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บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

องคป์ระชุม
จ านวนองคป์ระชุมในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555 มี
ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ใหม้าประชมุแทน 

รวมท ัง้ส ิน้                  .............ราย
นบัจ านวนหุน้ไดท้ ัง้ส ิน้  ..............หุน้
คดิเป็นรอ้ยละ             .............ของหุน้ทีอ่อกจ าหนา่ย

    แลว้ท ัง้หมดของบรษิทั

องคป์ระชมุดงักลา่วเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่34
ความโดยสรปุวา่

 “ในการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจาก
ผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่
ของจ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหนา่ยแลว้ท ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม”



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีง
หนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ (ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่35.)

2. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษิทั
ไดท้ าการรวบรวมและบนัทกึคะแนนไวใ้นคอมพวิเตอรแ์ลว้ ทา่นทีร่บั
มอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี

3. หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะซกัถาม หรอืตอ้งการให้
กรรมการหรอืผูบ้รหิารชีแ้จงเพิม่เตมิในประเด็นใด ขอใหแ้จง้ชือ่และ
ซกัถามเมือ่น าเสนอจบในแตล่ะวาระ หรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระ
แลว้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน (ตอ่)

 4. ผูถ้อืหุน้ทา่นใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใด หา้มมใิห้
ออกเสยีงในวาระน ัน้ หรอืบรษิทัฯ อาจเชญิใหผู้ถ้อืหุน้ดงักลา่วออก
จากทีป่ระชุมไดเ้ป็นการช ัว่คราวในวาระน ัน้ๆ อยา่งไรก็ตาม ในเรือ่ง
ของการอนมุตักิารแตง่ต ัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นสามารถ
ลงคะแนนไดโ้ดยไมถ่อืวา่มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

5. ผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้นหรอืประสงคจ์ะงดออกเสยีง ขอให้
ทา่นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดแ้จกใหใ้นขณะทีล่งทะเบยีนและ
ขอใหท้า่นชูมอืขึน้ เพือ่ใหพ้นกังานของบรษิทัไปเก็บบตัรเพือ่มานบั
คะแนน ส าหรบัทา่นทีไ่มค่ดัคา้นหรอืไมง่ดออกเสยีงจะถอืวา่ทา่น
อนมุตัติามวาระทีเ่สนอและไมต่อ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ยและ/หรอืงดออกเสยีงน ัน้ หกั
ออกจากจ านวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุมหรอืออกเสยีงลงคะแนน 
เพือ่สรปุผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน (ตอ่)

6. ผูม้อบฉนัทะทีไ่ดร้ะบกุารออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ลว้วา่
เห็นชอบหรอืคดัคา้นหรอืงดออกเสยีงในใบมอบฉนัทะในวาระใดๆ 
ผูร้บัมอบฉนัทะไมต่อ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บรษิทัฯ จะนบั
คะแนนของทา่นจากใบมอบฉนัทะ

7. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลทีด่ใีนวาระที ่5 เรือ่ง
พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากต าแหนง่ตาม
วาระน ัน้ ขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ท ัง้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็น
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรณุาลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดแ้จกให้
ไป



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน (ตอ่)
8. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้ประกอบดว้ยคะแนนเสยีง

ดงัตอ่ไปนี้

- วาระที ่1, วาระที ่3 ถงึ วาระที ่4, วาระที ่7 และ วาระที ่13 
ตอ้งไดร้บัมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

- วาระที ่5 ตอ้งไดร้บัมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

- วาระที ่6 ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2/3 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน (ตอ่)

- วาระที ่8 ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนน
เสยีงเกนิกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และตอ้งไมม่ผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้
รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว

- วาระที ่9 ถงึ วาระที ่12 และ วาระที ่14 ตอ้งไดร้บัอนมุตั ิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 - วาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบจงึไมต่อ้งลงมต ิ
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วาระที ่1
พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2554

รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนงัสอืเชญิประชุม 
เอกสารแนบทา้ย 1



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
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หลกัการและเหตผุล

ตามทีบ่รษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2554 เมือ่
วนัที ่ 5 เมษายน 2554 และบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมดงักลา่ว 
พรอ้มท ัง้ท าการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และกระทรวงพาณิชยต์ามขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ท ัง้นี ้
บรษิทัยงัไดท้ าการเปิดเผยรายงานการประชมุดงักลา่วในเวปไซตข์อง
บรษิทั (http://www.majorcineplex.com) แลว้

รายละเอยีดของรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2554 น ัน้ 
บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมคร ัง้นีแ้ลว้

http://www.majorcineplex.com/
http://www.majorcineplex.com/
http://www.majorcineplex.com/
http://www.majorcineplex.com/
http://www.majorcineplex.com/
http://www.majorcineplex.com/
http://www.majorcineplex.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมดงักลา่วไดท้ าการ
บนัทกึขอ้มลูไวโ้ดยถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ จงึเห็นควรเสนอทีป่ระชุมผู ้
ถอืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2554เมือ่วนัที ่5 
เมษายน 2554 ตามรายงานการประชุมทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดน้ าเสนอ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่2
รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2554



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

รายละเอยีดของรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2554 
บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมคร ัง้นีแ้ลว้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

