจิ 
ซึง่ก ำหนดกำรใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เรยีกประชมุวสิำมัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท บรษัิทจงึมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 25 เรือ่งกำร
ประชมุผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และขอ้ 32 เรือ่ง กำรเรยีกประชมุวสิำมัญผูถ้อืหุน้
ของบรษัิท โดยใหย้กเลกิขอ้ควำมเดมิ และใหใ้ชข้อ้ควำมใหม ่ตำมรำยละเอยีด
ดงัตอ่ไปนี้

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
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ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหม่

ในกำรเรยีกประชมุคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำร
หรอืกรรมกำรผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยสง่หนังสอืนัดประชมุ
ไปยังกรรมกำรไมน่อ้ยกวำ่ 7 วันกอ่นวันประชมุ เวน้แต่
ในกรณีจ ำเป็นรบีดว่นเพือ่รักษำสทิธหิรอืประโยชนข์อง
บรษัิท จะแจง้กำรนัดประชมุโดยวธิอีืน่ และก ำหนดวัน
ประชมุใหเ้ร็วกวำ่นัน้ก็ได ้โดยสถำนทีท่ีป่ระชมุไม่
จ ำเป็นตอ้งเป็นทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส ำนักงำนแหง่ใหญ่
ของของบรษัิท หรอืจังหวัดอืน่ใดแลว้แตป่ระธำน
กรรมกำร หรอืกรรมกำรผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยจะ
เห็นสมควร”

ในกำรเรยีกประชมุคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำร
หรอืกรรมกำรผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยสง่หนังสอืนัดประชมุ
ไปยังกรรมกำรไมน่อ้ยกวำ่ 7 วันกอ่นวันประชมุ เวน้แต่
ในกรณีจ ำเป็นรบีดว่นเพือ่รักษำสทิธหิรอืประโยชนข์อง
บรษัิท จะแจง้กำรนัดประชมุโดยวธิอีืน่ และก ำหนดวัน
ประชมุใหเ้ร็วกวำ่นัน้ก็ได ้โดยสถำนทีท่ีป่ระชมุไม่
จ ำเป็นตอ้งเป็นทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส ำนักงำนแหง่ใหญ่
ของบรษัิท หรอืจังหวัดอืน่ใดแลว้แตป่ระธำนกรรมกำร 
หรอืกรรมกำรผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยจะเห็นสมควร

กำรประชมุคณะกรรมกำรสำมำรถจัดใหม้กีำรประชมุผำ่น
สือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ดต้ำมเงือ่นไข ขัน้ตอนและวธิกีำรที่
กฎหมำยก ำหนด”

ขอ้ 25.
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คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้กีำรประชมุผูถ้อืหุน้เป็นกำร
ประชมุสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดอืน นับแตว่ันสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชขีองบรษัิท

คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้กีำรประชมุผูถ้อืหุน้เป็นกำร
ประชมุสำมญัประจ ำปี ภำยในสีเ่ดอืน นับแตว่ันสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชขีองบรษัิท

กำรประชมุผูถ้อืหุน้ครำวอืน่นอกจำกทีก่ลำ่วแลว้ ให ้
เรยีกวำ่กำรประชมุวสิำมญั คณะกรรมกำรจะเรยีกประชมุ
ผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชมุวสิำมญัเมือ่ใดก็สดุแต่จะ
เห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจ ำนวนหุน้ไดไ้มน่อ้ย
กวำ่ 1 ใน 5 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด หรอืผู ้
ถอืหุน้ไมน่อ้ยกวำ่ 25 คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ย
กวำ่ 1 ใน 10 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด

กำรประชมุผูถ้อืหุน้ครำวอืน่นอกจำกทีก่ลำ่วแลว้ ให ้
เรยีกวำ่กำรประชมุวสิำมญั คณะกรรมกำรจะเรยีกประชมุ
ผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชมุวสิำมญัเมือ่ใดก็ได ้สดุแตจ่ะ
เห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลำยคนซึง่มหีุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวำ่รอ้ยละสบิของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำย
ไดท้ัง้หมด

จะเขำ้ชือ่กนัท ำหนังสอืขอใหค้ณะกรรมกำรเรยีกประชมุ
ผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชมุวสิำมญัเมือ่ใดก็ได ้แตต่อ้งระบุ
เหตผุลในกำรทีข่อเรยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอื
ดงักลำ่วดว้ย

จะเขำ้ชือ่กนัท ำหนังสอืขอใหค้ณะกรรมกำรเรยีกประชมุ
ผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชมุวสิำมญัเมือ่ใดก็ได ้แตต่อ้งระบุ
เหตผุลในกำรทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอื
ดงักลำ่วดว้ย

ขอ้ 32.
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คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้กีำรประชมุผูถ้อืหุน้ภำยใน 1 
เดอืนนับแตว่ันไดรั้บหนังสอืจำกผูถ้อืหุน้”

ในกรณีเชน่นี ้คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้กีำรประชมุผูถ้อื
หุน้ภำยในสีส่บิหำ้วนันับแตว่ันทีไ่ดรั้บหนังสอืจำกผูถ้อื
หุน้

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรไมจ่ดัใหม้กีำรประชมุภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลำยซึง่
เขำ้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุน้
ตำมทีบ่งัคบัไวนั้น้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ำยในสีส่บิหำ้
วันนับแตว่ันครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณี
เชน่นี ้ใหถ้อืวำ่เป็นกำรประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรม กำร
เรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยอนั
จ ำเป็นทีเ่กดิจำกกำรจัดใหม้กีำรประชมุและอ ำนวยควำม
สะดวกตำมสมควร
ในกรณีทีป่รำกฏวำ่กำรประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกำรเรยีก
ประชมุเพรำะผูถ้อืหุน้ตำมวรรคสำมครัง้ใดจ ำนวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มำรว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตำมทีก่ ำหนดไว ้
ในขอ้บงัคบันี ้ผูถ้อืหุน้ตำมวรรคสำมตอ้งรว่มกัน
รับผดิชอบชดใชค้ำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิจำกกำรจัดใหม้กีำร
ประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท”

ขอ้ 32.
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พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ
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