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ประชมสามญัผถ้อืหน้ประจาํปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุประจาป 2556

วนัพธุที ่3 เมษายน 2556 
เวลา 10 00 น ณ โรงภาพยนตร์ ที่ 14เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร ท 14
อาคารเมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์รชัโยธนิ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

จาํนวนองคป์ระชุมในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2556
มผีถ้อืหน้และผร้บัมอบฉนัทะจากผถ้อืหน้ใหม้าประชมแทนมผถูอหนุและผรูบมอบฉนทะจากผถูอหนุใหมาประชุมแทน 

รวมท ัง้ส ิน้                  .............ราย
นบัจาํนวนหน้ไดท้ ัง้ส ิน้ หน้นบจานวนหนุไดทงสน  ..............หนุ

              คดิเป็นรอ้ยละ             .............ของหุน้ทีอ่อกจาํหนา่ย
    แลว้ท ัง้หมดของบรษิทั

องคป์ระชุมดงักลา่วเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่34
ความโดยสรปุวาุ่

 “ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
(ถา้ม)ี มาประชมไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจาํนวนผถ้อืหน้(ถาม) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรอไมนอยกวากงหนงของจานวนผถูอหนุ
ท ัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหนา่ยแลว้

ท ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม”
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีง
หนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ (ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่35.)

2.  หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะซกัถาม หรอืตอ้งการใหก้รรมการหรอื
ผบ้รหิารชีแ้จงเพิม่เตมิในประเด็นใด ขอใหแ้จง้ชือ่และซกัถามเมือ่ผบูรหารชแจงเพมเตมในประเดนใด ขอใหแจงชอและซกถามเมอ
นําเสนอจบในแตล่ะวาระ หรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้

3 ้ ื ้ ่ ใ ี ่ ไ ้ ี ป็ ิ ใ ใ ้ ใิ ้ ี ใ3. ผูถ้อืหุน้ทา่นใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใด หา้มมใิหอ้อกเสยีงใน
วาระน ัน้ หรอืบรษิทัฯ อาจเชญิใหผู้ถ้อืหุน้ดงักลา่วออกจากทีป่ระชุมได้
เป็นการช ัว่คราวในวาระน ัน้ๆ อยา่งไรก็ตาม ในเรือ่งของการอนมตักิารเปนการชวคราวในวาระนนๆ อยางไรกตาม ในเรองของการอนมุตการ
แตง่ต ัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นสามารถลงคะแนนไดโ้ดยไมถ่อืวา่มี
สว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน (ตอ่)วธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนน (ตอ)

4. ผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้นหรอืประสงคจ์ะงดออกเสยีง ขอใหท้า่นู ุ
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดแ้จกใหใ้นขณะทีล่งทะเบยีนและขอให้
ทา่นชูมอืขึน้ เพือ่ใหพ้นกังานของบรษิทัไปเก็บบตัรเพือ่มานบัคะแนน 
สาํหรบัทา่นทีไ่มค่ดัคา้นหรอืไมง่ดออกเสยีงจะถอืวา่ทา่นอนมตัติามสาหรบทานทไมคดคานหรอไมงดออกเสยงจะถอวาทานอนมุตตาม
วาระทีเ่สนอและไมต่อ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน บรษิทัจะนํา
คะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ยและ/หรอืงดออกเสยีงน ัน้ หกัออกจาก/
จาํนวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุมหรอืออกเสยีงลงคะแนน เพือ่
สรปุผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ
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วธิปีฏบิตัใินการออก สยีงลงค นน ่วธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนน (ตอ่)

5 ผม้อบฉนัทะทีไ่ดร้ะบการออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ลว้วา่เห็นชอบหรอื5. ผมูอบฉนทะทไดระบกุารออกเสยงลงคะแนนไวแลววาเหนชอบหรอ   
คดัคา้นหรอืงดออกเสยีงในใบมอบฉนัทะในวาระใดๆ ผูร้บัมอบฉนัทะ
ไมต่อ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บรษิทัฯ จะนบัคะแนนของทา่นจาก
ใบมอบฉนัทะ

6 ื่ ใ ้ ้ ั ั ิ ี่ ใี ี่ ื่ ิ6. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลทดีใีนวาระท ี5 เรอืงพจิารณา
เลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากตาํแหนง่ตามวาระน ัน้ 
ขอใหท้า่นผถ้อืหน้ท ัง้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืขอใหทานผถูอหนุทงทประสงคจะลงคะแนนเหนดวย ไมเหนดวย หรอ
งดออกเสยีง กรณุาลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดแ้จกใหไ้ป
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ี่วาระท ี1
พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ีประจาํปี 2555 
ซึง่ประชมเมือ่วนัที่ 3 เมษายน 2555ซงประชุมเมอวนท 3 เมษายน 2555
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หลกัการและเหตผุล

บรษิัทไดจ้ัดใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 เมือ่วนัที ่3 
เมษายน 2555 และบรษิัทไดจ้ัดทํารายงานการประชมดงักลา่วเมษายน 2555 และบรษทไดจดทารายงานการประชมุดงกลาว 

พรอ้มทัง้ทําการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก ่
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณชิยภ์ายในเวลาตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณชยภายในเวลา
ทีก่ําหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูในเวป

ไซตข์องบรษิัท (http://www.majorcineplex.com) แลว้ง ( p // ajo p o )

รายละเอยีดของรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 นัน้
บรษิัทไดจ้ัดสง่ใหก้บัผถ้อืหน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมครัง้นีแ้ลว้บรษทไดจดสงใหกบผถูอหนุพรอมกบหนงสอเชญประชมุครงนแลว
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชมดงักลา่วคณะกรรมการพจารณาแลวเหนวารายงานการประชมุดงกลาว
ไดท้ําการบนัทกึขอ้มลูไวโ้ดยถกูตอ้งและครบถว้นแลว้

จงึเห็นควรเสนอทีป่ระชมผถ้อืหน้จงเหนควรเสนอทประชมุผถูอหนุ
รับรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2555 เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2555

 ตามรายงานการประชมุทีค่ณะกรรมการบรษิัทไดน้ําเสนอ
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ี่วาระท ี2
รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ 

ีในรอบปี 2555
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หลกัการและเหตผุล

รายงานผลการดําเนนิงานของบรษิัท
ในรอบปี 2555

มรีายละเอยีดดงัทีป่รากฏในรายงานประจําปีของบรษิัท ฏ
ทีไ่ดจ้ัดสง่ไปใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

พรอ้มหนังสอืเชญิประชมครัง้นีแ้ลว้พรอมหนงสอเชญประชมุครงนแลว 
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พ.ศ.2555 พ.ศ.2554

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงนิรวม

รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 5,224           5083
รายไดจ้ากการขาย 1,741           1665
รวมรายได้ 6,965 6748รวมรายได 6,965         6748

ตน้ทุน
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (3,604) (3,472)
ตน้ทุนขาย (1,114) (956)

้ (4 717) (4 428)รวมตนทุน (4,717) (4,428)
กําไรข ัน้ตน้ 2,248           2320
รายไดอ้ ืน่ 433              138
ค่าใชจ้่ายในการขาย (452) (451)
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (1,215) (1,056)
ตน้ทุนทางการเงนิ (133) (144)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกจิการร่วมคา้ 157              212

กําไรกอ่นภาษีเงนิได้ 1 038 1020กาไรกอนภาษเงนได 1,038         1020
ภาษีเงนิได ้ (282) (218)

กําไรสําหรบัปี 756 802
การแบง่ปันกําไร

่ส่วนทีเ่ป็นของบรษิัทใหญ่ 811 782
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีท ีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (55) 21

756 802
กําไรตอ่หน้กาไรตอหุน
กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน 0.92 0.90      
กําไรต่อหุน้ปรับลด 0.91 0.90      
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The Bottom The Bottom Line TrendLine Trend

Bt.million
Net profit

Better net profit from extra gain 
though absorbing loss in MPICNet profit

+4%YoY
though absorbing loss in MPIC
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The Revenue Review TrendThe Revenue Review Trend

Bt.million
Revenue

Concession and Advertising 
drove to core revenue grew upRevenue

+3%YoY
drove to core revenue grew up

,7
48

6,
96

5 Cinema

+0.1%
Concession Film6

3,3
94

3,3
98

4

Concession

+13%
Advertising

+14% Bowling 
group

Retails
+4%

Film 
Distribution

‐3%

44
1

45
1

81
2 91

4

76
6 87

1

48
3 50
5 85

2

82
7

g p

+2%
+4%

4
Y11 Y12 Y11 Y12 Y11 Y12 Y11 Y12 Y11 Y12 Y11 Y12



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556
B/S SnapshotB/S Snapshot
Bt million 'Dec 31 11 'Dec 31 12 %chgBt.million Dec 31, 11 Dec 31, 12 %chg
Assets 10,988 11,502 5%
Liabilities 4,931 5,117 4%
Equity 6,056 6,385 5%

Net interest‐bearing debts Equity Net D/E

4 931
5,117

10 988
11,502

0.60
0.51

0.42

4,93110,988

0.42
0.37

6,056 6,385



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556
FYFY13 13 Blockbuster HighlightBlockbuster Highlight

2Q13
HollywoodMovies

1Q13
HollywoodMovies

3Q13
HollywoodMovies

4Q13
HollywoodMoviesHollywood Movies

G.I. Joe: Retaliation 
Oblivion
Iron Man 3* 
Star Trek Into Darkness 
The Fast and the Furious 6*

Hollywood Movies
Hansel and Gretel: Witch Hunters 
A Good Day to Die Hard
Beautiful Creatures
Jack the Giant Slayer

Hollywood Movies
The Lone Ranger
Pacific Rim
The Wolverine
300 Rise of an Empire

Hollywood Movies
Thor: The Dark World
The Hunger Games: Catching Fire
The Hobbit: The Desolation of Smaug
47 RoninThe Fast and the Furious 6

After Earth
Superman: Man of Steel
World War Z
Thai Movies
King Naresuan 5* Epic / Drama

Jack the Giant Slayer 
Oz: The Great and Powerful
Thai Movies
Khun Nai Ho (M39) ‐ Romantic / Comedy

Jandara ‐ Drama Epic

300 Rise of an Empire
R.I.P.D
Percy Jackson: Sea of Monster
Elysium
Thai Movies

47 Ronin
Thai Movies
*The rest will be announced later

King Naresuan 5* ‐ Epic / Drama
Pee Mak Phra Khanong ‐ Horror / Comedy
Kuu ‐ Kaam (Sunset) ‐ Epic / Drama (M39)

Project H ‐ Horror (M39)
*The rest will be announced later

*Movie line up will be add in movie line up  around *Movie line up will be add in movie line up  around 3 3 months before showingmonths before showing



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556
Expand more screens into high growth potential areas especially provincial.Expand more screens into high growth potential areas especially provincial.