งบก าไรขาดทนุ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

รายได้

     รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 5,083 4,476

     รายไดจ้ากการขาย 1,665 1,545

รวมรายได้ 6,748 6,021

ตน้ทนุ

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (3,472) (2,997)

     ตน้ทนุขาย (946) (948)

รวมตน้ทนุ (4,417) (3,945)

ก าไรข ัน้ตน้ 2,331 2,077

     รายไดอ้ืน่ 138 143

     คา่ใชจ้า่ยในการขาย (451) (390)

     คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,066) (1,117)

     ตน้ทนุทางการเงนิ (144) (138)

     สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและกจิการรว่มคา้ 212 328

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 1,020 902

     ภาษีเงนิได ้ (218) (126)

ก าไรส าหรบัปี 802 777

การแบง่ปนัก าไร

     สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 782 762

     สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 21 15

802 777

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.90 0.91

ก าไรตอ่หุน้ปรับลด 0.90 0.91

งบการเงนิรวม

หนว่ย : ลา้นบาท



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

Bt.million

Net profit

+3%

Net core profit 

+10%

*Gain from Financial lease
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Healthier profit from the core business

• 10% net core profit growth YoY
• Accelerating growth in profitability
• Still grew up in 4Q11 despite flood impact



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

Bt.million

Core Revenues
+14%

Positive momentum from key business
• 14% core revenue growth YoY
• Dynamic growth though impeded by flood in 4Q11
• Cinema, Advertising and Rental gear the business forward
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Liabilities decreased comparing FY11 vs. YE10

• Debts repaid 

Bt.million Dec 31, 10 Dec 31, 11 %chg

Assets 11,020 10,988 0%
Liabilities 5,347 4,931 -8%
Equity 5,674 6,056 7%
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บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

No Branch Name Closed date Re-open date
Total 

Screens

Total 

Seats

Total 

Bowling 

Lanes1 Nakornsawan 12-Oct-11 Open (18-Oct-11) 5                1,138       12             

2 Big-C Ayutthaya 15-Oct-11 Open (1-Nov-11) 4                1,300       10             

3 Lotus Navanakorn 19-Oct-11 Open (10-Dec-11) 4                1,200       

4 Big-C Navanakorn 19-Oct-11 Open (13-Dec-11) 3                600          

5 Rungsit 19-Oct-11 Open (8-Dec-11) 16              3,100       26             

6 Future Park Rangsit 19-Oct-11 Open (18-Nov-11) 10              1,700       

7 Big-C Thanyaburi 26-Oct-11 Open (1-Dec-11) 4                1,100       

8 Central Pinklao 26-Oct-11 Open (13-Nov-11) 11              1,900       

9 Pinklao 27-Oct-11 Open (12-Nov-11) 13              4,000       18             

10 Lotus Salaya 28-Oct-11 Open (9-Mar-12) 5                1,200       

11 Changwattana 31-Oct-11 Open (12-Nov-11) 16              4,200       14             

12 Big-C Petchakasem 2-Nov-11 Open (24-Nov-11) 6                1,700       12             

13 Ratchayothin 3-Nov-11 Open (19-Nov-11) 15              3,300       38             

14 Fashion Island 4-Nov-11 Open (22-Nov-11) 11              2,400       16             

Total 123            28,838     146           

14 branches temporary close

Salaya
• write off 13.7MB
• Expect to receive ins. claim in  Q3



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

2012 What  will be on

Receive insurance 
claim from Bangna

31.5 MB  

1Q12
Improve ticket 

inconvenience to both 
increase customer 

satisfaction and 
encourage pre-bookings 

i.e. Counter Service



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

2012 What  will be on
2Q12

A Joint Venture with Siam future Development  
Plc. (SF) to open



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

FY12 Blockbuster Highlight

   

1Q12
ATM Er-Rak-Eror

Valentine Sweety

Underworld4

John Carter

Hanger Games

Wrath of TITANs

2Q12
Battleship

The Avengers

Men In Black 3

Snow White and the Huntsman

3Q12
G.I. Joe 2: Retaliation

The Amazing Spider-Man

The Dark Knight Rises

Resident Evil 5

4Q12
Bond 23 (007)

The Twilight Saga : Breaking Dawn2

The Hobbit 

2Q12
Battleship

The Avengers

Men In Black 3

Snow White and the Huntsman

3Q12
G.I. Joe 2: Retaliation

The Amazing Spider-Man

The Dark Knight Rises

Naresuan 5

Resident Evil 5

4Q12
Bond 23 (007)

The Twilight Saga : Breaking Dawn2

The Hobbit 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

2012
FY11 FY12

Screens 383 53

  BKK & Vicinity 259 IKEA 16

Bangkae 10

TBA 5

  Provincial 124 Ubonratchathani 2
  Additional screens

Bangna 1
  Additional screens

Udonthanee 4
  Additional screens

TBA 15

Lanes 506 196

  BKK & Vicinity 386 IKEA 24

Bangkae 16

  Provincial 94

  International Vasant Kunj 26 Bangalore 60

Pune 36

Mumbai 12

Raja Garden 22

Chandigarh 26

Additional 
Capacity 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้น
รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2554 ดงักลา่ว



