ที่ LMJG/SET/2017/001
เรื่ อง
เรี ยน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2560, อนุมตั ิจา่ ยปั นผล, การออกหุ้นกู้
และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติดงั ต่อไปนี ้
1. เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี
2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว
2. มีมติอนุมตั ิและเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 พิจารณาเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้
2.1 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการของบริ ษัทงวด 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 90.23 ของกําไรสุทธิต่อ
หุ้น โดยบริ ษัทได้ มีการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วสําหรับผลการดําเนินการงวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือน
มกราคม – มิถนุ ายน 2559 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น เป็ นเงินจํานวน 536,604,883 บาท และสําหรับผลประกอบการสอง
ไตรมาสหลัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 ขอเสนอจ่ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท เป็ นเงิน 536,720,026 บาท รวม
เป็ นเงินปั นผลจ่ายทังปี
้ 2559 จํานวน 1,073,324,909 บาท
โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 20 เมษายน 2560 (Record Date) และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
2.2 พิจารณาเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 4 คน ซึง่ ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี ้ กลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ร้ อยตํารวจตรีเกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
กรรมการอิสระ
4. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์
กรรมการ
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2.3 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 13.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
100,000 บาทจากปี 2559 ซึง่ แยกเป็ นดังนี ้
1. ค่าตอบแทนรายปี จํานวน 7.2 ล้ านบาท
2. บําเหน็จพิเศษจํานวน 5.9 ล้ านบาท
โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิเป็ นต้ นไป
2.4 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นาย
ไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ นาย
ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 แห่งบริ ษัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอ จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทประจําปี 2560 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุม่ รวมทังสิ
้ ้นเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
7,540,000 บาท
2.5 พิจารณาอนุมตั ิออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้ านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
เพื่อชําระคืนต้ นเงินของหุ้นกู้จํานวน 1,000 ล้ านบาท ที่จะครบกําหนดในเดือนสิงหาคม 2560 และเพื่อใช้ ในการขยาย
กิจการ โดยเพิ่มเติมจากหุ้นกู้คงเหลือ จํานวน 400 ล้ านบาท โดยมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการ และ/หรื อประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารและ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารในการกําหนดหรื อ
เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้
รวมทังให้
้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้ สําเร็ จและเป็ นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด ซึง่ รวมถึงมีอํานาจในการแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้จดั จําหน่ายการเข้ าทํา
และลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง การแก้ ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรื อสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง การแต่งตังที
้ ่ปรึกษาต่างๆ เป็ นต้ น
3. อนุมตั ิกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) เลขที่ 1839,1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันที่ 6 มีนาคม
2560 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2560
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4. อนุมตั ิวาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรเพื่อจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2559
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตําแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุมสําหรับกรรมการ ประจําปี 2560
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัท
วาระที่ 9 วาระอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์)
เลขานุการบริ ษัท
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