As of Feb 2013

FY10 FY11 FY12 FY13
Screens 361 383 413 119

  BKK & Vicinity 252 259 284 Bangyai 5
Maga/15 Emporium 2 8
Bangkae/10 TBA 5

  Provincial 109 124 129 Maesod 4
Udonthanee/1 Roi-Et 5
Nakornsrithamaraj/4 Nakornsawan2 4

Ampo Mall Ayutthaya 4
Ubonratchathani 2 7
Nongbualumphu 4
Suratthani 7
Satoon 5
Sakonnakhon 4
Prachinburi 4
Suphanburi 4
Songkla 5
Suratthani 2 5
Klaeng 4Klaeng 4
Hadyai 10
Chiangmai 2 11
Samui 5

TBA 9

Lanes 504 530 541 77
  BKK & Vicinity 386 386 326

  Provincial 94 94 94 Hadyai 16

  International 24 50 121 Ellante Mall, Chandigarh 25
Vasant Kunj/26 Pune/17 Plaza Centre, Pune 20

Bangalore/27 Bharti Mall, Ludhiana 16
Orion Mall/27



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้
็ ใ ้ ีป่ ช ้ ื ้เห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้

รับทราบผลการดําเนนิงานของบรษิัทในรอบปี 2555



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ี่วาระท ี3
พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบกาํไรขาดทนุ

ีประจาํปี 2555 
สิน้สด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555สนสดุ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผลหลกการและเหตผุล

่ ็เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญัตบิรษิัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 41. 
คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้กีารทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุ
ประจําปี 2555 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ของบรษิัท ุ
เสนอตอ่ทีป่ระชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีเพือ่พจิารณา
อนุมัต ิโดยผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของุ
บรษิัทและไดร้ับการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาตแลว้ 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

สรปุสาระสําคญัจากงบการเงนิ

ฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนนิงาน

ฐานะทางการเงนิ ปี 2555
( )

ผลการ
ดาํเนนิงาน

ปี 2555
( )(บาท)

สนิทรพัย์ 11 501 992 470

ดาเนนงาน (บาท)

รายได้ 6,965,261,008สนทรพย 11,501,992,470

หนีส้นิ 5,117,179,241

รายได 6,965,261,008

กาํไรสทุธิ 811,141,702

สว่นของผูถ้อืหุน้ 6,384,813,229 กาํไรตอ่หุน้ 0.92  



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการจัดทํารายงานทางบัญชแีละการเงนิของบรษิัท มรีะบบ      
ใ ี่ ี ี ี่ ํ ใ ้ ั่ ใ ไ ้ ่การควบคุมภายในทดีเีพียงพอททีําใหม้ันใจไดว้่ารายงานทางการ

เงนิแสดงฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัทอย่าง
ถกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ฎหมายกําหนด รวมทัง้มีถกูตองตามทควรตามมาตรฐานการบญชทกฎหมายกาหนด รวมทงม
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิอย่างเพยีงพอและทันเวลาเพือ่เป็น
ประโยชน์กับผถ้อืหน้ นักลงทน หรอืผใ้ชง้บการเงนิในการตัดสนิใจประโยชนกบผูถอหุน นกลงทุน หรอผูใชงบการเงนในการตดสนใจ
ลงทนุ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

็ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้
เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมผถ้อืหน้เหนสมควรเสนอทประชมุผถูอหนุ

อนุมตังิบดลุสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
และงบกําไรขาดทนประจําปี 2555และงบกาไรขาดทนุประจาป 2555



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ี่วาระท ี4
พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผล 

ีประจาํปี 2555



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ัหลกัการและเหตผุล

นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิัทไดก้ําหนดวา่
ในกรณีที่บรษิัทไม่มีเหตจําเป็นอื่นใด บรษิัทและบรษิัทในกรณทบรษทไมมเหตุจาเปนอนใด บรษทและบรษท
ย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอัตราประมาณรอ้ยละ 40 

ํ ไ ส ิ ั ั ี ิ ไ ้ ้ ใ ่ ปีของกาไรสทุธหลงหกภาษเงนไดแลวในแตละป และการ
จ่ายเงนิปันผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการดําเนนิงาน
ปกตขิองบรษิัทและบรษิัทยอ่ยอยา่งมนีัยสําคญั



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

รายละเอยีดการจา่ยปนัผลรายละเอยดการจายปนผล
รายละเอยีด

การจา่ย งนิปนัผล ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
(ปีที่ สนอ)การจายเงนปนผล (ปทเสนอ)

1.กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่
   (ลา้นบาท) 761.99 781.67 811.14( )
2.กาํไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท:หุน้) 0.91 0.90 0.92

3.สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 87.91 91.11 94.56

4 ิ ปั ่ ป ํ ปี ( ้ ) 0 80 0 82 0 87 4.รวมเงนปนผลจายประจาป (บาท:หนุ) 0.80 0.82 0.87

4.1 เงนิปนัผลงวด 6 เดอืนแรก (บาท:หน้) 0.20 0.43 0.39    4.1 เงนปนผลงวด 6 เดอนแรก (บาท:หนุ) 0.20 0.43 0.39

    4.2 เงนิปนัผลงวด 6 เดอืนหลงั(บาท:หุน้) 0.60 0.39 0.48

5. จาํนวนเงนิปนัผลจา่ย (ลา้นบาท) 673 723 771



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ความเห็นของคณะกรรมการความเหนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ
การจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลสาํหรบัผลการ ดงันี้การจายเงนปนผลระหวางกาลสาหรบผลการ ดงน

วนัที่ เงนิปนัผลตอ่หุน้
(บาท)

เงนิปนัผลจา่ย
(ลา้นบาท)(บาท) (ลานบาท)