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่3

พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบก าไรขาดทนุ

ประจ าปี 2554 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 
41. คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบดลุและบญัชกี าไร
ขาดทนุประจ าปี 2554 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ของ
บรษิทั เสนอตอ่ทีป่ระชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพือ่
พจิารณาอนมุตั ิโดยผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัและไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนญุาตแลว้ 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

สรปุสาระส าคญัจากงบการเงนิ

ฐานะทางการเงนิ ปี 2554

 (บาท)

สนิทรพัย์ 10,987,835,607

หนีส้นิ 4,931,419,868

สว่นของผูถ้อืหุน้ 6,056,415,739

ผลการ
ด าเนนิงาน

ปี 2554 

(บาท)

รายได้ 6,748,127,826

ก าไรสทุธิ 781,670,903

ก าไรตอ่หุน้ 0.90  

ฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนนิงาน



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงนิของบรษิทั มีระบบ      
การควบคุมภายในทีด่เีพยีงพอทีท่ าใหม้ ัน่ใจไดว้่ารายงานทางการเงนิ
แสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษิทัอย่างถูกตอ้ง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการบญัชีที่กฎหมายก าหนด รวมท ัง้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิอยา่งเพยีงพอและทนัเวลาเพือ่เป็นประโยชน์
กบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ หรอืผูใ้ชง้บการเงนิในการตดัสนิใจลงทนุ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ     
งบดลุและบญัชกี าไรขาดทนุประจ าปี ส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่4

พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล

ประจ าปี 2554



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัไดก้ าหนดว่าในกรณีทีบ่รษิทัไม่มี
เหตุจ าเป็นอืน่ใด บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลในอตัรา
ประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดแ้ลว้ในแตล่ะปี และ
การจา่ยเงนิปันผลน ัน้จะตอ้งไมม่ผีลกระทบตอ่การด าเนนิงานปกตขิอง
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยา่งมนียัส าคญั



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

รายละเอยีดการจา่ยปนัผล

รายละเอยีด
การจา่ยเงนิปนัผล

ปี 2552 ปี 2553
ปี 2554
(ปีทีเ่สนอ)

1.ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่
   (ลา้นบาท)

327.43 761.99 781.67

2.ก าไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท:หุน้) 0.39 0.91 0.90

3.สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 89.74 87.91 91.11

 4.รวมเงนิปนัผลจา่ยประจ าปี (บาท:หุน้) 0.35 0.80 0.82

    4.1 เงนิปนัผลงวด 6 เดอืนแรก (บาท:หุน้) - 0.20 0.43

    4.2 เงนิปนัผลงวด 6 เดอืนหลงั(บาท:หุน้) 0.35 0.60 0.39

5. จ านวนเงนิปนัผลจา่ย (ลา้นบาท) 308 673 723



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ
การจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลส าหรบัผลการ ดงันี้

วนัที ่ รายการ

2 มนีาคม 2555 
(Record Date) 

ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล

5 มนีาคม 2555 รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แหง่ พรบ.หลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิปิีดสมดุ
ทะเบยีนพกัการโอนหุน้

2 พฤษภาคม 2555 ก าหนดจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

วนัที่
เงนิปนัผลตอ่หุน้

(บาท)
เงนิปนัผลจา่ย

(ลา้นบาท)

ม.ค. – ม.ิย. 2554 0.43 379

ก.ค. – ธ.ค. 2554 0.39 344

ปี 2554 0.82 723



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่5

พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการ
ซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่16. ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัประจ าปี  
ทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 (หรอืใกลเ้คยีง 1 ใน 3) 
โดยใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บั
เลอืกต ัง้ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้กี



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

ในการประชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555 นี ้มกีรรมการทีจ่ะตอ้ง
พน้จากต าแหนง่ตามวาระในอตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการ
ท ัง้หมดคดิเป็นจ านวน 4 คน ไดแ้ก่

1. นางภารด ีพลูวรลกัษณ์ กรรมการ
2. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์ กรรมการ
3. นายวลัลภ ต ัง้ตรงจติร     กรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ
4. นายอรรถสทิธิ ์ด ารงรตัน ์    กรรมการ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

ชือ่-นามสกลุ :  นางภารด ีพูลวรลกัษณ์ 
   (ไดรั้บการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่)

ต าแหนง่ :  กรรมการ และกรรมการบรหิาร
อายุ :  49 ปี
คณุวฒุทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ
                                  มหาวทิยาลยันานาชาตซิานดเิอโก, ประเทศสหรัฐอเมรกิา

             -  ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ประวตักิารอบรมกรรมการ -
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)
ประวตักิารท างาน     -   2541–ปัจจบุัน กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
            บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ -  กรรมการ
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา         -  คณะกรรมการสรรหาและ

   ก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่
บรษัิทจดทะเบยีนอืน่ : ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง
บรษัิททีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน    : ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง
กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิ : ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั  :  12 ปี

การเขา้รว่มประชุมในปี 2554      :  คณะกรรมการบรษัิท จ านวน 4 ครัง้ 

             จากจ านวนทัง้หมด 4 ครัง้

ลกัษณะความสมัพนัธ์
การถอืหุน้ในบรษัิท :  3.46%
การเป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิาร/ :  ภรรยาประธานกรรมการบรหิาร
ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท/บรษัิทยอ่ย/

ในกรณีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการอสิระ
ระบกุารม/ีไมม่ ีสว่นไดเ้สยีในลักษณะดังตอ่ไปนีก้บั บรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอื
นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบันหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา
1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืน                     

ประจ า
2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย)
3. ไมม่ ีความสมัพันธทางธรุกจิทีม่นัียส าคัญอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

ชือ่-นามสกลุ :  นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์
   (ไดรั้บการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่)

ต าแหนง่ :  กรรมการ และกรรมการบรหิาร
อายุ :  40 ปี
คณุวฒุทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ
                                  มหาวทิยาลยับอสตนั, ประเทศสหรัฐอเมรกิา       

                    -  ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ประวตักิารอบรมกรรมการ    -  DAP Directors Accreditation Program (22/2004)

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)
ประวตักิารท างาน    -   2545–ปัจจบุัน กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
            บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)

     -   2546-2553 กรรมการ บมจ. แคลฟิอรเ์นยี วา๊ว เอ็กซพ์เีรีย่น
     -   2546-ปัจจบุัน กรรมการ บมจ. สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท์

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ -  กรรมการ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่
บรษัิทจดทะเบยีนอืน่ : 1 บรษัิท
บรษัิททีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน    : 1 บรษัิท
กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิ : ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั  :  8 ปี
การเขา้รว่มประชุมในปี 2554      :  คณะกรรมการบรษัิท จ านวน 4 ครัง้ 

             จากจ านวนทัง้หมด 4 ครัง้

ลกัษณะความสมัพนัธ์
การถอืหุน้ในบรษัิท :  0.9%
การเป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิาร/ :  นอ้งชายภรรยาประธานกรรมการบรหิาร
ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท/บรษัิทยอ่ย/

ในกรณีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการอสิระ
ระบกุารม/ีไมม่ ีสว่นไดเ้สยีในลักษณะดังตอ่ไปนีก้บั บรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอื
นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบันหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา
1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืน                     

ประจ า
2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย)
3. ไมม่ ีความสมัพันธทางธรุกจิทีม่นัียส าคัญอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

ชือ่-นามสกลุ :  นายวลัลภ ต ัง้ตรงจติร
   (ไดรั้บการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่)

ต าแหนง่ :  กรรมการอสิระ
อายุ :  59 ปี
คณุวฒุทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ
                                  มหาวทิยาลยัแชป็แมน, ประเทศสหรัฐอเมรกิา       

                    -  ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ
          มหาวทิยาลยัซานดเิอโก, ประเทศสหรัฐอเมรกิา

ประวตักิารอบรมกรรมการ    -  FSD Financial Statement for Director (2/2008)

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั  -  DCP Director Certification Program(104/2008)

กรรมการบรษิทัไทย (IOD)  -  FND Finance for Non-Finance Director (16/2005)

    -  DAP Directors Accreditation Program(27/2004)

ประวตักิารท างาน    -   2545–ปัจจบุัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
            บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)

     -   2538-2540 Coordinator บรษัิท รเีจนซี ่จ ากดั

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ -  กรรมการอสิระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่
บรษัิทจดทะเบยีนอืน่ : ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
บรษัิททีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน    : 1 บรษัิท
กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิ : ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั  :  8 ปี
การเขา้รว่มประชุมในปี 2554      :  คณะกรรมการบรษัิท จ านวน 4 ครัง้ 

             จากจ านวนทัง้หมด 4 ครัง้

ลกัษณะความสมัพนัธ์
การถอืหุน้ในบรษัิท :  0.08%
การเป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิาร/ :  ไมม่ี
ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท/บรษัิทยอ่ย/

ในกรณีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการอสิระ
ระบกุารม/ีไมม่ ีสว่นไดเ้สยีในลักษณะดังตอ่ไปนีก้บั บรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอื
นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบันหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา
1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืน                     

ประจ า
2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย)
3. ไมม่ ีความสมัพันธทางธรุกจิทีม่นัียส าคัญอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

ชือ่-นามสกลุ :  นายอรรถสทิธิ ์ด ารงรตัน์
   (ไดรั้บการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่)

ต าแหนง่ :  กรรมการ
อายุ :  46 ปี
คณุวฒุทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท คณะศลิปศาสตร์

          สาขารัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
             -  ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ประวตักิารอบรมกรรมการ    -

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั  
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
ประวตักิารท างาน    -   2550–ปัจจบุัน กรรมการ
            บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ -  กรรมการอสิระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่
บรษัิทจดทะเบยีนอืน่ : ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
บรษัิททีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน    : ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิ : ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั  :  4 ปี
การเขา้รว่มประชุมในปี 2554      :  คณะกรรมการบรษัิท จ านวน 4 ครัง้ 

             จากจ านวนทัง้หมด 4 ครัง้

ลกัษณะความสมัพนัธ์
การถอืหุน้ในบรษัิท :  ไมม่ี
การเป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิาร/ :  ไมม่ี
ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท/บรษัิทยอ่ย/

ในกรณีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการอสิระ
ระบกุารม/ีไมม่ ีสว่นไดเ้สยีในลักษณะดังตอ่ไปนีก้บั บรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอื
นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบันหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา
1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืน                     

ประจ า
2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย)
3. ไมม่ ีความสมัพันธทางธรุกจิทีม่นัียส าคัญอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแลว้ เห็นควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ ดงันี้

1.นางภารด ีพลูวรลกัษณ์  เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการ
2.นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการ
3.นายวลัลภ ต ัง้ตรงจติร    เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการ

   อสิระและกรรมการตรวจสอบ
4.นายอรรถสทิธิ ์ด ารงรตัน ์เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการ

อสิระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่6

พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ 
ประจ าปี 2555



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่ "การจา่ย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้น ซึ่ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม”“

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมมีตกิ าหนดคา่ตอบแทน
คณะกรรมการส าหรบัปี 2555 เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 10.5 ลา้นบาท โดย
แยกออกเป็นค่าตอบแทน จ านวน 6.6 ลา้นบาท และบ าเหน็จพเิศษ 
จ านวน 3.9 ลา้นบาท 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

ก าหนดวงเงนิคา่ตอบแทน ปี 2555

1.  คา่ตอบแทนประจ าปี  จ านวน 6,600,000 บาท

2. เงนิบ าเหน็จพเิศษ

     จากผลการด าเนนิงาน จ านวน 3,900,000 บาท

  รวมท ัง้ส ิน้         10,500,000 บาท



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล
เปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
ส าหรบัปี 2555, ปี 2554 และปี 2553

ปี คา่ตอบแทน
(ลา้นบาท)

บ าเหน็จพเิศษ
(ลา้นบาท)

รวม

2555 6.6 3.9 10.5

2554 6.6 3.8 10.4

2553 6.6 1.5 8.1



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

องคป์ระกอบคา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2555 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2554 และ 2553

องคป์ระกอบคา่ตอบแทน ปี 2555
(ปีทีเ่สนอ)
(บาท/ปี)

ปี 2554
(บาท/ปี)

ปี 2553
(บาท/ปี)

คา่ตอบแทนกรรมการ 500,000 500,000 500,000

คา่ต าแหนง่ประธานกรรมการ 300,000 300,000 300,000

คา่ต าแหนง่ประธานกรรมการบรหิาร 100,000 100,000 100,000

คา่ต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 100,000 100,000
คา่ต าแหนง่กรรมการบรหิาร หรอื
กรรมการตรวจสอบ 62,500 62,500 62,500
คา่ต าแหนง่กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 20,000 20,000 20,000



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นอนุมตั ิก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2555 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่7

พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัชบีรษิทั ประจ าปี 2555



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่38. ทีก่ าหนดใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชขีองบรษิทั
ทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้ตง่ต ัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ย ประจ าปี 2555



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ตามรายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษิทัในปี 2555
1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4095
2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3760 
3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5339 

นอกจากนี ้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบ
บญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ดงักลา่วไมม่คีวามสมัพนัธแ์ละ/หรอืสว่นไดเ้สยี
กบับรษิทั/บรษิทัยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักลา่วในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเป็น
อสิระแตอ่ยา่งใด



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาในสว่นคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดย
เห็นควรก าหนดคา่สอบบญัชสี าหรบับรษิทัและบรษิทัยอ่ย ประจ าปี 2555 
เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 6,400,000 บาท

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่า่นมา

คา่ตอบแทนของ
ผูส้อบบญัช ี(บาท)

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

1. คา่สอบบญัชขีองบรษิทั 6,300,000 6,050,000 6,400,000 

2. คา่บรกิารอืน่ๆ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี-



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล
รายละเอยีดบรษิทัยอ่ย

ทีบ่รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี

  1. บรษัิท อจีวี ีเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)   2. บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์พรอพเพอรต์ี ้จ ากดั
  3. บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์เซอรว์สิ จ ากดั   4. บรษัิท รัชโยธนิ ซนีมีา่ จ ากดั
  5. บรษัิท รัชโยธนิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั     6. บรษัิท รัชโยธนิ เรยีลตี ้จ ากดั
  7. บรษัิท สยาม ซนีเีพล็กซ ์จ ากดั         8. บรษัิท อดุร ไฟวส์ตาร ์ซนีเีพล็กซ ์จ ากดั
  9. บรษัิท เอ็นเตอรเ์ทน โกลเดน้ท ์วลิเลจ 10. บรษัิท อจีวี ีเอ็กซบิชิัน่ จ ากดั
      เอ็กซบิชิัน่ จ ากดั      
11. บรษัิท อจีวี ีไฟวส์ตาร ์จ ากดั           12. บรษัิท กรงุเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์จ ากดั 
13. บรษัิท เชยีงใหม ่ซนีเีพล็กซ ์จ ากดั          14. บรษัิท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั          
15. บรษัิท เมเจอร ์ซนีแีอด จ ากดั                  16. PVR Bluo Entertainment Ltd.
17. บรษัิท เมเจอรก์นัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั   18. บรษัิท ทาเลนต ์วนั จ ากดั



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้อนมุตัใิหแ้ตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี

จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั โดยก าหนดให้
ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ตามรายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูท้ าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษิทัในปี 2555
1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4095
2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3760 
3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5339 
และก าหนดคา่สอบบญัชสี าหรบับรษิทัและบรษิทัยอ่ย ประจ าปี 2555 เป็น
จ านวนเงนิไมเ่กนิ 6,400,000 บาท



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่8
พจิารณาอนมุตักิารออกใบสาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั

ใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย (ESOP-W4)



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล
เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งก าลงัใจใหก้บับุคลากรทีม่สีว่นร่วมในความส าเร็จ
ของบรษิทัที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการ
ปฏบิตังิานแก่บุคลากรของบรษิทัใหม้คีวามต ัง้ใจในการท างานกบับรษิทั
ตอ่ไปในระยะยาว อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธุรกจิของบรษิทัและ
กอ่ใหเ้กดิผลตอบแทนสงูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอนาคต

คณะกรรมการบรษิทัจงึขอเสนอตอ่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ก าหนดใหม้ี
โครงการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญัชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและไม่
สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิาร และพนกังานของ
บรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ยในคร ัง้นี ้ในจ านวนไมเ่กนิ 8,690,000 หนว่ย 
(ESOP-W4)



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

ผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สทิธิ

: บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)

ประเภท : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ บรษัิท เมเจอร ์ซนีี
เพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) เสนอขายใหแ้กผู่บ้รหิาร และ
พนักงานของบรษัิทและ/หรอื บรษัิทยอ่ย

ชนดิ : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและไม่
สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้ ยกเวน้เป็นตามกรณีทีร่ะบใุนขอ้ก าหนด
สทิธขิอ้ 3.3.3

วธิกีารจัดสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิ

: จัดสรรใหแ้กผู่บ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ย
โดยไมผ่า่นผูรั้บชว่งซือ้หลักทรัพย์

อายขุองใบส าคัญ
แสดงสทิธิ

: 5 ปี นับจากวันทีอ่อกและเสนอขาย

จ านวนของใบส าคญั
แสดงสทิธทิีเ่สนอขาย

: 8,690,000 หน่วย

ราคาการใชส้ทิธติอ่หุน้ : 15.44 บาท (ราคาถัวเฉลีย่ 15 วันกอ่นวันประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทฯ) เวน้แตม่กีารปรับสทิธติามทีร่ะบใุนขอ้ก าหนดสทิธขิอ้ 6.2

รายละเอยีด ESOP4



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล
รายละเอยีด ESOP4

อตัราการใชส้ทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามัญได ้1 หุน้

จ านวนหุน้สามัญที่
รองรับการใชส้ทิธิ

: 8,690,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

สดัสว่นการใชส้ทิธิ : ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถทีจ่ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญที่
ออกใหมข่องบรษัิทไดต้ามรายละเอยีดดงันี้
ปีที ่1-2 : ไมส่ามารถใชส้ทิธไิด ้
วนัใชส้ทิธใินปีที ่ 3 : ใชส้ทิธไิดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 40
วนัใชส้ทิธใินปีที ่ 4 : ใชส้ทิธไิดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70
วนัใชส้ทิธใินปีที ่5 : ผูใ้ชส้ทิธไิดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 100

ตลาดรองของหุน้ทีเ่กดิ
จากการใชส้ทิธิ

: บรษัิทจะน าหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

สทิธแิละผลประโยชน์
อืน่

: ไมม่ี



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู ้ถอืหุ ้น
พจิารณาอนมุตัใิหบ้รษิทัออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัชนดิระบุ
ชือ่ผูถ้อืและไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยในคร ัง้นี้ ในจ านวนไม่เก ิน 
8,690,000 หนว่ย (ESOP-W4) 

และเสนอตอ่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหค้ณะกรรมการของ
บรษิทั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการ หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมอี านาจในการด าเนนิการใดๆ 
ทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะ
ซื้อหุ ้นสามญัให้แก่พนกังาน (ESOP-W4) ของบริษทัดงักล่าวได้ทุก
ประการตามทีเ่ห็นสมควรและภายใตข้อบอ านาจทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ก าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเต ิม
รายละเอยีดและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ภายใตข้อบอ านาจของกฎหมาย



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่9
พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนจ านวน 10,189,010 บาท

โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ย
จ านวน 10,189,010 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล
บรษิทัมหีุน้สามญัทีย่งัมไิดอ้อกและเสนอขาย จ านวน 24,102,781 หุน้ 
โดยแบง่ออกดงันี้

1. หุน้สามญัทีอ่อกเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้ (ESOP-W3) จ านวน 13,913,771 หุน้ และ

2. หุน้สามญัทีอ่อกเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้สามญั (MAJOR-W1, ESOP-W1 และ ESOP-W2) คงเหลอื
จ านวน 10,189,010 หุน้ ซึง่ในปจัจบุนั ใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้
สามญั (MAJOR-W1, ESOP-W1 และ ESOP-W2) ไดห้มดอายลุงแลว้