ม.ค. – ม.ิย. 2555 0.39 345
ก ค – ธ ค 2555 0 48 426

ั ี่

ก.ค. ธ.ค. 2555 0.48 426
ปี 2555 0.87 771

วนัท รายการ
4 มนีาคม 2556 
(Record Date) 

กาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล
( )
5 มนีาคม 2556 รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แหง่ พรบ.หลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิปีิดสมดุ
ี ั โ ้ทะเบยนพกัการโอนหนุ

2 พฤษภาคม 2556 กาํหนดจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ี่วาระท ี5
พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการ

ึ่ซงึออกจากตาํแหนง่ตามวาระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผุล

ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2556 นี้ มีกรรมการทีุ่ ญ ญ ู ุ
จะตอ้งพน้จากตําแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทัง้หมดคดิเป็นจํานวน 3 คน ไดแ้ก่
1.  นายสมใจนกึ เองตระกลู กรรมการอสิระและประธาน

คณะกรรมการบรษิัท
2.  นายวชิา พลูวรลกัษณ ์  กรรมการบรหิาร
3.  นายวชิยั พลูวรลกัษณ ์  กรรมการ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่เพอพจารณาเลอกตงกรรมการใหม

ชือ่-นามสกลุ :  นายสมใจนกึ เองตระกลู
                              (ไดร้ับการเสนอใหก้ลบัมาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่) 
 ํ ่ ิ ป ิ ัตาํแหนง่ :  กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการบรษิัท
อายุ :  68 ปี
คณุวฒุทิางการศกึษา - ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์

           มหาวทิยาลยัศรปีทมุ            
                                  - ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ

- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑติ Upsala College, New Jersey, USA    ปรญญาตร เศรษฐศาสตรบณฑต Upsala College, New Jersey, USA 
ประวตักิารอบรมกรรมการ      - RCP ‐ Role of the Chairman Program year 2000
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)กรรมการบรษทไทย (IOD)

ประวตักิารทาํงาน     - 2547–ปัจจบุนั   กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการบรษิัท 
บรษิัท ม จอร์ ซนีี พล็กซ์ กรป้ จํากดั (มหาชน)                                 บรษท เมเจอร ซนเพลกซ กรปุ จากด (มหาชน)

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ : กรรมการอสิระ
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและ

     กําหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่เพอพจารณาเลอกตงกรรมการใหม

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่
   บรษิัทจดทะเบยีนอืน่ : จํานวน 1 แหง่-ประธานคณะกรรมการ

ิ ั ิ ป ั ั ั ( )                                              บรษิัท ทพิยประกนัภยั จํากดั(มหาชน) 
   บรษิัททีไ่มใ่ชบ่รษิัทจดทะเบยีน  : ไมม่กีารดํารงตําแหน่ง
   กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิ : ไมม่กีารดํารงตําแหน่ง
   ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั  :  8 ปี
การเขา้รว่มประชมในปี 2555 : คณะกรรมการบรษิัท จํานวน 2 ครัง้การเขารวมประชุมในป 2555         :  คณะกรรมการบรษท จานวน 2 ครง 

                 จากจํานวนทัง้หมด 4 ครัง้
ลกัษณะความสมัพนัธ์
การถอืหน้ในบรษิัท : -ไมม่-ี  การถอหนุในบรษท : -ไมม-

  การเป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิัท/บรษิัทยอ่ย :  -ไมม่-ี
ในกรณีทีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการอสิระ

/ีไ ่ ี ส่ ไ ้ สี ใ ั ั ่ ไป ี้ ั ิ ั / ิ ั ใ /่ ิ ั ่ / ิ ั ่    ระบกุารม/ีไมม่ ีสวนไดเ้สยในลกัษณะดงัตอ่ไปนกีบั บรษิัท/บรษิัทใหญ/่บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่ม 
    หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา
1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจํา
2 ไ ่ ป็ ใ้ ้ ิ ิ ี ( ่ ้ ั ี ีป่ ึ )2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทปีรกึษากฎหมาย)
3. ไมม่ ีความสมัพันธทางธรุกจิทีม่นีัยสําคญัอนัอาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่เพอพจารณาเลอกตงกรรมการใหม

ชือ่-นามสกลุ :  นายวชิา พลูวรลกัษณ์
                              (ไดร้ับการเสนอใหก้ลบัมาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่) 
ํ ่ ปตาํแหนง่ :  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร

อายุ :  49 ปี

คณุวฒุทิางการศกึษา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ
          มหาวทิยาลยันานาชาต ิซานดเิอโก, สหรัฐอเมรกิา

- ปรญิญาตรี บรหิารธรกจิบณัฑติ จฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั              ปรญญาตร บรหารธรุกจบณฑต จฬุาลงกรณมหาวทยาลย
ประวตักิารอบรมกรรมการ      - DAP – Directors Accreditation Program รุน่ที ่29/2546
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตักิารทาํงาน     - 2538–ปัจจบุนั กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร
                               บรษิัท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)

2546 ปั ั ฟิ ์ ี ป ้ ์                                  - 2546–ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ.สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์
                                  - 2555–ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร   มลูนธิ ิเมเจอร ์แคร์

่ ้ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ : กรรมการ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่เพอพจารณาเลอกตงกรรมการใหม

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่
   บรษิัทจดทะเบยีนอืน่ : 3 บรษิัท 

่   บรษิัททีไ่มใ่ชบ่รษิัทจดทะเบยีน  : 20 บรษิัท
   กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิ : ไมม่กีารดํารงตําแหน่ง
   ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั  :  17 ปี
การเขา้รว่มประชุมในปี 2555         :  คณะกรรมการบรษิัท จํานวน 4 ครัง้ 

จากจํานวนทัง้หมด 4 ครัง้                จากจานวนทงหมด 4 ครง
ลกัษณะความสมัพนัธ์
  การถอืหุน้ในบรษิัท : จํานวน 318,840,100 หุน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 35.92
การเป็นญาตสินทิกบัผบ้รหิาร/ : ประธานกรรมการบรหิาร และคส่มรสกรรมการบรหิาร  การเปนญาตสนทกบผบูรหาร/ : ประธานกรรมการบรหาร และคสูมรสกรรมการบรหาร

  ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิัท/บรษิัทยอ่ย
ในกรณีทีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการอสิระ

/ีไ ่ ี ่ ไ ้ ี ใ ั ั ่ ไป ี้ ั ิ ั / ิ ั ใ /่ ิ ั ่ / ิ ั ่    ระบกุารม/ีไมม่ ีสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงัตอ่ไปนกีบั บรษิัท/บรษิัทใหญ/่บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่ม 
    หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา
1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจํา
ไ ป็ ใ ี ่ ี ีป่ ึ2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทปีรกึษากฎหมาย)

3. ไมม่ ีความสมัพันธทางธรุกจิทีม่นีัยสําคญัอนัอาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่เพอพจารณาเลอกตงกรรมการใหม

ชือ่-นามสกลุ :  นายวชิยั พลูวรลกัษณ์
                              (ไดร้ับการเสนอใหก้ลบัมาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่) 
ตาํแหนง่ : กรรมการตาแหนง :  กรรมการ
อายุ :  50 ปี
คณุวฒุทิางการศกึษา -ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

โ ั ใ ี่        -โครงการเสรมิสรา้งผูจ้ัดการยคุใหม ่รุน่ท ี10
                                   คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

              -หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที ่1ู ู ู ุ ุ
ประวตักิารอบรมกรรมการ      - DCP – Directors Certification Program
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตักิารทาํงาน     - 2548–ปัจจบุนั กรรมการ
                               บรษิัท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน)

2546 2547 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร                                  - 2546–2547   ประธานเจาหนาทบรหาร 
                                                      บรษิัท อจีวี ีเอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน)
                                  - 2545–2547    ประธานกรรมการบรหิาร

ิ ั ี ี ี ็ ์ ์ ํ ั ( )                                                      บรษิัท อจีวี ีเอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน)
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ : กรรมการ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่เพอพจารณาเลอกตงกรรมการใหม

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่
   บรษิัทจดทะเบยีนอืน่ : ไมม่กีารดํารงตําแหน่ง

่   บรษิัททีไ่มใ่ชบ่รษิัทจดทะเบยีน  : 1 บรษิัท
   กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิ : ไมม่กีารดํารงตําแหน่ง
   ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั  :  7 ปี
การเขา้รว่มประชุมในปี 2555         :  คณะกรรมการบรษิัท จํานวน 3 ครัง้ 

จากจํานวนทัง้หมด 4 ครัง้                จากจานวนทงหมด 4 ครง
ลกัษณะความสมัพนัธ์
  การถอืหุน้ในบรษิัท : จํานวน 4,153,853 หุน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.47
การเป็นญาตสินทิกบัผบ้รหิาร/ : ไมม่ี  การเปนญาตสนทกบผบูรหาร/ : -ไมม-

  ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิัท/บรษิัทยอ่ย
ในกรณีทีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการอสิระ

/ีไ ่ ี ่ ไ ้ ี ใ ั ั ่ ไป ี้ ั ิ ั / ิ ั ใ /่ ิ ั ่ / ิ ั ่    ระบกุารม/ีไมม่ ีสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงัตอ่ไปนกีบั บรษิัท/บรษิัทใหญ/่บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่ม 
    หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา
1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจํา
ไ ป็ ใ ี ่ ี ีป่ ึ2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทปีรกึษากฎหมาย)

3. ไมม่ ีความสมัพันธทางธรุกจิทีม่นีัยสําคญัอนัอาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

็ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิัทซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
แลว้ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออก
ตามวาระใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ดงันี้

1.  นายสมใจนกึ เองตระกลู เสนอใหก้ลบัเขา้มาดํารง
ตําแหน่งกรรมการอสิระและ
ประธานคณะกรรมการบรษิัท

2.  นายวชิา พลูวรลกัษณ ์ เสนอใหก้ลบัเขา้มาดํารง
ตําแหน่งกรรมการบรหิาร

3 ิ ั ั ์ ใ ้ ั ้ ํ3.  นายวชิยั พลูวรลกัษณ ์ เสนอใหก้ลบัเขา้มาดํารง
ตําแหน่งกรรมการ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ี่วาระท ี6
พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทน
ํ ีสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2556



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผุล

พระราชบัญญัตบิรษิัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนด
่ " ่ ่ ใ ้ ป็ ไป ิ ี่ว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที
ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองใน

ํ ี ั ้ ้ ื ้ ึ่ ป ”สามของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ”

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีมตกิําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2556 เป็นจํานวนเงนิไม่
เกนิ 10.6 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นคา่ตอบแทน จํานวน 6.6 
ลา้นบาท และบําเหน็จพเิศษ จํานวน 4.0 ลา้นบาท 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผุล

กาํหนดวงเงนิคา่ตอบแทน ปี 2556
1.  คา่ตอบแทนประจาํปี  จาํนวน 6,600,000 บาท

ิ ํ ็ ิ2. เงนิบาํเหน็จพเิศษ
จากผลการดาํเนนิงาน จาํนวน 4,000,000 บาท     จากผลการดาเนนงาน  จานวน 4,000,000 บาท