จากหลกัเกณฑก์ารเพิม่ทนุจดทะเบยีนทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 136 (1) 
ประกอบกบัมาตรา 140 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.2535 น ัน้ หากในกรณีทีบ่รษิทัมทีนุจดทะเบยีนเดมิเหลอือยู ่บรษิทั
จะตอ้งลดทนุจดทะเบยีนโดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนในสว่นทีย่งัมไิดน้ า
ออกจ าหนา่ย ยกเวน้หุน้สามญัทีอ่อกเพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้
หุน้ (Warrant) จงึจะสามารถเพิม่ทนุจดทะเบยีนได้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล
สบืเนือ่งจากวาระที ่8 ในการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ชนิดระบุชื่อผู ้ถ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจดัสรรให้แก่
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยในจ านวนไม่เกนิ 
8,690,000 หนว่ย (ESOP-W4) บรษิทัจะตอ้งเพิม่ทนุจดทะเบยีนโดยออก
หุน้สามญัอกีจ านวน 8,690,000 หุน้ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญั
แสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้

จากหลกัเกณฑก์ารเพิม่ทุนจดทะเบยีนทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 136 (1) 
ประกอบกบัมาตรา 140 แห่งพระราชบญัญตัิบร ิษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.2535 น ัน้ หากในกรณีทีบ่รษิทัมทีุนจดทะเบยีนเดมิเหลอือยู่ บรษิทั
จะตอ้งลดทุนจดทะเบยีนโดยวธิีตดัหุน้จดทะเบียนในส่วนที่ยงัมไิดน้ า
ออกจ าหนา่ย ยกเวน้หุน้สามญัทีอ่อกเพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้
หุน้ (Warrant) จงึจะสามารถเพิม่ทนุจดทะเบยีนได้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีน จ านวน 10,189,010 หุน้ มูลคา่ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของ
บรษิทั ซึง่เป็นหุน้สามญัทีอ่อกเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (MAJOR-W1, ESOP-W1 และ ESOP-W2) จ านวน 
10,189,010 หุน้ สง่ผลให้

ทนุจดทะเบยีนจากเดมิ 906,000,000 บาท 
ลดลงเหลอื 895,810,990 บาท



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่10
พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4.

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั ตามที่

ปรากฏในวาระที ่9 บรษิทัจะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษิทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จ านวน 895,810,990 บาท
               แบง่ออกเป็น 895,810,990 หุน้
         มลูคา่หุน้ละ 1  บาท (หนึง่บาท)

โดยแยกออกเป็น:
หุน้สามญั 895,810,990  หุน้
หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่11
พจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญั
เพือ่รองรบัการออกใบสาคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย

(ESOP-W4)



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

สบืเนือ่งจากวาระที ่8 ซึง่บรษิทัก าหนดใหม้โีครงการออกใบส าคญัแสดง
สทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญัชนดิระบุชือ่ผูถ้อืและไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้
โดยจดัสรรใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ยใน
จ านวนไมเ่กนิ 8,690,000 หนว่ย (ESOP-W4) และในการออกใบส าคญั
แสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญัในคร ัง้นี ้บรษิทัไดก้ าหนดอตัราการใชส้ทิธใิห ้
1 ใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญั มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ซึง่
บรษิทัจะตอ้งเพิม่ทนุเพือ่ออกหุน้สามญัรองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั (ESOP-W4)

ในการนี ้บรษิทัจะตอ้งเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ านวน 8,690,000 
บาท โดยออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 8,690,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท และสบืเนือ่งจากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ภายหลงัจากการเพิม่ทนุใน
คร ัง้นี ้ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจะเป็นจ านวน 904,500,990 บาท



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

สรปุการลดทนุและเพิม่ทนุ:
บาท

ทนุจดทะเบยีนจากเดมิ 906,000,000  
ลดทนุจดทะเบยีน (ESOP 1) 10,189,010
(ตามวาระที ่9, 10)

ทนุจดทะเบยีน หลงัจากจดลดทนุ  895,810,990 

เพิม่ทนุจดทะเบยีน (ESOP 4)        8,690,000  
(ตามวาระที ่8,11,12)

ทนุจดทะเบยีน เทา่กบั    904,500,990 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้น
พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากจ านวน 895,810,990 
บาท เป็นจ านวน 904,500,990 บาท

โดยออกเป็น:
หุน้สามญัใหม ่  จ านวน 8,690,000 หุน้
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

เพือ่รองรบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซื้อหุน้
สามญั (ESOP-W4)



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่12
พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4.