    รวมท ัง้ส ิน้      10,600,000 บาท



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ัหลกัการและเหตผุล
เปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนคณะกรรมการเปรยบเทยบคาตอบแทนคณะกรรมการ
สาํหรบัปี 2556, ปี 2555 และปี 2554

ปี คา่ตอบแทน
(ลา้นบาท)

บาํเหน็จพเิศษ
(ลา้นบาท)

รวม

2556 6.6 4.0 10.6
2555 6.6 3.9 10.5
2554 6.6 3.8 10.4



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผุลุ
องคป์ระกอบคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรบัปี 2556 

เปรยีบเทยีบกบัปี 2555 และ 2554เปรยบเทยบกบป 2555 แล  2554
องคป์ระกอบคา่ตอบแทน ปี 2556

(ปีทีเ่สนอ)
ปี 2555
(บาท/ปี)

ปี 2554
(บาท/ปี)(ปทเสนอ)

(บาท/ปี)
(บาท/ป) (บาท/ป)

คา่ตอบแทนกรรมการ 500 000 500 000 500 000คาตอบแทนกรรมการ 500,000 500,000 500,000
คา่ตาํแหนง่ประธานกรรมการ 300,000 300,000 300,000
่ ํ ่ ป ิ 100 000 100 000 100 000คา่ตาํแหนง่ประธานกรรมการบรหิาร 100,000 100,000 100,000
คา่ตาํแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 100,000 100,000
คา่ตาํแหนง่กรรมการบรหิาร หรอืคาตาแหนงกรรมการบรหาร หรอ
กรรมการตรวจสอบ 62,500 62,500 62,500
คา่ตาํแหนง่กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน 20,000 20,000 20,000



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมผถ้อืหน้อนมตักิําหนดเหนสมควรเสนอใหทประชมุผถูอหนุอนุมตกาหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 ตามขอ้เสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ี่วาระท ี7
พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละ

ีกาํหนดคา่สอบบญัชบีรษิทั 
ประจาํปี 2556ประจาป 2556



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผุล

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
20 ้ ั ั ิ ั ้ ี่ 38 ี่ ใ ้ ี่มาตรา 120 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที 38. ทีกําหนดใหท้ี

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดค่าสอบบัญชี
ิ ั ปีของบรษิัททกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอให
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตใิหแ้ต่งตัง้บรษิัท ไพรซ้วอเตอร์
เฮาสค์เปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั เป็นสํานักงานสอบบัญชขีองบรษิัทเฮาสคเูปอรส เอบเอเอส จากด เปนสานกงานสอบบญชของบรษท
และบรษิัทยอ่ย ประจําปี 2556



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผุล

กําหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ตามรายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูท้ําการ
็ ่ ิ ิ ั ใ ปีตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษิทัในปี 2556

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4095
2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ ผส้อบบญัชรีบัอนญาตเลขที่ 37602. นายชาญชย ชยประสทธ ผสูอบบญชรบอนญุาตเลขท 3760 
3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5339 

ี้ ิ ั ไ ้ ์ ์ ป ์ ี ํ ั ้นอกจากน ีบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั และผูส้อบ
บญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ดงักลา่วไมม่คีวามสมัพนัธแ์ละ/หรอืสว่นไดเ้สยี
กบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผบ้รหิาร/ผถ้อืหน้รายใหญ่หรอืผท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบักบบรษท/บรษทยอย/ผูบรหาร/ผูถอหุนรายใหญหรอผูทเกยวของกบ
บุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเป็น
อสิระแตอ่ยา่งใด



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผุล

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาในสว่นคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
โ ็ ่ ั ี ํ ั ิ ั ิ ั ่โดยเห็นควรกําหนดคา่สอบบญัชสีําหรับบรษิัทและบรษิัทยอ่ย 
ประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 6,723,000 บาท

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่า่นมา

คา่ตอบแทนของ
ผูส้อบบญัช ี(บาท) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

1. คา่สอบบญัชขีองบรษิทั 6,050,000 6,400,000 6,723,000 
2. คา่บรกิารอืน่ๆ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี-



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผลหลกการและเหตผุล

ี ิ ั ่รายละเอยีดบรษิทัยอ่ย
ทีบ่รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

  1. บรษิัท อจีวี ีเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จํากดั (มหาชน)   2. บรษิัท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์พรอพเพอรต์ี ้
                    จํากดั

  3. บรษิัท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์เซอรว์สิ จํากดั  4. บรษิัท รัชโยธนิ ซนีมีา่ จํากดั
  5. บรษิัท รัชโยธนิ แมเนจเมน้ท ์จํากดั     6. บรษิัท รัชโยธนิ เรยีลตี ้จํากดั
  7. บรษิัท สยาม ซนีเีพล็กซ ์จํากดั         8. บรษิัท อดุร ไฟวส์ตาร ์ซนีเีพล็กซ ์จํากดั
  9. บรษิัท เอ็นเตอรเ์ทน โกลเดน้ท ์วลิเลจ 10. บรษิัท อจีวี ีเอ็กซบิชิัน่ จํากดั

่      เอ็กซบิชิัน่ จํากดั      
11. บรษิัท อจีวี ีไฟวส์ตาร ์จํากดั           12. บรษิัท กรงุเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์จํากดั 
13. บรษิัท เชยีงใหม ่ซนีเีพล็กซ ์จํากดั          14. บรษิัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จํากดั          
15. บรษิัท เมเจอร ์ซนีแีอด จํากดั                  16. PVR Bluo Entertainment Ltd.
17. บรษิัท เมเจอรก์นัตนา บรอดแคสติง้ จํากดั   18. บรษิัท ทาเลนต ์วนั จํากดั
19. บรษิัท เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ความเห็นของคณะกรรมการความเหนของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้อนุมัตใิหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีาก
บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ คเูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั โดยกําหนดใหผู้ส้อบบัญชี
คนใดคนหนึง่ตามรายชือ่ดงัตอ่ไปนี้ เป็นผท้ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่คนใดคนหนงตามรายชอดงตอไปน เปนผทูาการตรวจสอบและแสดงความเหนตอ
งบการเงนิของบรษิัทในปี 2556

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเลขที ่4095
2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเลขที ่3760 
3 นายบญเลศิ กมลชนกกล ผส้อบบญัชรีับอนญาตเลขที่ 53393. นายบญุเลศ กมลชนกกลุ ผสูอบบญชรบอนุญาตเลขท 5339

และกําหนดคา่สอบบญัชสีําหรับบรษิัทและบรษิัทยอ่ย ประจําปี 2556 เป็นจํานวนญ
เงนิไมเ่กนิ 6,723,000 บาท



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ี่วาระท ี8
พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีน

ํ 8 234 643 จาํนวน 8,234,643 บาท 
โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดอ้อกจาํหนา่ย ุ ญ

จาํนวน 8,234,643 หุน้ 
มลคา่ทีต่ราไวห้น้ละ 1 บาทมลูคาทตราไวหนุละ 1 บาท



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผลหลกการและเหตผุล
ตามทีท่ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2550 ของบรษิัท ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่2 
เมษายน 2550 ไดม้มีตอินมัตกิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน้เมษายน 2550 ไดมมตอนุมตการออกและเสนอขายใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนุ
สามัญ รุน่ที ่3 (MAJOR ESOP#3) (“ใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ) จํานวนไมเ่กนิ 
13,000,000 หน่วย ใหแ้กผู่บ้รหิารและพนักงานของบรษิัท โดยใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

้1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 16.77 บาท

ตอ่มา บรษิัทไดม้กีารปรับสทิธใินการใชส้ทิธซิือ้หน้สามัญตามใบสําคญัแสดงสทิธทิี่ตอมา บรษทไดมการปรบสทธในการใชสทธซอหนุสามญตามใบสาคญแสดงสทธท
จะซือ้หุน้ทัง้ในสว่นของราคาการใชส้ทิธแิละสดัสว่นการใชส้ทิธติามเงือ่นไขที่
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ เนือ่งจากบรษิัทได ้
จา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงนิไดข้อง
บรษิัท

ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน 2555 ซึง่เป็นกําหนดวนัใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบสําคญั
แสดงสทิธใินครัง้สดุทา้ย คงเหลอืจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธจิํานวน 7,391,960 

่ ่หน่วย และจํานวนหุน้สามัญทีร่องรับการใชส้ทิธคิงเหลอื 8,234,643 หุน้ ซึง่หุน้
จํานวนนี ้บรษิัทไมส่ามารถนําออกและเสนอขายได ้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนมตัใิหล้ดทนจดทะเบยีน จํานวน 8 234 643 หน้พจารณาอนุมตใหลดทนุจดทะเบยน จานวน 8,234,643 หนุ
 มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ด ้

ออกจําหน่ายของบรษิัท ซึง่เป็นหน้สามญัทีอ่อกเพือ่รองรับการใช ้ออกจาหนายของบรษท ซงเปนหนุสามญทออกเพอรองรบการใช
สทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั รุน่ที ่3 (MAJOR 

ESOP#3) จํานวน 8 234 643 หน้ สง่ผลให ้ESOP#3) จานวน 8,234,643 หนุ สงผลให

ทนจดทะเบยีนจากเดมิ 904 500 990 บาททนุจดทะเบยนจากเดม  904,500,990 บาท
  ลดลงเหลอื 896,266,347 บาท



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ี่วาระท ี9
พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิ

ืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนจดทะเบยีนเพอใหสอดคลองกบการลดทนุจดทะเบยน



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผุล

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิัท ตามทีป่รากฏใน
วาระที่ 8 บรษิัทจะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิัทฯวาระท 8 บรษทจะตองแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทฯ 
ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จํานวน 896,266,347 บาท
              แบง่ออกเป็น 896,266,347 หุนุ้
         มลูคา่หุน้ละ 1   บาท (หนึง่บาท)

โดยแยกออกเป็น:โดยแยกออกเปน:
หุน้สามัญ 896,266,347  หุน้
หุน้บรุมิสทิธิ - หุนุ้ ุ ุ



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนมตัใิหล้ดทนจดทะเบยีน จํานวน 8 234 643 หน้พจารณาอนุมตใหลดทนุจดทะเบยน จานวน 8,234,643 หนุ
 มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ด ้

ออกจําหน่ายของบรษิัท ซึง่เป็นหน้สามญัทีอ่อกเพือ่รองรับการใช ้ออกจาหนายของบรษท ซงเปนหนุสามญทออกเพอรองรบการใช
สทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั รุน่ที ่3 (MAJOR 

ESOP#3) จํานวน 8 234 643 หน้ สง่ผลให ้ESOP#3) จานวน 8,234,643 หนุ สงผลให

ทนจดทะเบยีนจากเดมิ 904 500 990 บาททนุจดทะเบยนจากเดม  904,500,990 บาท
  ลดลงเหลอื 896,266,347 บาท