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั ตามทีป่รากฏใน
วาระที ่11 บรษิทัจะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ
ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จ านวน 904,500,990 บาท
แบง่ออกเป็น  904,500,990 หุน้
มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

โดยแยกออกเป็น:
หุน้สามญั         904,500,990 หุน้
หุน้บรุมิสทิธิ   - หุน้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่13
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล
สบืเนือ่งจากวาระที ่8 – 12 ซึง่เกีย่วเนือ่งจากการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ใหแ้กผู่บ้รหิารและ/หรอืพนักงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย 
(ESOP-W4) และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามัญเพือ่รองรับการใช ้

สทิธซิือ้หุน้สามัญตามสทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ดังกลา่ว บรษัิทจะ
ด าเนนิการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนเพือ่รองรับการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามสทิธิ
ของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ในอัตราสว่น 1 ใบส าคัญแสดงสทิธติอ่ 1 หุน้
สามัญ และหากกรณีมีการปรับสทิธกิารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามัญจะน าเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาในภายหลงั

นอกจากนี ้ใหค้ณะกรรมการของบรษัิท ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและ/หรอืบคุคล
ทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมอี านาจในการ
ด าเนนิการใดๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนเพือ่รองรับ
การใชส้ทิธ ิ  ซือ้หุน้สามัญตามสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษัิทดงักลา่วได ้
ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควรและภายใตข้อบอ านาจทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่รวมถงึ
แต่ไม่จ ากัดเพียง ก าหนด แกไ้ข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิรายละเอียดและ
เงือ่นไขอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิ
ของบรษัิท ภายใตข้อบอ านาจของกฎหมาย



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื

หุน้พจิารณาอนมุตัใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน 8,690,000 หุน้ เพือ่
รองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิ ี่
จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP ตามรายละเอยีดขา้งตน้ และ
พจิารณาอนุมตัใิหใ้หค้ณะกรรมการของบรษิทั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
และ/หรือ บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารมอี านาจในการด าเนนิการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนือ่งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามสทิธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษ ัทดงักล่าวได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควรและภายใตข้อบอ านาจทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่รวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเพยีง ก าหนด แกไ้ข เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดและ
เงือ่นไขอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธขิองบรษิทั ภายใตข้อบอ านาจของกฎหมาย



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่14
พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล

บรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะจดัหาเงนิเพือ่ใขใ้นการด าเนนิธรุกจิและขยายธรุกจิ
ของบรษิทั โดยการออกหุน้กูภ้ายในวงเงนิไมเ่กนิ 1,500 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอยีดดงันี้

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ช าระเงนิตน้ของหุน้กูเ้ดมิทีจ่ะครบก าหนด
 ช าระในเดอืนมถินุายน 2555

ประเภท : หุน้กู ้ซึง่อาจเป็นหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิชนดิทยอยคนืเงนิ
ตน้หรอืคนืเงนิตน้คร ัง้เดยีวเมือ่ครบก าหนดไถถ่อน มี
ประกนัหรอืไมม่ปีระกนั มหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
หรอืหุน้กูอ้นพุนัธ ์ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูน้ ัน้ๆ

จ านวน : ไมเ่กนิ 1,500 ลา้นบาท หรอืในสกลุเงนิอืน่ในอตัราที่
เทยีบเทา่

 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล (ตอ่)

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศใหแ้ก่
ประชาชนท ัว่ไป และ/หรอืเสนอขายในกรณีจ ากดั 
และ/หรอืเสนอขายใหแ้กผู่ล้งทนุประเภทสถาบนั 
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญท่ ัง้หมดหรอืบางสว่น ซึง่
อาจแบง่เป็นการเสนอขายในคร ัง้เดยีวเต็มจ านวน
หรอืหลายคร ัง้ก็ได้

 
อตัราดอกเบีย้ : ข ึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขาย

หุน้กูน้ ัน้ๆ
 
อายุ : ไมเ่กนิ 5 ปี
 
การไถถ่อนกอ่นก าหนด :    ข ึน้อยูก่บัเง ือ่นไขของหุน้กูท้ ีอ่อกในแตล่ะคร ัง้
 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

หลกัการและเหตผุล (ตอ่)
เงือ่นไขอืน่ๆ :

ประเภทหรอืชนิดของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแต่ละครัง้ มูลค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อัตราดอกเบีย้ การแตง่ตัง้ผูแ้ทน    ผูถ้อืหุน้กู ้วธิกีารออกและเสนอขาย วธิกีารจัดสรร 
รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพยแ์ละ/หรือตลาดรองใดๆ ใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอื
กรรมการผูจ้ดัการและ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอื
กรรมการผูจ้ดัการทีจ่ะพจิารณาและก าหนดตอ่ไป และมอบอ านาจใหแ้กค่ณะกรรมการ 
และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการและ/หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการหรอื
กรรมการผูจ้ดัการในการก าหนดหรอืเปลีย่นแปลง

เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละ
ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ใหม้ีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและ
เกีย่วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูนั้น้ๆ ใหส้ าเร็จและเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่
รวมถงึมอี านาจในการแตง่ตัง้ผูจั้ดจ าหน่าย  และรับประกันการจ าหน่าย ผูจั้ดจ าหน่าย การเขา้
ท าและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรอืสัญญา Placement Agreement 
และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ กับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื
บุคคลอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง รับรองซึง่เอกสารและ/หรือสัญญา
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การแตง่ตัง้ทีป่รกึษาตา่งๆ เป็นตน้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงนิไม่
เกนิ 1,500 ลา้นบาทตามทีเ่สนอ เพือ่ใชใ้นการช าระเงนิตน้ของหุน้กู ้
เดมิทีจ่ะครบก าหนดช าระในเดอืนมถินุายน 2555



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2555

วาระที ่15
พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถา้ม)ี



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

 ประจ าปี 2555

THANK YOU