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

ี่วาระท ี10
พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผุล

บรษิัทมคีวามประสงคท์ีจ่ะจัดหาเงนิเพือ่ใชใ้นการชําระคนืตน้เงนิของหุน้กู ้จํานวน 
้ ึ่ ไ ่ ใ ื ื่ ใ ใ้800 ลา้นบาท ซงึจะครบกําหนดไถถ่อนในเดอืนพฤษภาคม 2556 และเพอืใชใ้นการ

ขยายกจิการ โดยเพิม่เตมิจากหุน้กูเ้ดมิคงเหลอื จํานวน 500 ลา้นบาท โดยการออก
หน้กภ้ายในวงเงนิไมเ่กนิ 700 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้หนุกภูายในวงเงนไมเกน 700 ลานบาท โดยมรายละเอยดดงน

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ใชใ้นการชําระคนืตน้เงนิของหุน้กู ้จํานวน 800 ลา้น
ึ่ ไ ่ ใ ืบาท ซงึจะครบกําหนดไถถ่อนในเดอืนพฤษภาคม 2556 

และเพือ่ใชใ้นการขยายกจิการ
ประเภท : หน้ก ้ซึง่อาจเป็นหน้กไ้มด่อ้ยสทิธิ ชนดิทยอยคนืเงนิประเภท : หนุก ูซงอาจเปนหนุกไูมดอยสทธ ชนดทยอยคนเงน

ตน้หรอืคนืเงนิตน้ครัง้เดยีวเมือ่ครบกําหนดไถถ่อน มี
ประกนัหรอืไมม่ปีระกนั มหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
ื ้ ้ ั ์ ั ้ ี้ ึ้ ่ ัหรอืหุน้กูอ้นุพันธ ์ทังน ีขนึอยูก่บัความเหมาะสมของ

สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ๆ
จาํนวน : ไมเ่กนิ 700 ลา้นบาท หรอืในสกลเงนิอืน่ในอตัราที่จานวน : ไมเกน 700 ลานบาท หรอในสกลุเงนอนในอตราท

เทยีบเทา่



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผลหลกการและเหตผุล
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศใหแ้ก่

่ประชาชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขายในกรณีจํากดั 
และ/หรอืเสนอขายใหแ้กผู่ล้งทนุประเภทสถาบนั 
และ/หรอืผล้งทนรายใหญท่ัง้หมดหรอืบางสว่น ซึง่และ/หรอผลูงทนุรายใหญทงหมดหรอบางสวน ซง
อาจแบง่เป็นการ เสนอขายในครัง้เดยีวเต็มจํานวน
หรอืหลายครัง้กไ็ด ้

 
อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขาย

หน้กน้ัน้ๆหนุกนูนๆ
 
อายุ : ไมเ่กนิ 5 ปี
 
การไถถ่อนกอ่นกําหนด :    ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของหุน้กูท้ีอ่อกในแตล่ะครัง้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))
ประชมสามญัผถ้อืหน้ ประจําปี 2556ประชุมสามญผถูอหนุ ประจาป 2556

หลกัการและเหตผุลุ
เงือ่นไขอืน่ๆ :

ประเภทหรอืชนดิของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแตล่ะครัง้ มลูคา่ทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายตอ่
หน่วย อัตราดอกเบีย้ การแตง่ตัง้ผแ้ทน ผถ้อืหน้ก ้ วธิกีารออกและเสนอขาย วธิกีารจัดสรรหนวย อตราดอกเบย การแตงตงผูแทน    ผูถอหนุก ูวธการออกและเสนอขาย วธการจดสรร 
รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพยแ์ละ/หรอืตลาดรองใดๆ ใหอ้ยูใ่นอํานาจของคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอื
กรรมการผจ้ดัการและ/หรอืบคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืกรรมการผูจดการและ/หรอบุคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท หรอ
กรรมการผู ้จ ดัการที่จะพิจารณาและกําหนดต่อไป  และมอบอํานาจให้แก่
คณะกรรมการ และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการและ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

ื ้ ั ใ ํ ื ป ี่ ปคณะกรรมการหรอืกรรมการผูจ้ดัการในการกาํหนดหรอืเปลยีนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละ

ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ใหม้ีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็นและ
่ ่ ้ ่ ่เกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ๆ ใหส้ําเร็จและเป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด ซึง่

รวมถงึมอีํานาจในการแตง่ตัง้ผูจ้ัดจําหน่าย  และรับประกนัการจําหน่าย ผูจ้ัดจําหน่าย การเขา้
ทําและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรอืสญัญา Placement Agreementทาและลงนามในสญญา Underwriting Agreement หรอสญญา Placement Agreement 
และ/หรือสัญญาอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่างๆ กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื
บคคลอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง รับรองซึง่เอกสารและ/หรอืสัญญาบคุคลอนใดทเกยวของ การแกไขเพมเตม เปลยนแปลง รบรองซงเอกสารและ/หรอสญญา
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การแตง่ตัง้ทีป่รกึษาตา่งๆ เป็นตน้
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญ
ผถ้อืหน้พจิารณาอนมัตกิารออกและเสนอขายหน้กภ้ายในวงเงนิไม่ผูถอหนุพจารณาอนุมตการออกและเสนอขายหนุกภูายในวงเงนไม
เกนิ 700 ลา้นบาทตามทีเ่สนอ เพือ่ใชใ้นการชําระคนืตน้เงนิของหุน้
ก ้ จํานวน 800 ลา้นบาท ซึง่จะครบกําหนดไถ่ถอนในเดอืนก ูจานวน 800 ลานบาท ซงจะครบกาหนดไถถอนในเดอน
พฤษภาคม 2556 และเพือ่ใชใ้นการขยายกจิการ
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